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Eseul,  metaforă a gândirii logice

Una  dintre  modalităţile  şi  formele  cele  mai  elastice,   maleabile  şi  complexe  de  a 
transmite  gânduri,   formă de  comunicare  a  unor  idei  de  natură  foarte  diferită  este  eseul. 
Acesta fiind studiu de proporţii restrânse asupra unor teme filozofice,  literare,  sau ştiinţifice, 
compuse fără pretenţia de a epuiza problema.  Termenul provenit din limba latină (exagium ), 
s-a fixat în limba franceză sub forma essai,  în italiană saggio,  iar în română eseu.  Acesta nu are 
în unele arii de cultură o vechime mai mare de un secol şi jumătate,  dar practica lui este mult 
mai îndelungată. 

Practicarea perseverentă a eseului a demonstrat astfel,  de multă vreme,  că el poate 
aborda cu aceeaşi  uşurinţă probleme literare,  filozofice şi  ştiinţifice,  chestiuni privitoare la 
artele plastice şi morală,  aspecte politice şi sociale. .  Într-o istorie a eseului,  specialiştii au 
încercat  să  precizeze  începuturile  genului  trimiţând  când  spre  numele  gânditorului  englez 
Bacon,  când spre acela al cunoscutului scriitor francez Montaigne. 

Eseul ni se pare că poate conferi nota specifică a fuziunii dintre informaţia ştiinţifică şi 
expresia  literară,   întâlnirea  între  comunicarea  obiectivă  a  unor  fapte  şi  spaţiul  larg  de 
subiectivitate evident în comportamentul celor mai mulţi eseişti.  Aici intervine metafora,  acea 
figură de stil  care  constă în  a  da  unui  cuvânt  o  semnificaţie  nouă,   fiind  rezultatul  dintr-o 
comparaţie prin substituirea cuvântului cu cuvântul imagine. 

Ştiinţă şi  literatură,   act  de etalare a eului  receptor de informaţie în procesul  lor de 
speculare,  teorie şi pragmatică,  eseul constituie astfel un gen seducător şi dificil în realizarea 
lui practică,  deoarece presupune din partea celor care îl cultivă calităţi foarte diferite. Acestea 
ar  fi:  cunoaşterea metaforei  şi  a gândirii  logice.  Supleţea eseului  nu poate fi  confundată cu 
actele superficiale  de  divagare  pe orice  temă,   iar  scriitura sa artistică are un statut  dificil, 
impermeabil pentru scriitorul ratat şi erudit care încearcă,  eventual,  să evadeze nelegitim într-
un asemenea spaţiu ştiinţific-literar de ipotetică împlinire. 

Eseistul  adevărat  nu se sfiieşte să-şi  comunice opiniile personale despre fenomenele 
socio-politice ale timpului în care trăieşte,  ca şi despre creaţia literară.  Discursul eseistic al 
acestuia capătă el însuşi marca unei conştiinţe valorizante ce se întâlneşte cu epoca sa pe cele 
mai diverse planuri. 
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Autoritatea valorii culturale

Se pare că termenul „autoritate “ nu prea are multe tangenţe cu  cultura.  Valoarea în 
sine nu e autoritară în spaţiul artistic,  în cadrul căruia un creator de operă valoroasă nu ar avea 
de ce impune judecăţi asupra altor creaţii.  Spre deosebire de ştiinţele exacte unde o judecată 
profesională exprimată de o persoană competent are toate şansele să fie cea definitivă,  deşi 
erori de percepţie s-au petrecut şi în domeniul ştiinţelor. 

Opera este mai întâi recunoscută şi apreciată,  asociată cu o anumită valoare,  urmând 
ca,  abia pe seama ei,  să se constituie autoritatea autorului.  În prezent,  lucrurile stau de multe 
ori invers. Mulţi autori sunt promovaţi prezentaţi,  impuşi prin mijloacele de informare,  astfel 
încât publicul ajunge adesea fascinat de o operă,  despre care i se spune până la saţietate că e 
valoroasă. Opera devine valoroasă,  în urma unui act de autoritate impusă.  De fapt,  aşa s-a 
făcut şi în trecut,  prin sistemul public de învăţământ,  cu  autorii zişi “ clasici“,  bătuţi în cuie, 
de parcă n-ar fi ezistat şi alţii de talia lor.  Până la urmă totul se reduce la a şti dacă valorile au o 
existenţă “în sine “,  sau dacă măcar pot funcţiona la modul universal şi etern,  sau dacă ele nu 
sunt decât constructe locale şi cu valoare comunitară impusă de ideologii.  Aşa cum la noi au 
fost impuşi scriitori care au făcut jocul ideologiei comuniste,  ca D. R. Popescu,  A, . Buzura, 
Lăncrăjan,  Beniuc,  Banuş,  V. Porumbacu,  etc. 

Mă gândesc ce şanse are o valoare culturală de a fi cunoscută sau nu de către publicul 
căreia i se adresează. În aceste condiţii problema se pune în funcţie de amploarea potenţialului 
public.  Deşi  nu  trebuie  să  omitem  că  între  valoare  şi  receptare  nu  e  întotdeauna  o 
corespondenţă fidelă.  Anumite demersuri specializate ar putea fi adresate numai unui public 
restrâns. După aprecierile mele cred că nu a fost natural să fie publicate,  în regimul de tristă 
amintire,   criminal-comunist,  volume de poezie cu tiraje de zeci de mii de exemplare.  Era 
posibil ca poezia să aibă la fel de mult public cât teoria lui Galois. Practic volumele nu erau citite 
decât de o mână de iubitori de poezie. Restul volumelor îngălbeneau în biblioteci sau mai târziu 
ajungeau la DCA. 

Cine pretinde mai mult de o mână de cititori avizaţi,  interesaţi sau documentaţi pentru 
un anumit demers liric- trebuie întors la Heisod,  spre o mai dreaptă meditare asupra rosturilor 
poeziei. În acest context,  putem răspunde afirmativ că fiecare valoare ajunge cândva să fie 
receptată de publicul specializat,  de critic sau,  în anumite cazuri,  numai de istoria culturală 
înalt specializată.  Cineva  va ajunge să analizeze fiecare rând scris,  să analizeze fiecare tablou, 
chiar dacă aceasta se va petrece dincolo de limitele intenţiei iniţiale a respectivului mesaj; aşa 
cum se analizează literar în prezent vechile poeme egiptene sau hittite.  Doar se ia act de ele, 
însă nu mai putem şti ce au însemnat cu adevărat,  la nivelul originar al mesajului. 
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După părerea mea,  e mai reconfortant să-ţi adresezi poemele unui public restrâns,  într-
adevăr iubitor şi înţelegător de poezie: e o ipoteză eliberatoare şi îţi îngăduie să te exprimi mai 
bine decât ipoteza contrară. 

Să  ne  gândim  ce  s-ar  putea  întâmpla  cu  receptarea  unui  mesaj  cultural  la  publicul 
românesc,  pe scară largă,  în anul 2012.  Să considerăm ca exemplu un roman cu un tiraj de 
câteva mii de exemplare.  Cred că o receptare corectă presupune existenţa unui public atent şi 
interesat,  un mecanism al criticii de receptare coerent şi aşezat pe baze solide de tradiţie şi 
profesionalism,  un complex de factori care nu sunt sigur că s-ar întruni complet în România ani 
în şir,  în revistele dedicate respectivului domeniu. Astfel de situaţii sunt palme pe obrazul celor 
care îşi exercită liniştita somnolenţă pe pernele levantine ale paginilor cu cronici de artă.  Mai 
adaug faptul că unele cronici sunt plătite de autori pentru a fi lăudaţi,  iar în altele se plătesc 
poliţe pentru lucruri de natură personală pe care,  ca scriitor,   le cunosc şi mă interesează, 
numai ca iubitor de adevăr în cultură.  Sper că e vorba de un mecanism de receptare culturală 
care va evolua în timp: are destul loc să se îmbunătăţească. 

În unele cazuri,  cum ar fi cele independente de idiom,  cum este pictura,  are şanse să 
fie promovată ca o valoare culturală originală în Europa şi pe mapamond,  dar literatura,  mai 
ales cea scrisă într-un limbaj dificil traductibil,  în argou sau grai local ori care  discută probleme 
specifice (  românitate,   istoria noastră pe care numai noi  o înţelegem etc.  ),   va avea mari 
dificultăţi  de receptare pe alte meridiane. Aceste cărţi nu vor fi citite,  oricâtă valoare i s-ar 
atribui în România. Mai sunt şi alţi factori care intervin în procesul de receptare a unui text 
românesc într-o altă limbă: tematica,  limbajul textului originar,  calitatea traducerii şi,  nu în 
ultimul rând,  interesul publicului pentru spaţiul cultural de unde provine demersul în perioada 
în  care  se  încearcă  promovarea.   Sunt  momente  când  România  trece  neobservată  şi  ne 
interesantă pentru unii cititori din anumite ţări. E o realitate cu care trebuie să trăim şi care 
invită la reflecţie. Însă,  sunt convins că oricând ar putea avea şanse un roman bine scris care să 
discute probleme fundamentale ale condiţiei umane,  care să răspundă exact cerinţelor genului 
şi aşteptărilor publicului cultivat european sau nord-american. 

Există în ţara noastră,  azi,  o goană constantă a unor autori pentru premii. Nu luăm în 
considerare că acestea sunt date şi  pe. . . ”ochi frumoşi “,  şi pe trocul “anul acesta îţi  dau 
premiu ţie,  la anul îmi dai tu mie “,  sau “jumi-juma “. Pentru această maladie nu există leac. 
Singurul  test  al  unui demers cultural  e rezistenţa în faţa publicului  interesat şi  avizat.  Orice 
altceva invită râsul şi cred că Bunul Dumnezeu ne-a lăsat vanităţile pentru a face România mai 
veselă. 
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Alianţa discretă şi fecundă dintre Poezie şi Filosofie

Relaţiile  între Poezie şi  Filosofie  îi  preocupă foarte mult  pe filosofi,   poeţi  şi  pe esteticieni, 
încercând să descopere aderenţele ori inaderenţele organice pe care le trezesc cele două,  poezia ca artă 
şi filosofia ca ştiinţă,  răsunetul lăuntric oricât de îndepărtat ale acestora. 

Tudor Vianu în “Filosofie şi  poezie “,  prima ediţie din 1937,  scria: “…Evident,  ca întotdeauna în  
astfel de cercetări,  partea de ipoteze şi de experienţe personale este destul de întinsă.  Dar dacă,  pe  
baza lor,  cercetarea de faţă a putut câştiga noţiuni mai precise în judecata mai multor curente de artă şi  
gândire,   ca şi  în  problema poeziei  filosofice ca artă şi  a interpretării  filosofice a poeziei,   poate că  
strădania noastră nu va fi fost cu totul zadarnică “.  Cum se întâmplă mai în toate lucrările lui Vianu, 
problema enunţată în titlu e făcută să apară ca parte a unui întreg şi ca etapă dintr-un proces. 

Eu precizez,  spre deosebire de ilustru critic,  că schimbările reciproce între filosofie şi poezie 
sunt  aşezate  în  cercul  mai  extins  al  interferenţelor  între  artă,   filosofie  şi  religie,   inclusiv   poezia.  
Criteriul confluenţelor îl constituie că aceste patru forme ale spiritului se deschid,  precum corola unei 
flori,   asupra  totalităţii  lumii  şi  presupun  transcendenţa  unui  absolute.   Epoca  noastră  este  epoca 
autonomizării valorilor,  a fragmentării spiritului pe planuri separate de cunoaştere,  a activităţii limitate 
şi  intensive înlăuntrul unei singure specialităţi.   Prin acest eseu încerc să refac  postkantian unitatea 
spirituală înfăptuită de poeţii şi filosofii romantici.  De fapt în o amplă lucrare a mea,  publicată în anul 
1998,  scriam că după postmodernism a apărut un nou curent,  pe care l-am denumit  globmodernul.  
Scriam atunci că se observă o întoarcere a artei şi mai ales a poeziei pe jumătate la clasicism. 

În acest context,  cum spunea Croce “formele spiritului sunt distincte,  nu separate “. Fapt ce ne 
duce cu gândul că atât filosofia,  cât şi poezia,  sunt distincte prin ele însele,  dar există o legătură între 
ele ce nu ne permite a le separa.  Astfel resping separaţia excesivă care sacrifică exigenţa totalităţii,  dar 
şi contopirea ce anulează specificul. A existat perioade când a degenerat ideea romantică a filosofiei ca 
poezie în estetism.  Din păcate raporturile poeziei cu filosofia au fost deteriorate de “poezia filosofică 
“practicată de autori mediocri.  Înrudirea profundă între formele spiritului,  face ca spiritul ştiinţific şi 
tehnic să nu disimuleze înrudirea acestora,  operând acel scepticism de proastă calitate care anulează 
conştiinţa.   Există  o  relaţie dintre  cele  două  printr-o  filiaţie.   Însă,   la  rândul  ei  această  filiaţie  se 
încredinţează  mai  degrabă  logicii decât  istoriei.  Reprezentarea  specifică  romantică  despre  poezie  şi 
filosofie este ca despre două momente succesive ale spiritului  şi apare dedusă din modul nu mai puţin 
romantic de a considera identică funcţia lor.  Ideea identităţii o provoacă logic pe aceea a succesiunii,  o 
invoc pentru a explica diferenţierea care totuşi există.  Doresc să amintesc că vico,  este cel care a vorbit 
de o vârstă iniţială a poeziei şi de una a filosofiei încă înainte de romantism,  deci înainte de confundarea 
funcţiei lor spirituale.  Mă gândesc că ideea reîntoarcerii poeziei la izvoarele mitului ar fi o reacţie şi ca o 
soluţie  salvatoare  la  teza  hegeliană  a  dispariţiei  artei.   Succesiunea  istorică  a  fost  necesară,   dar 
ordonarea problemelor trebuie să se facă într-un plan în care stringenţa logică să provoace asemenea 
intervertiri.  Succesiunea istorică,  atunci când o urmărim în chip explicit,  se arată a fi întotdeauna şi în 
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întregime consecutivă.  Astfel doctrina „ artei pentru artă“ cred că este un fel de oboseală,  cum spunea 
Vianu,  faţă de intenţiile metafizice,  religioase şi sociale. 

Poezia  filosofică  reprezintă  o  încercare  de  a  întări  prin  efort  speculativ  demnitatea  artei 
ameninţate să piară în sistemul lui Hegel.  Alături de reîntoarcerea la mituri,  care e,  de fapt,  o eternă 
reîntoarcere.  Aceste două orientări,  după părerea mea,  se constituie ca moduri de a rezolva dialectica 
între filosofie şi poezie,  moduri radical deosebite,  dar unite prin refuzul punctului de vedere hegelian. 
Istoria  ideilor  îşi  descoperă  mai  târziu  coerenţa,   istoricul  tinde să  se  confunde cu  logical.   Ipoteza 
hegeliană trebuie căutată în poetica simbolistă şi postsimbolistă.  Tot aici trebuie căutat raporturile între 
poezie şi filosofie.  Ideea “purificării “ şi cea a “reîntoarcerii “ se integrează în conceptual de complex al 
poeziei moderne.  Dar nu fără să servească unor rosturi metafizice.  Resping în acest context speculaţia 
versificată ori a pledoariei sentimentale fiindcă funcţia cognitivă a artei rămâne la fel şi  rafinarea şi 
adecvarea ei la posibilităţile specifice.  Un act metafizic îl descoperim în jocul subtil al corespondenţelor,  
în descoperirea şi resimţirea unităţii lumii,  prin proiectarea analogică.  Simbolul,  a devenit principiu 
însuşi al creaţiei,  cultura delicată a nuanţei,  indeterminarea provocatoare şi stimulatoare,  mijloacele 
muzicale ale sugestiei chiar sunt semnele unei alianţe discrete dar fecunde între poezie şi filosofie. 

Psihologia receptării se întoarce dialectic asupra psihologiei creaţiei.  Poetul adevărat gândeşte 
i-mediat cu cuvinte,  limbajul însuşi gândeşte uneori în poemul lui. ”Ceea ce creează în noi nu are nume 
“- spune Valery nu în sensul că poezia ar fi “dictată “autorului,  ci în sensul că polivalenţa ei semnificativă 
o îndepărtează de origine,  o face să nu-I mai aparţină în exclusivitate.  Limbajul devine purtătorul unei 
ambiguităţi revelatoare ce transformă poemul într-un act,  iar receptarea lui într-o participare.  Exegeza 
v-a descoperi filosofia poemului,  nu pe cea a poetului.  Nici-un poet modern  nu îşi transpune concepţia 
despre lume într-un poem,  ci ajunge la această concepţie prin el. 

Dacă  pentru  mine  poezia  filosofică  este  o  poezie  interioară,   extinsă  în  subconştient  şi  în 
absconsul ideilor,  pentru Tudor Vianu această poezie este exterioară,  neterminată,  eşuată,  un concept 
negative în definirea căruia sunt rechemate şi verificate distincţiile principale de la început între poezie 
şi filosofie. 

Trebuie subliniat în această fază a lucrării  noastre că ideile reprezintă un mod de adâncire a 
viziunii  poetice cu condiţia să apară,  nu să pre-existe,  să menţină dispoziţia contemplativă,  nu s-o 
transformăm în curiozitate gnoseologică.  Expertiza poeziei deschide perspective către viaţa supremă a 
spiritului,  neavând nevoie de atitudini doctrinare ori de simboluri dificile.  Poezia adevărată poartă un 
mesaj de universală semnificaţie în care se ascunde filosofia ei. O filosofie latentă,  dar eficace,  difuză în 
substanţa poemului. 

Astăzi  după mâzga poetică postmodernistă care a fost la noi,   noul curent globmodernul  ne 
descoperă  o  savoare  a  poeziei  gnomice  în  chiar  supunerea  neabătută  a  versurilor  la  o  idée,   în 
înlănţuirea lor necesară,  în cadenţa lor previzibilă,  în ecoul lor meritat.  Poezia înseamnă forma cea mai 
înaltă de cunoaştere umană,  singura în măsură să garanteze accesul la absolut. Nu numai că filosofia 
trebuie să primească sugestiile artei şi să pună la contribuţie facultăţi specifice poetice,  dar actul însuşi 
de a filosofa începe să fie privit sub specia stilului,  iar construcţia unui sistem drept o problemă de 
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compoziţie  de formă.  Keyserling scria  că “  filosofia e artă pură“(  Philosophie als Kunst,   Darmstadt, 
1920,  p. 3),  iar valoarea unei concepţii despre lume e o problemă de stil. 

Identitatea unui gânditor o dă felul propriu de a pune problema,  modul de formare a unui 
material neutru şi general cunoscut.  Ca şi artistul,  gânditorul e în căutarea unui “cum “ la care nu poate 
ajunge fără vocaţie şi chiar fără inspiraţie spontană. 

Veritabila  profunzime a  filosofiei  stă  în  puterea  de  construcţie  şi  în  libertatea  ei  de  poezie 
abstractă.  Poezia  ţine  să  îndeplinească  o  funcţie  filosofică,   filosofia-  una  formală,   poetică;  sau, 
menţinându-şi fiecare funcţia,  îşi împrumută reciproc mijloacele. Nu contează dacă,  de pildă,  „poetul-
filosof “ renunţă la funcţia lirică a poeziei pentru a exprima idei sau speră ca abia prin conceptualizare să 
ajungă la adevărata poezie,  confuzia mijloacelor şi pierderea funcţiei specifice subminează iniţiativa lui. 

Conceptual modern al poeziei se constituie,  în genere,  prin renunţarea la sintaxa raţională,  la 
gândirea discursivă în genere,  evoluţia de la simbolism la suprarealism se confundă cu o  îndepărtare  
treptată de filosofie.  Poezia modernă nu ni se pare a fi mai departe de filosofia modernă decât poezia 
romantică  de filosofia  romantică.  Opoziţia  dintre  poezie  şi  filosofie  nu trebuie  stabilită  între  poezia 
modernă şi filosofia modernă,  ci între poezia modernă,   poezia tradiţională şi cea globmodernistă,  între 
caracterul ei filosofic de  atunci  şi  de  acum.   Îndepărtarea poeziei  de  filosofie  nu  implică  pierderea 
apetitului ei metafizic,  ci doar satisfacerea lui prin mijloace diferite. La fel,  modelarea filosofiei de către 
poezie nu provoacă dispariţia efortului de riguroasă abstractizare,  ci mlădierea şi extinderea lui asupra 
unor domenii până atunci evitate.  Există o relaţie de suprafaţă,  manifestată în filosofie prin prezenţa 
metaforelor,  iar în poezie,  prin cultivarea expresă a ideilor şi o relaţie de adâncime,  de permanenţe 
subiacente şi implicaţii tacite. Am putea spune că exact în momentele de desfăşurare culminantă,  când 
filosofia sau poezia ajung să se exprime în parte în mod strălucit  şi  deplin,   atunci limitele dispar şi 
aprofundarea funcţiilor se rezolvă printr-o încrucişare a efectelor.  Adevărata relaţie de adâncime între 
filosofie şi poezie apare abia atunci. Efectul estetic al filosofiei decurge din coerenţa înaltă a ideilor,  din 
tensiunea  şi  pasiunea  demonstraţiei,   din  caracterul  ei  irefutabil.   Aspecte  ale  unei  profunde 
reciprocităţi,  filosofia poeziei şi poezia filosofiei trimit imaginaţia spre un strat de latenţe inseparabile 
spre un spaţiu lăuntric în care organul virtual al poeziei şi acela al filosofiei palpită alături.  Unitatea 
originară determină o convergenţă a efectelor şi astfel pagina severă de filosofie ne aduce la vibraţie iar 
poemul ne rezervă o iniţiere şi un acces preţios spre cunoaştere. 

Unite prin rădăcinile lor în spirit,  filosofia şi poezia se întâlnesc - tot în spirit - ca purtătoare de 
absolute. 

Antropologia tranziţiei de la socialism la multiculturalism

Au trecut câţiva ani de la primirea ţării noastre în Europa şi am ajuns la concluzia,  din 
păcate,  că Noua Europă este,  încă,  un spaţiu al conflictului cu reflexe interetnice,  xenofobe, 
naţionaliste,  uşor voalate de discursul politic multiculturalist şi  integraţionist transformat în 
interfaţă  a  unui  sistem administrativ  aproape  închis,   al  crizelor  de  tot  felul,   inclusiv  cea 
economic. 
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Intrată în Europa,  România a devenit ţara tuturor posibilităţilor,  unde se conturează ca 
un spaţiu al unei realităţi dublu-construite: aceea virtuală,  imaginată şi conţinută în retorica, 
uniformă în acest sens,  a clasei politice şi cea imediată,  a individului comun aflat în situaţia de 
a supravieţui zilnic derivei economice,  sociale şi culturale în care se află comunitatea care-l 
cuprinde.  După mai bine de 20 de ani,  România poate fi definită mai degrabă ca un stat hibrid 
în care tranziţia şi criza pare să fi dus la,  aşa cum scria Verdery,  1996:227,  “aparent absurda 
imagine a unei tranziţii de la socialism la feudalism  “. 

Dincolo  de  metafora  cuprinsă  în  această  opinie,   o  atentă  dezbatere  deschisă 
antropologică  a  fenomenului  socio-politic  şi  cultural  românesc  oglindeşte  suficient  de 
transparent  modul  în  care  prin  vehicularea  unui  repertoriu  de  concept  normative,   termini 
pozitivi,   analitici  pentru ştiinţele sociale,   cum sunt  democraţie,   anti-comunism,  societate  
civilă,  descentralizare,  economie de piaţă,  integrare etc.,   s-a construit un discurs politic menit 
a dubla şi asigura procesul transferului de autoritate de la instituţia central a statului către o 
reţea de instituţii politico-administrative cu un grad sporit de autonomie.  În acest proces de 
transfer de autoritate şi privatizare s-a născut şi corupţia. Astfel au apărut baronii tranziţiei. Aşa 
cum era de aşteptat descentralizarea a adus cu sine şi “parcelarea suveranităţii statului “( Perry 
Anderson  citat  în  Vedery,   1906;  208)  fapt  ce  a  dus  o  acută  criză  a  coordonării  şi  prin 
incapacitatea  păstrării  controlului  asupra  puterii  datorat  obturării  unora  dintre  coridoarele 
clasice ale puterii.  Atomizarea funcţiilor statului a condus la dispariţia ierarhiei şi la înlocuirea 
relaţiilor ierarhice pe vertical cu cele pe orizontală prin apariţia unei alte reţele clientelare în 
jurul noilor centre de autoritate. Această transformare prin anularea centrului ca simbol ultimo 
al controlului puterii în statul socialist a generat la nivelul individului şi al maselor o senzaţie de 
disconfort,  de insecuritate şi în ultima instanţă o nostalgie a centralismului statal,  iar la nivelul 
instituţiilor statului un fenomen de rejecţie a autorităţii pe vertical şi de consolidare a poziţiei 
proprii prin licitarea zonelor de putere locală şi astfel prin lărgirea sferelor de influenţă. 

Analizând formarea statelor după căderea socialismului,  Caroline Humphrey susţinea că 
în  aceste  zone  “ordinea  este  mai  degrabă  produsul  unei  personificări  a  puterii  decât  al 
exerciţiului şegii,  al respectării  unor anumite principia sau a unei societăţi civile robuste“. 

Percepţia statului devine în aceste condiţii o simplă proiecţie prin ricoşeu a incapacităţii 
instituţiilor guvernamentale şi legislative de a impune o direcţie de dezvoltare economic. Ca o 
consecinţă firească a acestei evoluţii,  ideea statului de drept,  liberal democratic,  caracterizat 
prin conceptual de lege ca mediator şi garant al acestuia,  începe să-şi piardă consistenţa ca 
proces social,  trecând din ce în ce mai pregnant în zona simbolismului pur politic. 

Legea generează astfel în jurul ei poate cel mai ciudat paradox al societăţii româneşti 
conţinut  în  sentinţa  legea  e  făcută  pentru  a  fi  încălcată.  Astfel,   paradoxul  tinde  să  se 
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transforme în mod de viaţă,  negarea legii prin eludare sau interpretare părtinitoare,  vezi cazul 
Adrian Năstase,  fiind frecvente la orice nivel social. 

În  aceste  condiţii  se  conturează  premisele  adâncirii  crizei  de  coordonare  ierarhică 
dinspre centru,  fiecare comunitate constituindu-se la rândul ei într-un nou centru care,  potrivit 
sferei de interese locale,  decide când,  cum şi,  mai ales,  ce lege se aplică şi în ce măsură.  Pasul 
următor,  iată că aproape s-a făcut,  transformarea comunităţii într-un sistem social închis din 
punct de vedere administrativ,  care opune legii hotărârea consiliului local şi care,  prin aceasta, 
a dezvoltat deseori o mentalitate derivată din conceptual de stat în stat. 

Absenţa unei strategii naţionale de dezvoltare sau,  mai bine zis,  existenţa ei doar în 
plan  discursive,   face  ca  fractura  centru/unităţi  politico-administrative  teritoriale  să  se 
adâncească,  favorizând o gândire spartă,  de tip de la o zi la alta,  care face ca,  în funcţie de 
necesităţile şi de interesele de moment ale grupului care deţine puterea,  să dispară instituţii, 
să se modifice decizii luate de administraţiile anterioare,  să se nege hotărâri ale instanţelor 
judecătoreşti etc.,   toate acestea accentuând confuzia şi starea de nostalgie post-totalitară a 
comunităţii. 

Consecinţele  unei  astfel  de  politici  pot  da  fiori  oricărui  antropolog  care  încearcă 
asemenea previziuni,  care,  iată,  se confirmă. 

Să ne gândim numai la politica culturală în România şi vom avea imaginea proporţiilor 
crizei  în care se află  societatea românească.  Strategia  naţională de dezvoltare  culturală  din 
ultimii  ani  s-a  situat  undeva  între  sublimul  discursului  politic  şi  penibilul  incapacităţii  de  a 
concretiza  într-un fel  sau altul  obiectivele  propuse.  Viziunea reducţionistă  asupra  culturii  şi 
evitarea aproape programatică a impunerii ca prioritate a conceptului de educaţie prin cultură a 
condus la abandonarea absurdă,  în virtutea descentralizării,  a singurelor ”capete de pod “ prin 
care se putea lansa cumva o politică educaţională bazată pe cultură. 

O altă anomalie a politicii culturale este încurajarea monopolului  asupra unor domenii 
de  creaţie,   fără  să  încurajeze  apariţia  unor  asociaţii  profesionale,   pentru  democratizarea 
organizaţiilor  de  creatori.   Astfel  au rămas  aceleaşi  Uniunii  de  Creaţie,   la  compozitori,   la 
scriitori,  etc.,   cu toate că,   de exemplu Liga Scriitorilor Români funcţionează de mai bine de 6 
ani,  cu mult succes,  atât în ţară cât şi în străinătate,  ea nu a căpătat statut de asociaţie de 
utilitate publică. 

Să mai spunem doar că,  în vreme ce în România cultura este înţeleasă ca aparţinând 
apriori  elitelor  intelectuale,   concretizându-se  prin  producţiile  instituţiilor  profesioniste  de 
cultură,   teatre,   muzee,   biblioteci  de  nivel  naţional  şi  judeţean,   colecţii  de  artă  şi  prin 
protejarea patrimoniului,  căminul cultural şi lumea  îndepărtată a satului fiind o zonă situată 
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într-un con de umbră.  În Europa în care am intrat,  cultura se caracterizează printr-o singură 
sintagmă: long-life education. 

Trebuie să înţeleagă factorii de decizie că educaţia permanentă are o responsabilitate 
socială. Costurile sociale ale unei politici educative greşite,  care nu acordă locul corespunzător 
educaţiei continue,  vor fi simţitor mai mari decât cei câţiva lei a căror obţinere se aşteaptă prin 
intermediul unor economii bugetare. 

Procesul de reconstrucţie al statului post-socialist pare să se afle deocamdată în impas, 
suspendat undeva pe drumul tranziţiei către o Europă liberal-democratică şi multiculturalistă, 
costurile sociale ale bâlbâielilor strategice româneşti fiind,   pe termen lung,  extrem de greu, 
dacă  nu  imposibil  de  acoperit.  Diferenţa  între  spaţiul  de  aici  şi  cel  de  dincolo  va  fi  atunci 
acoperită integral de e bine şi aşa. 

Capitalismul şi Cultura în societatea românească

Făcând  o  retrospectivă  în  adâncul  istoriei  neamului  românesc,  atât  feudalismul  cât  şi 
capitalismul s-au sprijinit pe elemente ale mentalităţi claselor de mijloc, respectul faţă de legi şi religie, 
devotamentul faţă de familie,   comunitate şi sârguinţă în activităţile pe care populaţia o desfăşura. La 
rândul ei economia de piaţă, (la începutul ei limitându-se la schimburi de mărfuri în mediul rural),  a 
satisfăcut  aspiraţiile  modeste  ale  oamenilor  privind  îmbunătăţirea  condiţiilor  de  viaţă  şi  asigurarea 
şanselor  urmaşilor lor. 

Mă întreb astăzi,  când majoritatea scriitorilor şi-au scris operele în mentalitatea stângismului 
comunist şi care încă mai persistă în aceste idei, dacă poziţia antiburgheză a acestora nu implică riscul 
subminării valorilor care trebuie să creeze clasa de mijloc şi piaţa liberă. 

Cea mai importantă evoluţie politică din  secolul XX a fost căderea regimului comunist din ţara 
noastră,   inclusiv din estul Europei. Nu este logic să subliniem că o doctrină politică a dat greş deoarece 
oamenii nu au folosit-o cum se cuvine sau au interpretat-o greşit,  sau că ea a fost victima unei opoziţii şi  
conspiraţii a împrejurărilor istorice. Dacă acea doctrină comunistă nu a putut rezista abuzurilor umane 
sau împrejurărilor nefavorabile,  înseamnă că ea a fost un produs al fanteziei politice marxiste-leniniste 
mai curând decât o idee politică realistă. Aşa cum am simţit-o pe pielea noastră această fantezie politică 
s-a putut impune în realitate numai prin constrângere brutală şi criminală. Acesta a fost destinul firesc al 
socialismului-comunist din ţara noastră-o utopie politică întruchipată într-un regim terorist,  un coşmar 
istoric din care omenirea s-a trezit la sfârşitul secolului trecut. Implicaţiile prăbuşirii ideologiei comunist-
socialiste sunt încă departe de a fi evidente în ţara noastră. Este adevărat că dezgheţarea din anul 1989 
a relevat meritele unei economii a pieţii în comparaţie cu planificarea economică de stat. Încă,   scriitori 
şi  intelectualii  cu gândire de stânga susţin că în timpul dictaturii  comuniste de la noi  s-au construit 
locuinţe şi fabrici. Nimic mai fals. În ţările capitaliste europene nu s-au construit locuinţe şi fabrici? Şi 
încă mai moderne. Unii din intelectualii noştri au uitat că timp de peste 45 de ani acest popor a fost 
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înfometat,  i-au fost inversate valorile,  i-a fost luată credinţa. Din orbirea gândirii stângiste ei nu văd, 
încă,  beneficiile  recoltate de ţările  cu sisteme economice de piaţă. Aceşti  scriitori  şi  intelectuali  de 
extremă stângă ce descind din aparatul de propagandă comunistă nu doresc să vadă că într-o societatea 
burgheză ce se formează şi la noi, anumite valori sunt considerate de către majoritatea populaţiei ca 
fiind de la  sine înţelese.  Devotamentul  faţă de aceste credinţe creează o clasă de mijloc,  care apoi 
întreţine o economie de piaţă. Un mare pericol pentru învăţământul nostru este că,  încă, se predau în 
şcoli creaţii literare scrise în timpul dictaturii comuniste şi cu mentalitatea acelui regim, care impunea 
slugărnicia faţă de valorile false şi o ideologie criminală. 

De-a lungul istoriei societatea capitalistă  şi mai ales economia sa are tendinţe de a produce 
„depresiuni”. Într-o societate urbanizată, cum este la noi, (la sate au rămas doar bătrânii), efectul acestei 
perioade de criză va fi destul de nefast.  Situaţia în care abia am intrat va da”apă la moara”scriitorilor şi 
intelectualilor cu mentalitatea rămasă în proiectul comunist, din care abia am ieşit. Unii intelectuali şi 
oameni de artă nu agreează piaţa şi consideră drept respingătoare noţiunea propriei lor participări în 
cadrul pieţii. Ei nu-şi pot închipui propriile persoane producând bunuri de larg consum destinate vânzării 
sau  schimbului,  chiar  dacă  tratează  profiturile,  chiar  dacă  uneori  sunt  mici,  astfel  recoltate  drept 
binevenite. O parte din ei care au beneficiat din plin de „binefacerile” societăţii  comuniste,  pentru 
motivul că,  indiferent dacă lucrările lor erau scrise prost şi  răspundeau la comandamentul propagandei 
de partid,    drepturile de autor curgeau,  în ciuda faptului că nu se vindeau. Iar, indiferent de ceea ce 
spun despre egalitate, ei nu cred că sunt  egali cu alţi oameni, cu toate că în regimul trecut folosindu-se 
de  ipocrizia  ideologiei,  îşi  spuneau”  tovarăşi”  acum,  la  fel  ca   atunci,  consideră  că  talentele  şi 
sensibilităţile  pe care le posedă îi fac să fie superiori. 

Noţiunea de avangardă a fost adoptată de societatea capitalistă burgheză cu simplul înţeles de 
ultima modă-ultima tendinţă în artă.  Societatea socialistă multilateral-dezvoltată de la  noi  a  preluat 
acest  termen dându-i  sensul  de “deschizătoare  de drum al  realismului  socialist  în  cultură”.  Această 
abordare din partea aparatului propagandist al P. C. R a reuşit să corupă activitatea artistică din ţara 
noastră. După evenimentele din 1989 pasiunile lumii culturale, la început dezorientate, au început să 
pătrundă în universul divertismentului de masă, prin televiziuni, iar rezultatul este dezastruos, cu toate 
că unii îl denumesc solemn”cultură de masă”. 

Oamenii de cultură, intelectualii de la noi,  trebuie să înţeleagă că într-un sistem democratic, 
oamenii obişnuiţi nu sunt neobişnuit de înţelepţi, dar experienţa lor tinde să îi facă să posede un simţ 
practic foarte bine dezvoltat. Aceşti oameni constituie fundamentul capitalismului burghez în formare, 
iar pe acest fundament au fost clădite societăţile democratice moderne din Europa şi S. U. A. În sfera 
culturală,  energiile  revoluţiei  de  la  noi  de implementare  a  capitalismului  şi  democraţiei  în  mentalul 
creatorilor de artă trebuiesc canalizate în direcţia a ceea ce se numeşte  globmodernul, care respinge 
fostul  postmodernism.  Astfel,   trecerea  de  la  cultura  realismului  socialist,   ce  mai  persistă  în  arta 
românească,  la cultura globmodernismului care promovează o reîntoarcere la modernismul exprimat 
prin noi forme de abordare a realităţii se face anevoios. Motivul? Mentalitatea formată în 50 de ani de 
dictatură comunistă.  Mai este o cauză. Profesorii  care redactează manualele şcolare sunt formaţi  la 
“şcoala”realismului  socialist  făcând ca această  boală să “viruseze”manualele şi  de aici  trece la  elevi. 
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Generaţii întregi vor purta cu ele această mentalitate care ani buni va frâna societatea noastră în mersul 
ei spre democraţia capitalistă autentică. 

Această  “boală“,  de  care  vorbeam  mai  sus,   întrepătrunsă   cu  non-arta  promovată  de 
televiziunile private,  a dus în prezent la scăderea ştachetei calităţii culturii de masă. Este important să 
înţelegem că în această nouă fază a gândirii unor scriitori  şi artişti din toate domeniile i-a condus să 
accepte calm anunţul lui Nietzsche că Dumnezeu este mort, în ciuda faptului că după 1989 bisericile s-au 
înmulţit. În aceste condiţii aceşti artişti care-şi spun liberi cugetători au tras concluzia nietzscheană că, 
dacă nu cred în Dumnezeu, totul este permis. 

Pentru a prospera România necesită mai  mult  decât oameni cu înţelepciune practică-ea are 
nevoie totodată de energiile imaginaţiei creatoare exprimate în religie şi artă. Un rol crucial în existenţa 
tuturor românilor,  la fel ca în existenţa tuturor fiinţelor umane din toate timpurile, îl joacă trăirea într-o 
lume care posedă un înţeles transcendental, o lume în care existenţa omului are sens. Nimic nu este mai 
dezumanizator, mai capabil de a genera criză, decât sentimentul omului că viaţa sa este un fenomen 
fără sens într-o lume fără sens. Aşa cum s-a întâmplat în regimul trecut, comunist, ideologia ne vorbea 
de o societate a paradisului la care nimeni şi niciodată nu a ajuns. P. C. R crease o lume iluzorie pentru 
un viitor iluzoriu. La această propagandă au contribuit şi unii scriitori de azi incluşi de Alex Ştefănescu în 
iluzoria sa istorie a literaturii. 

Societatea românească capitalistă de astăzi are două faţete: economia de piaţă care a creat o 
lume ce duce la prosperitate materială-ceea ce societatea socialistă a dus la pauperizarea populaţiei. 
cealaltă faţetă, duce spre rău, societatea,  şcoala românească au devenit din ce în ce mai sărace în sens 
spiritual. Marea sarcină a intelectualilor români  este să pornească un război împotriva acestei sărăcii 
spirituale. Prăbuşirea socialismului, însoţită de recunoaşterea meritelor economiei de piaţă, ne oferă o 
minunată  ocazie  de  a  ne  gândi  cu  seriozitate  la  o  asemenea  campanie.  Numai  astfel,  viitorul 
capitalismului în ţara noastră poate să fie asigurat. 

Cărturari revoluţionari ai secolului XIX,  români şi portughezi
Asemănări şi deosebiri

În  introducerea  ideilor  reformatoare,   prin revoluţie,   în  societatea  românească  la  jumătatea 
secolului XIX,  un rol important l-au avut cărturarii şcoliţi în principalele centre culturale europene,  în 
special la Paris.  Acest fenomen s-a petrecut şi în Portugalia unde această categorie intelectuală a avut o 
implicare  politică  importantă,   atât  prin  participarea  directă  la  evenimente,   dar  şi  prin  lucrările  lor 
publicate.  La noi Nicolae Bălcescu,  ca istoric şi scriitor,  după ce participă la revoluţia franceză din 
februarie 1848,  venind în ţară,  are un rol covârşitor în revoluţia democratică din Ţara Românească.  La 
11 iunie este numit secretar de stat,  după ce a formulat punctele Proclamaţiei de la 11 iunie de la Izlaz. 

În  Portugalia  în  fruntea  primului  guvern  provizoriu  republican  este  numit  un  poligraf,   în 
persoana lui Teofilo Braga,  care a fost,  apoi,  al doilea preşedinte al Republicii. 

Dacă la noi Bălcescu,  împreună cu Ghica şi Cristian Tell pune bazele organizaţiei secrete “Frăţia 
“,   care reia  lupta de mai  înainte a lui  Dim.  Filipescu,   în  scopul  promovării  ideilor  democratice  şi 
realizarea unităţii naţionale,  din care mai făceau parte  scriitorii:  Alecsandri,  Kogălniceanu,  Negruzzi, 
etc.  În Portugalia intervenţia scriitorilor în viaţa publică are loc cu întârziere faţă de noi,  cu 23 de ani, 
sub numita “generaţia de la Caimbra “.  Începutul s-a făcut cu conferinţele de la Cazinoul din Lisabona, 
în  1871,  de către un grup de cărturari,   în fruntea cărora se aflau:  romancierul  Antero de Quental, 
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poligraful Teofilo Braga şi istoricul economist Oliveira Martins.  În Ţara Românească,  Bălcescu credea 
cu tărie că idealul revoluţionar al poporului este singurul în stare să asigure izbânda cauzei sale nobile. 
Mai înainte de publicarea studiului “Mersul Revoluţiei în Istoria Românilor”,  Bălcescu,  în martie 1850, 
editase o broşură în limba franceză “Chestiunea economică a Principatelor Dunărene “.  

Ideea  principală  a  lucrării  lui  Bălcescu  este  justificarea  necesităţii  revoluţiei  burghezo-
democratice din 1848 şi a reformelor sale democratice. În Portugalia,  prin “ conferinţele democratice“ de 
la Cazino,  grupul de cărturari îşi propunea “ să lege Portugalia de mişcarea modernă( europeană )(… ) să 
studieze condiţiile transformării politice,  economice şi religioase ale societăţii portugheze.  “(Programul  
Conferinţelor  democratice).   Dacă  în  Portugalia  în  “Programul  revoluţionar  “  exista,   printre  alte 
obiective şi cea religioasă,  la noi acest deziderat lipseşte,  însă se pune accent pe art.  13 din”Proclamaţia 
de la Izlaz,  “ privitor la împroprietărirea imediată a ţăranilor.  

La  Cazinoul  din  Lisabona  Augusto  Soromenha  a  vorbit  despre  “Literatura  portugheză 
contemporană “ şi Eca de Queiroz despre “Realismul în artă “,  pe când la noi între 1845-1847 Bălcescu 
editează cu Aug.  Treb.  Laurian”Magazin istoric pentru Dacia,  “ în care publică ”Cuvântul preliminariu  
despre izvoarele istoriei Românilor,  “ în care arată necesitatea de a se alcătui o istorie naţională,  în care 
trebuie legată de viaţa poporului.  Peste un an Nicolae Bălcescu publică în paginile “Magazinului istoric  
pentru Dacia” importanta lucrare ”Despre starea socială a muncitorilor plugari în Principatele Române 
în deosebite timpuri “.  Urmărind evoluţia stării sociale a ţărănimii,  căutând să pună în lumină”principiile  
care stinseră egalitatea străbună de drepturi şi de stare în ţările noastre “. 

Conferinţele de la Cazino deschiseseră drumul spre atacul împotriva decadenţii.  La fel ca pentru 
generaţia paşoptistă din Ţările Române şi pentru “ generaţia de la Cazino “ considera că în Portugalia se 
crease  premizele  unei  inevitabile  schimbări.   Antero  de  Quental  scria  în  acea  perioadă  “Decadenţa 
naţională e marele fapt inexorabil al istoriei noastre,  de trei secole încoace “. 

Atât generaţia de intelectuali paşoptistă în frunte cu Bălcescu şi Ion Eliade Rădulescu,  cât  şi 
tinerii portughezi aveau ca model Franţa.  Aşa se explică faptul că intelectualii din cele două ţări îl aveau 
ca ideal pe Victor Hugo care era un simpatizant al  Republicii,  fiind exilat de Napoleon al lll-lea pentru 
curajul de a-l numi “trădător “.  Antero de Quental este poetul filosof ce iubeşte umanitatea ”mai mult ca 
pe o femeie “.  El este,  cum spune Mircea Eliade,  “cel mai genial poet pe care l-a creat pesimismul, 
făcea parte din aceeaşi categorie a pesimismului  cu Eminescu,  care la 1874 scria vizionar în Împărat şi  
proletar “ Zdrobiţi orânduirea ce crudă şi nedreaptă,  / Ce lumea o împarte în mizeri şi bogaţi!” Dar mai 
înaintea lui poetul Cezar Boliac,  participant la revoluţia de la 1848,  ( fiind unul dintre cei ce trebuiau “ să 
ridice tabacii,  mărginaşii şi  tinerimea din  Bucureşti să meargă gloată  la palat  să ceară sancţionarea 
constituţiunii “- Ion Ghica  “Nicu Bălcescu “),  scria la Paris,  în 1851,  “Clăcaşul “ în care concentrează 
ura şi  revolta împotriva celor care prefac pe oameni în sclavi,  în iobagi:”Oh,  legaţi pentru  vecie/  Pe 
pământul unde stăm,  /Plătim veşnica chirie/Şi pe apa care bem,  /Nu avem nimic al nostru.  .  .  “. 

Lusitanii Antero de Quental scria în “Imnul dimineţii “:”Simbolo de existencia,  se maladito! “, 
iar Oliveira Martins,  prin cărţile sale,  a modificat conştiinţa istorică a Portugaliei aşa cum la români a 
făcuto  Kogălniceanu  prin  revista  “Dacia  literară  “  în  care  publicau  scriitori  din  cele  trei  provincii 
româneşti,  anticipând unirea politică printr-o unitate culturală. 

Prin aceste exemple am dorit să consolidez ideea rolului pe care l-au jucat artiştii şi intelectualii 
în promovarea revoluţionară a ideilor democratice în Europa,  în particular  în cele trei ţări româneşti şi 
Portugalia.  Am dorit să arăt că nu muncitorimea,  care de fapt era conservatoire,  ( ideologii marxişti 
susţineau că această clasă era avangarda ideilor revoluţionare),  ci intelectualii au fost purtătorii ideilor 
democratice  şi  iniţiatorii  mişcărilor  revoluţionare  din  cele  două  ţări.   Revoluţiile  au  fost  pregătite  şi 
conduse de intelectuali având ca suport masele. 
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Corespondenţa ca mijloc de comunicare a elaborării operei la Duiliu 
Zamfirescu

O  premieră   în  lumea  scriitorilor  români  privind  comunicarea  către  amici  în  mod 
constant  a etapelor proceselor de elaborare al operei  sale,  este Duilu Zamfirescu.  Acesta 
supune  dialogului  epistolar  părerile  şi  concepţiile   sale  despre  estetică,   inclisiv  părerea  sa 
despre realismul implementat în romanele sale. 

Autorul  Vieţii  la ţară   era caracterizat  de Vladimir Streinu ca autor ce are caracterul 
flaubertian al corespondenţei,  asocierea viza nu drama creaţiei,  absent în creaţia lui Duiliu 
Zamfirescu,  ci ideea de jurnal şi de doctrină literară. 

În  1936,   Emanoil  Bucuţa,   publica  în  Revista  Fundaţiilor  Regale,   pachetul 
voluminos de scrisori către Titu Maiorescu. Acest eveniment a stârnit curiozitatea celor mai de 
seamă dintre criticii şi istorici  literari din ţara noastră.  În acest context George Călinescu îşi 
găsea în scrisorile lui  Duiliu Zamfirescu materia primă pentru portretul  din  Istoria literaturii  
române…,   contestând  cu  subiectivitate  valoarea  literară  a  textelor.  (  G.  Călinescu,   Duiliu  
Zamfirescu şi Titu Maiorescu în scrisori,  apărut în Adevărul literar şi artistic,  1937,  25 aprilie,  
p.  16.  ).   Spre  deosebire  de  acesta  Şerban  Cioculescu  descoperă  “o  faţă  nouă  a  lui  Duiliu 
Zamfirescu  “,   propunând  o  reabilitare  a  omului,   cvasi-unanim antipatizat  după renumitul 
discurs academic,  şi situându-l mai realist pe scriitor în istoria romanului,  ca un înaintaşi al lui 
Liviu Rebreanu. (  O faţă nouă a lui Duiliu Zamfirescu,   publicat în  Revista Fundaţiilor Regale,  
1936,  nr. 8,,   p.  417.  ).  Acesta,  cunoscut prin generozitatea sa,  afirmă fără ezitare  valoarea 
literară  a  corespondenţei  diplomatului  de  la  Roma.   Între  timp  se  publicase  şi  scrisoarea 
adresată lui N.  Petraşcu şi Iacob Negruzzi.  Completări a adus,  în această direcţie E.  Lovinescu 
în studiul Titu Maiorescu şi posteritatea sa critic,  ce a apărut la Editura Casei Şcoalelor,  1943. 
În  acest  context  sunt  evidenţiate  problemele  fundamentale,   ca  talentul  şi  arta  epistolară, 
despre care autorul formulează consideraţii subtile şi întemeiate,  şi aceea a genului epistolar 
însuşi,  subliniind faptul că Duiliu Zamfirescu este cel mai strălucit reprezentant în literatura 
română,   dacă  nu  singurul,   reprezentant  al  genului  epistolar.   Şeful  Zburătorului distinge 
substanţa  şi  farmecul  lor  de  expresie.   În  lucrarea  Titu  Maiorescu şi  posteritatea  lui  critic,  
apărută la Editura Casei Şcoalelor,  1943,  Eugen Lovinescu scria: ” Prin frumuseţea stilistică, 
prin tensiunea intelectuală a conţinutului,  prezentă chiar şi în momentele de destindere,  prin 
puritatea liniei,  importanţa acestei corespondenţe este înainte de toate de ordin literar“

Totuşi,  trebuie să precizăm că autorul Vieţii la ţară nu “a integrat în literatura noastră 
genul epistolar“,  existaseră înaintea lui Kogălniceanu,  Alecsandri,  Odobescu. 

În decursul anilor volumul corespondenţei lui Duiliu Zamfirescu a crescut,  iar viziunea 
critică asupra operei lui în ansamblu a suferit modificări  substanţiale.  Acest fapt confirmă nu 
caracterul ei solitar,  ci  observaţia direct a lui Lovinescu “ adevăratul  lui destin (al lui Duiliu 
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Zamfirescu,  n. n.  )  nu e de ordin poetic,  epic sau dramatic,  ci epistolar“,  remarcă pe care o 
găsim în “Titu Maiorescu şi posteritatea lui critică “. 

Cea  mai  important  corespondenţă  din  prima perioadă este  aceea pe  care  a  trimiso 
Duiliu Zamfirescu amicului său Duiliu Ioanin,  coleg de generaţie şi partener de visuri şi pasiuni 
din tinereţe.  Prin aceste scrisori cunoaştem viaţa de student ce-şi petrece vacanţa la moşiile 
arendate de părinţi sau de apropiatele rude din judeţele Râmnicu Sărat şi Brăila.  Prin anul 1876 
scria de la Băleşti  sau de la via de la Vîrteşcoi  din apropierea Focşanilor,   bucurându-se de 
lumina blândă  a  soarelui  de  toamnă şi  întârziind  în  pădure  la  vânat.   Este  impresionat  de 
tumultul când nesesizabil,  când furtunos al naturii,  pe care o admiră sub briza sentimentală a 
vârstei. ”Am fost zilele trecute la vânat.  Zău,  nu ştii ce farmec deosebit are liniştea pădurilor, 
ce şoaptă lungă se aude în căderea fiecărei Frunze ş ice mărturie tristă găseşti la fiecare pas, 
sub picioare,  despre destinaţia lucrurilor pe pământ.  Şi iarăşi,  când bate vântul,  ce  zgomot 
asurzitor,  câte glasuri multiple ies din îmbătrânitele piepturi ale plopilor uriaşi!. . . “( Extras din 
scrisoarea către Diliu Ioanin,   din 16 august  1880,   din volumul:  Duiliu Zamfirescu,   Scrisor  
inedited ediţie îngrijită,  note şi studii introductive de Al.  Săndulescu,  Editura Academiei R. S. 
România,  1967,  p. 101). 

Este perioada când inima lui palpita pentru inaccesibila Eliza,  despre care va vorbi de 
nenumărate  ori  cu  emoţie.   Aceste  sentimente  inefabile  le  regăsim  în  nuvelele  şi  poeziile 
romanţioase ale debutului. 

În anii juvenili tânărul Duiliu citeşte cărţi potrivite vârstei sale,  cum ar fi cele scrise de 
Lamartine,  Rousseau,  Musset,  din care,  chiar ştie pe dinafară  Adieu,   îl  încântă cărţile lui 
Victor  Hugo,   din a cărei  operă traduce  Hernani,   tălmăcire ce se va publica fragmentar  în 
Literatorul lui  Eugen Lovinescu.  În mărturiile sale aminteşte pe Michelangelo şi  pe Canova, 
citează  cu  admiraţie  pe  Bossuet  şi  Sainte-Beuve  şi  are  cuvinte  de  preţuire  pentru  cartea 
spaniolului  Emilio Castelar:  L`art,   la religion et la nature en Italie,   pe care o rebotează cu 
numele Amintiri din Italia,  ca în traducerea românească publicată în periodicele timpului. 

Avea un impuls interior de a scrie,  de a comunica,  echivalând cu aceea de a se confesa, 
de “ a filozofa“.  De multe ori îndrăzneşte să facă consideraţii asupra vieţii şi dragostei,  notând 
amuzante banalităţi de adolescent,  care transcriu însă o reală agitaţie interioară.  La vârsta de 
22 de ani este atras de explicaţia darwinistă a lumii şi chiar alunecă spre ateism.  Aceste idei le 
explică cu emfază:”Asupra credinţelor tale religioase iată ce gândesc eu: Un Dumnezeu care nu 
poate să fie perfect nici înaintea creaţiunilor sale nu mai este un Dumnezeu,  Dumnezeu suferă: 
suferă de cea mai mare boală a omenirii,  suferă de egoism! Deci el nu mai este pentru noi acea 
vagă  concepţiune,   mare  ca  şi  nemărginirea;  eternă  ca  şi  universal,   sublimă  prin  însăşi 
depărtarea sa de noi; acel calculator divin care a aruncat stelele în spaţiu tocmai în marginea 
sferei  atracţiunii  şi  gravitaţiunii  universale,   ca  să  poată  sta  atârnate  ca  lampe  de  bolta 
cerească ; acea diafană fiinţă care stă în contemplaţiune dincolo de sticla cerului albastră şi a 
cărei linişte,  a cărei seninătate,  se reflectă şi în seninătatea cerului - nu mai e nimic din toate 
acestea.  “

În corespondenţa sa către diverşi prieteni şi corespondenţi din perioade diferite ale vieţii 
şi expediate din diferite locuri pe unde a călătorit sau lucrat,  descoperim subiectele prozelor 
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sale de mai târziu.  Cum este scrisoarea sa către Duiliu Ioanin din 25 octombrie 1880.  În această 
depeşe scriitorul povesteşte cum descoperă la Topolog un turc cu multă omenie,  vorbind de 
cele două soţii ale sale.  O excepţie în lumea turcilor care consider că femeile sunt doar nişte 
maşini de făcut copii.  O astfel de împrejurare formează esenţa nuvelei Noapte bună,  care-i va 
aduce scriitorului preţuirea lui Titu Maiorescu.  La a cărui seri literare,  Duiliu Zamfirescu venea 
regulat încă din 1880. 

Corespondenţa  cu  Elena  Miller-Verghy,   majoritatea  din  epoca  Roma,   ne  face  să 
înţelegem beneficiul intelectual şi artistic pe care l–a avut Duiliu Zamfirescu din partea distinsei 
şi cultivate directoare a “pensionului nou de domnişoare “.  Despre care scria cu admiraţie şi 
Delavrancea în scrisorile sale pariziene. 

Călătoriile sale prin Italia,  Belgia,  Grecia,  ca şi prin alte ţări europene,  au însemnat 
pentru Duiliu Zamfirescu o continuă îmbogăţire a culturii,  o continuă rafinare a sensibilităţii 
sale artistice. 

Ceea ce trebuie să reţinem din ansamblul consideraţiunilor critice formulate de Duiliu 
Zamfirescu asupra literaturii române a epocii,  consideraţii uneori pozitive,  dar alteori atât de 
nedrepte şi lipsite de tact,  precum acelea din discursul de recepţie de la Academie.  Diplomatul 
trăind o viaţă încorsetat de convenţii detesta convenţia în literatură,  omul de lume oboist de 
ipocriziile  şi  artificialitatea  cercurilor  pe  care le  frecventa,   milita  în  artă pentru autentic  şi 
sobrietate. 

Corespondenţa de tip flaubertian aparţine aproape în exclusivitate perioadei când Duilu 
Zamfirescu se afla în diplomaţie în Italia.  În paginile scrisorilor din acea perioadă descoperim 
impresii  de călătorie prin ţări  şi  muzee,  ce ne transmit nu o dată farmecul paginii  literare, 
confesiile  şi  autocaracterizările  morale;  de-a lungul  ei  au loc discuţiile  estetice cu magistrul 
partener Titu Maiorescu,  discuţii în care se nasc atât de valoroase şi modernele idei despre 
roman,  hrănite fără contenire de nobilul foc al pasiunii creatoare. 

Putem concluziona că,  începând cu Duiliu Zamfirescu,  că literatura noastră epistolară 

Corespondenţa eminesciană - o manifestare de forţă majoră

Aşa  cum   se  cunoaşte  din  mărturiile  celor  care  l-au  cunoscut,   Eminescu  avea  un 
temperament meditativ,  reflexiv şi adâncit în sine,  trăind în inepuizabilul său univers al eului. 
Datorită acestor caracteristici poetul trimitea scrisori de obicei din constrângerea împrejurărilor 
vieţii,   dar  cu excepţia  celor  către Veronica Micle.   Despre acest  episod,   care a stârnit  un 
scandal în lumea istoriei literare,  s-a scris mult,  cu toate că nici până astăzi nu s-a lămurit 
“cazul “ Octav Minar,  ce,  cât şi dacă într-adevăr a mistificat scrisorile eminesciene către muza 
sa Veronica. 
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În aceste rânduri nu voi arunca decât o privire fugară şi tangenţială asupra scrisorilor 
eminesciene adresate Veronicăi,  pe motiv că autenticitatea,  cel puţin a unora,  ni se pare 
nedemonstrată; apoi pentru că ele nu se ridică în genere nici pe departe la valoarea poeziei, 
conţinând pe deasupra şi unele momente stânjenitoare privind episodul Caragiale,  care pot fi 
aduse în discuţie eventual în cadrul unei biografii. 

Memorialişti de la Junimea,  ca şi prietenii,  l-au văzut mai totdeauna reflexiv şi tăcut, 
abstras  din  realitatea  imediată,   puţin  văzut  în  clipe  de  euforie  verbală,   sau  de  supărare 
mânioasă împotriva soartei şi a necazurilor vieţi.  Scrisoarea,  pentru el,  e aproape un accident 
în viaţa lui,  fapt ce-i contrazice personalitatea şi punându-l într-o stare afară din comun,  o 
recunoaşte singur într-o sinceră autodefinire:” Eu pentru a scrie o epistolă trebuie să am o 
dispoziţiune deosebită  de  uşoară,   nepotrivită  oarecum cu caracterul  meu,   şi  o  asemenea 
dispoziţiune nu mi se întâmplă să am decât foarte rar.  Prin confesiunea asta nu voi să-mi dau 
doar  un aer  de  greutate,   însă în  genere,   deşi  nu-s  lugubru,   totuşi  nu-s  comunicativ  ;  şi  
scrisorile înseamnă la mine punctele lucii,  în cari sunt de o comunicativitate neobişnuită“(S. n)
(  Către I. C.  Negruzzi,  1871,  în Convorbiri literare,  1892. Număr jubiliar,  p. 39. ). 

Chiar aşa trebuie înţelese scrisorile eminesciene,  ca un fascicol de lumină ale operei,  ca 
o  lentilă  ce  focalizează  structura  interioară  a  poetului,   precum şi  spre  nefericirea  omului. 
Anumite linii directoare ale poeziei şi vieţii lui Eminescu străbat şi scrisorile,  piese din aceeaşi 
familie cu articolele politice şi literare,  constituind uvertura marilor poeme. 

Dintr-o scrisoare către tatăl său din 1874 ( 4-26 noiembrie),  publicată de I. E. Torouţiu, 
Op. cit.  vol  IV,   p.  126,  ne dăm seama că Eminescu era cel  mai nesupus dintre toţi fraţii, 
aflându-se într-un conflict aproape continuu cu tatăl său,  căruia îi scrie cu imputare despre 
moartea lui Şerban,  studentul în medicină; “ Întrebarea principală este dacă puteţi să faceţi şi 
această cheltuială,  cea din urmă după cum vedeţi,  pentru un fiu nefericit,  care desigur a greşit 
mai mult printr-o înnăscută slăbiciune de caracter,  căruia natura nu-i dăduse nici o energie şi 
nici o putere.  Şerban a fost un om slab,  iar nu un om rău - asta a fost părerea mea despre el  
totdeauna,  şi desigur că a fost mai nenorocit de cum merita să fie.  El n-a avut pentru nimenea 
ură  în  lume,   n-a  avut  nici  o  patimă urâtă,    şi  dacă  a  greşit,   nu din  răutate,   ci  dintr-o 
nemărginită slăbiciune a greşit.  El era un copil bătrân,  şi astfel ar fi trebuit tratat“. 

Predispus  la  pesimism,   Eminescu  ajunge  la  consecinţele  practice  dureroase  ale 
concepţiei  lui  şi  printr-o  experienţă  de  viaţă  destul  de  tristă.   Destituirea  din  postul  de 
bibliotecar face să se reverse pe hârtie o înverşunată diatribă la adresa celor ce-l scoseseră în 
stradă,  practic,  o aspră condamnare a nedreptăţii.  Scrisoarea din 8 iunie 1876 către Veronica 
Micle,  dacă este autentică,  noi îi dăm girul,  fiindcă eminescologul Aug.  Z.  N.  Pop,  îi dă girul 
său,  ea anunţă în germene accentele pamfletare ale  Scrisorii III:  “ Canalia liberală a nimicit 
ideile ce mi le făcusem despre viaţă! Rămas fără o poziţie materială asigurată şi purtând lovitura 
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morală ca o rană ce nu se mai poate vindeca,  voi fi nevoit să reiau toiagul pribegiei,  neavând 
nici un scop,  nici un ideal. (… ) Posteritatea nu vreau să afle că am suferit de foame din cauza 
fraţilor mei.  Sunt prea mândru în sărăcia mea.  I-am dispreţuit,  şi acest gest e prea mult pentru 
un suflet care nu s-a coborât în mocirla vremurilor de azi“. 

Ecouri din scrisoarea către Harieta,  din care redăm mai jos câteva rânduri,  le regăsim în 
poeziile de o învăluitoare melancolie,  pe care le ştim cu toţii: “Poate la toamnă…Dar să nu mai 
vorbesc,   nu de toamnă,   ci  nici  de ziua de mâni…Lumea-i  schimbăcioasă,   şi  toate visurile 
noastre şi nădejdile sunt făcute ca să se spulbere în vânt.  Toamna anului e un ape an,  apoi-i 
urmează primăvara.  Toamna vieţii vine fără să ştii când,  nici de unde…numai vezi că totul a 
trecut pentru a nu se mai întoarce.  Ş-atunci se simte omul bătrân,  foarte bătrân,  şi ar vrea să 
moară.  E mult de atunci.  Harietă,  de când eram mici de tot şi ne spuneau moşnegii poveşti. 
Poveşti sunt toate în lumea asta.  “

Când boala s-a abătut asupra poetului,  scrisorile sunt oglinda adevăratelor momente 
tragice.  Un asemenea “document “ nu mai solicită spiritul de investigaţie şi de studiu; el ne 
impune o tăcere aureolată de smerenie: ”Mi-aduc în adevăr aminte c-am venit cu tine în tren, 
dar încolo nu mai ştiu nimic decât că am stat închis şi am suferit nu numai de halucinaţiuni,  ci şi 
mai mult încă de foame“.  Mai redăm un alt document: “Eu aşi vrea să scap cît se poate de 
curând şi să mă întorc în ţară să mă satur de mămăliga strămoşească.  Căci aici,  de când mă 
aflu,  n-am avut fericirea de-a mânca până la saţiu.  Foamea şi demoralizarea,  iată cele două 
stări continue în care petrece nenorocitul tău amic “. ( Către A.  Chibici-Rîvneanu,  12/24 ian. 
11884,   din  sanatoriul  Dobling  din  Viena,   în  Convorbiri  literare,   1906,   p.   1000.  ).  Sau: 
”Sănătatea  mea  scârţâie   într-una  ca  o  moară  de  mult  stricată,   ba  poate  ireparabilă. 
Săptămâna aceasta am avut friguri şi dureri de cap; cât despre picioare - ele sunt într-o stare 
aşa de plâns precum erau în Bucureşti.  O tristă toamnă mă aşteaptă şi o tristă viaţă“. ( Către A. 
Chibici-Rîvneanu,  în I.  E.  Torouţiu,  Op.  cit.,   vol.  IV,  p.  160. ). 

În aceste pagini de scrisori poetul se raportează uneori şi la opera lui,  mai cu seamă în 
primi ani după debutul la  Convorbiri literare.   În corespondenţa cu Veronica descoperim,  pe 
fondul pasional,  câte un zâmbet de tandreţe şăgalnică,  aducând parcă o rază de lumină palidă 
dinspre Călin (File din poveste ): ”De atunci intru paj şi cavaler şervet pentru eternitate în suita 
M-sale Veronica,  supus ca un câine şi înamorat ca un cărăbuş “. ( Către Veronica Micle,  martie 
1882,  în I.  E.  Torouţiu,  Op.,   cit.  Vol. IV,  p. 149. ). 

Urmare  aprecierii  entuziastă  a  Epigonilor de  către  Veronica  Micle  îl  îndeamnă  pe 
Eminescu la semnificative confesii literare: “E o concepţie pe care o făurisem la Viena,   într-un 
elan  de  patriotism.   Trecutul  m-a  fascinate   întotdeauna.   Cronicile  şi  cântecele  populare 
formează în clipa de faţă un material din care culeg  fondul inspiraţiunilor“( Ibidem,  8 nov. 
1874,  vol.  IV,  p. 127).  Pe marginea aceleiaşi poezii,  îşi explică intenţiile într-o scrisoare către 
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Iacob  Negruzzi,   subliniind  şi  insistând  pe  ideea  de  sinceritate  naivă  şi  de  însufleţire  a 
înaintaşilor,   ca  Bolliac,   Mureşan,   Eliade,   trecând oarecum cu vederea “meritul  intern al 
lucrărilor lor “. 

În  paginile  corespondenţei  cu  redactorul  şef  al  Convorbirilor  literare va  da  relaţii  şi 
despre substratul ideatic al operelor sale,  ca de exemplu Naturi catilinare,  unde îşi va declara “ 
neprofesionismul“ şi convingerea nestrămutată în ceea ce scrie.  De la comentarea propriului 
eu poetul,  Eminescu ajunge la dezbaterea unor chestiuni exclusiv teoretice,  cum ar fi raportul 
dintre imaginaţie şi gândire în poezie: “Numai,  drept vorbind,  mama imaginilor,  fantasia,  mie-
mi pare o condiţiune esenţială a poeziei - pe când reflecţiunea nu e decât scheletul,  care-n 
opera de artă nici nu se vede,  deşi palidele figuri ale unor tragedieni îşi arată mai mult oasele şi 
dinţii,  decât formele frumoase.  La unii predomină una,  la alţii,  alta; unirea amândurora  e 
perfecţiunea,  purtătorul ei,  genial. “( Din scrisoarea către I. C.  Negruzzi,  din 17 iunie 1870, ). 

Citind corespondenţa lui Eminescu,  de altfel destul de restrânsă cantitativ,  mi-am dat 
seama că nu izvorăşte din spiritul epistolar,  ca aceea a lui Alecsandri sau chiar Titu Maiorescu. 
Ea reprezintă într-un fel o manifestare de forţă majoră,  ce nu are nimic de-a face cu plăcerea 
de a dialoga a lui Caragiale.  Dar din ea aflăm drama eminesciană. Din scrisorile poetului se 
desprinde ca din marmura albă a lui Roden o frumuseţe dureros de tristă ca a fecioarei din 
Mortua est. 

Critica literară şi de artă impune opinia minorităţii

Cu două milenii în urmă Iisus,  cel care a clădit un “imperiu” de-o structură neaşteptată spunea “ 

Eu am venit să iau,  nu să dat“.  Acest episod este interesant cu cât,   deşi are loc o recunoaştere fără 
probleme pe plan religios,  mai bine spus în planul eficacităţii acţiunii eschatologice a profeţilor, 
instituţiile  “ideologice  “  moştenitoare  sunt  o  mărturie  elocventă  a  ceea  ce  înseamnă  mal  
entedu-ul istoric: cine mai poate preciza numărul victimelor şi imensa cantitate de suferinţă ce 
împovărează ideologiile religioase ca un adevărat deşeu?

Episodul istoric cu Iisus este doar unul dintre exemplele arhetipale ale  valorii în sine a  
persoanei (devenită  unidimensională,   fiind  măsurată  pe  o  scală  dată  de  eficacitatea 
eschatologică ) şi  recunoaşterea  autorităţii,   biunivoce,  corespondentei  absolutei  valori.   În 
lumea lăsată moştenire profaneităţii,  avem de-a face cu relativităţi,  conflicte de putere,  false 
ierarhizări  şi  confuzii  căci  valoarea  e  măsurată  într-un  limbaj  formalizat.   În  acest  context 
autoritatea devine efectivă când încetează a mai fi persoana cu manifestare imperativă şi voinţă 
proprie,  devenind un loc unde se scurg,  ca într-o agoră sau prea-vizitat templu,  actele şi voinţa 
proprie a oamenilor. 
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Oamenii sărmani,  cohortele de bolnavi,  păcătoşi şi disperaţi ce au însoţit scurta trecere 
a lui Hristos prin această lume nu au putut nimic să-i ofere Profetului.  Dacă întrebi cerşetorul 
din faţa bisericii  cu siguranţă va spune că el nu are nimic de dat,  ci de luat,  adică,  paradoxal va 
repeta fără să vrea chiar cuvintele lui Hristos,  care a spus:”Eu am venit să iau,  nu să dau “. 

Înainte de a dezbate această temă,  putem sublinia că misterul intensităţii cu care Iisus 
s-a instalat în istoria omenirii drept cea mai puternică autoritate,  observăm că înţelegerea ei 
greşită de către instanţele laice,  drept  voinţă proprie,  aflată la originea dramaticei confuzii, 
ţine de incapacitatea subsumării acţiunilor omului unei vocaţii sacrificial.  Ce a înţeles Iisus să ia 
oamenilor,   încât  prin  acest  act  al  transferului  să  soluţioneze  conflictele  existenţiale  ce 
aduseseră specia umană în prag de dezastru? Este: faptele,  actele noastre reprobabile. 

Mutaţiile „psihismului colectiv “ ale conceptului au început chiar atunci,  cu încercarea 
poporului evreu de a-l încorona ca rege pe Hristos,  continuând şi acum prin separarea puterii 
politice de cea religioasă ( vezi :”daţi  Cezarului ce e al Cezarului şi lui Dumnezeu ce e al lui 
Dumnezeu “a deschis drumul către un armistiţiu istoric impus de Iisus pentru a lăsa răgaz ideilor 
sale în lume). 

Deci,  Profetul “ ia“ toate actele şi faptele şi prin aceasta devine puternic.  Noi trebuie să 
putem renunţa la orgoliul de a acţiona “în nume propriu “,  să renunţăm la putere,  adică - lupta 
ce ne transfigurează înfăţişarea,  personalitatea - şi  să-i  recunoaştem Profetului calitatea de 
instanţă superioară. 

Odată  cu  renunţarea  are  loc  şi  recunoaşterea-  un  transfer  de  voinţă dinspre 
individualitate spre generalitate. 

Însăşi Hristos acţionează “în numele “ Tatălui,  El nu are voinţă proprie,  ceea ce ne cere 
şi nouă,  o delegare succesivă de identităţi ale fiinţei individuale.  În acest context,  pot spune 
că,  abia după ce ne dăm voinţa o ai; tot ce poate obţine omul,  în afara iluziei,  este ceea ce 
a rămas după ce a renunţat şi deci nu mai are,  adică nimicul locuit însă de vechile dorinţe. 

Autoritatea este deci cu atât mai puternică,  cu cât este mai transferată,  puterile sunt 
delegate în creştinism unor persoane având voinţă proprie,  că ele nu mai contează ca fiinţe 
particulare,  fiind doar simpli mesageri ai unei puteri sau unui mesaj. La fel s-a întâmplat în 
comunism autoritatea a fost transferată de Lenin lui Marx şi Engels,  Stalin lui Lenin,  Marx şi 
Engels,   etc.   Autoritatea  ultimă  este  Cea care  acţionează  într-un  mod de  neînţeles,   prin 
vacuitate,   despre al  cărei  singur atribut ştim doar:  ”Eu sunt cel  ce sunt “.   Răspunsurile la 
criteriile care dau valoare în acest sistem este simplu: capacitatea subiectului de ritualitate. 

Nivelul  prim  al  instituţiei  autorităţii  e  recunoaşterea  - acolo  unde  e  vorba  însă  de 
sentinţa mulţimii,  avem o experienţă empirică,  mai degrabă negativă,  chiar dacă democraţia a 
statuat  în lipsă de altceva mai bun,  aserţiunea,  lipsită de altfel de esenţialitate,  că majoritatea 
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nu greşeşte.  Dacă am şti că natura îşi trece regulile prin dreptul acestui tip de discurs,  că în 
votul popular s-ar găsi o simetrie,  aşi zice că experienţa hristică a legiferat mai degrabă eroarea 
majorităţii,  având în vedere eşecul istoric al votului care l-a condamnat pe Hristos.  Împrejurare 
ce a fost  pusă sub semnul unei arhetipalităţi defavorabile. 

Astfel,   decizia  colectivă,   în  afară  de  aceea  că  se  iluzionează  în  himerice  raporturi 
morale,  sau că îşi obiectivează subiectivitatea înnăscută,  odată trecută prin filtrul unei precare 
statistici nu are suportul ontic şi legic pe care şi-l asumă.  Însăşi recunoaşterea social,  cea care 
dă tonul prim al autorizării,  este deci pusă sub semnul unei precarităţi originare. 

Gândindu-mă la  uşurinţa  cu  care  popoarele  îşi  omoară  profeţii,   sau  îi  combat  şi  îi 
pedepsesc pe cei care gândesc cu un ”pas “ înaintea vremurilor ( vezi; Galileo Galilei,  Giordano 
Bruno,  şi în ţara noastră au fost destui,  etc.  ),  ca apoi după dispariţia lor pământeană,  să le 
recunoască meritele,  mă grăbesc să abordez această problemă în artă,  să caut autorităţile care 
să legitimeze,  altfel decât recunoaşterea universal,  cum ar fi  valoarea intrisecă a operei de 
pildă,   ceea  ce  presupune  crearea  unei  ştiinţe  noi  a  criticii,   oarecum  ruptă  de  principiile 
enumerate până acum,  căci după cum se ştie,  nu supunem încă o operă unul referendum 
popular ca să o declarăm de talie naţională. 

În  ciuda faptului  că numărul  de exemplare vândute  al  unei  cărţi  rămâne un criteriu 
important,  Critica a avut “curajul “aparent mărunt,  fără să o roage nimeni,  dar în realitate se 
pare uriaş,  de a impune prin felurite tertipuri  opinia minorităţii.   În acest context,  critica s-a 
pus  în  situaţii  contradictorii,   ce  o  pot  costa  pierderea  statutului,   ne  întrebăm  care  ar  fi 
pierderea,  de pildă faptul de a fi fost obligată să accepte că valoarea artistică e o dimensiune 
relativă stabilă( adică frumuseţea ar putea exista în afara ochiului).  Discutabilă din punct de 
vedere  filosofic,   ipoteza  poate  fi  sinucigaşă  pentru  critic,   principiul  fiind  promovat  tacit, 
înainte ca ştiinţa criticii să se fi constituit,  înainte ca ea să-şi fi definit criteriu de măsurare a 
valorii plastic în sine,  în absolut… E ca şi cum ai face pregătiri tehnice pentru  punerea la punct 
a unei simfonii pentru o sală absolut goală,  sau să accepţi că,  de pildă,  primăvara îşi poate fi 
sieşi bucuria reînvierii,  fără ca să defineşti cu claritate un subiect conştient ( autoritatea care să 
vadă valoarea in-abstracto,  să-i dea dimensiuni pe scala de ea trasată,  în scopul pentru care 
expresia plastic există de fapt - acela de a susţine şi compensa maladivităţile spiritului,  în sens 
hegelian ). 

Tendinţa generală a criticului,  chiar dacă din mândrie şi vanitate nu o recunoaşte,  este 
aceea că “valoarea “ se naşte odată cu autorizarea lui. Scriitorul există doar ca persoană publică 
şi nu avem încă în manual autorul genial fără un volum.  Chiar şi autorii cu o singură carte în 
deplină ascensiune postumă de tipul lui Mateiu Caragiale sunt de fapt consacraţi de-o exegeză 
ce le depăşeşte opera,  adică mitul lor în ascensiune,  sau cum a spus cineva: “ Într-adevăr,  a 
publicat mai multe cărţi decât a scris “. 
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Dacă filosofia a adoptat o poziţie relativ clară pentru o perioadă istorică în problema 
reflectării  materialităţii  în  spirit,   critica  de  artă  şi  cea  literară  nici  măcar  nu şi-a  delimitat 
obiectul sau formulat termenii problemei,  nicidecum să răspundă la ea. 

Cu toate acestea critica recunoaşte sinceră,  privind raportul valoare-autoritate,  că este 
practicantă pătimaşă a unui  empiriocriticism al  valorilor,  căci,   nu-I  aşa,   făcându-le vizibile, 
formă mascată a publicităţii,  le dă viaţă. 

Este un fel de a afirma că lumea creată de artă părăseşte scena odată ce ochiul şi pana 
Criticii nu o va fi privit-o şi nu ar fi scris despre ea !

 

Critica se loveşte în fiecare clipă de metafizic

Spusele lui Baudelaire în urmă cu o sută de ani şi mai bine aflate în titlu îndeamnă criticii să-şi 
pună  întrebarea:  la  ce-i  bună  critica?  Dar  la  această  dilemă  răspunde  indirect  tot  Baudelaire  în 
„Curiozităţi estetice” Editura Meridiane,  Bucureşti,  1971, p. 11:”ca să fie dreaptă,  ca să-şi aibă adică  
propria ei raţiune de a fi,  critica trebuie să fie părtinitoare,  pasionată, politică,  cu alte cuvinte făcută de  
pe o poziţie  exclusivistă,   dar o poziţie  care să deschidă cele  mai largi orizonturi “.   Dar,   criticii  de 
dinainte şi cei de acum,  nu cred că vor acorda credit acestor spuse. Însă noi simţim înglobat în aceste 
spuse marele adevăr al unei dialectici hermeneutice. 

O critică pasionată şi părtinitoare,  cum se mai practică pe la noi,  şi exclusivistă,  este,  în acelaşi  
timp,  o critică inconsecventă,  dar şi consecventă.  Inconsecventă pentru motivul imobilităţii creatorului, 
neaşteptându-l cu o reţea întreagă de metode,  ea va putea,  în deplină libertate,  să-l renege pe cel pe 
care altădată l-a discutat cu tot entuziasmul,  iar consecventă pentru aceleaşi motive,  pentru că rămâne 
partizană şi pasionată. 

Această libertate şi  sclavia ascultă mereu textul  care,   o precedă în absolute.  La aceasta se adaugă 
deschiderea de orizonturi  largi care este unica pedagogie critică posibilă.   Toate acestea nu exclude 
rigoarea şi nu instaurează un imperiu al arbitrarului.  Atâta timp cât condiţia amintită este o egalare a 
propriei raţiuni de a fi,   adică a unei principiu de justiţie. Iar a fi echidistantă şi dreaptă în raport cu 
propriul ei criteriu de evaluare critică - până la un anumit nivel - este egal cu a fi adevărată. 

În general fac o pledoarie pentru maleabilitatea criticii,  ce se exprimă paradoxal,  deoarece prin 
caracteristica ei secundă critica are drept ispită extremă inconsecvenţa,  în etape ale timpului diferite, 
iar prin caracterul său autoreflexiv ea riscă în orice clipă să-şi uite propria natură şi să impună în loc să 
urmeze.  Aceste caracteristici riscante se caracterizează prin: inconsecvenţa prin rigoare,  aşa zis tehnică, 
schematismul  prin  starea  sufletească  ce  exprimă  libertatea  prin  reflexibilitate.  A;a  cum scria  şi  Leo 
Spitzer cercul hermeneutic se închide în personalitatea criticului,  în capacitatea sa de a reacţiona în faţa 
operei,  idealul criticii lui Jean Starobinski în  Relaţia critică,   tradusă de Alexandru George,  este legat 
indisolubil  de  calitatea  celui  care  citeşte,   dar  şi  de  echilibrul  în  el  al  facultăţii  sensibile  şi  al  celei 
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reflexive.  Tocmai analiza funcţionării acestei facultăţi echivalează cu o secţiune chirurgicală a actului 
lecturii în sine. 

Opera,  considerată  anterior lecturii pe care o facem,  nu este decât un obiect inert,  cu toate 
acestea,  ne îngăduie să revenim la multiple semne obiective din care e alcătuit acest obiect,  căci ştim 
că vom găsi în ele garanţia materială a ceea ce a fost,  în momentul lecturii,  senzaţia,  emoţia noastră. 
Absolut nimic nu ne împiedică,  ca dorind să înţelegem condiţiile în care s-a trezit sentimentul nostru,  să 
ne  întoarcem  spre  structurile  obiective  care  le-au  determinat.   Pentru  aceasta,   trebuie  să  nu  ne 
renegăm emoţia,  ci mai degrabă să o punem în paranteze şi,  să tratăm ca pe nişte obiecte acest sistem 
de semne ale operei al căror farmec evocator l-am receptat până acum fără rezistenţă şi fără o replică 
reflexivă. Semnele acestea ne-au sedus,  ele sunt purtătoare ale sensului care s-a realizat în noi. Însă, 
fără  a  respinge  seducţia,   fără  a  nega  şi  uita  revelaţia  primă  a  sensului,   trebuie  să  căutăm  să  le 
înţelegem,  să le “tematizăm “ pentru propria noastră gândire,  şi nu putem face aceste lucruri,  decât cu 
condiţia de a uni strâns sensul de substratul lui verbal,  seducţia de baza ei formală. 

Însă,  receptarea unei opera este diferită de la o epocă la alta. Deoarece există o mişcare secretă 
a cărţilor pe raftul bibliotecii. Ce într-o epocă istorică o operă este promovată de critică ca fiind foarte 
bună,  în altă epocă poate fi considerată mediocră. Aceasta ţinând de schimbarea gustului cititorului şi al 
criticii,  datorită evoluţiei societăţii şi a modului de percepţie. 

Există o relaţie între lectură şi critică,  dintre critic şi cititor. În Estetica. Teoria formativităţii,  lui 
Luigi  Pareyson,  Milano,  1966, p.  41-47,  se spune că ceea ce în vitro apare ca o succesiune între 
cititor( pradă emoţiei lecturii) şi critic(care aşează între paranteze această emoţie pentru a gândi asupra 
factorilor  care  au  produs-o  )  poate  fi  adesea,   în  realitate,   o  simultaneitate  de  procese.   Criticul 
translatează  de  la  plăcerea  lecturii  la  reflecţia  asupra  a  ceea ce  i-a  produs-o(  de  fapt  la  un  fel  de 
neplăcere,  în măsura în care emoţia iniţială este pusă între paranteze) într-o alternanţă care închide în 
sine cifra însăşi a lecturii critice.  Deoarece critical este în primul rând un cititor.  Iar cititorul e un critic 
care citeşte pur şi simplu,  fără un discernământ.  Orice metodă critică este valabilă în rezultatele sale 
atâta vreme câtă vreme îşi menţine deschisă şansa inconsecvenţei faţă de propria metodă. 

După părerea mea,  critica la fel ca orice fenomen viu,  tinde spre diversificare. Când nu devine 
dogmă,  programele critice emanate de această tendinţă îşi păstrează şansa înţelegerii şi a universalităţii 
demersului.  Cu cât este mai personală,  chiar inconsecventă,  cu atât este mai universal,  prin însăşi 
deschiderea sa. 

De multe ori mă întreb,  la ce ne foloseşte critica? Aceasta dând socoteală despre texte,  oglindă 
în care ele se văd,  uneori deformatoare şi totuşi,  prin paradox,  reuşeşte să fie dreaptă numai în măsura 
în care este deformantă,  lectură înainte de toate,  critica este viaţa retrăită a operei. 

Opţiunea criticului nu ar trebui să fie dificilă.  Un decalog posibil al unei bune critici,  a asculta 
textul devine primul canon.  Felul ascultării este metoda critică. Dar ascultarea în sine este aceeaşi şi în 
acelaşi timp mereu alta,  substratul său nu poate înceta de a fi senzorial şi emoţional,  personal deci. 
Libertatea de înţelegere este primul şi cel mai preţios bagaj al criticului. Fanaticul ultimei mode critice, 
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de cele mai multe ori incoerentă,  absconsă,  tehnologizată,  nu trebuie să influenţeze pe adevăratul 
critic,  el trebuie să ştie să-şi păstreze şansa inconsecvenţei. 

Criticul de poezie un parazit al sentimentului uman ?

În general criticul de poezie a fost interesat de modul în care poetul  este influenţat de mediu şi  
societate,   dar  şi  de  imaginile  a  tot  cuprinzătoare  care  influenţează  printr-un  rol  mediator  textul, 
societatea şi iubitorul de poezie. 

O nouă critică a poeziei  determină în poezie structuri diacronice şi  de respingere din partea 
poeţilor,  cu toate că unii exegeţi evidenţiază acest fapt ca o determinare avantajoasă între cele două 
domenii. Critica reprezintă în general judecătorul şi cenzorul care alege ce este bun de ce ce este 
rău, dar se pune întrebarea cine alege critica bună, obiectivă de cea rea şi subiectivă?Cine  îi dă dreptul 
unui  critic  să  dea verdicte,  când istoria  literaturii  ne dovedeşte  că s-au făcut  multe greşeli  în  acest 
domeniu?

O  critică  a  poeziei  implică  mai  multe  direcţii:valorizarea  eului,  lucru  cel  poate  face  doar, 
eventual,  un psiholog;o interpretare a efectului asupra cititorului de către poezie;o taxonomizare a 
tipologiei  individului;  o  analiză  a  postulatului  că  prin  poezie  se  exprimă fiinţa  umană;o receptare  a 
poeziei ca drept capacitate de vibraţie a societăţii prin trăirile poetului, ci nu ai te înrobi, diferenţiind 
sensurile  dintre kairos  şi  kronos. Primul element se referă la anularea timpului  liniar şi  uniform,  şi  
evidenţiază înţelegerea timpului poetic,  totodată efemer,  dar şi trainic. 

Poezia,  inclusiv  critica  ei,  îşi  justifică  existenţa  în  demersul  pentru  organizarea,  structurarea 
psihicului omului şi a lumii lui, şi în special excelează în caracteristica ei de a deţine un sistem de reguli 
semiotice pentru interpretarea, includerea experienţei umane într-o construcţie lexicală, ce exprimă o 
realitate, dar nu este realitate, însă este mai reală decît percepţia acesteia de către om. 

Poetica şi metapoetica are capacitatea de a include în ele unitatea dintre structuri descoperite 
nu în interiorul lor ci în exteriorul lumii. 

Dezbaterea imanentă a poeziei-constată Al. Husar-ne conduce spre ideea de angrenaj ca sinteză 
concluzionară a modalităţilor concrete ale poeziei. Critica de poezie este o ştiinţă, ea vine să asigure 
corespondenţa construcţiei sistemului cu teoria sistemului. Faptul că poezia vine din domeniul creaţiei 
literare nu este antagonică criticii  de poezie, cu toate că aceasta din urmă vine, aşa cum susţin unii 
exegeţi, din domeniul ştiinţei. Sau sunt antagonice?

Această” construcţie”deschide drumul radial al metapoeticii. (vezi:Al. Husar,  Metapoetica,  
Prolegomene”Ed. Univers,  Bucureşti, 1983). 

În  eseu  studiul  acesta  încerc  să  arăt,  pe  de-o  parte,  inutilitatea  criticii  poeziei(mergând  pe 
principiul nu e frumos ce e frumos,  ci ce-mi place mie), dar,  să şi apăr funcţia cognitivă a criticii poeziei. 

24



În calitate de critic al poeziei pot să abordez modele ale lumii oferite de poezie;dar nu pot să fiu, 
în  acelaşi  moment,   şi  ideolog  şi  poet,   în  acest  context  e  necesar  să  sondăm  modelele  pentru  a 
descoperi semnele de criză ale complexului structural, negativităţile aduse complexului,  orizontul unui 
viitor eliberat de prejudecăţi. În condiţiile fiinţei lucide ce aduce şi produce conjucturile mari ale istoriei 
provenite din adâncul  istoriei  le  putem prevedea,  alimenta cu mituri  şi  aduce în terenul  poeziei,  a 
fabulaţiei. 

Misiunea criticului de poezie este mai dificilă decât aceea a simplului critic  literar, deoarece 
acesta  trebuie  să  fie  şi  poet,  căci  venind  din  interiorul  acestui  univers  poate  înţelege  mai  bine 
elementele pe care se întemeiază opera poetică. Critica de poezie, ci nu teoria ei,  se mişcă şi glisează în 
direcţia evoluţiei poeziei fără încetare, merge înainte culegând pentru “ştiinţa”poeziei noi “probleme”, 
căci ea este conştiinţa realităţii poeziei. 

Georges Poules subliniază că în timp conştiinţa critică este formată din conştiinţa inerentă a 
operei care este efervescentă şi puternică,  ocupând,  evident,  primul plan,  şi conştiinţa surprinsă a 
iubitorului de poezie. 

Abordând,  în acest context,  problema conştiinţei critice a poeziei,  constituită din conştiinţa 
inerentă a poeziei ce este trăită adânc,  aceasta îşi găseşte locul primordial în conştiinţa îndrăgostitului 
de poezie. Rolul criticii de a descifra semnele unei poezii este renegat de Serge Doubrovscki, deoarece 
critica nu este descifrarea unei opere pentru a deveni contrariu acesteia. Critica de poezie este, dincolo 
de înţelegerea profundă, vibratoare a semnelor, este o afirmare a valorii. trebuie să înţelegem că  eul 
criticului, la fel ca şi eul poetului este o subiectivitate inversă. Dintr-o expresie  dată,  şi poet,  şi critic-
obţin  lucrarea  care  este  pro-glob,   pentru  un  aspect  esenţial  al  proglobmodernului,   noul  curent 
identificat de mine în actuala evoluţie a poeziei, şi artei, în contextul globalizării. 

Criticul-parazit al poeziei,  pot spune,  că este veriga intermediară,  a treia,  între poet şi cititor, 
el este parazitul poetului care de multe ori, de-a lungul istoriei literare, s-a înşelat, dar şi a canalizat 
gustul cititorilor,  privind valoarea poeziei criticate. dacă poezie este fructul eului poetului,  lucrarea 
criticului este ”parazitul”acestui produs. 

In concluzie, o critică a poeziei mai tangenţială de obiectul/subiectul său trebuie-după părerea 
mea-să înglobeze această “construcţie”ambivalentă în contextul că tot ce-i mondializat în capul poetului 
ţine de ordinea naturii lui şi se caracterizează prin trăiri intense şi spontane,  şi că ce trebuie să respecte 
o normă, ea aparţine poeziei şi prezintă caracteristicile relativului,  ale particularului. 
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Dostoievski geniul romanului rus şi părintele existenţialismului 
- 190 de ani de la naştere şi 130 de la trecerea în nefiinţă -  

 Când rostim numele scriitorului rus Feodor Mihailovici Dostoievski,  imediat ne ducem cu gândul 
la marile sale romane: Crimă şi pedeapsă,  Idiotul,  Fraţii Karamazov,  însă pe lângă acestea autorul se 
afirmase mai înainte cu romanul epistolar Oameni sărmani ( 1845- 1846),  despre care Bielinski scria:” 
un talent neobişnuit,  original,  care dintru început,  de la prima lui operă,  s-a desprins categoric din  
pleiada scriitorilor noştri,  mai mult sau mai puţin tributari lui Gogol în ceea ce priveşte orientarea şi  
specificul lor. ” 

Viziunea  lui  Dostoievski-omul  şi  scriitorul  -  felul  de  a  înţelege viaţa,   a  fost  determinată  de 
coordonatele  istorico-sociale  ale  vremurilor  în  care  a  trăit  şi  a  creat,   de  împrejurările  vieţii  lui 
zbuciumate,  la care a participat în mare măsură şi un factor subiectiv  structura lui psihică ambiguă, 
construită pe antagonism şi de o bolnăvicioasă sensibilitate.  

El este părintele existenţialismului prin publicarea volumului Însemnări din subterană,   despre 
care Walter Kaufmann spunea că este ”cea mai bună uvertură pentru existenţialism scrisă vreodată”.  

Cele două date,  ale naşterii şi morţii lui Dostoievski,  coincide cu două momente de cotitură în 
istoria imperiului Rus.  

1821( 30 octombrie )-  când s-a născut,   era anul  când în Rusia ţaristă luau fiinţă societăţile 
secrete  din  Nord  şi  din  Sud  ale  luptătorilor  decembrişti,   care,   cu  tot  eşecul  răscoalei  din  1825, 
aruncaseră sămânţa rodnică a ideilor revoluţionare,  pe ogorul gândirii sociale ruse.  

1881( 28 ianuarie )- când a decedat,  a fost un moment de răscruce,  resorturile mişcării  de 
eliberare  se  aflau într-un greu impas.   Falimentul  teoriilor  narodnice  din  faza  lor  teroristă  prilejuia 
triumful  vremelnic  al  reacţiunii  între  două  situaţii  revoluţionare:  tradiţiile  raznocinţilor  democraţi-
revoluţionari  fuseseră părăsite de intelectualitatea rusă dezorientată,   iar  conştiinţa de sine a clasei 
sărace de abia începea să se închege pe făgaşul unei mişcări organizate.  

Pe nedrept Maxim Gorki,   având o mentalitate bolşevică,   spunea despre autorul romanului 
Idiotul că este expresia “conştiinţei bolnave “ a societăţii ruse,  conştiinţă pe care scriitorul a căutat s-o 
ridice la rangul unei categorii  etice,  chipurile “eterne şi  imuabile “ pentru psihologia omului luat ca 
individ.  

În  această  perioadă de câteva decenii,   Dostoievski  a  fost  în  permanentă  căutare  prin  care 
încerca să găsească soluţii la problemele nodale ale unei epoci de crepuscul al feudalismului rus,  peste 
care se grefau puternic şi brutal formele noilor relaţii capitaliste. era perioada când se afirmase în prima 
sa operă-romanul epistolar Oameni sărmani.  

Această latură psihologică a realismului dostoievskian era aceea care deschidea o nouă pagină în 
istoria literaturii ruse.  Atât Nekrasov şi mai cu seamă Bielinski au salutat cu entuziasm apariţia acestui 
scriitor,  care pătrundea “în străfundurile sufletului omenesc “,  aducând în raza viziunii cititorului lumea 
apăsată de nevoi a “celor ce se cuibăresc în mansarde şi subsoluri “de la periferia societăţii.  
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Dostoievski a cunoscut lumea orobsită din timpul său şi a familiei sale împovărată cu opt copii, 
al căror tată era un medic la un “ spital pentru săraci“.  

Şi  datorită  acestui  fapt  nenumărate  personaje  din  opera  sa,    întruchipând  nevinovăţia 
sufletească sau suferinţa luminată de sacrificiu precum: Varvara Dobroselova ( din  Oameni sărmani ), 
Netocika ( din  Netocika Nezvanova),  Nelly ( din Umiliţi şi obidiţi ),  Sonia Marmeladova ( din  Crimă şi  
pedeapsă),   Nastasia Filipovna şi prinţul Mîşkin ( din  Idiotul),   Iliuşa ( din Fraţii Karamazov),  inclusiv 
eroina “smerita “ din nuvela cu acelaşi nume,  sunt văduviţi de căldura dragostei materne.  

Orfan şi Dostoievski de mamă,  acesta a tânjit după această căldură,  vibrând la suferinţele celor 
din jur,  la suferinţele umanităţii.  De aceea şi atmosfera cazonă a politehnicii din Petersburg,  unde a 
fost  student,   militarizată  după  sistemul  aracceevist,   îi  smulge  accente  încărcate  de  disperare  şi 
dezgust:”Dragă frate-îi scria Dostoievski fratelui mai mare-ce trist e să trăieşti fără speranţe. Scrutez  
viitorul şi sunt îngrozit…Mă zbucium într-o atmosferă de îngheţ polar,  unde nu pătrunde nici măcar o  
rază de soare.  “ 

Cu această dezamăgire şi altele multe,  îşi va renege mai târziu,  după şederea în “ casa morţilor 
“ din ogna ţaristă,  pasiunea tinerească pentru ideile socialismului utopic,  la care se împărtăşise în 
cadrul cercului de revoluţionari petreşevţi. De aceea anul 1849- arestarea,  condamnarea la moarte, 
comutată în ultima clipă în muncă silnică -  a produs o cotitură primordială şi  decisivă în psihologia 
scriitorului,   emulând  înclinarea-i  congenitală  spre  interiorizare,   spre  interpretarea  metafizică  şi 
subiectivistă a lumii înconjurătoare,  ceea ce va duce la răsturnarea,  la transfigurarea totală în conştiinţa 
scriitorului,  ca într-o oglindă concavă ce deformează datele existenţei sociale.  

În  operele  scrise  imediat  după  întoarcerea  din  Siberia  demască  liberalismul  împletit  cu 
compasiunea pentru suferinţele celor ce duc traiul obscur al “oamenilor sărmani “. Aceste trăsături ale 
realităţii sunt oglindite în romanele ”Amintiri din casa morţilor “,   “Umiliţi şi obidiţi”,  dar şi în nuvelele 
“Satul Stepancikovo “,   “Visul  unchiului “,   scrise,   aproape  toate,   în  jurul  anului  1860.  Ele  sunt, 
împreună  cu  “Oameni  sărmani “  şi  “Inimă  slabă “,   un  fel  de  variaţiuni  pe  tema  “omului  mic  “, 
neînsemnat,  înfrânt sufleteşte de contradicţiile capitalismului în ascensiune,  contradicţii care îl măcinau 
pe autor însuşi.  

Înclinarea  scriitorului  pentru  morbid,   pentru  patologie,   dezvăluie  cum  scria  Gorki,  ”frica  
organică în faţa străfundurilor tenebroase ale propriului său suflet “.  

Strania împletire între bine şi rău,  între protest şi resemnare,  între impuls şi raţiune şi raţiune, 
între fantastic şi real,  între principiul atotbiruitor al vieţii şi sumbra renunţare la bucuriile ei-aceasta este 
opera lui Dostoievski.  

Ea  ne  transmite  mesajul  unui  suflet  torturat  de  o  dublă  viziune:  spectacolul  tragic  al  lumii 
moderne supusă unui  destin  impecabil  şi  speranţa  reclădirii  viitoare  a  omenirii  prin  regenerarea ei 
spirituală. Acestea sunt elementele caracteristice ce ne fac să percepem opera scriitorului rus,  pe care el 
însuşi  a  definit-o  drept  “realism  fantastic  “.   Analizând-o,   această  formulă  o  putem  exprima  prin 
cuvintele unuia din personajele sale:”ceea ce pare imposibil e cel mai cu putinţă “.  
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Atât în marile romane,  cât şi în nuvelistică,  Dostoievski a arătat lupta dramatică a diferitelor 
forţe sociale şi felul cum ea se răsfrânge în conştiinţa oamenilor.  

Aşa cu aprecia maxim Gorki-prin dramatismul puternic al situaţiilor şi conflictelor care stau la 
baza atât a romanelor cât şi  a nuvelisticii  sale,  prin complexitatea psihologică a personajelor,   prin 
extraordinara forţă de evocare şi  expresivitate în zugrăvirea relaţiilor dintre oameni - Dostoievski nu 
poate fi egalat decât cu Shakespeare.  

 

Elogiul crimei prin prisma imanenţei tragicului din literatura populară-o 
eroare morală şi estetică

Mitul Meşterului Manole,  din balada cu acelaşi nume văzut ca elogiu adus jertfei de sine sau 
te sacrifice pe tine pentru Gloria mea;al “Mioriţei”ca act al acceptării tragicului,  adică asumarea 
conştientă a limitei;al baladei”Toma Alimoş ”,  unde crima este justificată prin obţinerea dreptăţii în 
afara legii,  inclusiv al celor creştineşti;la fel şi în”Cântecul lui Vălean”,  unde pe un fecior chipeş dar 
şi muieratic şi fără scrupule,  o nevastă,  îl ademeneşte cu bucate otrăvite,  în urma cărora moare în 
timp  ce  ascultă  mustrările  materne,   este  o  eroare  permanetizată  de-a  lungul  istoriei  literaturii 
române. 

De  la  Alecsandri,   Călinescu,   Mircea  Eliade,   Dumitru  Caracostea,   Lucian  Blaga,   Z. 
Cârlugea,   Horia  Bădescu,   pentru  a  enumera  câţiva,   au  subliniat  faptul  că  aceste  bijuterii  ale 
folclorului  nostru  au  adus  tragicul  ca  experienţă  individuală  sau  colectivă  la  limita  dobândirii 
conştiinţei”de sine prin tragic  ca prilej  cultural”(D.   D.   Rosca),   în condiţiile când”tragedia  este 
experienţă tragică conştientizată într-o formă artistică”.  (Gabriel Liiceanu). 

Toţi aceşti exegeţi şi cercetători ai gândirii mitice în analizele lor eludează faptul,  conştient 
sau  inconştient,   că  nici  o  acţiune  nu  justifică  crima  chiar  şi  în  folclor.   Aceasta 
fiind”oglinda”mentalităţii  unei  comunităţi.   Iar  dacă  comunitatea  greşeşte  nu  înseamnă  că  are 
dreptate.  

Pornind de la evidenţa că pînă şi în proverbe reducerea la tăcere prin ucidere se poate obţine 
dreptatea:”Cu mortul,   decît viul,   giudecată a avea mai  lesne”,   (“Proverbele românilor”de I.   A. 
Zane),   mă face  să  consider  că  mentalul  popular  crima îşi  găseşte  justificarea  în  diferite  forme 
mitizate şi mitizante,  ca  rezultat al unei lungi experienţe de viaţă şi nedreptate.  Insă,  a face din 
aceasta o temă,  general acceptată de studiu în şcoli şi facultăţi,  mă face să cred,  după ce zilnic văd 
pe  posturile  de  televiziune  4-5  crime(pe  an  se  atinge  o mie),   majoritatea  înfăptuite  în  mediul 
rural(acolo unde a fost leag[nul creatiei  populare),   să mitizeze  un fapt real.  Atunci la ce bun a 
mitiza crima lui Manole?

“Şi ea,  vai de ea, 
abia mai putea, 
abia mai sufla, 
dar tot se ruga
şi tot mai zicea:
Manole,  Manole, 
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Meştere Manole, 
Zidul rău mă strânge, 
ţâţişoara-mi curge, 
copilaşu-mi plâmge”. 
(fragment din balada”Mesterul Manole”). 

Să faci două crime este inaccesibil unui om normal.  Cu discernământ. 
Dacă dorea să rămână nemuritor prin”zidirea sa”,  Manole trebuia să găsească o altă cale,  nu 

crima .  Nimic nu este durabil,   din punct de vedere moral şi creştineşte dacă are la bază crima. 
Interpretarea,   la toate baladele  pe care le analizăm,   din punct  de vedere  moral  şi  creştineşte, 
prin”Creatorul”care”apare  astfel  ca  o  fiinţă  ce-şi  forţează  limitele  naturale,   limitele 
omenescului”tinde,  cum spunea Horia Bădescu”la condiţia divină”,  este un fals,  fiindcă,  aşa cum 
sublinia Nietzsche,  Dumnezeu poate tot ce doreşte decât ceea ce substanţa primordială a sa îl obligă 
să vrea acest  lucru pe când omul nu poate atinge”condiţia divină”şi nu are voie să ia viaţa altui 
semen chiar  dacă se crede creator.   Natura şi  istoria sunt în mâinile  lui  Dumnezeu,   nu detaliile 
lucrurilor  sau  evenimentelor.   Acestea  din  urmă  sunt  la  îndemâna  omului  şi  contribuie  sau 
influenţează viaţa acestuia,  în mod pozitiv sau negativ. 

Intre aceste evenimente extreme se află viaţa.  Acţiunile din baladele  ”Meşterul  Manole”, 
”Mioriţa”,  ”Toma Alimoş”şi”Cântecul lui Vălean”sunt de natură  negativă,  nicidecum  pozitivă 
întrucât încalcă morala creştină”Să nu ucizi” şi”Viaţa este dată de la Dumnezeu şi numai Dumnezeu 
are drepturi depline asupra ei”,  fiindcă”Cine îşi curmă viaţa sa,  sau se atinge de viaţa altuia,  loveşte 
întru dreptatea lui Dumnezeu “(Sfânta Scriptură). 

Adepţii  mitizării  încurajează  încălcarea  moralei  creştine.   Metaforizarea  realităţii  până la 
mitizare a contribuit la  minoritizarea spaţiului rural ducând,  astfel,  la încremenirea în arhaic şi 
educarea mentalităţii eschivării şi neacceptării adevărului,  cât de crud ar fi.  ”Veşnicia s-a născut la 
sat”expresia blagiană nu este o afirmaţie pozitivă,  este un adevăr crut,  o constatare,  din păcate.  a 
unei  realităţi  din  mediul  rural,   valabilă  şi  astăzi.   Dacă”se  mai  trăieşte,   astăzi,   în  evul 
mediu”(“Ziarele”).  Este o vină şi al promovării unei astfel de mentalitate. 

Se cunoaşte faptul că limbajul nu constituie realul,  el doar dezvăluie.  
Crima din”Cântecul lui Vălean”,  din punct de vedere stilistic este o”bijuterie”. 
“Hai,  Vălene,  până-n casă
Că-s bucatele pe masă, 
Tot găini şi cu pui fripţi, 
Din afară-s zugrăviţi, 
Pe dinăuntru otrăviţi.  O-mbucat odată gras, 
Abia sufletul şi-a tras. 
O-mbucat de două ori, 
Şi-a oftat de nouă ori.  ”
(“Balade populare româneşti”:Bucuresti,  1964). 
Dar,  cum spuneam,  nu se justifică crima.  Poate,  unii o să mă combată, afirmând că lumea a 

apărut înainte de real,  fiindcă realul a fost perceput ulterior de gândirea omului,  iar pătrunderea lui 
Dumnezeu în lume s-a făcut prin intermediul omului,  atunci când acesta a putut să-şi exprime gândul 
prin cuvânt.  Omul,  astfel este părtaş la desăvârşirea lumii,  Deci,  crima,  fiind parte a”desăvârşirii 
lumii”,  poate fi exprimat prin cuvânt,  inclusiv prin baladele la care facem vorbire?
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Poporul rom\n este creştin.  Mitizarea crimei din baladele populare de către exegeţii noştri, 
nu este cumva o formă de a justifica şi masca crima? In acest context există o experienţă umană a 
adevărului.  Cu toate că adevărul este absolut transcendental,  el se constituie în sînul adevărului. 
Realitatea trăită este deci a ceea a pluralităţi adevărului şi fiecare îşi identifică adevărul propriu cu 
adevărul absolut. 

Astfel,   adevărul  apare  în  lume prin  multiplicarea experienţelor umane.   De aici  apare  şi 
eroarea adevărului care îşi are sursa într-o transcendenţă trăită de către om ca un eveniment al vieţii 
sale.  Insă,  există pericolul de a cădea în extrema cealaltă,  a  adevărului  ca  produs al activităţii 
raţiunii.  El ar fi acelaşi pentru toţi oamenii,  dar acest adevăr nu ar fi adevărul nimănui.  El ar putea 
să se traducă în realitatea experienţei,  nu ar putea fi trăit. 

Contradicţia  aceasta  ne  conduce către  o  altă  fundamentală,   dintre”constatarea  lucidă  şi 
sentimentul tragic,  persistent dincolo de negaţiile inteligenţei,  al necesităţii unor  valori absolute, 
recunoscute ca uman inaccesibile”.  (“Pentru Eugen Ionescu”/Mircea Vulcănescu,  în”Familia”,  seria 
111 anul 1,  nr.  5/6/1994,  p.  94/101). 

Spiritul baladelor comentate se apropie mai mult de sufletul tragic euripidian,  aşa  cum a 
fost interpretat de Nietzsche:”In concepţia lui(a lui Euripide n.  n.  ),  efectul produs de tregedie nu 
avea  niciodată  drept  cauză  anxietatea  epică,   puterea  de  atracţie  a  incertitudinii  cu  privire  la 
subiectele peripeţiilor eventuale,  ci scenele măreţe,  pline de lirism retoric,  în  care pasiunea şi 
dialectica eroului principal(s.  n)se întindeau şi se umflau ca năvala de ape a unui fluviu.  Totul 
era făcut să pregătească nu acţiunea,  ci pateticul şi ceea ce nu pregătea pateticul era respins”. 

Dacă Blaga numea”Mioriţa””Imn cu plai de baladă”,  sesizând necesitatea unor disocieri de 
specii şi genuri pe care literatura orală a românilor le cere,  ”Meşterul Manole”este o”doină”tragică 
despre dorinţa de veşnicie în celebritate strecurată pe uşa întredeschisă a unui locaş de cult. 

In acest context mă simt torturat de antinomia existenţei ca în opera lui Nechifor Crainic:”Ca 
trup material şi muritor,  înclină către pământ şi lucrurile lui,  iar,  ca spirit nemuritor,  înclină către 

cer şi binefacerile lui (Ion Popescu Brădiceni) însă nu prin cerul care te respinge dacă ai săvârşit o 
crimă.  

Autorul ”Nostalgiei  paradisului”  spunea  că“  stavila  morţii  neînduplecate,   prin  contrast, 
nemurirea.  Orice mare creaţie de culturi e însufleţită de avântul transcendenţei limitelor terestre”, 
dar nu prin lumea vieţii unui om de către alt om,  indiferent cât de nobilă este ideea în numele căreia 
se înfăptuieşte crima.  .  .  Iar,  pe deasupra intervine şi perspectiva istorică.  Dacă într-un timp dat, 
comunitatea omenească acceptă acea crimă ca pe o necesitate eroică,  în alt timp dat,  aceasta poate 
să fie renegată şi înfierată. 

Epistola ca literatură post-festum

Această temă despre,  să-i spunem,  “genul epistolar “,  sau despre “literatura şi arta epistolară 
“stârneşte multe discuţii.  În primul rând pentru faptul că sunt epistole romanţioase ca Noua Heloisă sau 
Manoil  care  nu  ne  mai  spun  nimic.   La  fel  se  nasc  întrebări  referitor  la  unele  corespondenţe  ale 
scriitorilor,   care  rămân  doar  ca  valori  informative.  Se  mai  consideră  Provincialele lui  Pascal  sau 
corespondenţa lui Flaubert ca fiind parte din acelaşi gen. 
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Există o confuzie pe care o întreţin unii specialişti şi chiar unele dicţionare ce ţine de prejudecăţi 
documentaristice,  având ca efect imprecizia termenilor şi subestimarea unor valori de prima mărime 
despre genul epistolar. 

Scrisoarea, ( fără să ne gândim la  Scrisorile persane ale lui Montesquieu,  care sunt adevărate 
eseuri  politice,   nici  la  Scrisorile lui  Eminescu,   nici  la  Scrisorile lui  Ghica,   toate  fiind capodopere), 
particulară,  “familiară “,  aşa cum au practicat-o scriitorii  şi persoanele particulare,  cum au făcut-o 
Cicero,   Doamna  de  Sevigne,   Voltaire,   M.  Kogălniceanu,   Al.  Odobescu,   I.  L.  Caragiale,   Duiliu 
Zamfirescu,  etc. La prima vedere,  scrisoarea,  pare a fi un simplu mesaj ce emană de la emiţător către 
destinatar,  fără să implice vreo intenţie artistică declarată,  în sensul operei literare. Gustave Lanson în 
Histoire de la literature francaise,  Paris,  1923,  subliniază că scrisoarea este expresia câtorva emoţii,  a 
câtorva clipe de viaţă,  surprinse de către subiectul însuşi şi fixate pe hârtie.  La care eu adaug un fapt ce 
se  petrece  sub  ochii  noştri.  Este  vorba  despre  e-mailurile  de  pe  internet  dintre  doi  sau  mai  mulţi  
corespondenţi.  Dar despre acest  lucru vom vorbi  într-o  altă  lucrare.  Se pune întrebarea ce  conferă 
scrisorii valoarea  artistică?  La  această  întrebare  vom răspunde  împreună  cu alţi  cercetători,   de  la 
Lanson,   Lovinescu,   Cioculescu  şi  G.  Călinescu,   care  toţi  scot  în  evidenţă  că  talentul  epistolar al 
emitentului  conferă  valoare  artistică  scrisorii.  Există  o  vocaţie  epistolară,   aşa  cum există  o  vocaţie 
poetică  şi  una  critică.  Caragiale  simte  nevoia  permanentă  a  dialogului  şi  a  sociabilităţii  volubile, 
rezolvate şi epistolar, Creangă rămâne un monologant,  trimiţând scrisori foarte rar şi de obicei în mod 
oficial şi uneori confesiv. Corespondenţa lui Duiliu Zamfirescu prin calităţile ei tinde să pună în umbră 
romanele şi poezia sa.  Iar la ion Slavici scrisorile sunt inexpresive,  incomparabile cu Moara cu noroc sau 
Popa tanda. 

Elementele primordiale,  care duc scrisorile în zona artei sunt: personalitatea şi talentul care ne 
indică numai sursa,  cauza valorii,  nu şi individualitatea ei. G. Lanson precizează că valoarea epistolei 
creşte în raport cu nerespectarea normelor şi că sunt atâtea modele câţi epistolari sunt. Particularităţile 
scrisorilor sunt naturaleţea,  spontaneitatea şi sinceritatea.  Condiţia  sine qua non generând valoarea 
estetică a scrisorii. Camil Petrescu care a fost un teoretician al scrisului anticalofil şi preţuitor entuziast al 
documentelor nealterate prin imixtiunea „stilizării “( Vd. Amintirile colonelului Locusteanu ),  subliniază 
că epistola care tinde spre artă trebuie să aibă o singură calitate:autenticitate.  Paginile,  într-adevăr, 
epistolare care interesează istoricul  literar,   sunt cele ce au un farmec autentic,   în  care autorul  se 
găseşte la polul opus artificialului,  a stilului cu dinadins căutat,  a expresiei pedante,  a pozei,  adică se 
situează într-un unghi de unde să ne apară nemistificată personalitatea emiţătorului.  Corespondenţele 
care au devenit literare cum sunt ale Doamnei de Sevigne,  George Sand sau Flaubert sunt capodopere 
de naturaleţe şi autenticitate.  Marii epistolari,  cum a fost Voltaire care trimitea 20-30 de scrisori pe zi, 
în anumite perioade,  n-ar putea fi imaginaţi fără naturaleţea spontaneităţii.  Practic,  ei n-au timp să 
„elaboreze “,   chiar dacă ar dori s-o facă.  George Călinescu în  Genul epistolar din volumul  Scriitori  
străini,   E. L. U. 1967,  nota:”Scrisoarea în general uzează de anume convenţii,  de procedee retorice  
specifice,  şi oricine ştiind că are un public,  fie şi de o singură persoană,  compune mai mult sau mai  
puţin conştient.  Cât despre scriitor,  acesta,  având obişnuinţa,  pe de o parte,  de a transforma totul în  
ficţiune,  de a se transport ape sine în plan ideal,  iar pe de alta,  intuind că scrisorile sale vor cădea pe  
mâinile posterităţii,  el e mai atent ca oricare altul la compoziţie “. 
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O  disciplină,   deci,   guvernează  şi  scrisoarea,   în  fond  o  manieră  utilă  oricărei  activităţi 
intelectuale.   Epistolarul  nu  i  se  poate  sustrage  acestei  discipline,   cum  nu  poate  să  nu  respecte 
gramatica.   Un  autocontrol  funcţionează  oricum.  Caragiale  îşi  redacta  scrisorile  cu  minuţiozitate  şi 
scrupul de bijutier,  fără să  ştirbească naturaleţea. 

Dar,  sinceritatea nu trebuie absolutizată.  Ea depinde de relaţiile dintre emiţător şi receptor,  de 
temperament,  de starea psihică a celui care scrie epistola,  de politeţe şi spiritul curtenitor. Pompoasele 
declaraţii ale lui Voltaire către Frederic II spre a-i flata orgoliul de rege-filosof,  noi cititorii le receptăm ca 
fiind false. Tot aşa sunt unele contraziceri ale lui Flaubert din scrisorile scrise mort de oboseală în timp 
ce redacta renumitul său roman. În aceeaşi situaţie sunt şi Scrisorile din exil de I. Eliade Rădulescu în care 
mereu se plânge de închipuitele cabale ce se urzesc în jurul său. 

Sinceritatea scrisorilor nu trebuie înţeleasă ca totală şi intangibilă,  iar în materie de estetică şi 
istorie literară,  se impune o confruntare permanentă cu opera sau cu alte documente ale vremi. 

Alături de naturaleţe,  sinceritate,  spontaneitate,  ce sunt caracteristicile artei epistolare,  mai 
adăugăm plăcerea de a scrie scrisori,   ca o prelungire a conversaţiilor dincolo de salon,  obicei ce-şi 
găseşte originea în societăţile rafinate,  cu ecouri şi în secolul al XIX-lea românesc,  cum ar fi Alecsandri 
sau Odobescu.  E o consecinţă firească a talentului epistolar,  care acţionează nu din motive exterioare, 
ci din impulsuri proprii,  descătuşând bucuria de a se afla mereu în dialog,  a se consuma,  uneori cu 
rezultate surprinzătoare,  într-o causerie al cărui singur adevăr beneficiar e posteritatea.  Jean Cocteau 
remarcă undeva că după ce sunt primate”scrisorile încep a trăi în inactualitate “,   dar că ele dau la 
iveală” ca prin minune o actualitate cu totul nouă“.  Nimeni nu bănuia că prozatorul Kogălniceanu  va 
supravieţui prin misivele berlineze de la 18 ani,  cunoscute numai de familie,  şi nu prin temerarele lui 
tatonări epice.  În aceeaşi situaţie se află Duiliu Zamfirescu care avea în scrisori preocupări estetice. 

Dacă am clarificat,  în parte,  identitatea speciei,  acum încercăm să o integrăm în categoria ei 
mai largă,  pe care o denumim gen epistolar. 

Unele enciclopedii,  cum ar fi  Larouse-Grand Dictionaire Universel,  concentrează laolaltă sub 
acest nume operele,  cum ar fi romane,  poeme,  eseuri,  discursuri,,   care au adoptat forma epistolară. 
Această metodă aplicată epocilor mai vechi nu este greşită. Dar această practică,  după ce am stabilit ce 
este epistola fictivă şi  corespondenţa particulară,   când scrisoarea nu mai  este considerată  gen,   o 
asemenea practică este inacceptabilă.  Noua Heloisă,  Clarissa Harlowe, Legăturile periculoase aparţin 
romanului,   aşa  cum  Epistola  către  fraţii  Pisoni  aparţine  artelor  poetice  în  versuri.   Genul  epistola, 
desigur,  avea un anumit înţeles în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea,  când scrisorile,  ca expresie a lumii  
rafinate,  cum scriam mai înainte,  se adresa deseori unui public fie şi de câteva persoane,  şi alt înţeles 
mai târziu,  adică în prezent,  când ea se retrage în colecţii şi arhive de manuscrise,  aşteptând să fie 
descoperite. 

Voltaire continuă a fi considerat şi astăzi unul din marii scriitori francez datorită scrisorilor lui, 
mai ales prin calitatea lor excepţională,  nu numai prin cantitate. 

Cum am observat,  astăzi,  în epoca modernă,  există o saturaţie de “literatură “ şi o repulsie de 
regula dogmatică,  de automatizarea vieţi şi,  în acelaşi timp,  există o sete de autentic,  de notaţia pe 
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viu. Prin caracterul lor autentic,  de ignorare sau de respectarea minimală a normelor,  de experienţă 
nemijlocită,   scrisorile,   ca  jurnalele,   sunt  foarte  căutate  şi  citite.  Textul  romanesc,   fantezist  şi 
ficţionalist nu prea mai este căutat.  Cititorul de azi caută viaţa adevărată şi trăită .  Forţa analitică a 
epistolarului se însoţeşte adesea şi  cu alte virtuţi precum savoarea limbajului,   cum îl  descoperim la 
Kogălniceanu,   detaşarea  obiectivă,   concurând  ficţiunea  la  Odobescu,   capacitatea  mimetică  la 
Caragiale,   tensiunea intelectuală la  Titu Maiorescu,  expresivitatea descrierilor  la  Duiliu  Zamfirescu, 
ceea ce ne pune în faţa unor valori ce depăşesc pe aceea a documentului nud. 

Când nu se constituie ea însăşi ca un roman,  prin bogăţia şi varietatea faptelor concrete şi prin 
involuntarul suflu epic ce le animă,  cum găsim în Scrisorile Doamnei de Sevigne,  opera epistolierului ne 
oferă elementele unui  portret moral,  posibilitatea unei cunoaşteri mai adecvate a  omului,    cum se 
exprimă francezii “par lui-meme “. 

Corespondenţa ne poate releva un minuţios  jurnal psihologic,   în care regăsim cele mai fine 
mişcări  sufleteşti,   întotdeauna semnificative  pentru  destinul  unui  creator,   cum găsim la  Proust  şi 
Odobescu,  ne poate  introduce în laboratorul,   uneori  atât  de complicat,   al  scriitorului,   şi  atunci 
scrisorile  alcătuiesc  un senzaţional  jurnal  de creaţie,   ca în cazul  lui  Flaubert,   Duilu  Zamfirescu sau 
Cehov. 

Valorile  istorico-literare  a  corespondenţei  i  se  adaugă  una  ideologică,   de  cunoaştere,   de 
propulsare a ideilor,   uneori de-a dreptul spectaculoasă. În cele vreo 18. 000 de scrisori,   Voltaire a 
sintetizat epoca lui cu toate faţetele ei şi pe toate planurile: filozofie,  politică,  religie,  literatură,  artă, 
sunt discutate cu o rară pasiune intelectuală. 

Corespondenţa lui Flaubert  este,  practice,  un tratat de estetică literară,  scrisorile paşoptiştilor 
de la noi,  precum cele ale  lui I. Heliade-Rădulescu,  I. Ghica,  N. Bălcescu,  compun prima istorie a  
revoluţiei  şi  în  acelaşi  timp ideologia ei,   întrucât sunt înţesate de consideraţii  filozofice,   sociale şi 
politice. Odobescu şi Alecsandri,  ca şi Odobescu,  ia temperatura morală a societăţii din vremea lor,  în 
timp ce Titu Maiorescu şi Duiliu Zamfirescu dizertează despre teoria realismului şi a rolului lui în roman. 

Opera epistolarului impune o investigare din unghiuri variate,  ea ne dezvăluie valori complexe, 
care dacă n-o înscriem dintr-o dată în sfera artei,  atunci în imediata ei vecinătate,  în istorie,  în istoria 
literară,  în mişcarea de idei a epocii. 

Epistola o putem trece în cadrul elasticului gen epistolar,  care pentru mine semnifică mai mult o 
noţiune istorică decât estetică.  Scrisoarea trebuie fixată în categoria ei proprie şi înţeleasă modern,  ca o 
operă,  cu multiple posibilităţi de expresie. 
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Revolta eroilor din oglinda răufăcătorilor
(Cele două valenţe ale eroilor)

Se cunoaşte faptul că esenţa istoriei,   spunea Gertrude Himmelfarb,  constă în consemnarea 
marilor evenimente ale vieţii publice şi a influenţei lor asupra oamenilor de rând, dar şi, adaug eu, eroul 
din tabăra adversă este perceput criminal pentru cealaltă parte. Tot în acest context mai există o zicală 
românească care spune că  nimeni nu este profet în satul lui.  Toate aceste idei converg spre ceea ce 
spunea Ducele de Conde,  contemporan al Regelui Louis XIV că  :Nici un om nu este un erou în ochii  
valetului său,  fapt ce l-a făcut pe Hegel să-i amplifice sensul :Nici un om nu este un erou în ochii valetului  
său, nu deoarece primul nu este un erou, ci deoarece celălalt este valet. 

Hegel  în  Fenomenologia  minţii subliniază  faptul  că  eroii  sunt  indivizii  universal-istorici, 
considerându-i ca fiind instrumente decisive ale evoluţiei istorice. Din păcate, trebuie să aduc o mică 
rectificare le ce scria Hegel,  eroii sunt instrumente decisive în evoluţia părţii din care fac parte şi sunt 
percepuţi de adversari ca instrumente involutive . Decebal,  eroul nostru legendar,  a fost pentru romani 
un duşman care,  printre altele,  a fost o frână în civilizarea barbarilor din Dacia. 

Eroilor, pe care îi proslăvim şi unii au ajuns chiar sfinţi în Calendarul ortodox, nu putem să le 
acordăm  imunitate  în  privinţa  capacităţii  de  comportament  imoral.  Unii  dintre  ei  au  călcat  în 
picioare”multe flori  inocente”,  cum scria Hegel,  au zdrobit multe lucruri în drumul lor,  pentru aşi 
ajunge  ţelul.   Să  nu  uităm  grozăviile  făcute  de  Ştefan  cel  Mare,   care  alături  de  luptele  sale 
antiotomane(Vaslui,  Podul Înalt,  Valea Albă,  Războieni,  etc),  a tăiat capete nevinovate după un judeţ 
superficial şi hotărâri luate la mânie. Pentru noi domnitorul Moldovei anilor 1470 este un erou naţional,  
dar pentru  ungurii  care stăpâneau cetatea Chilia  cucerită de Ştefan la 23-25 ianuarie 1465 este un 
criminal care a tăiat multe capete. La fel a fost socotit şi de locuitorii oraşului Baia care,  în urma focului 
pus de Ştefan şi oastea sa, au pierit în foc odată cu casele lor. Există un proverb românesc:Scopul scuză  
mijloacele. Scopul lui Ştefan cel Mare era independenţa Moldovei şi suzeranitatea ei. 

În aceeaşi situaţie a fost Vlad Ţepeş,  dar şi Avram Iancu care deşi stăruia pentru împăcarea 
dintre revoluţionarii români şi cei maghiari a luptat, totuşi împotriva trupelor revoluţionare maghiare. 
Dacă pentru românii din Transilvania el a fost un luptător revoluţionar democrat, pentru nobilii maghiari 
şi,  chiar printre revoluţionarii maghiari,  a fost considerat un trădător şi chiar criminal. Lenin,   Stalin, 
Ana Pauker,  Dej,  Luca,  Chişinevski,  Ceauşescu şi majoritatea liderilor comunişti au fost criminali în 
adevăratul sens al cuvântului,  dar în timpul vieţii au fost consideraţi eroi,  datorită politicii de inversare 
a valorilor. 

Despre eroi Hegel spunea că ei sunt vulnerabili la năpastele care se abat asupra lor. Ei mor în 
tinereţe, ca Alexandru, ca Avram Iancu,  sau sunt ucişi,  ca Cezar,  ca Tudor Vladimirescu,  ca 
Lăpuşneanu,  Codreanu,  etc. 

34



Se pare că acest tip de erou, individual universal-istoric,  aparţine trecutului. Ei apar,  în condiţiile 
statului modern şi al Uniunii Europene, în condiţii necivilizate. Aceştia sunt consideraţi terorişti. Situaţia 
aceasta o întâlnim în Anglia, în Palestina, dar şi în Spania. Luptătorii basci sunt eroi pentru o parte din 
populaţia Ţării Bascilor, dar criminali pentru restul Europei unite şi civilizate. Aceştia sunt antieroi care 
posedă un oarecare atribut vag care ţine de eroism. Ei sunt,  cel puţin,  individualităţi anonime apărute 
din masa de oameni obişnuiţi. Astăzi,  termenul de om obişnuit poate fi un termen contestabil-termenii 
corecţi  în  sens  strict  politic  sunt poporul  de  rând  şi masele  anonime.   Se  observă,   în  contextual 
europenizării şi al fenomenului globalizării,  că aceşti oameni de rând, anonimi ameninţă să disloce nu 
numai indivizi universali ca Napoleon,  să zicem,  , ci toate figurile elitiste,  termen care în conotaţia sa 
actuală,  include regi, preşedinţi,  aristocraţi,  cât şi lideri ai clasei muncitoare-toţi cei care se desprind de 
masele anonime pur şi simplu datorită faptului că nu sunt anonimi, că posedă identităţi pregnante, care 
pot fi lesne recunoscute ca aparţinând numai fiecăruia dintre ei. Se observă că nu numai figurile de elită 
sunt înfierate,  ci şi temele elitiste-marile evenimente ale istoriei în care eroii joacă în  în mod necesar 
roluri proeminente,  şi faptele şi ideile şi cărţile geniale(vezi situaţia lui Eminescu). Istoria văzută de sus 
este înlocuită treptat de  istoria văzută de jos,   o istorie a  oamenilor obişnuiţi  angrenaţi  în  activităţi 
cotidiene. În locul eroilor neamurilor apar neamurile pe post de fapte eroice. Tratarea cu suspiciune a 
istoriei elitiste duce la excluderea unor figuri, evenimente şi idei de seamă care au determinat de facto 
cursul istoriei, pentru a nu leza spiritul şi mândria naţională a celeilalte părţi,  azi inclusă în Uniunea 
Europeană. În lipsa voinţei, în lipsa indivizilor,  eroii lipsesc şi ei. dar lipsesc totodată şi răufăcătorii. După 
ce am trăit afirmarea libertăţii în decembrie 1989,  mi-am dat seama că în evenimente adevărat mari nu 
lipsesc nici eroii, nici răufăcătorii, nici criminalii,  nici valeţii şi nici profeţi. 

În lipsa libertăţii şi a voinţei, virtutea, eroismul şi viciul nu pot exista. Iar în lipsa virtuţii şi a 
viciului, nu poate fi vorba de eroii din oglinda răufăcătorilor din tabăra adversă. Nu poate exista decât 
poporul de rând care nu recunoaşte eroi şi răufăcători-doar marile evenimente istorice. 

În concluzie,  istoricii trebuie să accepte ideea că măreţia,  geniul,  eroii,  unicitatea există cu 
adevărat,  că este de dorit ca oamenii să preţuiască aceste calităţi şi să şi le dorească,  iar naţiunile să 
respecte  valorile  istoriei  popoarelor  chiar  dacă,   uneori,   le-a  fost  potrivnice.  Să  accepte  că  există 
adevăruri care nu ţin seamă de deosebirile dintre rase,  clase,  sexe, şi că toţi oamenii pot cunoaşte 
aceste adevăruri şi pot fi edificaţi de ele. 

Fenomenul hyperionic la George Coşbuc şi Blaga

Atât George Coşbuc cât şi Lucian Blaga s-au înscris în rândul poeţilor conştienţi de rolul 
lor hyperionic,  de mediatori între om şi marile adevăruri despre fiinţă.  Gândindu-ne la felul 
Cătălinei de a se lumina pe sine prin intermediul luceafărului,   mijlocitor între ea şi demiurg 
(Mihai Cimpoi,  "Eminescu şi Hegel" în "România Literară" nr.  2/1989),  putem spune că omul 
de artă,  poetul căruia i "s-a dat putere",  oficiază prin întreaga sa operă un act ritualic de iniţiere 
în valorile esenţiale ale Universului,  având ca scop cunoaşterea de sine,  astfel poetul devine un 
mijlocitor. 
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Hyperion,  mijlocitor mergător peste lume,  este un personaj mitologic,  de unde a fost 
preluat şi de Eminescu,  el fiind fiul zeiţei Gaia,  personificarea feminină a pământului,  născută 
din haosul primordial,  şi al zeului Uranus,  personificare a cerului.  Hyperion este,  de multe ori, 
identificat cu soarele,  adică cel care îi luminează pe oameni.  Această "iluminare" are în ea şi 
semnul  adânc  al  cunoaşterii  de  sine,   deoarece  numai  prin  "iluminare"  oamenii  ajung  să 
descopere  marile  adevăruri  despre  ei,   adevăruri  ce  au  centrul  de  gravitaţie  în  absolutul  de 
dincolo chiar de lumină,   adică în misterul de care vorbea Blaga,  unde "Marele Anonim ne 
îngăduie să surprindem misterele esenţiale sau disimulat,  sau deloc,  sau cu mister",  (Censura 
transcendentală,  în "Trilogia cunoaşterii",  1934),  mistere ce pot fi luate ca adevăruri absolute, 
prin  "iluminarea"  de  care  vorbeam.   Acesta  este  rolul  suprem al  scriitorului,   care  justifică 
paternitatea sa uranică prin slujirea fraţilor săi întru Gaia: "Sunt inimă-n inima neamului meu/ Şi-
i cânt şi iubirea şi ura -/ Tu focul,  dar vântul ce-aprinde sunt eu. / Voinţa ni-e una,  că-i una 
mereu/ În toate ale noastre măsura. / Izvorul eşti şi ţinta a tot ce cânt -/ Iar dacă vreodat-aş grăi 
vreun cuvânt/ Cum nu-ţi glăsuieşte scriptura, / Ai fulgere-n cer,  tu cel mare şi sfânt, / Şi-nchide-
mi cu fulgerul gura!" (George Coşbuc,  Poetul). 

Pomenita mediere a poetului Coşbuc,  pornind de aici,  poate fi percepută în mai multe 
planuri,   mijlocind între mitic  şi  modern,   între  veacurile  culturale  de la începuturile  istoriei 
omeneşti şi cele prezente.  

Pe lângă această cunoaştere coşbuciană,  la Blaga găsim tot o cunoaştere dar de data 
aceasta "luciferică",  puţin nuanţată faţă de cea hyperionică.  Cunoaşterea "luciferică" blagiană 
iscă  "o  grijă  în  obiect".   Aceasta  este  ascunsă  căilor  şi  posibilităţilor  umane  de  cunoaştere 
(fenomen şi noumen - ca în terminologia cantiană şi postkantiană).  Cerându-se intelectului o 
"evaluare de sine",  un exil de circumstanţă,  deci,  în aventura cunoaşterii,  se tinde spre limitele 
nebuloase ale raţionalului,   într-o antinomie care dispare o dată cu raţiunea,   adică.   Atât  la 
Coşbuc,  dar mai ales la Blaga,  lumea şi fenomenele se revelează într-un tip de ideatic (element 
de patristică),  dar o "ideaţie" ce pare antică,  dar în apropiere de sistemele teologice la Coşbuc. 

Dar lângă "mister",  la amândoi poeţii în discuţie conştiinţa trăieşte drama de totdeauna a 
"deşărtăciunilor",  căci,  transpusă în transcedentar cunoaşterea împinge totuşi la o "cenzură", 
peste  care  nu  se  poate  trece,   interzicând  accesul  la  esenţele  ultime.   Original,   silogismul 
arhitecturii epistemologiei blagiene şi coşbuciene ajunge la concluzii comune unor întreprinderi 
filosofice cunoscute. 

Dacă  metafizica  lui  Blaga  ajunge  în  "conflict"  cu  logica,   la  Coşbuc,   miticul  se 
caracterizează în primul rând printr-o înţelegere logică a legităţii luminii,  dobândită prin iniţiere 
şi o asimetrie a tuturor acţiunilor sale spre o închidere în legitate.  El nu intră în competiţie cu 
natura,  ci se consideră o parte a naturii în care se integrează,  câştigând în felul acesta simţul 
eternităţii.  Dobândirea acestui simţ îl apropie de divinitate. 

Spre deosebire de Coşbuc,  la Blaga acest simţ al eternităţii este luciferic şi iscoditor.  El 
tinde la revelarea acelui misterium tremendum et fascinans (mister luminos şi fascinant).  Minus-
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cu-cunoaşterea "nu întregeşte corola de minuni a lumii",  nu ucide cu mintea a lumii taină",  ci o 
"sporeşte" prin cele două excerpte. 

În "Aspecte ale mitului" (Editura "Univers",  1978),  Mircea Eliade insistă asupra relaţiei 
omului mitic cu lumea,  subliniind că "omul societăţilor în care mitul e viu,  trăieşte într-o lume 
deschisă,  deşi cifrată şi misterioasă.  Lumea îi vorbeşte omului şi,  pentru a înţelege acest limbaj, 
e de ajuns să cunoşti miturile şi să descifrezi simbolurile (. . . ) Orice obiect cosmic are o istorie. 
Aceasta înseamnă că el este în stare să vorbească omului.  Şi pentru că vorbeşte despre el însuşi, 
în primul rând despre originea sa,  despre evenimentul primordial căruia îi datorează existenţa, 
obiectul devine real şi semnificativ.  Nu mai este necunoscut,  un obiect opac,  insesizabil şi lipsit 
de semnificaţie,  pe scurt nereal.  El participă la aceeaşi lume ca şi omul".  (p.  133). 

Cunoaşterea şi descifrarea misterului,  la Blaga,  se face prin metaforă.  Deci,  această 
cunoaştere  nu  este  o  cunoaştere  conceptuală,   ci  o  cunoaştere  intuitivă,   "intuiţia 
neconceptualizabilă".   Indiferent  că  centrul  concepţiei  se  cheamă Brahman,   Atman,   ideea, 
entelehia sa,  eul,  voinţa etc.  - scrie Blaga în "Trilogia culturii" - acest nucleu este o metaforă. 
"Metaforicul e foarte vădit înainte de toate în creaţia metafizică",  aceasta tinde "spre revelarea 
misterului  cosmic".   Acest  mister  al  cosmosului,   al  eternităţii  îl  găsim  la  Coşbuc  care  se 
transformă într-un intermediar între mit şi între cei care l-au pierdut.  El este Hyperionul care 
mijloceşte cunoaşterea eternităţii prin cunoaşterea de sine.  De aceea mitul este o permanenţă a 
poeziei sale.  

Un prim semn al înţelegerii mitice în poezia lui Coşbuc ar fi cunoaşterea în legile naturii 
(ca  în poezia  Vara)  sau dobândirea eternităţii  prin solidarizarea cu mediul,   (poezia  "Cântec 
vechi al Oltului).   Natura,  la Coşbuc,  este leagănul divinităţii.   O geneză comună cu cea a 
omului.  Nu este vorba ("Prin Mehadia") de o solidarizare a naturii cu omul,  cu a omului cu 
natura.  (Din copilărie). 

Dacă  la  Coşbuc  misterul  şi  mitul  este  luminos,   un  fel  de  iubire  între  iluminism şi 
mitologic,  la Blaga poezia sa este străbătută de la un capăt la altul de o axiologie a misterului şi 
există  o apropiere  dintre  arhitectura sistemelor  sale şi o poezie sub forma reflexibilităţii.   În 
misterium  conceptul  cedează  simbolului  şi  parasimbolului,   devine  "mut  ca  o  lebădă".   Din 
"turnul de fildeş" al aproximaţiilor metaforice,  Blaga emite în banda unor mituri deja cunoscute 
(a  căror  esenţializare  poartă  sensuri  funcţionale),   ori  în  banda  unor  fabulaţii  noumenale, 
adeseori  inventate.   ("Legenda",   "Biblică",   "Drumul  Sfântului",   Jocul  întoarcerii", 
"Luceafărul",  "Peisaj tanscendent" etc. ). 

Aventura cunoaşterii la cei doi poeţi este aventura pe drumul "luminii" adică în căutarea 
lui Hyperion,  ce se patentează în actele unei drame-tragedii,  în "procesul" contemplării sinelui  
dar şi în starea de graţie,  ieşirea din graţie,  orgoliul luciferic,  eşuarea,  integrarea în mister,  
urmând dinamica ideilor gotheene şi nu statistica celor platoniene.  În plus,  la Coşbuc Zeii par a 
avea o poziţie privilegiată ca urmare a unui "contract" care,  nemaifiind respectat,  se denunţă. 
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Din versurile coşbuciene se desprinde o valoare morală,  în care omul este ridicat la rang 
de divinitate,  prin măreţia sentimentelor sale. 

Spre deosebire de Blaga,  la Coşbuc,  o valoare este înlocuită  cu alta atunci când se 
demonetizează,  cu condiţia ca a doua să nu-i fie inferioară. 

La Coşbuc,  satul este peren,  real,  înconjurat de natură.  La Blaga,  acesta e proiectat pe 
fundalul vaporos al permanenţelor cosmice,  poetul îşi simte umbra pe ziduri: "În satul vechi de 
lângă lună/ uşi se-nchid,  uşi se deschid. / Umbra mea cade pe zid. : ("Vrajă şi blestem"),  aici se 
simte misterium fascinans,  pe când la Coşbuc,  omul traduce limbajul naturii şi se bucură şi se 
mâhneşte de "întâmplările ei". 

La Blaga,   saltul  în mister  înseamnă o rezolvare a problemei  cunoaşterii  într-un sens 
programatic.   ("Pasărea sfântă").   Atât  la Coşbuc,  cât  şi la Blaga,   poetul este chemat să-şi 
iniţieze  semenii  întru  frumos,   întru  lumină,   dându-i  acesteia  rolul  hyperionic,   fiindcă  la 
amândoi poeţii în discuţie există o dialectică a luminii,  în corelaţie cu principiul întunericului, 
dualitate care mai mult se presupune decât se exclude.  În "jocul" acesta dualist un rol esenţial îl 
are mitul şi diurnul.  Reversibilitatea acestora ţine de o "schimbare de regim a imaginarului",  de 
care vorbea G.  Durano în "Structurile antropologice ale imaginarului".  

La cei  doi  poeţi  mitul  nu exprimă un adevăr  esenţial  ca  în  religie.   El  îl  iluminează 
precum Hyperionul care mijloceşte cunoaşterea de sine şi ca argumentum ad absurdum. 
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FILOZOFIA DEMOCRAŢIEI ÎN ROMÂNIA CONTEMPORANĂ

După evenimentele din decembrie 1989 majoritatea populaţiei ţării  noastre s-a trezit  în faţa 
unor situaţii pe care nu prea le înţelegea:democraţia şi pluripartitismul. Pentru români idealul guvernării 
democratice,  de altfel clasică,  - egalitatea, libertatea, nu le înţelegeau ca elemente contradictorii,  ci le 
percepeau ca valori absolute,  atunci când sunt supuse unei logici extreme, aşa cum scria Leslie Lipson în 
Journal of International Affairs. 

Însă, cei veniţi la putere în decembrie 1989 nu au înţeles că pentru a fi guvernată cu eficacitate 
ţara,  într-o tranziţie fără şocuri,  conceptele egalitate şi  libertate nu trebuie considerate drept valori 
absolute,   ci  un  tot  coerent.  Interpretând  cele  scrise  de  Leslie  Lipson  privind  teoria  democraţiei  şi 
adaptând-o  la  situaţia  din  România,  comparând-o  cu  situaţia  similară  din  cea  a  fizicii  teoretice  la 
începutul secolului trecut, atunci analizele fizico-matematice ale lui Einstein care reformula concepţiile 
lui Newton, prin ideea de a înţelege spaţiul şi timpul drept un singur concept coerent, interferându-l 
spaţiu-timp,  ce pot fi  asemuite cu libertate-egalitate. Acest concept era,   pe atunci,   considerat nu 
absolut,  ci relativ. 

În acest context analizând instituţiile din ţara noastră, înţelese ca instituţii democratice(!?),  mă 
întreb dacă nu este neapărat necesar să reformulăm,  aşa cum a făcuto Einstein,  şi în domeniul gândirii 
politice din România,  în contextul  integrării  europene şi  al  fenomenului globalizării.  Când numeroşi 
factori externi, politici, economici, culturali, de mentalitate,  religioşi,  etc,  veniţi de pretutindeni fac 
presiuni  asupra  gândirii,   mentalităţii  şi  obiceiurile  noastre.  Între  gândirea  de dinainte  a  fizicianului 
amintit şi şi democraţia din ţara noastră există asemănări. 

Filozofia noastră politică se bazează azi pe reminiscenţa ideilor din aşa-zisa democraţie socialistă 
împletită cu idei democratice implementate ”după ureche” din ţările cu democraţie autentică. În ciuda 
faptului că toţi politicienii noştri au făcut deplasări de documentare în aceste ţări, cheltuind sume uriaşe 
din  banii  contribuabilului.  De  fapt  aceste  excursii  au  fost  transformate  în  vilegiaturi  personale  şi 
familiale, de distracţie şi cumpărături. De aceea Constituţia noastră, modificată de câteva ori, nu a fost 
bună nici pentru trecutul apropiat, dar despre prezent şi viitor ce să mai vorbim? Ea a fost făcută,  iar 
apoi modificată,  în folosul a doi politicieni:I liescu şi Năstase care se fac vinovaţi, în mare parte,  de 
situaţia noastră de astăzi. 

Ţările democratice europene, totuşi, au o filozofie a democraţiei izvorâtă din ideile antichităţii 
greceşti şi dintr-o istorie ne accidentată de sistemul criminal comunist. În aceste condiţii,  elementele 
democraţiei;egalitate şi libertate le putem considera elemente dintr-un joc al timpului şi spaţiului ca în 
fizică. Aceste idealuri ale naţiunii române-egalitate,  libertate-ar trebuie să fie drept conceptele de bază 
ale societăţii româneşti. Dar egalitatea trebuie să o înţelegem ca factor dinamizator în faţa Legii,  adică 
nimeni să nu fie deasupra legilor. Nu aşa cum o concepeau comuniştii,  care prin egalitate înţelegeau ca 
toţi să fim săraci şi doar o clică din fruntea ţării să beneficieze de drepturi ne visate de popor,  în numele  
căreia vorbeau. Aceste valori de care am amintit ar trebui considerate izvorul spiritului dătător de viaţă 
al  sistemului  nostru  de  guvernare.  Pentru  noi  democraţia  ar  trebui  să  fie  forma  de  guvernare  ce 
combină,  un timp larg  de libertate  şi  un spaţiu  adecvat de  libertate.  Astfel,  în  filozofia  democraţiei 
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româneşti,  aceste idealuri,  libertatea şi egalitatea,  pot fi considerate,  ceea ce erau pentru Newton 
timpul şi spaţiu. Noţiunea de libertate, la modul general,  are un caracter dualist:libertatea de acţiune şi  
libertatea de a nu fi constrânşi în acţiunile noastre. Prima este o afirmaţie,  cea de-a doua este o negaţie.  
Se cunoaşte faptul că libertatea se se caracterizează prin absenţa constrângerii,  dar,  a nu fi constrâns 
înseamnă că cetăţeanul dispune de  libertate de acţiune. Abuzând de aceasta,  acţiunile exercită efecte 
asupra nerespectării legilor şi asupra altor persoane. Tocmai  realitatea,  de a înţelege greşit libertatea, 
după 1989,   s-a  ajuns  la  devalizarea  băncilor,   fraudarea privatizărilor,   etc.  Subliniem faptul  cu un 
exemplu cunoscut în popor:libertatea mâinii mele se termină unde începe obrazul sau nasul vecinului. 
Libertatea de acţiune este îngrădită de o obligaţie socială. Fapt ce nu l-au înţeles unii dintre noi, sau nu 
au  dorit  să-l  înţeleagă,   ne  luând  în  consideraţie  postulatul  că  libertatea  în  sensul  negaţiei  este 
antagonică cu libertatea în sensul afirmaţiei,  atunci când cele două sunt înţelese în termeni extremi. Se 
poate  rezolva  această  dificultate prin  introducerea unor repere limite,   altfel  spus,   când libertatea 
negativă şi cea pozitivă  sunt  înţelese  ca  relative,  asemeni  raportului  similar  cu  acel  postulat  al  lui 
Einstein în cazul timpului şi spaţiului. 

Egalitatea, asemeni libertăţii,  a fost înţeleasă greşit,  datorită educaţiei şi propagandei regimului 
de  tristă  amintire.  Asemeni  libertăţii,  egalitatea  are  conotaţii  diferite.  Aristotel  distingea  sensurile 
diferite ale termenului. Având la bază logica matematicii,  observaţia lui, în conformitate cu unul dintre 
aceste două înţelesuri pot fi considerate egale în cazul când condiţiile sau împrejurările în care trăiesc 
sunt identice,  sau dacă persoanele respective sunt tratate identic. Fapt înţeles greşit şi aplicat eronat de 
către „democraţia”socialistă,  prin care am trecut. Înţelegere greşită ce s-a perpetuat şi după decembrie 
1989. 

Afirmaţia  aristotelică   provine  din  natura  progresiei  aritmetice,   tot  el  spunea  câ  în  cazul 
progresiei geometrice între părţile componente există un raport proporţional. Astfel,  egalitatea emană 
fie uniformitate,  fie proporţionalitate. Socialismul de la noi nu a reuşit să trateze pe cetăţeni în mod 
identic. Unii erau mai tovarăşi decât alţii ce beneficiau de privilegii. Nici nu puteau să trateze în mod egal 
cetăţenii ţării datorită ideologiei luptei de clasă. Dacă nazismul avea ideologia luptei împotriva unor rase,  
comunismul avea lupta împotriva unor clase sociale. 

În ţara noastră forţele politice de stânga şi-au asumat dreptul de proprietate asupra virtuţilor 
egalităţii de şanse,  prin vorbe,  în realitate unii dintre lideri îmbogăţindu-se furând prin eludarea legii în 
detrimentul  majorităţii  sărăcite pe  umerii  căreia „plâng”.  Iar  cele de dreapta au monopolizat  cauza 
liberţii de a fura din avuţia naţională, cea mai rămas după guvernările de stânga. Practic, toate partidele 
din ţara noastră sunt de stânga datorită mentalităţilor şi educaţiei primite în regimul trecut. Chiar dacă 
ele se definesc de dreapta, de stânga, sau de centru. Numai selecţia biologică şi intrarea în politică a 
tineretului educat în societatea democratică va echilibra  şi canaliza partidele pe adevăratul făgaş al 
ideologiilor. 

Când  abordăm problemele  libertăţii  cuvântului,  toţi  suntem de acord că  orice  cetăţean  are 
dreptul  să-şi  comunice  opiniile  proprii.  Coerenţa  ca  legătură  dintre  egalitate  şi  libertate  o  găsim în 
expresia egalitate de şanse. În sensul acesta toţi suntem egali,  toţi suntem liberi, mai precis în România 
de azi, toţi suntem liberi în egală măsură. Dar întrucât candidaţii  noştri  câştigă alegerile,  în virtutea 
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evidenţei,   ei  încetează  să  fie  egali  cu  ceilalţi,   datorită  legilor  promulgate  de  antecesorii  lor  din 
Parlament. 

Funcţa bufonului în teatrul lui Victor Hugo

Bufonul - clovnul,  măscăriciul sau nebunul,  cum i se mai spune - este unul dintre personajele 
întâlnite în opera dramatică a lui Victor Hugo,  aşa cum îl găsim mai în toată opera lui Shakespeare. 
Prezenţa lui în teatru lui Hugo are o semnificaţie deosebită.  Pentru Hugo,  bufonul este un personaj prin 
care acesta îşi transmite liber mesajul său de o înaltă umanitate,  idealurile lui umaniste,  un personaj 
prin care îşi exprimă atitudinea faţă de problemele ridicate în opera respectivă şi prin intermediul căruia 
dă glas înţelepciunii milenare a poporului,  concepţia lui de viaţă.  În spatele acestei ”măşti “ se află chiar 
autorul. 

La Hugo,  prezenţa bufonului se explică nu prin influenţa tradiţiei literare franceze,  cum găsim în 
teatrul lui Moliere,  ci  în strânsa legătură cu influenţa shakespeariană.  Fernand Gregh,  unul dintre 
comentatorii operei lui Hugo,  ajunge să extindă această influenţă asupra întregii activităţi dramatice a 
scriitorului,  scriind: “ Hugă ne peut ne pas avoir songe souvent a Shakespeare en ecrevant ses drames “. 
(Fernand Gregh,  L`ouvre de Victor Hugo,  Flammarion,  Paris,  1933,  p. 389 ).  După exemplul celebrului 
dramaturg englez Hugo a întruchipat în bufonii săi fie nişte purtători ai propriului său mesaj,  simboluri 
ale omeniei,  fie nişte critici ai moravurilor societăţii timpului. 

Influenţa lui Shakespeare asupra lui Hugo se resimte şi în interpretarea vieţii ca o dramă ai cărei 
eroi sunt toţi oamenii. În această dramă a vieţii,  la Hugo,  Bufonii sunt nişte spectatori înţelepţi,  aşa 
cum scria Tudor Vianu în  Din istoria unei teme poetice”Lumea ca teatru “ studio publicat în  Studii de  
literatură universală,  II,  1960,  p. 316 şi urm. 

Pentru  a  înţelege  mai  bine  aprecierile  pe  care  le  facem  în  mod  comparativ,   ca  şi  pentru 
precizarea  funcţiilor  artistice  ale  bufonului  în  teatru  lui  Hugo,   este  necesar  să  înţelegem  prin 
interpretare  acest  personaj  din  dramaturgia  scriitorului  francez.  Este  vorba  de  :Cromwell,   Marion  
Delorme  şi Le roi s`amuse…

În Cromwell,  întâlnim în loc de un singur bufon,  patru,  aceştia sunt:trick,  Giraff,  Gramadoch şi  
Elespuru.  De fapt actul trei al dramei, - cel mai important - este denumit Bufonii.   Cei patru bufoni se 
distrează pe seama stăpânului lor.  Cu toate că aceştia cunosc bine planurile conspiratorilor,  nu vor să 
intervină în favoarea Protectorului.  O spune clar unul din cei patru,  Giraff:

Que sommes-nous pour Noll! Restons dans notre sphere. 
Il nous prend,  et pourrait meme nous mieux payer
Non pour garder ses jour,  mais pour les egayer. (Victor Hugo,  Cromwel,  Nelson  

editeurs,  Paris,  1936,  p. 259.  ). 
Trick precizează şi mai desluşit funcţia bufonilor şi a conducătorului:

Il regne: nous rions. . . 
Aceşti bufoni ai lui Cromwell au conştiinţa lucidă a rolului pe care-l îndeplinesc. 
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Hugo a întruchipat  în  bufon atitudinea protestatară  a  celor  împilaţi,   împotriva  tiraniei  şi  a 
abuzurilor.   Precizăm că adevăratul  personaj principal  al  piesei  lui  Hugo,  şi  în  acelaşi  timp cel  mai 
complex,   este Triboulet.   În  bufonul din  Regele petrece trebuie să vedem în primul rând protestul 
poporului faţă de asuprirea şi inechitatea celor mari. . . Idee ce se desprinde şi din Prefaţa la Regele  
petrece şi Ruy Blas,  E. S. P. L. A.,   Biblioteca pentru toţi,  1959,  p. IX. 

Prin  intermediul  bufonului,   Hugo a transmis  mesajul  lui  de  înaltă umanitate,   idealurile  lui 
sociale şi credinţa lui în triumful adevărului şi al dreptăţii. 

Genul epistolar ca literatură post-festum e pe cale de dispariţie, locul lor e 
luat de efemerele e-mailuri şi SMS-uri

Scrisoarea şi statutul el literar a stârnit de-a lungul veacurilor multe discuţii.  Abordăm 
subiectul  din  punctual  de  vedere  al  scrisorii  particulare,   “familiară  “,   aşa  cum au făcut-o 
celebră Cicero,  Doamna de Sevigne,  Voltaire,  cum avea s-o reprezinte cu succes la noi : Al. 
Odobescu,  M. Kogălniceanu,  I. L.  Caragiale,  Duiliu Zamfirescu,  etc.  La prima vedere şi în 
accepţia comună,  ea ni se relevă ca un simplu mesaj ce emană de la emiţător către destinatar, 
fără să implice vreo intenţie artistic declarată,  în sensul operei literare. 

Particularităţile  acestui  gen  de  scrisori  par  să  fie  naturaleţea,   spontaneitatea,   şi 
sinceritatea. Aceasta din urmă este condiţia sine qua non generând valoarea estetică a scrisorii 
şi comentată de Camil Petrescu,  scriitorul care a teoretizat scrisul anticalofil şi care a preţuit 
entuziast  documentele  nealterate  prin  imixtiunea  “  stilizării“.  (  Amintirile  colonelului  
Locusteanu). 

Un tip aparte de scriitor este epistolierul care nu are în vedere un public,  stabilind un 
raport unic bilateral între sine şi destinatar.  El respect cât mai puţin regulile,  este mai autentic 
şi de aceea cu atât mai preţuit în posteritate.  Având înzestrări naturale,  epistolierul realizează 
fără  un efort  anume propriul  său roman,   cu  o artă  ingenuă ce  izvorăşte  mai  degrabă din 
puterea instinctului,  decît din şcoală sau studii.  Unul din aceştia este Voltaire,  considerat de 
francezi  cel  mai  mare  scriitor,   tocmai  datorită  scrisorilor  lui.   La  fel  Flaubert  a  cărei 
corespondenţă este mai actuală decât unele din romanele sale,  aşa cum în literatura română, 
scrisorile lui Mihai Kogălniceanu,  Odobescu sau Duiliu Zamfirescu ni-i aduc pe aceştia într-o 
surprinzătoare lumină.  În acest context se confirmă o vorbă a lui T. E.  Lawrance,  şi anume că 
„ trimpul face să crească în valoare numai operele sincere“.  În perioada aceasta cînd internetul 
şi telefonul mobil s-a extins la toate categoriile sociale putem spune că e-mail-urile şi SMS-urile 
sunt opere sincere? Sau mai degrabă telegrame succinte care transmit doar o informaţie lipsită 
de suportul sufletului?
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Observ cu tristeţe cum genul epistolar,  sau scrisoarea scrisă pe hârtie cu ajutorul peniţei e pe 
cale de dispariţie. Îmi aduc aminte cu nostalgie de scrisorile romantice pe care le scriam soţiei 
mele,  pe când eram ne căsătoriţi,  după care aşteptam visând răspunsurile ei,  după mai bine 
de două săptămâni. Atât timpul aşteptări,  când rescriam în gând răspunsul,  dar şi citirea şi 
recitirea scrisorii pe care o primeam,  erau momente emoţionale deosebite pe care le trăiam cu 
satisfacţie. 

Prin dispariţia corespondenţei pe hârtie dispare valoarea istorico-literare a acesteia,  ideologia 
exprimată,   care  era un mijloc  de propulsare a  ideilor,   uneori  de-a dreptul  spectaculoasă. 
Exemplu Voltaire în cele peste 18000 de scrisori sintetiza epoca lui pe toate planurile: filozofie, 
politică,  religie,  literatură,  artă,  descoperind în acestea o pasiune intelectuală deosebită.  

În condiţiile de astăzi când internetul a pus stăpânire pe domeniul corespondenţei au dispărut 
epistolele care aveau acel parfum de pamflet sau eseu critic,  cronică sau tablou de moravuri. 

Astăzi  datorită  acestui  mijloc  modern  de  transmitere  a  gândurilor,   dispare  comunicarea 
impresiilor,  judecăţile de valoare,  dialogul de idei. Chiar dacă în unele e-mail-uri sau SMS-uri 
descoperim unele din enumeratele  caracteristici,   acestea dispar  după un timp,   nu rămân 
pentru posteritate. 

Corespondenţa lui  Flaubert  ni  se relevă ca un veritabil  tratat  de estetică literară,   scrisorile 
paşoptiştilor noştri,  mai cu seamă cele ale lui I. H. Rădulescu,  I. Ghica,  N.  Bălcescu,  compun 
prima istorie a revoluţiei şi în acelaşi timp ideologia ei,  întrucât sunt înţesate de consideraţii 
filozifice,  sociale şi politice.  Alecsandri,  ca şi Odobescu,  ia temperature morală a societăţii 
mondene,  în timp ce Titu Maiorescu şi Duiliu Zamfirescu dizertează despre teoria realismului şi 
a romanului. 

O dată cu noua tehnologie de trasmitere a gândurilor putem spune adio parfumului romantic al 
aşteptării răspunsului. 

Ioan Budai-Deleanu promotor al promovării limbii literare române
- 191 de ani de la trecerea în eternitate -

Se  cunoaşte  faptul  că  fruntaşii  “Şcolii  Ardelene  “  au  fost  preocupaţi  pentru  studiu  istoriei 
neamului  românesc  şi  al  filologiei.   Membrii  acestei  grupări  au  dus  o  luptă  permanentă  pentru 
promovarea limbii române în zona inter-carpatică a ţării noastre. 

Un rol important l-a avut Ioan Budai-Deleanu în promovarea literaturii române în acest areal. 
Alături de el şi-au desfăşurat activitatea literară şi alţi scriitori ardeleni,  care şi-au propus să arate că 
limba română e capabilă  să exprime sentimente şi  idei  înalte şi  să devină instrumentul  unei  culturi 
superioare. În acest context îi amintim pe Dimitrie Ţichindel,  despre care Eminescu în “Epigonii “ spunea 
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“Ţichindel gură de aur “,  Vasile Aaron şi  Ion Barac.  Aceştia au tradus şi  au prelucrat opera literare 
diverse,  care au constituit,  în Ardeal,  un început de literatură scrisă. 

Totuşi în această perioadă,  de o literatură artistică,  în adevăratul înţeles al cuvântului,   nu 
poate fi vorba decât la Ioan Budai-Deleanu,  care în epopeea sa “Ţiganiada “,  ce reprezintă într-un timp 
în care atât în spaţiu inter-carpatic,  cât şi în Principate literatura nu era decât la începuturile sale-nu 
numai o operă de maturitate literară,  ci o adevărată realizare artistică,  autorul ei depăşindu-şi cu mult 
contemporanii. 

Este  fiul  al  preotului  greco-catolic  Solomon Budai,   din  Cigmău,   din  comitatul  Hunedoarei, 
aproape de Orăştie,  unul din cei zece,  ai acestuia,  născut la 6 ianuarie 1760,  după unii cercetători,  
după  alţii  în  1763.  Scriitorul  îşi  petrece copilăria  în  satul  natal  unde face  şi  şcoala  primară,   iar  la 
îndemnul părinţilor îşi continuă studiile la seminarul greco-catolic din Blaj începând cu anul 1772,  după 
care urmează  Facultatea de Filosofie din Viena,  în perioada 1777-1779.  la îndemnul părinţilor trece la 
Facultatea de Teologie( 1780-1783) ca bursier al Colegiului  Sfânta Barbara,   unde obţine şi  titlul  de 
doctor în filosofie.  La Viena îl cunoaşte pe Samuel Micu şi pe Şincai,  aici va intra în contact cu literatura 
universală şi cu ideile umaniste ale vremii. Adâncirea literaturii clasice şi universale şi îndemnul oferit de 
cercetările ştiinţifice ale celorlalţi ardeleni aflaţi în capitala imperiului i-au limpezit şi mai mult drumul ce 
avea să-l  urmeze. În timpul studiilor din Viena,  proiectează întocmirea unui  lexicon,  în 10 volume, 
pentru care culege mult material.  Tot aici a avut slujba de psalt la Biserica Sf. Barbara,  mai târziu a 
devenit profesor şi prefect de studii la seminarul din Blaj,  în anul 1787. Datorită faptului că a intrat în 
conflict  cu episcopul Ioan Bob, (  consacrat  pe această funcţie de bunul său prieten Grigore  Maior), 
renunţă de a fi hirotonosit preot. 

În  aceste  condiţii  se  stabileşte  la  Liov,   unde  ocupă,   prin  concurs,   postul  de  secretar  juridic  al 
tribunalului provincial. În anul 1796 este avansat judecător la Curtea de Apel,  funcţie pe care o deţine 
tot restul vieţii. 

În timp ce strângea material  pentru lexiconul său,  învaţă latina,   italiana,  franceza şi  e de 
presupus că în această vreme l-a încercat gândul de a scrie opera sa literară ”Ţiganiada “. 

În  prefaţa  lexiconului  său,   scriitorul  vorbeşte  astfel  despre  înstrăinarea  sa:”…abia  călcai  
strămoşescu pământ,  când întâmpiându-mă toate împotrivelele,  fui silit iarăşi a mă înstrăina.  Ba cum 
aşi zice,  a merge de voie în urgie.  Fui sâlit în urmă a mă aşeza în ţară străină,  întru care nemernicie mă 
aflu până acum“. 

Referindu-se la  Bob şi  la mediocrităţile oficiale ale Blajului,   Ion Budai-Deleanu îi  scrie de la 
Lemberg lui Petru Maior,  într-o limbă literară de remarcat:”Scrisu-v`am  eu foarte bine toate acele urgii  
purced din culcuşul nevrednicilor de numele românesc ce s`au încuibat la Blaj.  .  .  Cunoscutu-i-am eu  
atunci foarte bine când i-am părăsit şi fugind mai bine am ales nemernicia decât sâmbria cu dânşii. Însă  
veni-va vreme şi doar nu e departe,  când vor ieşi la lumină toate răpsfăţatele ruşinări ale Hierusalimului  
cestui nou. “

La Lemberg scriitorul rămâne până la sfârşitul vieţii sale; moare la 24 august 1820. 
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În  capitala  Galiţiei  unde a trăit  peste  30 de ani,   scriitorul  nu a rămas izolat  de  oamenii  şi 
realităţile din ţară. În această zonă,  Budai-Deleanu îşi redactează scrierile cu caracter istoric,  filologic şi 
pedagogic,  precum şi cele literara şi traduce o serie de opere juridice pentru a le pune la îndemâna 
populaţiei  româneşti.  Printre  acestea  enumerăm  câteva:  Filologice:Temeiurile  gramaticii  româneşti 
(1812),  lucrare rămasă în manuscris,   Teoria ortografiei româneşti cu litere latine,   este ciorna unei 
scrisori  ample,   rămasă  în  manuscris,   Fundamenta  grammatices  linguae  romanicae  seu  ita  dictae  
valachicae,   apărută  în  1812.   Istorice:  De  originibus  populorum  Transyşvaniae,   De  unione  trium  
nationum Transylvaniae,  Hungaros ita describerem. Juridice:Rânduiala judecătorească de obşte,  Viena, 
1787,   este  o  traducere,   Codul  penal,  Liov,   1807,   Codul  civil,   Liov,   1812.  Pedagogice: Carte  
trebuincioasă pentru dascăliişcolilor de jos,  probabil scrisă la Viena în 1786.  Literare:  Ţiganiada sau 
Tabăra ţiganilor,  apărută la Iaşi în revista “Buciumul Român “,  partea I-a apărută în 1875 şi partea a II-a 
apărută în 1877 şi Trei viteji,  poem satiric,  Bucureşti,  Editura Ancora,  1928. 

Am  enumerate  aici  o  parte  din  scrierile  lui  Budai-Deleanu  pentru  a  ilustra  evantaiul  de 
preocupări.  Însă opera de căpătâi a rămas Ţiganiada care cuprinde o critică usturătoare şi un protest 
îndrăzneţ împotriva asupririi feudale.  Titlul complect al operei sale literare de excepţie este :Ţiganiada 
sau tabăra Ţiganilor,   poemation eroi-comico-satriric,   alcătuit în  douăsprezece cântece de Leonachi  
Dianeu,  îmbogăţit  cu multe însemnări  şi  băgări  de seamă,  critice,   filosofice,   istorice,  filologice şi  
gramatice de către Mitru Perea şi alţii  mai mulţi. 

“Ţiganiada” este cunoscută în două variante scrise la date diferite.  Prima începută pe la 1792-
1795 şi terminată în jurul anului 1800 a fost publicată pentru întâia oară în revista ieşeană “Buciumul  
Român “ la 1875 şi 1877,  cum spuneam mai sus,  şi reprodusă în serie de ediţii care s-au îndepărtat de 
text.   Această  variantă  cuprinde  episodul  nemeşului  Beeicherec  Iştoc  şi  dă  o  mare  întindere  părţii 
relative la răpirea Romicăi şi la peripeţiile lui Parpanghel care o caută. 

Redactarea celei de a doua variantă a poemei Budai-Deleanu a începuto în jurul anului 1800 şi a 
isprăvito  pe la  1812.  Această  variantă-tipărită  abia  în  1925-constituie  forma definitivă  a  Ţiganiadei,  
reprezentând stadiul ultim în elaborarea poemei.  Autorul a eliminate episodul lui Becicherec Iştoc şi a 
restrâns pe acela al lui Parpanghel şi Romicăi,  opera căpătând astfel o mai mare unitate.  Figura lui Vlad 
Ţepeş este mai bine ilustrată,   punându-i-se în lumină în mai mare măsură dragostea de patrie;  de 
asemenea,  introducerea discuţiei asupra formelor de guvernământ,  cânturile X şi XI,  adânceşte fondul 
social al operei. În varianta a doua,  pe lângă unitatea de ansamblu şi substratul social mai pronunţat, 
este mai  îngrijită  şi  în  ceea ce priveşte forma: versurile  sunt mai corecte,   mai  cizelate şi  mai  bine 
cizelate,  limba este mai cu  îndemânare folosită. 

Scriitorul n-a părăsit însă acţiunea legată-în prima variantă a “Ţiganiadei “-de Becicherec Iştoc, 
ci a folosit acest episode pentru construirea noului său poem satiric”Trei Viteji “,  din care autorul n-a 
apucat să termine decât trei cânturi şi l-a început pe cel de al patrulea. Deşi a avut ca model pe “ Don 
Quijote“ al spaniolului Miguel de Cervantes,  scris în 1605,  liniile generale ale poemului”Trei Viteji “ sunt 
pentru Budai-deleanu un pretext pentru demascarea relelor înrădăcinate în societatea timpului.   Cei 
“trei  viteji” sunt  recrutaţi  din  cele  trei  provincii  româneşti:”Becicherec  I;toc  de  Uramhaya 
“( Transilvania), ”Kyr kalos de Cucuraza “(Muntenia ) şi “Născocor de Cârlibaba “( Moldova).  Primul, 
ţigan de origine dar ajuns nemeş,  călare pe calul său Ducipal şi însoţit de “frătuţul “Crăciun,  trece prin 
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felurite peripeţii,  căutându-şi iubita,  pe Anghelina.  Al doilea,  de obârşie grecească,  datorită falsificării 
unor hârţoage,  ajunge nobil şi în tovărăşia lui Trandafir Tânşarul pleacă în lume să-şi încerce vitejia spre 
a  putea  dobândâi  mâna  prinţesei  Smaranda.   Născocor  “mazilaşul  “,   căpitan  de  Ţigani,   răpit  de 
frumuseţea  Chiranei,  o caută şi el cu înfrigurare.  Autorul are prilejul să satirizeze apucăturile vitejilor 
săi eroi,  să le evidenţieze lăudăroşenia,  îngânfarea,  laşitatea,  făţărnicia.  Autorul a făcut din Becicherec 
Iştoc,  un reprezentant tipic al îngâmfării:  „Dar nu ştii că eu îs nemeş,  iară/ Tu Român plouat şi iobagul  
meu, / Domnul pe iobag poate să-l omoară, /  “. 

Tema  Ţiganiadei  este un atac  necruţător  împotriva  întregii  orânduiri  din  vremea  sa.  Acesta 
spunea  despre  opera  sa  în  Prolog:”Ş`am  izvodit  această  poieticească  alcătuirte…întru  care  am  
amestecat întru adins lucruri de şagă,  ca mai lesne să se înţeleagă şi să placă. S`află într`însa şi critică  
pentru a cărei dreaptă înţelegere te poftesc s`adaugi oarecari luări aminte “. 

Acţiunea Ţiganiadei se petrece în Muntenia pe vremea lui Vlad Ţepeş,  în secolul XV. Organizând 
rezistenţa împotriva turcilor cotropitori,  domnitorul Ţării Româneşti strânge la un loc pe toţi ţiganii spre 
a nu fi folosiţi de turci drept iscoade în caz de război. Ţiganii se învoiesc şi alcătuind o oaste înarmată şi 
hrănită de Ţepeş,  fac popas între satele Alba şi Flămânda,  apoi - după ce defilează în faţa şui Vlad - se 
îndreaptă  spre  Spăteni,   între Bărbăteşti  şi  Inimoasa,   unde îşi  aşează  tabăra.  Valoarea deosebită  a 
Ţiganiadei nu constă în prezentarea peripeţiilor ţiganilor,  ci în faptul că acţiunea prilejuieşte autorului o 
serie de atacuri împotriva regimului de împilare şi a perfecţiunii limbii literare. 

Poema este întreţesută cu episoade comice şi de un înalt conţinut de idei,  având o mare valoare 
literară,   fiind prima epopee a literaturii  noastre.  Victor  Eftimiu a avut  această  lucrare ca model  în 
scrierea epopeelor sale. Budai-Deleanu a asimilat experienţa scriitorilor clasici( Homer,  Virgiliu,  Tassoni, 
Casti,  Ariosto,  Tasso,  etc. ),  iar modelele oferite de literatură universală l-au ajutat în propria sa muncă 
de creaţie. 

Descrierile  şi  mijloacele  realiste  se  întâlnesc  la  tot  pasul  şi  sunt  folosite  din  plin  chiar  şi  la 
prezentarea elementelor supranaturale: dracii din iad,  sfinţii creştini,  pădurea nălucită,  vrăjile săvârşite 
etc. 

În ceea ce priveşte versificaţia,  dincolo de unele stângăcii pe care le prezintă ritmul şi în afară de 
unele  forme  lexicale  forţate  din  necesităţi  de  rimă  sau  măsură,   Ţiganiada reprezintă  în  literatura 
noastră  o  etapă  însemnată  în  dezvoltarea  mijloacelor  artistice,   specifice  poemului  epic.   Versurile 
Ţiganiadei,   folosind  experienţa  cântăreţului  popular  în  ceea ce  priveşte  arta  versificării,   depăşesc 
simpla structură a versului  popular.   În folosirea mijloacelor de expresie şi  în general a procedeelor 
stilistice,  autorul se dovedeşte a fi un poet înzestrat cu o serioasă pregătire clasică şi cu o înaintată 
tehnică poetică. El foloseşte pe scară largă comparaţiile de factură clasică. Despre vitejia şi dârzenia lui 
Vlad Ţepeş spune astfel:”Cum râul de munte primăvara/ Când în pripă neaua să topeşte/  dintru nălţime 
urnind povara/ Apelor,  să varsă şi să bujdeşte/ Toate îneacă,  surpă şi prăvale/ Şi nu-i ce să-l oprească  
din cale, // Aşa Vlad neînvinsul să răpede/ Şi cu şiraguri nespăimântate, // frânge,  taie ce nainte vede, //  
surpă,  răstoarnă,  calcă,  străbate/ Şi nu-i vărtute nice tărie/ Să-l contenească sau drum să-i aţie“. 
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Rima  adesea  este  bogată  şi  ingenioasă,   substantive  rimează  cu  omonimele  lor  verbale, 
adjectivele rimează cu substantive proprii  (  mişel-Cucavel,   maestro-Sestru).   De asemenea rimează 
verbe cu adjective sau cu alte forme verbale incomplete ce se continuă în versul următor. 

Limba în care este scrisă Ţiganiada este plină de prospeţime. Scriitorul şi-a dat seama de faptul 
că limba literară din timpul său era prea puţin modelată şi s-a plâns de “neajungerea “ acestei limbi.  În 
limba literară a epocii  respective nu pătrunsese cu totul limba vorbită,   încât era încă îngreuiată de 
canoanele lexicale ale textelor bisericeşti  sau cu caracter  oficios.  Budai-Deleanui are meritul  de a fi 
îmbogăţit limba literară prin promovarea limbii populare. Tocmai această asimilare directă a folclorului 
explică folosirea creatoare a literaturii şi limbii populare,  precum şi mânuirea elementelor folclorice atât 
în caracterizarea personajelor,  cât şi în realizarea poetică a fantasticului- fapt ce constituie un mare 
merit.  Scriitorul  foloseşte  uneori  neologisme(  antişambră,   egoist,   himere,  intriganţi,   melancolie,  
patron,  periferie,  etc.  ),   îmbogăţindu-şi astfel posibilităţile de expresie.  Budai-Deleanu nu a căutat 
regionalismul rar,  ci a transpus pur şi simplu limba poporului,  încât astăzi un ţăran din părţile Orăştiei, 
citind Ţiganiada aproape că nu are nevoie de glosar. Cuvinte şi expresii ca: aiaptă, (aşi lua avânt ) băieş,  
(lucrător  în  mină )  abate,  (titlu  superior  pentru  preoţi )  lela(a  umbla ),   a  bujdi,  (a  năvăli )  
buiguială(exprimare fără şir ),  cărigă,  (formaţie vegetală ) cricală,  (un fel de tocană ),   a dejghina( a 
separa,  a despărţi,  ) găvălie, ( capăt îngroşat ),  năsâlnic,  a se pune în poartă, (a ghici în cărţi ),  pogace,  
( turtă de mălai) şi altele au circulaţie şi acum. 

În poemă se întâlnesc la tot pasul locuţiuni populare,  proverbe şi zicători,  cum ar fi:”la fala  
goală traista-i uşoară”,  „fuga-i ruşinoasă,  dară-i din toate mai sănătoasă”, ”ajunge un băţ la un car de  
oale”,  etc. Autorul,  dă dovadă de conştiinţă artistică şi prin folosirea deosebită în vorbirea personajelor, 
punând în gura fiecăruia cuvinte potrivite felului său de a fi. Numele personajelor sunt alese de scriitor 
în mod intenţionat pentru a le caracteriza. Uneori numele lor sunt simbolice ( Romândor,  Slobozan), 
alteori  definesc précis  personajul  (  Gurilă,   Gogoman,   Erudiţianul,   Criticos,   Căpitan Păţitul,   Popa 
Nătărău din Tândarânda,,   Arhonda Suspuseanul,  Arhonda Suflăvânt etc. ). 

În concluzie,  Ţiganiada este întâia operă literară românească de mari proporţii care se impune 
prin caracterul său realist,  prin oglindirea critică a societăţii vremii. Această operă îl pune în lumină pe 
Ion Budai-Deleanu ca promotor al promovării limbii literare române. 

Ion Luca Caragiale,  sau forţa realistă a actualităţii operei lui

Măreaţa  construcţie  realistă  pe  care  a  înălţato  opera  lui  Caragiale  pe  orizontul  literaturii 
române,  constituie,  şi astăzi,  o imagine autentic contemporană cu moravurile noastre.  

Pentru a înţelege mai bine opera acestui mare clasic al literaturii române trebuie să etapizăm, 
pe scurt,  viaţa acestuia,  şi a observa influenţa destinului său asupra operei pe care a acris-o.  Ion Luca 
Caragiale s-a născut cu patru ani după anul revoluţionar 1848 şi a murit cu doi ani înainte de izbucnirea 
primului război mondial. 
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Născut în satul Haimanale de lângă Ploieşti la 30 ianuarie 1852,  Ion Luca Caragiale se trăgea 
dintr-o  familie  de  actori,   cu  toate  că,   se  pare,   că  bunicul  său  fusese  bucătar,   adus  în  ţară  de 
domnitorul Caragea,  însă cei doi unchi ai săi,  au fost însă actori cu faimă şi în acelaşi timp au scris 
lucrări dramatice.  Interesant e faptul că amândoi - şi în special Costache Caragiale - au luat parte la 
mişcarea paşoptistă.  De această împrejurare avea să-şi amintească scriitorul mai târziu,  căci Costache 
Caragiale a avut o adâncă înrâurire asupra lui.  Mai trebuie să subliniem că Luca Caragiale,  tatăl lui Ion, 
a jucat şi el o vreme în trupa fratelui său. 

Şcoala primară şi gimnaziul,  viitorul scriitor le-a urmat la Ploieşti. Într-un articol ”După cincizeci 
de ani “,  în care povesteşte vizita lui Alexandru Ioan Cuza la şcoala primară  unde învăţa el,  Caragiale 
pomeneşte cu emoţie şi recunoştinţă despre dascălul pe care l-a avut în clasa a III-a,  Bazil Drăguşescu. 
De la el a luat dragostea pentru limba literară curată,  limpede şi precisă. 

După ce a sfârşit gimnaziu - sau poate chiar şi o clasă de liceu - Caragiale s-a gândit,  desigur,  la 
profesia tradiţională a familiei: teatrul.  Vreme de doi ani a urmat la Bucureşti clasa de declamaţie şi 
mimică pe care o preda unchiul său,  Costache Caragiale. Din documentele vremii reiese că scriitorul a 
fost câteva luni copist la tribunalul Prahova. 

În 1879 moare tatăl său,  fapt ce-l face  să se gândească a-şi întreţine familia - mama,  Ecaterina, 
născută în 1815 la Braşov,  fiind aromâncă,  şi sora sa,  Elena. 

De la vârsta de optsprezece ani este nevoit să aibă mai multe ocupaţii. Într-o scrisoare,  păstrată 
până astăzi,  către Vlahuţă,  Caragiale s-a zugrăvit singur la această vârstă,  aflat la răscruce de drumuri,  
ezitând între atracţia către literatură şi studiul dreptului,  care,  pe atunci ca şi acum,  părea o carieră 
serioasă. :”sunt,  slavă Domnului,  sănătos şi voinic: duc bine la tăvăleală: dovadă că pot fi,  în acelaş  
timp,  şi sufler,  şi copist la teatru şi corector într`o tipografie mare,  la două ziare şi dau lecţii la nişte  
copii; aşa că pot,  cu una cu alta,  câştiga destul ca să ne susţinem eu şi familia,  până să termin studiul  
dreptului “. 

Totuşi,  scriitorul nu şi-a ales o “carieră serioasă “,  cariera lui Caţavencu şi a lui Rică Venturiano 
ci a preferat să se consacre literaturii.   Dar şi în cazul lui,  ca şi acum la majoritatea scriitorilor,  s-a 
dovedit încă odată,  că în România,  indiferent de regimurile politice,  numai scribii oficiali înfieraţi de 
Eminescu,  “acel soi  ciudat de barzi,   care încearcă prin poeme să devină cumularzi “,   numai aceia 
puteau trăi de pe urma literaturii. 

Pe la 20 de ani Ion Luca Caragiale a început să scrie,  dar este mare distanţă între cronicile 
fanteziste şi articolele publicate în “Ghimpele “,  sau între glumele şi anecdotele publicate în “Claponul “, 
revistă pe care a redactat-o în întregime singur şi ceea ce avea să ne dea,  peste câţiva ani,  în “O noapte  
furtunoasă “.  Dar şi încercările din prima tinereţe se dovedesc deosebit de interesante. 

Încă înainte de publicarea acestei piese de teatru,  după ce îşi făcuse un nume cu o traducere în 
versuri - “Roma învinsă “ de parodie - Caragiale începuse să frecventeze şedinţele “Junimii “.  De aceea 
primele sale piese au apărut în “Convorbiri  literare“.  În acest context,  Titu Maiorescu se plânge în 
”Însemnările sale zilnice “,  în mai multe rânduri de atitudinea: “ca la mahala “ a lui Caragiale.  Datorită 
animozităţilor intervenite între cei doi Caragiale părăseşte Junimea. 
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Împreună cu Anton Bacalbaşa editează revista „  Moftul Român“.  Dramaturgul era directorul 
revistei iar Bacalbaşa prim redactor.  Această revistă a apărut în două serii,  prima în 1893,  a doua în 
1901. A apărut şi seria a treia dar aceasta nu este reprezentativă pentru activitatea lui Caragiale.  Era 
condusă de D. Teleor. 

În puzderia de reviste umoristice,  “Moftul Român “ face figură aparte. Revista satirizează toate 
partidele care,  parcă,  au aceeaşi meteahnă ca cele de acum.  În această revistă se publicau articole 
împotriva şovinismului,   corupţiei politice şi  economice.   Aproape în fiecare număr din ambele serii 
găsim  câte  un  text  care,   parodiind  tonul  sforăitor,   frazele  sonore,   declaraţiile  politice  cu  care 
politicienii minţeau alegătorii,  arată realismul oglindit în articolele sale de marele dramaturg . Realitate 
mult asemănătoare cu cea de astăzi.  Aceste parodii semnate de Ion Luca Caragiale sunt valabile şi acum. 
Semn că defectele clasei politice au perenitate şi în prezent.  Atitudinea acestuia în marile probleme ale 
timpului,  linia “Moftului Român “ pe care Caragiale l-a condus,  atitudinea acestuia în 1907 şi în general 
întreaga semnificaţie a operei sale ne convinge că tot ce a scris dramaturgul este şi  acum o oglindă 
realistă a societăţii româneşti. 

În anul 1891 Caragiale,   la  vârsta de 39 de ani,   în plină maturitate creatoare,   a  prezentat 
volumul său de “Teatru “,  pentru premiere,  Academiei Române care a fost împotriva premierii. Dimitrie 
Sturza  a fost unul din cei care s-a opus acordării premiului. 

Opera lui Caragiale e,  cantitativ,   redusă,  dar bogată şi  felurită.   Ea cuprinde,  în afară de 
romane,  mai toate genurile: teatru,  schiţe,  nuvele,  parodii şi fabule în versuri,  basme. 

În prima perioadă a creaţiei sale,  până la 1890,  Caragiale a scris mai mult teatru.  De atunci 
datează marile piese:”O noapte furtunoasă “( 1878),  “Conu Leonida faţă cu reacţiunea “( 1879),  şi mai 
ales ”O scrisoare pierdută “( 1884).  Cu “Năpasta “( 1890) se încheie activitatea teatrală importantă; 
ceeace a dat ulterior în acest domeniu au fost câteva  piesete ocazionale,  nesemnificative.  Din jurul 
anului 1890 datează şi două din nuvelele sale importante: „O făclie de Paşti “ şi “Păcat “. 

Între 1890 şi 1901,  Caragiale a scris în special schiţe şi nuvele.  Este perioada nepieritoarei serii 
de “Momente “apărute în “Moftul Român “ şi în “Universul “.  Iar în ultima perioadă a creaţiei sale, 
scriitorul ne-a dat mai mult povestiri şi basme,  strânse în 1910 în volumul “Schiţe Noi “. 

O  trăsătură  principală  a  întregii  opera  a  lui  Caragiale,   plină  de  semnificaţie  şi  pentru 
excepţionala forţă a realismului său şi pentru poziţia  scriitorului,  este felul cum se împarte ea,  după 
cum zugrăveşte societatea românească,  împărţită în politicieni coruţi,  negustori necinstiţi şi plebeea 
înşelată. 

În “Răsplata jertfei patriotice “ îl vedem pe Nea Niţă,  participant la complotul reacţionar care l-a 
răsturnat pe cuza,   răspunzând cu mâna la pungă,  atunci când şeful le cere “complotiştilor “ să se 
jertfească pentru cauză.  Dar Nea Niţă,  om înţelept,  refuză să dea vreun sfanţ fără “fitanţă “,  ca să aibă 
“temei la catastif”,  şi Caragiale ne arată roadele prevederii lui Nea Niţă,  care ştie mai târziu să-şi ceară 
răsplata pentru „jertfa lui patriotică “.  Ajuns mare proprietar,  fostul “luptător de la 11 Februarie “ arată 
tuturor chitanţa,  dovadă a tot ceea ce a făcut el pentru noul regim. Nu vi se pare că această secvenţă 
seamănă mult cu beneficiarii,  aşa zişi revoluţionari de la 1989 ?
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În  “O noapte  furtunoasă “  Jupân  Dumitrache,   stâlp  al  regimului,   seamănă  cu  oricare  din 
politicienii noştri de după aşa zisă revoluţie din 1989.  Cele şapte personaje ale piesei de început,  scrisă 
de Caragiale,  la 26 de ani,  izbutesc să redea principalele tipuri ale 

societăţii de atunci,  dar care se suprapun exact peste cele de astăzi. Întradevăr,  trăsătura principală a 
Jupânului Dumitrache este îngâmfarea,  mândria lui de negustor şi proprietar.  El are conştiinţa puterii, 
conştiinţa că face parte dintr-o clasă a puterii şi o spune în fel şi chip. Aceleaşi caracteristici le găsim şi 
azi la politicienii sau oamenii de afaceri îmbogăţiţi prin fraudarea economiei naţionale.  Găsim apoi în 
această lume pe Rică Venturiano care îşi exprimă ideile în presă.  El amestecă cuvintele în chip atât de 
pretenţios şi pedant,,   încât Jupân Dumitrache e nevoit să le tălmăcească în felul lui.  Figura lui Rică nu 
este îndepărtată de realitatea  de astăzi. Caricatura lui o găsim mai la toate posturile de televiziune pe 
post de moderatori. 

Acţiunea piesei de teatru “O scrisoare pierdută “ se petrece în 1883,  dar parcă s-ar petrece în 
zilele  noastre în  oricare  judeţ  din  ţară.   Acţiunea surprinde un moment nevralgic  al  vieţii  politice - 
vremea alegerilor.   În jurul desemnării  candidatului guvernamental a dezvăluit tot sistemul politic de 
atunci.   Aceleaşi  proaste obiceiuri  sunt folosite şi  astăzi.  E deosebit  de semnificativ  pentru acţiunea 
satirii  lui  Caragiale  faptul  că  lupta  se  dă,   nu  în  jurul  alegerii,   ci  al  desemnării candidatului 
guvernamental.  Căci candidatul desemnat de guvern poate fi considerat ales.  De asta are grijă poliţistul 
Pristanda cu “băieţii “ lui. Aşa cum  şi astăzi se procedează . 

Prin operele diverse,  scrise la intervale de timp diferite,  Caragiale a închegat o frescă satirică 
unitară,  necruţătoare. De fapt marele dramaturg nu a făcut decât să oglindească societatea românească 
aşa cum a fost,  fără a îngroşa tuşele care caracterizau societatea.  Însă-şi societatea prin apucăturile ei 
era comică. Aşa cum este şi astăzi. Fericita ”vină “ a autorului piesei de teatru ”O noapte furtunoasă “ 
este că a redat aşa cum a fost societatea românească din vremea sa. El a fost un bun observator.  Într-o 
autocaracterizare pe care şi-a făcut-o,  publicată în “Moftul Român “ şi intitulată “O răutate “,  Caragiale, 
între alte trăsături spiritual formulate pe care şi le găsea,  şi care se potrivesc ca o mânuşă poporului 
roman,  spunea: “Votează regulat cu opoziţia,  deşi îi este întotdeauna antipatică “. 

Literatura oglindă concavă a societăţii

Încă de la început trebuie să subliniez înţelesul literaturii  ca oglindă a societăţii,   în virtutea 
interpretării adecvate a acestei realităţi. Decodările ne apar cu mai multă claritate în toată parţialitatea 
lor,  fapt ce nu respinge utilitatea teoretică a propoziţiei lui De Bonald în caracterizarea raportului dintre 
literatură şi societate. 

O să mă întrebaţi  de ce este literatura oglindă concavă a societăţii.   Răspunsul este simplu. 
Opera literară dacă ar fi oglindă fidelă a societăţii nu ar mai fi literatură.  Realitatea socială trece prin 
filtrul catalizator al creatorului,  dându-i o anumită receptare,  înţelegere,  percepere,  mesaj şi formă. 
Astfel literatura devine o oglindă concavă a realităţii,   prin care autorii  polarizează ideile,   acţiunea, 
mesajul  în  direcţia  dorită.   Reflectarea  realităţii  exprimă  esenţa  relaţiei  dintre  subiect  şi  obiect  în 
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procesul cognitiv,  acesta aflându-se la baza oricărei înţelegeri a formelor conştiinţei,  în consecinţă şi a 
literaturii ca artă. 

Estetica lukacsiană,  are ca premisă generală ideea că ştiinţa şi arta formează ”în puritatea lor 

realizată relativ târziu(. . .  )  cei doi poli ai reflectării generale a realităţii obiective(s. n.  ),  al cărei  
centru fecund îl constituie reflectarea din cadrul vieţii cotidiene. “ În plan artistic însă - caracterul 
reflectării  suferă  modificări  adânci,   mijlociri  atât  de  diverse,   nuanţări  atât  de  subtile,   încât 
determinarea lui în acest context,  dezvăluie o dinamică a cărei specificitate trece ea pe primul loc. 
Reflectarea  artistică  apare  în  aşa  măsură  individualizată,   încât  distanţarea  de  orice  alte  forme ale 
reflectării  face ca însuşi termenul  de “ reflectare“,  cu principala lui memorie semantică,  să apară 
ambiguu,  subminat în eficienţa lui operatorie,  sursă de neînţelegere şi,  uneori,  de sugestii inadecvate. 

Subliniez,   eu  consider  literatura  -  formă a  conştiinţei  -  o  atitudine  a  omului  faţă  de  lume 
manifestată  prin  opera  literară,   ca  obiectivare  a  subiectivităţii  umane.   Tocmai  aici  se  evidenţiază 

oglinda concavă,   de care aminteam în titlul  acestui  eseu.   Pun în evidenţă nu semnificaţia 
cognitivă,  susţinută totdeauna printr-o privilegiere a lumii reale şi secundară în “reflectarea “ 
literară,  ci caracterul subiectiv al obiectivării estetice,  cel care traduce,  în chip real,  relaţia 
subiect/obiect  în  literatură.   Trebuie  să  distingem net  între  rolul  conştiinţei  din  reflectarea 
ştiinţifică,  manifestat doar în dirijarea unei mişcări ce transform obiecte existente-în sine în 
obiecte existente - pentru. - noi,  şi interacţiunea conştiinţei în obiectivările artistice care sunt şi 
ele,  obiectiv,  tot produse ale dezvoltării sociale.  Încât esenţa obiectuală a operelor de artă 
pune în evidenţă o legătură specific,  nouă,  a subiectivităţii şi obiectivităţii.  Consecinţa este 
fundamental  pentru înţelegerea domeniului  literar,   dar  şi  al  artei  în  general.   Omul  nu se 
limitează la a modifica forma elementului din natură,  ci  el îşi realizează totodată scopul său pe 
care îl cunoaşte.  Reducerea teleologiei la muncă impune,  în acelaşi timp,  o suprimare a vechii 
antinomii filozofice dintre cauzalitate şi teleologie,  ca baze categoriale ale realităţii.  În virtutea 
contradicţiei le aşez în cadrul procesului unitar-instituirea teleologică.  Condiţia reflectării juste 
în instituirea teleologică a muncii indică o nouă consecinţă: separaţia clară dintre obiectele cu 
existenţă  independentă  şi  subiectele  care  le  însuşesc  pe  acestea  la  modul  ideal.   Relaţia 
subiect/obiect ia naştere prin muncă,  iar condiţia amintită subliniază valenţele determinate ale 
obiectului.   Totodată,  conştiinţa nu mai poate apărea,  ontologic,  ca un epifenomen şi devine, 
prin reflectare,   moment al  existenţei  sociale.   Reflectarea păstrează  un caracter  eterogen/ 
existenţial şi are,  în consecinţă,  o poziţie contradictorie; căci,  ca reflectare ea este,  ontologic, 
o  non-existenţă,   dar  în  acelaşi  rimă  este  premisa  hotărâtoare  pentru  instituirea  de  serii 
cauzale.,   vehiculul instituirii unui existent.  Drept urmare,  conştiinţa care reflectă realitatea 
capătă un anumit caracter de posibilitate,  accentuat de corelarea cu caracterul  opţional  al 
oricărei instituiri  în procesul muncii.  Numai opţiunea,  ca libertate decizională a conştiinţei, 
îndrituieşte reflectarea să dobândească rolul de vehicul al instituirii noii obiectualităţi,  atât în 
ce priveşte instituirea cauzalităţii,  dar,  mai ales,  instituirea scopului. 
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Ridicarea  spre  conştiinţa  de  sine  e  susţinută  pe  consistenţa  materială,   pe  datele 
obiectuale  ale  lumii  ce ne atrage  în   nemijlocirea  fiinţării  ei,   câştigându-ne participarea la 
propria-i aventură.  În această ipostază privilegiată de expresie a societăţii,  în care de multe ori 
chiar socialul apare ca destin imaginar,  opera literară se oferă ca obiect al criticii sociologice. 
Actul critic întemeiază acum lectura operei pe un efort interdisciplinar,  situat între critică şi 
filozofie socială. 

Marele noroc al Literaturii Române,  Eminescu. 

Motto:”Crist a învins cu litera de aur a adevărului şi a 
iubirei,  Ştefan cu spada cea de flăcări a dreptului.  Unul a fost 
libertatea,  celălalt apărătorul evangheliei ei. ”

Mihai Eminescu

 Când se cercetează cu acribie opera unui poet ca Eminescu se caută înţelesuri,  sensuri,  forme, 
ambianţe,   se  încearcă  de  fapt  parafe  alături  de  cel  ce  semnase  simplu  dar  dramatic  la  viaţa  sa, 
creatorul. În situaţia noastră actuală când poetul este analizat cu admiraţie,  ori cu îndoială,  ajungându-
se până la denigrare,  mă duce cu gândul la ce spunea autorul”Sărmanului Dionis”:”Ce-au fost românii 
pe când eu n-am fost,  ce vor fi ei când eu n-oi mai fi? “

Aprecierea,  respectul,  adoraţia,  admiraţia sau contrarele lor caută cu ustensile pe măsura celui 
ce începe arheologia poetică eminesciană.  Superlativul ar fi atins în condiţiile,  şi numai atunci,  când cel 
ce studiază şi analizează vestigiile scoase la suprafaţă are mai mult decât ochiul atent,  este de bună 
credinţă,  decât ştiinţa unei astfel de arheologii,  când însăşi cercetătorul re-creează.  Căci  aceasta ni se 
pare a fi specificul: se reconstituie un suflet de poet ce nu poate fi despărţit de viaţa sa şi mediul social-
politic în care şi-a desfăşurat activitatea,  inclusiv nivelul la care a ajuns dezvoltarea limbii române. Se re-
creează  un Eminescu recunoscut,  trebuie,  în aceste condiţii să ni-l amintim prin ce a lăsat în urma sa, 
inclusiv şi prin mărturiile contemporanilor săi. 

În lumea încărcată de simboluri ale antichităţii helene,  Luceafărul simboliza călăuza călătorilor 
spre lăcaşurile zeilor. În căutarea Luceafărului poetul îşi străbate în felul său viaţa. Ceea ce ne dezvăluie 
nouă este prin forţa sa de a stăpâni Pegasul la modul sublime,  de a şti să-l facă să poposească,  pentru 
contemplaţia a ceea ce zăreşte,  sau dimpotrivă,  de a-l îndemna să galopeze năprasnic într-u vârtej de 
lumi  interioare  ale  eului.  Astfel  îşi  realizează  Eminescu  partea  sa  de  magie.  Cătălina  visa  la 
Luceafărul”Lângă fereastră,  unde-n colţ / Luceafărul aşteaptă “.  Acest poem eminescian   este inspirat 
de un basm publicat de folcloristul R. Kunish,  al cărui fond de idei se bazează pe antagonismul dintre 
superioritatea  creatorului de geniu şi lumea mărginită.   Coborârea la realitatea pământeană se face 
sincopat,  de la înălţimea Geniuluila la iubirea pământeană dintre Cătălin şi Cătălina. Şi dacă,  magic, 
Eminescu creează o magie tainică şi locuri pe măsură,  ele au trăsăturile realului care îl înconjoară şi pe 
care îl străbate.  Nu se întâmplă să avem feerice nopţi.  Ele există în realitate,  Eminescu le transferă doar 
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din epoca sa în Artă:”Noaptea potolit şi vânăt arde focul în cămin; / Dintr-un colţ pe-o sofă roşă eu în 
faţa lui privesc, / Pân-ce mintea îmi adoarme, până-ce genele-mi clipesc?/ Lumânarea-i stinsă-n casă…
somnu-i cald,  molatic,  lin. ”(Noptea).  Eminescu ajunge mai aproape de sine,  atunci cănd se evocă 
precum:”Dar nu vine…Singuratic/ În zadar suspin şi sufăr/ Lângă lacul cel albastru/ Încărcat cu flori de 
nufăr.  “(Lacul ). Poezia eminesciană este,  înainte de toate,  un climat al Spiritului şi apoi un climat al 
Cuvântului,  al Inteligenţei şi Visării,  prin Cuvânt. 

Începând cu ridicarea bustului Eminescu din Botoşani,  în anul 1890,  a bustului poetului din 
Dumbrăveni,  jud. Botoşani,   în 1902,  a apariţiei  cărţii”Omagiu lui Mihail  Eminescu “, la Galaţi,   cu 
prilejul a 20 de ani de la moartea sa,  cu o prefaţă de A. D. Xenopol,  urmată de manifestări culturale 
dedicate Poetului,  de-a lungul timpului au fost ridicate statui Poetului Naţional în aproape toate oraşele 
mari din ţară.  Şi de atunci în fiecare an la 15 ianuarie şi 15 iunie comunităţile localităţilor noastre îl 
comemorează,  depunând flori la statuile lui,  organizându-se simpozioane pe teme din opera sa.  Oare 
aceste pelerinaje de două ori pe an la statuile lui nu sunt o formă de pioşenie faţă de o personalitate ce 
merită să o numit Sfântul Literaturii Române !? Eminescu în acest răstimp a devenit în memoria noastră 
culturală un brand. Atât prin geniala sa operă dar şi prin destinul său martiric,  cum ar spune Adrian Dinu 
Rachieru. Iar dacă,  în zilele noastre Poetul a devenit,  pentru unii,  o problemă,  afirm şi eu precum D. 
Vatamaniuc,  “E foarte bine că avem o problemă Eminescu “. Acesta să fie motivul că Eminescu a devenit 
Poet  Naţional  pe  bază  emoţională  ?  Mă  gândesc  că  la  un  românism  cu  o  recunoscută  băşcălie  a 
desconsiderării de sine,  Eminescu poate să capete,   cum spunea Eugen Ionescu,  în 1932,  un “rol de 
figurant în cultură.  “ Sunt destule încercări de deconstrucţie a mitului  eminescian,  însă nu a fost găsit 
un înlocuitor. A încercat N. Manolescu să-l impună pe Mircea Cărtărescu dar,  vorba lui N. Georgescu, 
tot demersul a rămas “o formă fără fond. ”

Vor mai fi multe încercări de demolare a statui lui Eminescu,  însă opera lui este şi va rămâne un 
spaţiu al ritmului. Este o respiraţie creatoare prin limba română.  Iar literatura noastră expiră şi inspiră 
prin acest mare poet. Şi,  când vorbim de geniul lui Eminescu şi opera lui ca aspiraţie către Absolut, 
vorbim de fapt despre efortul,  pe durata existenţei umane,  de a integra cât mai perfect cu putinţă 
ritmul lor esenţial într-un ritm universal sau,  de a se ridica,  prin particular,  la puterea de adevăr a 
generalului.  Literatura  Română a  avut  mare noroc  cu  acest  poet  născut  la  Ipoteşti.  Ritmul  celui  ce 
creează rămâne în opera sa. Un ritm devenit culoare,  contur,  sunet. ”Numai când ritmul devine singurul 
şi unicul mod de a exprima gândul,  numai atunci există poezie.  Orice operă de artă nu este decât un 
singur şi acelaşi ritm,  “ spunea Holderlin în convorbirile sale cu Sincler. Iar valoarea filosofică a operei 
eminesciene constă în efortul său de a investi umanul cu eternul,  pieritorul cu nepieritorul,  relativul cu 
absolutul.  Şi astfel,  oricât ar părea,  Eminescu nu poate să fie abstras din timpul său şi din spaţiul său. 
Judecata operelor sale trebuie făcută în acest context. Valoarea operei eminesciene nu constă atât în ce 
şi cât a putut să cuprindă în sine din absolute,  ci în tensiunea spirituală cu care s-a dorit acest lucru,  în 
ceea ce numim zbaterea poetului,   arderea sa lăuntrică.  Pentru că tensiunea spirituală  naşte întrebări, 
iar acestea vis-à-vis de existenţă sunt hrana necesară cunoaşterii. Opera eminesciană este o împlinire 
pentru el şi pentru Literatura Română şi este cu atât mai mare,  cu cât constituie o împlinire ulterioară. 
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În opera lui Mihai Eminescu,  prezentul este implicat. Ea depinde de gradul în care prezentul şi 
viitorul  este implicat,   ca opera eminesciană să  aparţină  ea însăşi  viitorului.  Eminescu nu a  fost  un 
singuratec,  dar el este un singular în literatura noastră. Originalitatea operei eminesciene constă într-o 
ştiinţă a mijloacelor artistice şi o conştiinţă creatoare.  De aici provine tot zbuciumul său,  toată lupta sa 
pentru lărgirea marginilor cunoaşterii,  toată acea răsucire centralizată a eului său,  lansând în Univers 
frânturi de creaţie şi existenţă.  Este zbuciumul profund pe care îl destăinuia Eminescu:”În orice om o 
lume îşi face încercarea/ Bătrânul demiurg se opreşte-n van ;/ În orice minte lumea îşi pune întrebarea/ 
Din nou:de unde vine şi unde merge floarea/ Dorinţelor obscure sădite în noian “(“Împărat şi Proletar. 
“Existenţa eminesciană este o existenţă întru Poezie.  Dar să nu uităm că Poetul a fost şi un jurnalist de 
excepţie.   A  abordat,   în  articolele  publicate,   mai  ales  în  Timpul,   mai  toate  temele  ce  frământa 
sociatatea românească în timpul său. A publicat articole: filosofice,  economice,  sociale, politice,  etc. 
Marele poet a publicat zeci de articole în apărarea Bisericii Ortodoxe Române. Î. P. S.  spunea în acest 
sens :”Marele nostru poet a fost un creştin autentic,  ceea ce rezultă din viaţa,  ca şi  din opera sa. 
Poeziile,  proza şi publicistica sa sunt o mărturie în acest sens.  Se poate însă vorbi şi despre relaţia lui  
Eminescu cu teologia? Când zic teologie mă refer la ştiinţa teologiei,  adică la un interes pe care l-ar fi 
arătat Eminescu cercetărilor teologice.  La acest capitol opera lui literară nu ne poate ajuta,  în schimb 
ne îmbie mărturii  aproape neaşteptate manuscrisele  constând din mii  de pagini,   unele investigate, 
altele cercetate şi comentate,  altele încă necunoscute.  “(EMINESCU-Ortodoxia,  Ed. EIKON,  2003). 

În 1871,  în august,  a fost organizată Marea Sărbătoare de la Putna,  la care a participat şi  
Eminescu împreună cu Slavici şi  unde Xenopol a ţinut o importantă cuvântare.  Această serbare era 
prilejuită cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la zidirea Mănăstirii de către Ştefan . Serbarea trebuia să se 
ţină în  1870 dar  din  cauza  războiului  franco-german a fost  amânată cu un an.   Scrisoarea către  D. 
Brătianu  din   3/15  august  1871  este  un  document  însemnat  pentru  cunoaşterea  stadiului  la  care 
ajunsese Eminescu în dezvoltarea sa sufletească şi intelectuală.  În perioada organizării  serbării de la 
Putna Ion Slavici îi spunea că mulţi se vor pune de-a curmezişul acţiunii. Însă Eminescu îi răspundea:”Dăi 
fără milă în ei! “Cu această ocazie poetul a publicat un articol în Timpul în care spunea,  printre altele,  că 
Ştefan  apărătorul  Moldovei    şi  al  creştinătăţi  este  un  sfânt  al  Bisericii  noastre  strămoşeşti.   Prin 
noiembrie în acelaşi an un ziarist anonim scrie în publicaţia liberală  Democratul,  atacându-l pe Poet, 
spunând că  “Domnul  Eminescu ne-a  obişnuit  cu  nebuniile  sale  publicate  în  Timpul  .   Cu ocaziunea 
sărbătorilor de la monastirea Putna acest domn a îndrăznit să-l numească sfânt pe Ştefan cel ce la mânie 
a  tăiat  capete.  ”  După atâţia  ani,   care  dintre  cei  doi,   Eminescu şi  ziaristul  de  la  Democratul,  şi-a 
exprimat  nebunia ?După cum se vede Mihai Eminescu,  în această situaţie,  a avut dreptate.  Ştefan cel 
Mare şi Sfânt a fost canonizat de către Biserica Ortodoxă Română.  Sunt sigur că propunerea noastră ca 
Eminescu să fie canonizat,  peste ani,  v-a fi acceptată de Biserica Ortodoxă. 

Prin opera şi viaţa sa Eminescu a avut,  totuşi,  o”…răsplată jertfei sale: cunoaşterea.  Acum el va 
afla ca îngerul – simbol al desăvârşirii,  al purităţii - nu este în iubită,  ci tot în el; că el nu avea nevoie să  
se înalţe prin ea,  ci ea,  fiinţă de lut,  ar fi trebuit să năzuiască spre culmile spiritului pe care-l stăpânea 
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el”. ( Zoe Dumitrescu-Buşulenga). Sistemul gândirii poetice disimulează realitatea,  câtă vreme gândirea 
poetizantă numeşte o realitate. 

Opera lui Eminescu este o chemare lansată,  o invitaţie disimulată,  o invitaţie disimulată,  spre 
Întrebare,  spre nelinişte. Răspunsurile sunt un acum,  cu sensul spre ceea ce va fi.  Implicarea viitorului  
dă impresia pentru poet de a fi deja un stăpân virtual al unui timp viitor.  Sensul spre Eternitate se 
împlineşte astfel.  Opera poetică şi publicistica eminesciană trezeşte latenţe spirituale. Ea se identifică 
uneori cu speranţa,  căci speranţa este şi ea o tensiune spirituală spre viitor.  Opera lui Eminescu este o 
reaşezare de lumi.  El este un ritm aparte în poezia modernă. El este propria sa poezie.  Căci el este, 
veşnic,  Poetul. 

“Masca” lui Schopenhauer-paradisul pierdut al nefiinţei

Întreaga filosofie a lui Schopenhauer se învârte în jurul unui paradox pe care  îl ia  drept teză: 
”nostalgia  nemărginiă către paradisul  pierdut  al  fiinţei”(Arthur  Schopenhauer,  Sammtliche Werke  in  
sechs Banden.  ).  Filosoful se închipuie un neobosit călător în spaţiul virtual al moralităţii purtând masca 
pesimistului  fără  leac  şi,   precum Hamlet  cu  craniul  lui  Yorick  în  palmă,   gândeşte  amurgit  asupra 
inutilităţi  vieţii  şi  infinitului  morţii.   Însă  în  cugetările  lui  Schopenhauer  descoperim  o  flagrantă 
nepotrivire  contradictorie:  înclinarea  sa  de  a  sfredeli  genunile  înspăimântătoare  ale  durerilor  vine, 
asemeni unei măşti puse pe faţa unui om,  în contrazicere cu sfaturile lui echilibrate şi filistine,  adică 
făţarnice,  vesel împrăştiate în întreaga-i operă,  ca semenii să nu-şi răscolească situaţia chinuitoare şi 
dureroasă a norocului,  căci asemenea gândurilor alimentează durerea şi îi prefac în proprii lor călăi, 
„heautontimorumenos”( ibidem, Band lV, p. 484).  Însă,  cercetând mai adânc ne dăm seama că nu este 
singura  “mască“  a  filosofului,   el  folosind  multe  astfel  de  accesorii  în  gândirea  lui.   Între  acestea, 
dezarmonia dintre traiul său îmbelşugat,  excentric,  şi propovăduirea,   să-i zicem ipocrită,   a ascezei,  
nu este o “mască” rar întâlnită,  a folosito şi moralizatorii:  Seneca,   Marx şi Engels.  Această mască 
interpusă între biografie şi operă,  exterioară,   a deformat profilul esenţial al operei filosofice,  care mai 
aşteaptă să  fie  aduse din  tainiţele  textului  original  în  conul  de  lumină.   Schopenhauer prin această 
mască a dorit să convingă că meditaţia sa,  fals pesimistă,   vibrează de un patos al sincerităţii provenit 
din nefericirea sa,  dar tot filosoful a dorit să convingă că în  existenţa tuturor oamenilor se desfăşoară o 
comedie ipocrită,  încifrată în”  hieroglifa bucuriei”,  un fel de bal mascat jucat pe scena lumii ce se 
încheie la teribilul sfârşit prin scoaterea măşti.  Sub această zodie burlescă de carnaval filosoful se simte 
în apele lui.  Pentru el toţi oamenii spun neadevăruri şi disimulează.  Dar se pune fireasca întrebare: dacă 
toţi semenii lui poartă „masca arlechinului, ”atunci,  prin logică,  oare numai el alesul,  face excepţie de 
la regulă,   să fie marele mag al supremului  adevăr care predică zadarnic în pustiul minciunii?  Acest 
paradox îl prinde în cursa sa.  De fapt cu el trebuie să înceapă diferenţierea ceea ce este cineva şi ceea 
ce reprezintă cineva, (disjuncţie operată de filosof în Aforisme asupra înţelepciunii în viaţă,  ca aplicare 
în câmpul moralei a tezei sale fundamentale lumea este reprezentarea mea. ) În această situaţie,  de la 
mai bine de un veac de la dispariţia sa,  filosoful ne apare ca un gânditor în faţa oglinzii,  obsedat să se 
reprezinte într-un fel în ochii posterităţii - adică să-şi picteze un autoportret cu o mască schimonosită de 
o  durere  eternă.  O  mulţime  de  comentatori  -  apologeţi  din  veacul  al  XIX-lea  l-au  decretat  pe 
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Schopenhauer ”fondatorul pesimismului modern”(James Sully,   Pessimism. A History and A Criticism,  
second edition,  1891, p. 74),  găsind în ecuaţia lui neobişnuită”a trăi înseamnă a voi iar a voi înseamnă  
a suferi” psihologia pesimismului,   spunând că este “pesimistul cel mai sincer şi cel mai hotărât pe care  
lumea l-a  văzut  după Timon din  Atena”,   fapt  ce  l-a  influenţat  şi  pe  M.  Eminescu.   Descoperind o 
descendenţă spirituală din Mefisto. (Friedrich Paulsen,  Schopenhauer,  Hamlet, Mephistopheles. Drei  
zur Naturgeschichte des Pessimismus. Dritte Auflage,  Stuttgart und Berlin,  1911). Sub această mască şi 
în ciuda ei,  filosoful a meditat în voie,  cu o exuberanţă descătuşată,  despre fericire,  despre veselie, 
despre optimism şi bucuria de atrăi,   despre hedonism.  Despre acesta a scris mai mult punându-i o 
etichetă  eudemonistă.   În  acest  context,   contradicţiile  din  opera  lui  Schopenhauer  ascunde  şi  o 
întorsătură  de  gând,   cheia  sufletului  său.  Opera  lui  ascunde  un travestit  romantic,   aplecată  cu  o 
exagerare orientală asupra răului,  şi se ascunde într-un sofism al fericirii.  Dincolo de jocul teatral al 
maledicţiunii,  transpare optimismul blând al filosofului care,  gândeşte mereu pentru a căuta fericirii un 
cosmos luminos,  şi surâde când masca cea tristă îi cade. . . 

“Nostalgia istoriei” în opera lui Mihai Sadoveanu

“Suflu de epopee”,  scria Petru Comarnescu în “Revista Fundaţiilor”,  nr.  8,  din 1945 (pag.  358), 
“are povestirea “Fraţii Jderi” numai pentru că epicul se îmbină aici cu liricul,  dar mai ale pentru 
că  totul  este  închegat  pe  un  plan  de  măreţie  fantastică”.   Caracteristică  dominantă  a  operei 
sadoveniene  de  inspiraţie  istorică,   fiindcă  acesta  reînvie  istoria  într-o  concepţie  originală, 
convingătoare prin amănunte şi claritate provenită din “măreţia fantastică”. 

Cercetând cronici şi opere de erudiţie autorul “Fraţilor Jderi” a recreat istoria,  folosindu-se de 
legende şi balade,  după ce a fost impresionat de relicvele mânăstirilor,  cetăţilor,  a inscripţiilor, 
dar  şi  de  scrierile  cronicarilor.   De  fapt,   autorul  reactualizează  trecutul  istoric  al  Moldovei 
folosindu-se de personaje autentice preluate din cronici şi documentele vremii dar introducând în 
povestiri şi romane nenumărate fi-guri create de fantezia sa.  Istorice sadoveniene emană vibraţii 
lirice,  dar ne îndeamnă şi la o interpretare estetică,  având un plus de sensibilitate,  inclusiv 
“raţiunea inimii”. 

Din păcate,  unii  elevi,   profesori şi cineaşti (vezi:  Sergiu Nicolaescu) au interpretat ca adevăr 
această ficţionalizare a istoriei,  şi,  de aici,  nu a fost decât un pas spre mitologizare.  Încât multe 
manuale de istorie,  şi chiar Nicolae Iorga,  au abordat istoria din acest punct de vedere.  Fenomen 
ce-l  regăsim  şi  astăzi.   Evocarea  figurilor  istorice  din  romanele  sadoveniene  s-a  făcut  prin 
construcţia unei ambianţe istorice provenite din cadrul natural şi cel folcloric.  

În “Un prieten al nostru” Sadoveanu scria: “Nu sunt realităţi numai clădirile de piatră şi petecile de 
hârtie;  mitul  păstrează  eternităţii  ramura  sufletului  generaţiilor.  ”.   Talentul  sadovenian 
“construieşte trecutul în imagini vii,  scriitorul înţelegând şi cu inima”,  (Const.  Ciopraga,  “Mihai 
Sadoveanu”,   Editura  “Tineretului”,   Bucureşti,   1968),   face  ca  în  atmosfera  povestirilor  şi 
romanelor  istorice să rămână mai întotdeauna ceva  abscons,  sub vălul  misterului  aflându-se 
practic imaginaţia viitorului cititor.  În paginile romanelor se conturează diferite personaje,  unele 
scăldate în lumina înţeleaptă a măştii şocului.  Sub pana sadoveniană istoria înseamnă un trecut 
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încărcat  de  confruntări,   de  înfrăţire  cu truditorii  brazdelor  şi  de  un destin  călăuzit  de  rănile 
acestuia.   “Sadoveanu este un apărător  neobosit  al  valorilor  trecutului,   fie  că este vorba  de 
formele de civilizaţie arhaică,  fie că este vorba de producţiile geniului anonim popular (…)” (Al. 
Piru – “Varia.  Studii şi observaţii critice”,  II,  Editura “Eminescu”,  1973). 

Cronicile lui Grigore Ure-che,  M.  Costin,  Ion Neculce,  cărţile populare “Esopia”,  “Sindipa” şi 
“Alexandria” sunt o parte din modelele lui Sadoveanu,  scoţând din ele lecţii de morală,  pilde de 
eroism,   toate  înglobându-se  într-un  spirit  de  umanism  şi  “nostalgie  a  istoriei”.   Cititorul 
romanelor  istorice a acestui  bard astăzi  nu este sincopat de limba pe care autorul  o pune în 
comunicarea dintre eroii săi,  Ştefan cel Mare,  Vasile Lupu,  Nicoară Potcoavă sau Duca-vodă.   
Aceştia trăiesc aievea în opera sadoveniană.  De aici provine şi eroarea unor făuritori de manuale 
şcolare care iau ca adevăr istoric “plăsmuirile” sadoveniene.  Vina nu este a acestui mare scriitor, 
care spunea că “adevărata artă presupune simpatii” (“Un prieten al nostru”),  ci a celor care voit 
(Nicolae Iorga) au acceptat acest “adevăr istoric” din lipsa informaţiei ştiinţifice care trebuia să 
vină  dinspre  istorici.   Dar,   şi  aceştia  s-au  complăcut  să  mitologizeze  istoria  în  folosul 
conjuncturilor politice. 

Paginile vibrante din “Şoimii” (1904) cuprind evenimente din cronicile moldoveneşti,  inclusiv din 
monografia  lui  B.   P.   Haşdeu  despre  Ion  Vodă  cel  Cumplit,   Sadoveanu  injectând  o  fantă 
romantică şi eroi puşi în situaţii spectaculoase.  Povestirea este un adevărat poem “cu apariţii 
stilizate romantice” (C.  Ciopraga),  fapt care duce spre: o nostalgie a vremurilor de demult,  un 
dor de trecut,  poftă de aventură. 

Mihai Sadoveanu a apărut într-un moment când,  în frunte cu Nicolae Iorga,  se rescria istoria unei 
ţări,  ce-şi căuta originile pentru a-şi justifica prezentul.  În acest context,  avea nevoie de un trecut 
pe  măsură.   Astfel,   s-a  ajuns  la  mitologizarea  istoriei  noastre.   În  acest  context,   istoria 
ficţionalizată din opera lui Sadoveanu a fost binevenită.  Era vremea când revoluţia industrială 
alunga de “pe faţa pământului  idila veche”,   (M.  Ralea),   a mediului  patriarhal  şi  semiarhaic. 
România îşi  căuta identitatea.   O componentă esenţială  a acesteia  era trecutul,   adică istoria 
acestor ţinuturi.   Povestirile istorice ale lui  Sadoveanu au venit  la momentul  oportun.   Ele au 
contribuit la formarea unei noi conştiinţe despre “ceea ce am fost”.  Era perioada când la Paris se 
construia metroul (1890),  în timp ce noi încercam să ne definim ca naţiune. 

Muniţie pentru denigratorii lui Hemingway

Cu siguranţă Ernest Hemingway este,  probabil,  cel mai renumit scriitor american al secolului 
trecut.  Decedat în 1961 el a lăsat moştenire zece cărţi postume, printre care şi romanul The Garden of  
Eden,  care este rezultatul redactării celor câteva versiuni ale manuscrisului original publicat în 1986. O 
parte  din  criticii  literari  de  peste  ocean  consideră  că  acest  roman  dezvăluie  un  aspect,   până  la 
publicarea acestuia,  necunoscut al personalităţii lui Hemingway, personalitate complexă care a suscitat 
întotdeauna cel puţin la fel de mult interes ca scrierile lui.  Despre acest mare scriitor a cărui operă a 
intrat  în  patrimoniu  universal  Ward Just  scria:  ”îmi  dădea impresia  că  era  un fizician care prelucra  
elementele  vieţii  americane, orânduindu-le  într-o teorie  generală la  fel  de radicală ca oricare dintre  
postulatele lui Albert Einstein”. 
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A zecea operă postumă a acestui mare scriitor, ”The Garden of Eden”, este cu certitudine ultimul 
său roman,  la care a lucrat intermitent din 1946 până în preziua  morţii sale. Manuscrisul totalizând 
1500 de pagini. Cei care au văzut manuscrisul,  cum stipulează Peter S. Prescott în Newsweek, credeau 
că acest material haotic nu putea fi salvat. Dar, totuşi,  s-a găsit un redactor talentat,  Tom Jenks,  care a 
salvat  conţinutul  acestui  amplu  manuscris  şi  astfel  a  apărut  această  a  zecea  carte  postumă  a  lui 
Hemingway. Romanul oferă numeroase proiectile denigratorilor acestui mare scriitor:ea conţine inedite 
mostre  de formalism extrem şi  recitări  agasante ale băuturilor  şi  mâncărilor  servite într-un anonim 
hotel. Felul cum prezintă autorul esenţa situaţiei sale se apropie foarte mult de ridicol. Aceasta este 
părerea  unanimă  a  denigratorilor  săi.  Intenţia  lui  Hemingway  este  categoric  mai  mult  de  decât 
onorabilă. O considerăm temerară, iar dificultăţile pe care le întâmpină în redactarea acestei cărţi,  în 
mod cert, poate să decurgă în parte din îndoiala sa că, acum 65 de ani, lumea era dispusă să citească o 
asemenea relatare romanescă. Putem defini tema romanului,  pe care autorul o explorează pe drumuri 
paralele,  sau mai degrabă între două oglinzi paralele, astfel:Cât de util şi cât de mult trebuie să ofere 
sau să cedeze un scriitor din identitatea sa pentru a face ca viaţa sa să funcţioneze, ca scrierea sa să 
funcţioneze?

Acest  roman postum,  atât  de  controversat,  este  o  operă  importantă  în  întregul  context  al 
OPEREI  sale,   demn  de  atenţie  în  aceeaşi  măsură  ca  scrierea  memorialistică  “A  Moveable  Feast”, 
apărută în 1964. ”The Garden of Eden” este o carte care se cere a fi apreciată pentru ceea ce dezvăluie, 
şi implică,  în legătură cu eroul ei care,  evident,  este Hemingway. Stilul scrierii fluctuează într-o măsură 
considerabilă. Ambianţa descrisă episoadele de acţiune relevează acea luciditate declarativă plină de 
forţă evocatoare pe care o descoperim în romanele şi povestirile publicate de autor la începutul carierei 
sale  de  scriitor.  Nu  lipsesc  pasajele  introspective  şi  argumentative  care,  din  păcate,  îmbâcsesc  cu 
pompozităţi sentimentale care au ajuns să-l caracterizeze pe autor odată ce a încetat să fie Hemingway 
şi a început să pozeze drept” Tata”.  Subiectul romanului este axat pe dezintegrarea unei căsătorii şi o 
criză  manifestată  în  viaţa  particulară  şi  cariera  unui  scriitor  tânăr  destul  de  cunoscut.  Povestirea  se 
termină destul de rău cum ne aşteptam. 

E. L. Doctorow în The New York Times scria,  aducând câteva critici la opera comentată în acest 
eseu, că problema redactării  operei unui mare scriitor după moartea lu ite face…în asemenea situaţii că  
nu poţi să tai pentru a confirma strategiile stilistice specifice scrierilor publicate de el, în vreme ce s-ar  
putea ca autorul însuşi să fi scris opera respectivă pentru a le depăşi. Acest critic nu face decât să afirme 
că ceea ce contează este că era gata să încerce, ceea ce în cazul lui Hemingway denotă cu adevărat  
bravură, necesitând mai mult curaj decât înfruntarea atacului unui elefant cu o puşcă Mannlicher de  
calibru 303. 

Hemingway scria odată:”Toate lucrurile cu adevărat rele pornesc de la inocenţă”. Adam şi Eva au 
descoperit acest adevăr prea târziu, la fel ca David şi Catherine, personajele lui Hemingway,  din romanul 
“The Garden of  Eden”.  Jocurile  de pisicuţă a protagonistei  devin în  cele din urmă atitudini  ale  unei 
tigroaice.  Ea  împinge  pe  David,   personajul  principal,   şi  pe  Marta  într-o  aventură  cu  consecinţe 
previzibile şi apoi îi pedepseşte pe amândoi. Se poate face similitudini dintre situaţia lui Hemingway cu 
prima sa soţie Hadley, când au locuit o vară împreună cu Pauline Pfeiffer, o redactoare a revistei Vogue 
din Paris, care avea să devină a doua soţie a celebrului scriitor. Povestirea romanului se poate esenţializa 

58



la ce spunea Edmund Wilson:fericirea prea prefectă este visul erotic din tinereţe. Cel de-al doilea mesaj 
decurge dintr-o noţiune străveche:femeia este cauza păcatului original. Catherine,  personajul  principal 
al romanului,  este o spoliatoare a cărei poftă de fruct oprit ameninţă raiul intim al artei lui David. Acesta 
este locul unde el se luptă cu propria sa inocenţă pierdută. 

Un alt critic al ultimului roman al scriitorului american este Rhoda Koenig în New York care scria 
că  trebuie  să  fim  pesimişti  citind”  The  Garden  of  Eden”pentru  că  autorul  să  poată  folosi  propria  
slăbiciune  o  plasează  asupra  altuia,  în  afara  persoanei  lui.  Laşitatea  aceasta  nu  este  străină   lui  
Hemingway, pe care a folosito şi în alte povestiri ale sale. 

The  Garden  of  Eden conţine  unele  motive  caracteristice,  dar  nici  un  cititor  capabil  de 
discernământ  nu  poate  împăca  acest  roman  cu  noţiunile  critice  convenţionale  privind  opera  lui 
Hemingway, scria în The New Leader Alfred Bendixen. Romanul acesta este important prin capacitatea 
de stimulare a reexaminării prozei lui Hemingway care să ne conducă la o înţelegere mai completă, mai 
exactă a unuia dintre marii maeştri ai literaturii universale. Trebuie să remarcăm faptul că fragmente din 
povestirea lui David ce apar în textul romanului sunt imitaţii puerile şi destul de slabe ale celor mai bune 
scrieri ale lui Hemingwai a căror acţiune se desfăşoară  pe Continentul Negru, dar ele constituie totuşi 
pasaje relevante ale acestei cărţi.  Renumitul stil  al  autorului  -a cărui  austeritate şi  precizie  implicau 
odată o concepţie morală,  un mod de a percepe lumea postbelică-este folosit  în  slujba unui  fel  de 
viziune. Romanul acesta la fel ca şi alte cărţi ale lui Hemingway are un aspect psihopatologic,  această 
simtomatologie este înglobată într-un concept artistic destul de măiestrit. Autorul este convins profund 
că sursa tuturor relelor este femeia, aceasta consolidând şi vitalizând alegoria. 

Manuscrisul a avut mult balast scria Anthony Burgess în Life. El cuprindea 1500 de pagini, iar  
redactorii de la Scribner’s s-au trudit să scoată mult material,  aşa cum era necesar. 

Un alt critic al lui Hemingway a fost Ward Just,  care,  printre altele,  l-a acuzat că a avut prieten 
pe Fidel Castro,  care în accepţiunea actuală a fost un terorist cu idei comuniste. 

Părerea noastră este că această carte nu a fost publicată la timpul scrierii ei pe motivul că gustul 
publicului cititor nu era încă proprice publicării ei. Biograful lui Hemingway, profesorul Carlos Baker, 
considera că această carte nu era destul de bună. Marele scriitor avea concepţia că autorul trebuie să 
decidă singur. Lungimea manuscrisului, timpul consacrat screrii acestei cărţi, dovedeşte că autorul 
acesteia îi acorda o mare importanţă. Există în acest roman destule indicii ale unei prelucrări ale 
primelor scrieri hemingway-ene, către mai puţin sentimentalism, mai puţin bigotism literar şi adevăruri 
mai mari. 

Concluzionând, viaţa unui om de litere este o viaţă interioară. Asta-i esenţa problemei. 
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Metafora ca ritm al gândirii poetice

Poezia este „timpul” izvorât din spaţiul unui impuls ritmic de existenţă . În acelaşi moment 
este un loc al metaforei .  Fiindcă,  în aceste condiţii,  metafora caracterizează gândirea poetică,   fiind 
fundamentul acesteia  Câmpul magnetic creat de metaforă are proprietatea de a coordona semnificaţiile 
.  Astfel,  prin metaforă se realizează inspiraţia poetică ca expresie a gândirii .  Poeţii de mare anvergură 
au intuiţia de a organiza metaforele într-un sistem,  creând o profundă gândire poetică,  cu un bogat 
fond metaforic .  Când abordăm universul  unei  opere poetice,   scriem de fapt despre forţa cu care 
poetul  a  ştiut  să-şi  construiască  paleta  sa  de  înţelesuri,    subînţelesuri  înglobate  într-un  sistem de 
semnificaţii,  de specificitatea sa,  deci despre metafora sa .  Esenţa filozofică,  la unii poeţi profunzi,  se 
află în câmpul metaforic .  Când poetul este el însuşi,  adică în metaforă,  se realizează o apartenenţă 
intimă,    de  profunzime la  Idee,   într-un univers  al  conştientei  şi  inconştienţei  .   Metafora  este  de 
sorginte filozofică . Un tot filozofic şi liric,  inseparabil,  se realizează . O impresie de atemporalitate se 
realizează prin metaforă când realitatea imediată este aparent respinsă de aceasta . Gândirea poetizantă 
este dată de metafora întâmplătoare,  când nu se constituie într-un sistem metaforic. În poezie metafora 
este o necesitate,  dar şi semnul conştiinţei creatoare .  Un ritm metaforic există la fiecare poet autentic,  
specific fiecăruia . Şi Eminescu îşi are ritmul său metaforic,  însă,  diferit de cel al lui Alecsandri,  Blaga, 
Stănescu,   Virgil  Mazilescu  .   Universul  poeziei  este  creat  de  sistemul  metaforic  .  Prin  poezia  lui 
Eminescu,    sau a lui Blaga,   a lui Nichita Stănescu,   se creează impresia că se evidenţiază o disjuncţie  
metaforică,  adică o mobilitate a polilor în câmpul metaforic,  o glisare de sensuri . Prin metafore Lucian 
Blaga a recompus Spaţiul şi Timpul . Blaga efectuează însă o dublă lucrare : el nu numai că pune în 
evidenţă metafora ca o celulă poetică sensibilă,  ci şi ca o celulă sensibilizatoare,   prin incantaţia de 
cuvinte.  Însă nu abundenţa de metafore imprimă forţă unei opere poetice,   ci organizarea metaforelor, 
atâtea  câte  sunt,   într-un  spaţiu  de  semnificaţii  .  Prin  metafore  se  esenţializează  o  realitate,    se 
realizează un   o glisare dintr-un spaţiu şi timp determinat,   spre o zonă  a tangenţei imaginarului şi 
realului .  Am putea spune că acest transport se duce spre mit,   căci acesta are în sine raţionalul ca 
domeniu filozofic şi imaginarul ca domeniu poetic . Astfel,   prin această structură a metaforei,  poemul 
se încarcă cu semnificaţii de memorie a existenţei,   aşa cum orice mit este o istorie(memorie) despre 
sine a umanităţii . 

Stilul unui poet trebuie dedus din consecvenţa sa la sistemul de semnificaţii care,  în final  îl 
defineşte .  Acest fapt înseamnă păstrarea ritmului său iniţial .  Din păcate,   rareori judecăţile de valoare 
făcute de criticii de poezie  se fac din sistemul metaforic respectiv asupra acelui sistem .  Marea poezie 
este factorul inestimabil al viabilităţii unei culturi,  cum şi al maturităţii sale,  aceasta stă sub semnul 
ritmurilor  distincte,   de existenţă iniţiate şi  fundamentale .   Poetul  aparţine poeziei  sale în virtutea 
faptului  că  el  şi-a  contopit  existenţa  sa  cu  opera  poetică  .  Chiar  dacă  prin  aceasta  nu  descoperim 
întocmai Omul,  însă,  descoperim şi înţelegem o esenţialitate umană răsfrântă în destinul creatorului . 
Actul  creţiei  poetice  este  o  angajare  la  Infinit,   iar  poetul,   conştient  de  lucrarea sa,   nu va  putea 
niciodată să fie suspendat într-un punct imobil,   ori în zona confortului intelectual,   adică în spaţiul 
trăirilor dobândite pe calea ideilor recepţionate . Marea autenticitate eminesciană îşi are aici una dintre 
rădăcinile sale .  
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Opera poetică autentică este o intervenţie în Absolut,   o simfonie ce vibrează în spaţiu şi 
timp definită la Spaţiu şi timp infinite,  ea este,  în fiecare Timp al său,  o structurare ce tangenţiază 
filozofia  implicată,  a noţiunilor fundamentale ale existenţei.  În măsura în care poetul răspunde în 
existenţa sa despre existenţă,  avem clar ritmul interior al operei sale .  Acesta, adică ritmul,  nu este 
cadenţare,  ci o esenţă,  un ritm ce exprimă o intimitate spirituală cu poetul,  prin care cititorul este 
sensibilizat,   apropiindu-l  de  ceea  ce  rămâne  inefabil,   adică  esenţă  .   Poetului  poezia  îi  devine  o 
interiorizare şi o interioritate necesare.  Dacă pentru Mazilescu,  poezia este un fel de expulzare a eului, 
pentru Stănescu ea este o adâncire a sinelui . Dar, pentru amândoi sistemul gândirii poetice disimulează 
realitatea,  câtă vreme gândirea poetizantă a poeţilor din secolul XIX numeşte o realitate. Dar nu se 
poate disimula o realitate mai înainte de a-i fi înţeles esenţele,   de a o fi trăit printr-o experienţă proprie  
. O profundă şi puternică experienţă de viaţă naşte un sistem poetic.  Nu întâmplător că Eminescu,   O. 
Goga,   Nichita Stănescu,   Virgil Mazilescu,  Radu Gyr,  etc. care au trăit mari experienţe de viaţă,  au 
căutat un nou limbaj poetic . 

Sistemul de gândire poetică se construieşte din semnificaţii care rămân mult timp printre 
noi,   şi apoi trec în ecou,  ca un sistem de citate. Ele sunt,  şi devin şi ale noastre,  pentru că cuprind şi 
exprimă  esenţa  umană  .  Deoarece  este  revelat  eternul  uman  .  O  chemare  lansată,    o  invitaţie 
disimulată,  spre Întrebare,  spre Nelinişte este opera poetică. Aceasta trezeşte latenţe spirituale.  Ea se 
identifică uneori cu speranţa,  deoarece este şi ea o tensiune spirituală spre viitor . 

Poetul este locuitorul operei sale şi  cel care încearcă o reaşezare de lumi . El este propria sa 
poezie .  Iar Poezia este Poetul . 

Relativitatea succesului în literatura română. 

De-a lungul istoriei noţiunea de succes a avut diferite sinonime,  apropiate ca sens sau chiar 
identice.  Astfel cuvintele ”faimă “,  “ renume “,  “reputaţie “,  “popularitate “,  “ glorie “, ”prestigiu “,  “ 
autoritate “ sau  “ celebritate“,  au definit consacrarea publică conferită de un anumit grup social unei 
personalităţi remarcate într-un domeniu.  Observaţiile pe această temă datează chiar din antichitate, 
dar dezvoltate în secolul 18.  În acest domeniu au fost şi câteva contribuţii româneşti,  cum ar fi Mihai 
ralea,  T. Herseni,  Tudor Vianu,  şi nu în ultimul rând Paul Cornea. 

Prin deceniul trei din secolul trecut N.  Davidescu vorbea despre “Norocul literar “,  în care este 
subliniată nuanţa sceptică şi relativistă,  chiar dacă se avea în vedere doar succesul literar.  Acesta este 
imprevizibil,  efemer şi în final relative prin definiţie. În istoria literară de la noi se cunosc destule cazuri 
de “ succese“ efemere.  În secolul XIX versurile lui Nicolae Dimache erau citite şi memorate în saloanele 
vremii.  Mai înaintea lui,  pe la 1790,   versurile din “Psaltirea “ lui Ioan Prale,  poreclit ”musicos “, 
originar din Basarabia,  erau citite şi amintite pe vremea lui,  Gh. din Moldova ( pe numele lui adevărat 
Gh. Kernbach ),   care a trăit în perioada 1859-1909,  care a scris un soi de ”anacreontice dulcege şi 
romanţe muzicabile a fost salutat cu entuziasm de Haşdeu şi Vlahuţă,  şi cultivat de “Viaţa Românească 
“,  sau Dimitrie Teleor ale cărei ” poezii în vârful peniţei “ erau citite şi cultivate la începutul secolului XX. 
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Iată câteva exemple care,  în parte,  confirmă efemeritatea succesului.  Acesta ţine şi de gustul 
oamenilor vremii.  Filozofuil grec Constanti Tsatos spunea că e bine să scrii în spiritual timpului tău,  dar 
vai de acei scriitori care au scris numai în spiritul vremii lor.  După Helvetius ”întâmplarea este aproape 
unicul zeu al succesului “. ( De l` Esprit,  IV,  ch. XIII).  În acest sens butada englezului Robert Southey 
trebuie amintită ”Publicul ( succesul de public,  n. n. ) şi euharistia (  transubstantiation) sunt cele mai 
mari mistere…ale naturii “.  De fapt,  este greu să explicit apariţia “succesului “ într-un caz sau altul. 
Exemplu ni-l  poate oferi  Augustin  Buzura ale cărui  romane înainte de 1989 erau căutate de cititori 
pentru a descoperii ”şopârliţele “ ce ocoleau cenzura,  azi,  aceleaşi romane nu mai sunt citite de nimeni. 
Chiar dacă au fost traduse în nenumărate limbi pe bani publici pe când era director la Centrul Cultural 
Român.  Nicolae Bălcescu,  într-o scrisoare din 1851,  observa:”Nu ştii ce lesne se face şi se desface o  
popularitate în vreme de revoluţie dar nu numai atunci   “. În această” capcană” a succesului efemer a 
căzut Zaharia Stancu cu romanele lui ”Desculţii “( despre care se spunea că a făcut înconjurul lumii în 
“sandale de aur “),  “Rădăcinile sunt amare “,  publicate tot pe bani publici în foarte multe limbi datorită 
faptului că era preşedintele Uniunii Scriitorilor şi agreat de conducerea P. C. R. 

Întorcându-ne la ce spunea Bălcescu,  să ne amintim de “revoluţia “ noastră de la 1989,  cu 
exhibiţionismul televizat al acelei perioade,  cu nelipsita prezenţă de pe ecranele TV a lui Ion Iliescu, 
Dinescu,  Blandiana,  etc. Urmat în prezent de un…altfel de…reuşită. Talk-show-uri,  unele,   de o mare 
incultură şi vulgaritate. 

Duşmanul cel mai redutabil al ”succesului “,  care de multe ori se confundă cu “pseudo-succesul 
“,  este spiritual critic,  luciditatea şi demistificarea.  Adversarii “succesului “ sunt,  în general,  spiritele 
sceptice,  satirice,  polemice,  ironice.  Din această cauză ele n-au fost şi  nu pot fi  decât antipatice. 
Succesul presupune totdeauna şi o” doză “de imprevizibil,  hazard,  aleatoriu şi variabil.  Acest fapt mă 
duce la o singură concluzie,  directă,  simplă şi esenţială.  Succesul nu trebuie luat,  în esenţă,  foarte”în 
serios “, este,  de fapt,  doar o “iluzie “,  o “himeră “,  cum se spune în popor,  “ un foc de paie “,  reacţia  
spontană a unui “public capricios “,  sau a unui critic ce-şi laudă simpatiile( vezi: Alex Ştefănescu ),  pe 
care nu se poate pune nici o bază,  chiar dacă ne intoxică cu emisiunile sale pe mai toate canalele de 
radio şi televiziune.  Într-un pasaj dintr-o scrisoare a lui Voltaire,  din 15 iulie 1768,  se defineşte cu 
claritate şi luciditate întreg mecanismul succeselor false,  efemere şi inconsistente:” …La Paris( domină 
) succesele prodigioase,  susţinute de coterie,  de spiritual de partid,  de modă,  de protecţia trecătoare a  
unor personae de prestigiu. Este o beţie de moment,  dar după puţini ani iluzia se risipeşte “.  Aşa este, 
dar ce ne facem că aceşti  beneficiari  ai  “succesului  “efemer beneficiază,   până una alta,   de burse, 
premii,  publicări de cărţi,  toate pe bani publici,  şi chiar de medalii oferite de preşedinţii statului român.  
Mai întotdeauna aceiaşi scriitori care se află în conducerea Uniunii Scriitorilor sau ale filialelor,   prin 
autopropunere.   Perspectiva  istorică,   sistematizarea  şi  verificarea  pe  texte  au  şi  ele,   mai  ales  în 
literatura română,  rostul lor. Unele cărţi premiate de U. S şi Ministerul Culturii sunt de un diletantism 
înduioşător.  Iar unii din aceşti autori,  din punct de vedere moral,  sunt sub orice critică.  Pe deasupra şi 
foşti colaboratori ai odioasei Securităţi.  La noi nu există o “ critică de idei “. Poate datorită faptului că o 
parte din critici au simpatii politice şi ideologice. 

Fenomen social şi istoric prin definiţie,  succesul reflectă ceea ce s-a numit “spiritual veacului “, 
“gustul timpului “ sau “epoca actuală “.  Istoricii literari şi criticii declară că nu se mai poate scrie în 
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secolul XXI precum în timpul lui Homer,  Eminescu sau Goethe. Criticii sunt teoreticieni  ai “adapt[rii la 
obiceiurile curente “,   cum scria Marino.  Ei recomandă ceea ce spunea B. Gracian să fii “om al secolului 
tău “,  în caz contrar rişti să fii ignorat.  Totul depinde de timp,  loc,  ţară,  formă de guvernământ,  stare 
de spirit,  nivel cultural.  Operele scriitorilor de la noi scrise în spiritual realismului socialist  nu mai sunt 
gustate de cititori.  Au rămas ”trifoi uscat “ în paginile unei istorii triste.  

Pentru a confirma că succesul este de multe ori efemer şi nedrept,  dau exemplu din muzică. 
Primele două acte din opera Carmen 

n-au avut nici un succes,  Bizet,  disperat,  vroia să se arunce în Sena.  Premiera a fost salvată la limită de 
aria toreadorului din actul III.  Azi,  această operă este cea mai cântată de pe mapamond. 

Succesul se creează într-un mediu social.  Acesta trebuie privit cu oarecare scepticism.  El este o 
cauză,  în sensul contaminării,  dar şi un efect al succesului.  Scriitorul,  compozitorul,  pictorul,  toţi 
creatorii de artă trebuie să se adapteze publicului pe care- în acelaşi timp-îl şi formează.  Chiar dacă în 
mod superficial şi tranzitoriu.  Dar vai de acel creator care creează numai în spiritual publicului, 
deoarece gustul acestuia este schimbător.  Butadele “Nimic nu reuşeşte mai bine decât succesul “ sau “ 
scriitorul propune şi cititorul dispune “ elimină ipoteza valorii absolute,  înlocuită doar prin valoarea de 
circulaţie.  O valoare perenă există totuşi.  O spune un sceptic profund ca Voltaire într-o scrisoare din 15 
avril,  1745:” Numai timpul poate să fixeze preţul fiecărui lucru; publicul începe totdeauna prin a fi 
uimit“.  În concluzie,  publicul este derutat,  mistificat,  sedus,  şi cum se mai spune pe la noi:”dus de nas 
“. 

Pentru cei obsedaţi de succes - literar în speţă şi cu orice preţ -,  cei din jurul autorilor celor două 
Istorii ale Literaturii Române,  un mic duş rece analitic şi metodic le poate fi cum nu se poate mai util. 
ceea ce nu înseamnă că succesul nu are şi unele aspecte pozitive,  obiective şi legitime. Succesul poate fi 
privit simultan din două direcţii diametral opuse. Fapt ce-l relativizează fără drept de apel. 

Psihologia literară ne confirmă faptul că autorii au nevoie vitală de succes,  precum hrana,  aerul 
şi apa.  Pentru muritorii de rând. Succesul satisface orgoliul scriitorilor,  amorul propriu,  ambiţia şi nu în 
ultimul rând gloria.  Scriitorul este mereu în goană după superlative. Succesul este deosebit şi fecund în 
următoarele împrejurări:  modernitatea,  noutatea şi  surpriza. Acestea sunt instrumente infailibile ale 
succesului.  Fără acest tip de succes literatura,  arta în general,  nu s-ar fi regenerat.  Dante începe 
scrierea Divinei Comedii în latineşte şi o continuă în volgare pentru a fi citită şi pentru a avea succes. În 
Vita di Dante,  Boccacio a observat acest fapt. 

Succesul  are  şi  o  dimensiune  europeană,   inclusiv  internaţională  eficientă.   Fără  difuzare  şi 
consacrare,  curentele moderne,  inclusiv proglobmodernul,  sesizat de Al. Florin Ţene,  de la simbolism 
la avangardă,  n-ar fi avut o circulaţie mondială.  Titu Maiorescu a observat acest fenomen,  încă din anul 
1882,  în articolul Literatura română şi străinătatea.  Să amintim şi de eficacitatea publicitară a premiilor 
Nobel  pentru  literatură,   care  atrag  atenţia  şi  asupra  unor  literaturi  mai  mici,   încă,   necunoscute: 
nigeriană,  australiană,  israeliană,  etc.  Goethe visa la o “Literatură universală “,  iată că în zilele noastre 
este posibilă. 
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În  acest  context  nu  putem  omite  calamitatea  succeselor  “oficiale  “,   specifice  regimurile 
totalitare.  În aceste regimuri,  inclusiv în regimul comunist-criminal de la noi succesele erau programate, 
dirijate,  impuse. Erau agreaţi scriitorii care scriau în spiritual realismului-socialist şi care făceau jocul 
Partidului Comunist,  cum ar fi: D. R. Popescu,  Zaharia Stancu,  M. Beniuc,  Dan Deşliu,  Nina Cassian, 
Maria Banuş,  Veronica Porumbacu,  Ştefan Bănuţă,  şi mulţi alţii. În încheiere trebuie spus un etern 
adevăr exprimat de Rivarol:”O carte pe care o susţii este o carte care cade “.  Se prăbuşeşte de la sine 
prin propria sa impostură şi inconsistenţă.  Cărţile de succes teleghidat sunt ratate de la început şi prin 
definiţie. 

Revolta mitologiei din spaţiul istoric românesc
-

Cronicarii secolului al  XVII-lea au promovat ideea originii romane (latină) a poporului din spaţiul 
carpato-danubiano-pontic.  Această  viziune a  fost  receptată  de  cultura  românească  şi  păstrată  până 
astăzi. (M. Eliade,  De la Zalmoxis la Genghis-han,  Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, 1980,  p. 85). 

Moştenirea geto-dacică în cultura noastră a fost promovată pentru prima dată de Dimitrie 
Cantemir cu un secol mai târziu, aducând argumente asemănările unor cuvinte din limba română,  însă, 
insistând pe superstiţii şi mitologie,  subliniind  ”cultul străvechi al Daciei”. (Descrierea Moldovei de D. 
Cantemir”). 

In a doua jumătate a secolului XIX, ideea latinităţii este promovată cu asiduitate ca”cea dintâi 
mare aventură spirituală a Ardealului”(Lucian Blaga, Şcoala ardeleană-latinistă, în Vremea, nr. 726,  din 
28 XI, 1973,  p. 7),  iar B. P. Haşdeu, încă tânăr fiind,  (186o),  prin articolele sale insistă asupra problemei 
dacilor, (Perti-/au dacii?),  arătând că Traian a subjugat numai daci, nu i-a exterminat în războaiele cu 
romanii.  Interesul  asupra  soartei  dacilor  l-a  avut  şi  Vasile  Pârvan,  care  în  Getica(1926)încearcă  să 
analizeze  protoistoria Daciei.   Această nouă orientare a fost promovată,  pe plan literar,   de revista 
Gândirea,  ce a apărut prima oară la Cluj, care a publicat în 1921 un articol semnat de Lucian Blaga, 
intitulat simtomatic Revolta fondului nostru nelatin. (Gândirea, I, 1921, nr. 10, p. 181-182,  studiul este 
reprodus în Ceasornicul de nisip, 1973,  p. 47-50). In Isvoade(1972, p. 17o)Lucian Blaga pune un accent 
deosebit pe dacismul nostru. Insă, tot el recunoaşte mai târziu că acest articol are stângăcii juvenile. Tot 
în acest context filosoful afirmă că orgoliul latinităţii noastre e moştenirea unor vremuri când a trebuit  
să suferim râsul batjocoritor al vecinilor, care cu orice preţ ne voiau subjugaţi.  Astăzi e lipsit de bun simţ.  
(L. Blaga, Iyvoade, 1972, p. 17o), 

După cum se observă istoria, prin oamenii de cultură,  consemnează că suntem latini, având 
următoarele caracteristici:limpiditate, raţionalitate,  cumpătare,  iubitori de formă-dar vrând-nevrând 
suntem mai mult însemnatul procent de sânge slav şi  trac, ce clocoteşte în fiinţa noastră, constituie  
pretextul unei probleme,  care ar trebui pusă cu mai multă îndrăzneală. (L. Blaga, Ceasornicul de nisip,  
1973,  p. 47).  Analogia pe care o face, de data aceasta poetul Blaga, într-un experiment biologic  al  
încrucişării unei flori albe cu una roşie a aceleiaşi varietăţi,  prin acest exemplu, încearcă să  sublinieze 
faptul că în spiritul românesc dominanta latinităţii, liniştită şi prin excelenţă culturală coabitează cu alte 
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spirite cu care ne-am încrucişat. Avem însă şi un bogat fond slav-trac, exusperant şi vital(…)Simetria şi  
armonia  latină,  nu  e  adeseori  sfârtecată  de  furtuna  care  fulgeră  molcom  în  adâncurile  oarecum  
metafizice  ale  sufletului  românesc.  E  o  revoltă  a  fondului  nostru  nelatin.   Suntem morminte  vii  ale  
strămoşilor. (L. Blaga,  Ceasornicul de nisip, p. 48). 

Mulţi  cercetători  au  încercat  să  revalorizeze  fondul  autohton  al  limbii  române  şi  a  originii 
neamului nostru. In acest context un rol important l-a jucat personalitatea lui Zalmoxe ce apare la mulţi 
scriitori ca profet. (Zalmoxis. Mister Păgân de L. Blaga,  Cluj,  1921). Tot în cadrul acelei viziuni filosoful 
născut la Lancrăm,  se întreabă:De ce să ne mărginim numai la un ideal cultural latin, care nu e croit în  
asemănare desăvârşită cu firea noastră mult mai bogată. Să ne siluim propria noastră natură-un aluat în  
care se dospesc atâtea virtualităţi?Să ne ucidem corsetându-ne într-o formulă de claritate latină, când  
cuprindem în plus atâtea alte posibilităţi de dezvoltare?

Atât Haşdeu cât şi Blaga au avut un interes deosebit pentru moştenirea dacică. La fel şi Mircea 
Eliade, care îl valorizează pe Zalmoxe, acesta fiind întruchiparea geniului religios al daco-geţilor,  pentru 
că,  în ultima instanţă,  el reprezintă spiritualitatea autohtonilor a acestor strămoşi aproape mitici învinşi  
şi asimilaţi de romani. (M. Eliade,  De la Zalmoxis la Genghis-Han,  198o,  p. 86). 

Interesul lui Blaga pentru strămoşii daci,  care-i numeşte  oameni de pădure(Izvoade,  1972, p. 
2001),   este  subliniat  şi  în  Elogiu  academic  din  1937,  dar  şi  în  studiul  Permanenţa  preistoriei,   din 
1943(Fiinţa istorică, 1977,  p. 49-67). Atât în Paşii Profetului,  cât şi în poemul Zamolxe,  găsim analogii 
despre misterul păgân din munţii Daciei. In acest context Eugen Todoran remarcă:creaţiunea autorului  
nu numai că este în concordanţă cu istoria, dar legenda există în tradiţia orală întocmai cum poetul a  
indicat-o în  piesă.  (E.  Todoran,  Dramaturgia  lui  Lucian  Blaga,  studiu introductiv la  teatrul  lui  Lucian 
Blaga, 1970,  p. XII). 

Filosoful  recunoaşte  că  Vasile  Pârvan  în  Getica a  pus  în  circulaţie  numeroase  idei  asupra 
mitologiei  şi  religiei  geto-dacilor  în  care  s-au  strecurat  coeficienţi  de  spiritualitate  personală.  Spre 
aceeaşi mitologie a alunecat şi cercetătorul,  din păcate decedat,  în urmă cu câţiva ani,  preotul Dumitru 
Bălaşa un cercetător original privind  rădăcinile geto-dacilor. 

Autorul  tratatului  Getica susţine  că  geţii  credeau  într-un  singur  zeu  de  sorginte  uraniană: 
Zamolxe. Nici Pârvan, nici Blaga şi Eliade nu au căzut de acord privind numele zeului dacilor. Unii îl scriu : 
Zamolxe, iar alţii Zalmoxis. In contradicţie cu Blaga care îi atribuia lui Pârvan susţinerea monoteismului la 
daci, Radu Vulpe subliniază faptul că autorul  tratatului Getica consideră religia geto-dacă  henoteistă.  
Henoteismul nu-i  caracterizează numai pe geto-daci,  dar şi  pe toate popoarele indo-europene.  Spre 
deosebire că poporul de atunci  de pe teritoriul actual al României l-a  păstrat mai pur decât alţii.  (V. 
Pârvan,  Dacia.  Civilizaţiile  antice  din  ţările  carpato-danubiene,  Ediţia  IV,  1967,   p.  162,  nota  31 
aparţinând lui Radu Vulpe)

Realitatea  este că, nici până în prezent nu s-a ajuns la un consens al istoricilor vis-à-vis de 
caracterul religiei geto-dacilor. 

La  sfârşitul  secolului  XIX,  Erwin  Rhode  în  Psyche(1894),  pag.  319/322)susţine  caracterul 
monoteist al religiei geto-dacilor. Această poziţie a influenţat pe Pârvan, pe Ioan Coman şi R. Pettazoni. 
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Insă,  pe de altă parte  dualismul concretizat în Zamolxis şi Gebeleizis este susţinut, pe la 186o,  de G. 
Bessel, iar în sens ironian de A. D. Xenopol. Acesta din urmă este convins că la început religia dacilor a 
fost politeistă, ca a tracilor, dar datorită învăţăturii lui Zamolxis ea s-a schimbat într-o religie reflexivă, 
având modelul lui Ahriman şi Ormuz. (Ion Horaţiu Crişan, Burebista şi epoca sa, ed. II, 1977, p. 448). Dar 
Mircea Eliade  şi  lucian  Blaga  consideră  că  aceste  argumente  şi  dovezi,  nu sunt  îndeajuns  pentru  a 
reconstitui  mitologia  şi  religia  geto-dacă.  {L.  Blaga,  Saeculum,,   1943,  nr.  4,  p.  4),   iar  Constantin 
Daicoviciu scria în acest sens:Metoda topografiei stilistice a mitologiilor ariene nu e decât o splendidă  
confirmare pe alte căi decât cele filologice, istorice şi arheologice al acestui caracter politeist al credinţei  
strămoşilor. (Dacica, 1968,  p. 18). 

Firea poetică a lui Blaga îl face să vadă în versul Frunză verde un ecou al preistoriei. Intrezărim în  
dosul cuvintelor un verde arhaic de mitologie şi magie a pădurii şi a zeităţilor vegetale. (Saeculum). 

Mircea Eliade a susţinut,  în secolul trecut, integrarea materialelor etnologice şi folclorice 
europene în orizontul istoriei universale a religiilor. (Mircea Eliade,  Historie des croyanus et des idees  
religieuses). 

Blaga  publică  în  Saeculum   un  articol  interesant  în  care  se  apleacă  cu  evlavie  asupra  ideii 
continuităţii multimilenară a culturii noastre folclorice şi ethnografice, considerând satul de tip arhaic 
reprezentantul preistoriei în lumea noastră istorică.  (L. Blaga Fiinţa istorică,  p. 6o).  Incă mulţi ani de-
acum înainte  vom mai  avea revolta  mitologiei  în  spaţiul  istoric  românesc  până când o va  extompa 
europenizarea ţării. 

Ritmul poeziei ca expresie a gândului

Poezia este un spaţiu al ritmului,  dar şi un timp,  din partea creatorului,  al metaforei.  Este o 
respiraţie creatoare şi o aspiraţie spre Absolut.  Aici vorbim despre efortul,  pe durata existenţei umane, 
de  a  integra  cât  mai  perfect  posibil  ritmul  lor  esenţial  într-un  ritm  universal,   de  a  se  ridica  prin 
particular,  la puterea de adevăr a generalului. 

Astfel  poezia,   fie  vorbim  de  Eminescu,   de  Cărtărescu,   Nichita  Stănescu,   de  Fidias, 
Shakespeare,  reprezintă o valoare filozofică. 

Ritmul celui ce o creează rămâne în opera sa în ansamblu. Un ritm,  vorbind metaforic,  devenit 
culoare,   contur,   sunet,   totul  pornind  din  cuvânt.  În  acest  sens  Holderlin,   spunea  în  1804,   în 
convorbirile sale cu Sinclair,  că:”Numai când ritmul devine singurul şi unicul mod de a  exprima gândul, 
numai atunci există poezie. Orice operă de artă nu este decât un singur şi acelaşi ritm“. 

Valoarea filozofică a poeziei constă în efortul creatorului de a investi umanul cu etern,  pieritorul 
cu nepieritorul,  efemerul cu perenitatea,  relativul cu absolutul.  În acest context poetul nu poate să fie 
un abstras din timpul său şi din spaţiul său. .  nici o poezie înglobată într-o operă poetică nu este sfârşită 
vreodată,   nici  poezia nici  opera,   pentru că aspiraţia umană este fără sfârşit.   De foarte multe ori, 
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valoarea unei opera poetice nu constă atât în ce şi cât a putut să cuprindă în sine din absolute,  ci în 
tensiunea spirituală cu care s-a dorit  acest lucru,   în ceea ce numim zbaterea poetului,   arderea sa 
lăuntrică.  Pentru că tensiunea spirituală,  talentul şi inspiraţia naşte întrebări,   iar întrebările asupra 
existenţei sunt hrana trebuitoare a cunoaşterii.   Opera poetică,  cum ar fi a lui Ion Barbu,  Sorescu, 
Blaga,  Verlaine,  Baudelaire,  este o împlinire pentru aceşti creatori,  dar ea este cu atât mai mare,  cu 
cât constituie o tendinţă spre o împlinire ulterioară,  pentru sine,  sau pentru alţii. 

Un Eminescu a creat o reverie a poeziei,  cum Victor Hugo a răspândit un gust pentru arheologie. 
Dar şi unul,  şi celălalt,  sunt o reluare a ritmului lor iniţial,  de la o operă la alt. 

Într-o operă poetică,  viitorul este implicat. Şi depinde de gradul în care viitorul este implicat,  ca 
opera poetică respectivă să aparţină ea însăşi viitorului.  În acest sens,  fiecare operă poetică este o 
experienţă pozitivă a spiritului uman şi o retrăire a eului. Poezia este o experienţă de viaţă,  înţelegând 
prin experienţă tot ceea ce eul uman dă poeziei la un moment dat,  metafora şi ideile,  metaforă care 
este mereu îmbogăţită în succesiunea epocilor umanităţii.  Desigur,  originalitatea operei poetice constă 
într-o ştiinţă a mijloacelor artistice şi o conştiinţă creatoare.  Eminescu nu ar fi putut crea,   să spunem, 
Luceafărul sau Epigonii,  sau Bacovia Plumb,  dacă nu aveau aceste mijloace. Marii poeţii din literatura 
noastră,   dar  şi  cei  din literatura universală,   au păstrat  ritmul propriu,   dar au lăsat  impresia unei 
varietăţi,  aceasta însemnând stăpânirea cuvântului. A transpune conştiinţa poetică înseamnă a te păstra 
între marginile unui adevăr de viaţă.  Poetul nu este un singuratic,  dar el este un singular. De aici tot  
zbuciumul său,  toată lupta sa pentru lărgirea marginilor cunoaşterii,   toată lupta sa pentru lărgirea 
cunoaşterii,   toată  acea  răsucire  centripetă  a  eului  său,   lansând  în  Univers  frânturi  de  creaţie  şi 
existenţă.  Este zbuciumul profund pe care îl destăinuie Eminescu în “Odă “( în metro antic),  despre arta 
de a muri şi necesitatea regăsiri eului pierdut la naştere,  sau Verlaine: “L`art,  mes enfants,  c`est d`etre  
absolument soi-meme “( Arta,  copiii mei,  înseamnă să fii întru totul tu însuţi. ).  existenţa eminesciană şi 
cea verlainiană este o existenţă întru poezie. 

Oricâtă exegeză ar fi,  nu se va şti niciodată când începe universal poetic al unui poet.  Aceasta 
este o experienţă proprie fiecărui poet şi acut trăită în poezia sa. Marii poeţi au depus un efort apreciabil  
de a depăşi convenţionalismul,  arbitrarul destăinuirilor şi de a se dezvălui prin creaţia lor.  Este aceea 
înţelegere profundă a libertăţii de creaţie şi a creatorului.  Astfel,   patimile devin sacre,  zbuciumele 
devin ancestrale, ( vezi: Eminescu,  Barbu,  Blaga,  etc ),  gesturile devin rituale( vezi: Verlaine,  Sorescu, 
etc. ),  cuvântul devine poezie.  Ritmul iniţial,  esenţial,  devine un ritm iniţiatic,  cunoaşterea devine în 
aceeaşi măsură o cunoaştere filozofică.  În fiecare poet se poate descoperi o străduinţă a cunoaşterii de 
sine. În toată dezlănţuirea lăuntrică a fiecăruia,  pe care o resimte,  se descoperă o sete de armonie,  o 
căutare de a disciplina,  ori de a recreea ordinea în continuă pierdere.  Marii poeţi în arta lor poetică au 
avut privilegiul de a domina cu o conştiinţă poetică universal lor,  de a menţine impulsul iniţial printr-un 
ritm ale cărui pulsaţii cheltuiau poetul şi existenţa sa pentru a se ivi astfel şi a rămâne Poezia.  Aceştia nu 
sunt decât o căutare permanentă a sinelui lor şi,  prin sine,  a unei înţelegeri superioare a existenţei 
umane în Univers.  Căutarea este zbuciumul de întindere în timp sau trecător,  uneori,  dar singurul izvor 
de  a  fi,   în  creaţie.  Poezia  lui  Eminescu  şi  Blaga  este  tocmai  acea  mărturisire  tandră  de  disperare 
crâncenă în realizarea cunoaşterii poetice. 
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Când  poetul  devine  confesie,   mărturisindu-şi  profunzimi  ale  spiritului,   care  altminteri  ar 
rămâne într-o veşnică eclipsă,  înseamnă că gradul suferinţei sale a atins incandescenţa. ( Eminescu şi 
Radu Gyr). Este acea “boală din care nu se moare“,  cum spunea Kierkegaard.  Dar din care porneşte, 
mai întotdeauna,  o legendă.  Poetul este conştient de sine,  nu este o libertate a sa în raport cu ceilalţi. 
Zbuciumul poeţilor devine un zbucium pentru a dobândi libertatea faţă de sine însuşi,  faţă de eul uman, 
prin dezvăluirea de sine.  Când Hamlet se hotărăşte A Fi,   el îşi  asumă libertatea supremă. La fel în 
Luceafărul  eminescian când îşi asumă libertatea spunând trăind în cercul vostru strâmt…Faptele lor nu 
vor face decât să le adeverească starea de a fi rămas sieşi liberi. Discordanţa dintre real şi idealul propus 
de fiecare poet,   devenită însăşi  existenţa lui,   naşte tragicul  eden al  Niciundelui  şi  al  lui  Niciodată. 
Existenţa eminesciană,  spre exemplu,  mărturiseşte că tragicul este un raport,  între stările spirituale 
succesive şi celălalt termen,  care este întotdeauna idealul propus. Poezia lui Eminescu,  Blaga,  Stănescu 
este o muzică de planete,  corpuri care primesc lumina,  iar lumina primită se transformă lăuntric în 
energii. 

Ideea  ce  se  desprinde  de  aici  este  că  opera  unui  geniu  este  ritmul  integral  de  viaţă  şi  de 
conştiinţă al acelui geniu. 

Au fost etape din istoria literaturii universale când s-a împins uneori prea departe o credinţă 
într-o putere virtuală a Cuvântului,   căutându-se o puritate esenţială,  s-a absolutizat limita expresiei 
poetice individuale,  s-a absolutizat experienţa personală şi unicitatea poetului. S-a absolutizat valoarea 
existenţelor contradictorii şi a contradicţiilor unei singure existenţe,  eul uman devenind o exacerbată 
împrăştiere  şi  readunare  din  realitate.  Dar  când  vorbim  de  marii  poeţi,   cum  este  Eminescu, 
Macedonski,  Blaga,  Nichita Stănescu,  chiar dacă au aparţinut unui curent sau unei şcoli poetice,  ceea 
ce îi salvează şi le salvează opera pentru posteritate,  este o conştiinţă artistică indisolubil legată de cea 
umană. Mai toate poemele marilor poeţi cuprind în ele un dialog despre sine şi cu sine,  despre existenţă 
cuprinsă în existenţă,  făcând să zărim de dinlăuntru lor marile spirite creatoare. Însăşi actul poetic este 
nu numai o introspecţie a eului,  ci şi efortul de a numi legile virtuale ale universului în viaţa singulară a 
Poetului.   Nu pentru că acele legi imuabile ar putea să fie  revocate,   ci  pentru că prin ele ace ace 
aparţine poetului devine al tuturor,  explicat în implicaţii posibile.  În fapt,  marea poezie ne ajută să ne 
cunoaştem în măsura în care îi suntem”ames soeurs “,  cum spunea Voltaire,  şi numai în ceea ce astfel îi 
suntem. Marii poeţi ai literaturii române caută nuanţele unei limbi române de nuanţe. 

Rolul emoţiei în “construcţia” poeziei

Un rol important  în exegeza poeziei,  de-a lungul timpului îl are emoţia,  reprezentând pe lângă 
multe elemente stilistice şi alte figuri de stil,   elementar hotărâtor. 

În condiţiile “irealismului” contemporan acest element este adesea respins. Irealul devine apt 
pentru  poezie  numai  atunci  când  serveşte  ca  mijloc  pentru  a  exprima  indirect  realul,   cum ar  zice 
Bousono.  Atât poezia,  denumită de unii “creativă “,  cât şi cea înţeleasă ca artă “imitativă “ este nevoie 
să emită emoţia. 
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În secolul acesta  există un irealism al poeziei,  unde fantezia joacă rolul de regina facultăţilor ce 
cedează iniţiativei cuvintelor. 

În acest context există o opoziţie faţă de “imitaţie “ încă înainte de romantism. În perioada 
aceea,  teoriile expresive vor lua definitiv locul teoriilor mimetice,  specificul poeziei va fi garantat de 
emoţia lirică şi nu de imitaţie. 

Se cunoaşte faptul că în poezie cuvintele nu conţin numai concepte,  dar şi sentimente,  impresii  
senzoriale etc.   şi  tocmai acestea fac posibilă expresivitatea.  Limbajul figurat apare tocmai datorită 
nevoii  de justeţe şi  de proprietate expresivă. Aşa cum scria Croce,  limbajul figurat,  metaforic este 
propriu realităţilor sufleteşti. Poezia aşa cum o considera şi Bousono,  este expresia “proprie”,  singura 
expresie care nu deformează realităţile sufleteşti. 

Adevărata poezie este cea care surprinde şi respectă realităţile psihice aşa cum sunt.  Dacă nu o 
face atunci ea este doar un mimetism. Eliot spunea că poezia nu este” o eliberare a emoţiei”,  ci „o 
eliberare de emoţie. ”

În acest context,  Bousono scris că poezia este „imitaţie “ a unor “realităţi psihice “,  iar scopul ei 
este parcă să surprindă conţinuturile noastre sufleteşti aşa cum sunt. 

Poetul caută înainte de toate adecvarea dintre comparative şi comparat. 

La fel ca Bousono şi Croce în receptarea poeziei este necesară modificarea statutului teoretic al 
cititorului.   În  reprezentarea  lui,   cititorul  devine  “coautor  “.   Valery  a  subliniat  adeseori  despre 
dependenţa operei faţă de cititor.  El a rostit şi chiar scris următoarea propoziţie radicală:”Schimbarea 
cititorului antrenează o schimbare în textul însuşi “.  La care adaug eu că nu numai funcţia activă şi nu 
pasivă,  dinamică şi nu statică a cititorului,  dar şi caracterul ei  anterior şi  nu posterior lecturii-trebuie 
adăugat -  caracterul ei interior şi nu exterior poemului.  Cititorul intervine în crearea poemului începând 
cu momentul însuşi al conceperii sale,  acţionând în mod impalpabil dar convingător din chiar interiorul 
poetului,   de vreme ce acesta trebuie să-şi  organizeze ceea ce vrea să spună ţinând seama de el.  . 
Paradoxal o să vi se pare cele ce spun acum,  este că,  cititorul colaborează la opera literară nu pentru că 
o  citeşte  ci  pentru  că  o  va  citi.   Condiţionarea  astfel  statuată  a  operei  de  receptor  nu  contrazice 
obiectivitatea acesteia- pentru că dacă un poem este cu adevărat poem ne obligă la asentiment,  după 
cum ne obligă la comunicarea afectivă.  Poezia nu este pur şi simplu expresie individualizată,  ci expresie 
universal aprobabilă,  adică,  comunicabilă. 

Atât  genul  literar,   ritmul şi  chiar  rima le  consider  ca procedee intriseci,   individualizatoare, 
permiţând  asentimentul.   Acesta  din  urmă  validează  şi,   uneori,   corectează  efectele  substituirii. 
Finalitatea poeziei constă în emoţie( estetică) şi aceasta din urmă depinde de asentiment.  Asentimentul 
este o condiţie şi nu un scop. 
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Sarcina criticii: să descopere validitatea 
operei nu adevărul ei

 

Printre  criticii  literari  care  au  fost  refractari  la 
intruziunile-  ce  se  pare  că  apar  periodic-ale 
scientismului  în  critica  literară  a  fost  şi  George 
Călinescu.  La fel ca ” normele„ Esteticii,  metodele ce 
înclină spre exactitate şi precizie în critică îi par “ieşite 
din disperarea oamenilor fără sensibilitate artistică “. 
În  acest  context  critica  literară,   plastică,   cinefilă, 
trebuie  să fie mai  mult  o artă  decât  o  ştiinţă.   Mai 
mult,   se  ştie  că  în  critică  ideile  se  veştejesc  mai 
repede decât interpretările. 

 

Nu  numai  din  principiu,   dar  şi  dintr-o  afinitate 
temperamentală,   critical  trebuie  să  fie  animat  de 
spiritual de libertate,  o libertate,  totuşi dificilă,  care 
nu se lasă măsurată de constrângeri exterioare,  ci 
numai  de  obstacole  pe  care  singură  şi  le  ridică. 
Referitor la universal poeziei trebuie văzut ca pe un 

Cosmos  autonom,   ale  cărui  virtualităţi  poetice  trebuie  să  fie  surprinse  începând  cu  elementele 
fundamentale( focul,  apa ) şi terminând cu obiecte umile şi prozaice,  precum alimentele şi maşinile. 
Opera trebuie raportată la antecedentele ori “circumstanţele “ ei.  Acest raport este întotdeauna analogic. 
El implică certitudinea că a scrie nu înseamnă altceva decât să reproduce,  să copiezi,  să te inspiri din 
mediul  înconjurător.  Operaţiile  de  deformare  formală  sau  de  denegaţie  psihologică,   gama  largă  a 
fenomenelor compensatoare ce se pot ivi de-a lungul unui proces de creaţie ne duce la gândul că “opera 
îşi  este  sieşi  model  “,   cum scria  Roland Barthes în  Tehnica criticii  şi  a  istoriei  literare.   Unii  critici 
consideră că există o prejudecată a conţinutului anterior al operei.  Eu spun şi subliniez că nu există 
asemenea conţinut,  nu există nici un plan material,  nici un plan ideal. Opera autentică se împlineşte 
independent de material sau de intenţia de la care pleacă,  ea nu trebuie să fie apreciată prin raportarea, 
întotdeauna reductivă,  la eventualele ei surse. 

 

Adâncimea realităţii nu se obţine prin simplu paralelism. Punctul de plecare al criticului şi istoricului literar 
îl constituie existenţa independentă a operei,  existenţă paralelă,  dar nu analogă existenţei reale:” . . . 
când o operă există,  ea începe a-şi afirma un conţinut care nu este material din care a ieşit,  ci viaţa 
fictivă pe care o începe. Hamlet,  Crimă şi pedeapsă sunt obiectul a consideraţii de tot felul,  pe care unii  
ar fi  înclinaţi  a le socoti  exterioare problemei estetice şi fără îndoială că autorii  înşişi  nu s-au gândit 
vreodată că vor stârni atâtea comentarii.  “( Barthes). 

 

Abordarea universului operei trebuie făcută în aşa fel prin care să-i probeze realitatea fără să-i piardă 
specificitatea,  care să afirme,  altfel spus,  realitatea lui artistică.  Nici problemă critică nu depinde de 
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analogie ca atare,  ci de calitatea acestei analogii.  Nu este vorba de a confirma dacă baronul de Charlus 
este sau nu contele de Montesquiou,  ci dacă apariţia lui în romanul proustian are sau nu,  “adâncimea 
realităţii “,  cum zice George Călinescu.  O operă se construieşte de cele mai multe ori prin disanalogei, 
nu prin analogie cu presupusul ei “model “ real.  Dar Această disanalogei,  după părerea mea,  nu este ea 
însăşi,   decât  un  termen  al  unei  analogii  mai  esenţiale  şi  mai  cuprinzătoare.   Nu  este  nicio 
incompatibilitate între profunzimea realităţii şi întinderea operei,  această întindere trebuie să aibă ori să 
pară că are profunzimea realităţii.  Calitatea ei estetică se verifică prin această performanţă. 

 

Aşa cum subliniază şi George Călinescu,  critica şi istoria literară sunt ”înfăţişări ale criticii în înţelesul cel 
mai larg “.  Pornind de la această constatare putem spune că istoria literară înglobează şi critica propriu-
zisă ca pe un moment pregătitor indispensabil. În acest context,  nu există o deosebire esenţială între 
istoria literară şi  critica literară,   ci  între o istorie exterioară a literaturii  şi  una interioară,   adevărată. 
Diferenţa specifică a istoriei literare constă în aceea că “faptele ficţiunii trebuie să le dovedim realitatea 
artistică “. Această demonstraţie nu se realizează prin raportarea la vreun model biografic sau istoric, 
printr-un paralelism cauzal exterior,  ci prin căutarea unor argumente în implicitul însuşi al operei,  prin 
explicitarea virtualităţii ei.  Perspective e aici imanent-estetică,  nu genetică. George Călinescu spune că 
pozitivismul îşi închipuie că critical prin explicaţie înţelege arătarea raportului cauzal.  Toţi criticii,  aşa zişi 
ştiinţifici,   au făcut această eroare,  luând opera de artă ca un simplu fenomen obiectiv şi arătându-i 
cauzele exterioare. 

 

Disocierea între istoria fenomenelor reale şi istoria fenomenelor fictive,  respective între istoria exterioară 
a literaturii şi istoria literară propriu-zisă nu este definitivă.  Chiar dacă sunt disociate,  cele două tipuri de 
istorie sunt reunite printr-o gesticulaţie teoretică nelipsită de paradox. Aici identific esenţa istoriei literaturii 
cu  critica,   dar  nu  despart  radical  istoria  literară  de  istoria  generală.   Condiţia  lor  comună  este 
subiectivitatea.  În istorie şi mai ales în istoria literară nu există structuri obiective,  ci numai categorii şi 
puncte de vedere.  Jean Starobinski defineşte structura ca expresie a unei “conştiinţe structurante “. sau 
cum spunea Călinescu ”cunoaştem în măsura în care recunoaştem o structură,  în care organizăm “.  Şi 
tot  el  scria:”Istoria  este  interpretarea  însăşi,   punctual  de  vedere,   nu  grupul  de  fapte,   ci  această 
interpretare presupune un ochi formator.  “

 

Deci,  istoria nu este succesiune indiferentă a faptelor,  ci ierarhie a lor,  ordine subiectivă.  Subiectiv nu 
înseamnă nici  arbitrar,   întrucât  orice punct  de vedere trebuie să se bazeze pe fapte autentice,   pe 
documente. Însă G. Călinescu spune că ”pentru aceleaşi documente sunt posibile mai multe scenarii “. 
( Istoria ca ştiinţă inefabilă şi sinteză epică,  1947). 

 

Există şi o parte obiectivă în studiul istoriei,  constând în efortul preliminar de verificare a autenticităţii 
faptelor şi documentelor,   în expansiunea erudită,  în latura bibliografică şi cronologică etc.  Aşa că, 
istoria literară este o ramură a istoriei generale în măsura în care şi regimul acesteia din urmă îl constituie 
subiectivitatea.  Cu alte cuvinte,  istoria propriu. - zisă,  exterioară literaturii,  nu este mai obiectivă decât 
istoria literară. dar,  pe de altă parte,  şi istoria literară conţine o latură obiectivă.  Există un paradox 
constitutive al istoriei literare,  decurgând din paradoxul creaţiei literare însăşi: ea este în acelaşi timp 
semn al unei istorii  şi  opoziţie la această istorie.  Or,  istoria nu poate să se situeze decât la nivelul 
funcţiilor literare(producţie,  comunicaţie,  consum ) şi nu la nivelul indivizilor care le-au exersat. 
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În acest context,  critica literară,  sau abordarea psihologică a literaturii este fondată,  ca şi istoria literară, 
pe un paradox ce defineşte mai întâi literatura însăşi. De această dată este vorba de “ subiectivitatea 
instituţionalizată“.  Nu există istorie literară,  ci numai istorici literari,  fiindcă critică nu este subiectivă prin 
istoricitate,   ci  este  istorică  prin  subiectivitate.  A  instituţionaliza  subiectivitatea  nu  înseamnă  a  o 
absolutiza,  înseamnă a-I recunoaşte,  numai,  dreptul la existenţă într-un domeniu elective,  a-i acorda un 
statut  sigur,   bine precizat  din punct  de vedere teoretic.  Însă,   obiectivitatea e limitată mai întâi  prin 
factorul ideologic,  prezent în orice interpretare critică. Istoria limitează nu numai obiectivitatea dar şi,  în 
acelaşi timp,  subiectivitatea,  fiindcă opera deţine în acelaşi timp mai multe sensuri,  prin însăşi structura 
sa,  nu prin infirmitatea celor ce o citesc. Deoarece “obiectul este corelativ subiectului şi nu se poate 
gândi decât prin mijlocirea lui”,  spunea Călinescu. 

 

Critica  este  un  expozeu  asupra  altui  expozeu.,    un  meta-limbaj.  Sarcina  ei  nu  este  să  descopere 
”adevărul “ unei opera,  ci “validitatea “ acesteia şi are drept confirmare nu adevărul,  ci propria validitate. 
Validitatea expozeului critic este condiţionată,  pe de o parte,  de omogenitate şi coerenţa proprie,  pe de 
altă parte,  de măsura în care reuşeşte să facă prea-plinul obiectului despre care vorbesc. În critică,  dar 
şi în opera literare nu alegem un limbaj pentru că ni se pare necesar,  ci facem necesar limbajul pe care l-
am ales.  Obiectul poate fi saturat ”saturat “ însă şi printr-o omologie,  nu neapărat prin analogie,  la fel 
corespondenţa între autor şi operă,  corespondenţa între critic şi operă este omologică,  nu analogică.  Se 
poate spune “orice “ despre o operă anumită,  însă nu se poate spune “oricum “.  Orice limbaj este 
posibil,  cu condiţia să fie coerent şi saturant. 

 

Exactitatea  desconsiderată  la  nivelul  detaliilor  nu  interzice  verosimitatea  la  nivelul  ansamblului.   Nu 
trebuie să pară un paradox faptul  că  în  istoria literară  sunt  mai  puţin importanţi  scriitorii  în  sine,   ci 
sistemul epic este important. 

 În concluzie,  modelul istoriei literare şi critică este un model artistic şi unul logic. Coerenţa criticii este 
una abstractă,   dar şi concretă,  adică epică. 

Seneca sau homo sapiens ( erectus) robul destinului

Lucinus Annaeus Seneca  a trăit ( c. 4 î. Ch. -65 d. Ch. ), şi a scris sub efectele unui sistem politic şi 
social  instaurat  la  Roma după anul  27  î.  ch.,    inclusiv  fiind influenţate  de schimbările  survenite  în 
comportamentul  şi  mentalitatea locuitorilor  acestei  metropole.   Era  perioada când Octavian August 
instaurase regimul monarhic absolut ascuns sub falsa mască a principatului.  Acest regim se caracteriza 
prin faptul că monarhii dispuneau de imperium proconsulare maius, conform lui Eugen Cizek în Epoca lui  
Traian.   Împrejurări  istorice şi  probleme ideologice,   (  Editura Ştiinţifică  şi  Enciclopedică,   Bucureşti, 
1980,  pp. 124-125.  ),   ce garanta conducerea armatei,  controlul tuturor teritoriilor din afara Romei. 
Discuţiile  având  idei  originale  se  dezbăteau  in  arto,   adică  în  grupuri  restrânse,   căci  absolutismul 
interzicea exprimarea liberă a opiniilor în faţa ascultătorilor,  în piaţa publică sau în for. 
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În perioada de care facem vorbire Seneca era homo nouus,  adică om nou în senat,  un fel de 
consiliu suprem aristocratic al “foştilor magistraţi tradiţionali “ ce venea de pe vremea Republicii.  Însă 
Seneca nu şi-a exercitat activitatea numai în domeniul politicii,   ci  şi  în domeniul scrisului.   Fiind un 
scriitor de o fertilitate considerabilă,   alcătuind o operă deosebită şi  amplă în literatura latină.  Din 
păcate,  numeroase lucrări ale sale s-au pierdut,  mai ales acele tratate  ce abordau ştiinţele naturii sau 
cele ce studiau instituţiile altor popoare,  aplecându-se cu osârdie asupra istoriei egiptenilor,  acestea 
fiind “opuscule de etică “,  cum era Moralis philosophiae liber ( Carte de filozofie morală ).  Se pare că 
aceasta este cea mai închegată şi sistematică dintre scrierile sale.  Prin temperament Seneca n-a fost un 
filozof,  ci scriitor preocupat de filozofie.  Aşa cum şi Traian Diaconescu îl aprecia în studiu introductiv la 
Lucius Annaeus Seneca,  Tragedii,   vol. I,  ( Editura Univers,  Bucureşti,   1979. ).  Seneca,   pe lângă 
epigrame şi tragedii,  a scris o amplă corespondenţă filoziofică expediată prietenului său Lucilius,  ce s-a 
constituit în opera sa ce mai importantă,  Apokolokyntosis,  un opuscul care ironiza memoria împăratului 
Claudiu,  după ce acesta a decedat,  inclusiv şi un număr însemnat de lucrări în proză,  dialogi,  închinaţi 
unui  grup  de  prieteni  ai  săi.   Quintilian,    la  începutul  secolului  I  d.  Ch.,    teoreticianul  retoricii, 
semnalează  paleta diversă  a preocupărilor  şi  scrierilor  lui  Seneca,   amintind şi  de  succesul  acestor 
dialogi. (Quintilian,  Institutio Oratoria,  10,  1,  128:”  a scris aproape în toate genurile literare,  căci  
avem de la el discursuri,  poeme,  epistole şi dialoguri”-traducere de Maria Hetco,  Editura Minerva.  B. P. 
T.,   Bucureşti,  1974,  vol. 3,  pg. 190.  ). 

 Ca reprezentant al stoicismului târziu Seneca,   potrivit eticii sale,  susţinea că omul trebuie să se 
supună destinului în viaţa exterioară,  dar poate visa la o independenţă interioară,  a eului,  păstrând 
distanţă spirituală faţă de evenimentele care-l târăsc şi dispreţuind bunurile materiale.  Concepţiile sale 
etice au influienţat creştinismul timpuriu.  Împotriva stoicismului lui  Seneca şi a altor filozofi  a scris 
Sextus Empiricus,   ce a trăit  în secolul  al  II  d.   Ch.,    medic  şi  filozof  grec.  În scrierile  sale “Schiţe  
pyrrhoniene “ şi “Contra învăţaţilor “ şi mai ales în “Contra dogmaticilor “ îşi îndreaptă critica împotriva 
stoicismului  şi  epicurismului,   reprezentând  o sinteză  a  scepticismului  antic  şi  o  preţioasă  sursă  de 
informaţii asupra filozofiei greceşti în general,  dar şi latine.  În opera sa se găsesc germeni ai logicii 
propoziţiilor.  

Stoicismul  roman  a  fost  reprezentat  de  Seneca,   Epictet,   marc  Aureliu.   Acest  current  a 
promovat  o  concepţie  predominant  materialistă  în  filozofia  naturii  şi  o  bnoseologie  senzualistă.   În 
logică,  stoicii au fost precursorii  calculului propoziţional.  Etica  stoică reflectă criza sistemului social al 
epocii,  (  sclavagismul),   exprimând  refugiul  într-un  ideal  iluzoriu.  ”Înţeleptul  “  trebuie  să  trăiască, 
susţineau stoicii,  “potrivit raţiunii “,  să stârpească “pasiunile “( durerea,  frica,  pofta şi plăcerea),  să 
considere  virtutea  ca  un  singur  bun  adevărat,   iar  bogăţia,   Gloria,   sănătatea,   etc.   ca  lucruri 
neimportante şi “indiferente “.  Omul ( sapiens ) trebuie să se supună destinului.  Exaltarea datoriei, 
promovarea în sociatate a fermităţii în faţa vicisitudinilor vieţii constituie moştenirea pozitivă a moralei 
stoice,   idei  promovate  şi  de  Seneca.   În  stoicismul  târziu  (  perioadă  în  care  a  trăit  şi  Seneca)  s-a 
accentuat latura idealistă,   fatalistă şi  religioasă a doctrinei,  care,   sub această formă,  a influenţat 
începuturile creştinismului. 

Seneca crede într-un dialog între corp şi  suflet,   în  care sufletul  ar răspunde  prin judecata 
conştientă,  aceasta fiind esenţa vieţii. 
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Logica lui include şi gnoseologia.  La naşterea individului tabula rasa,  conştiinţa umană ar cunoaşte prin 
percepţii moştenite cu putinţa reflectării fidele a mediului înconjurător.  Raţiunea omenească ar controla 
şi  disciplina   viaţa  afectivă  pe  baza  reprezentărilor  comprehensive,   percepţiile  ce  poartă  germenii 
adevărului.  

Seneca are o preocupare deosebită faţă de conexiunile dintre noţiuni şi de notele particulare 
care “exprimă proprietăţile conceptelor “.  În “De beneficis “( 2,  34-35) Seneca afirmă că conceptele n-ar 
reprezenta corpuri,  cum susţineau stoicii de dinaintea lui.  Faptul că apreciază conceptele drept cuvinte 
şi  ordonări  ale  sufletului,   se  preocupă  de  departajarea  sensurilor,   de  lămurirea  procedeelor  şi 
categoriilor logice,  cum subliniază P. Grimal în “Place et role du temps dans le philosophie de Seneque “ 
în “ Revue des Etudes Anciennes,  7o,  1968,  pp.  92-100“. 

La Seneca însuşi timpul se structurează în raport de moravuri,  iar durata internă a perceperii 
evenimentelor se prezintă cea mai importantă faţă de cea exterioară.  El explică detailat că timpul rău 
consumat  se  comprimă  până  la  aneantizare,   cum reliefează  în  “De  bruitale  uitae “.   Timpul  este 
incorporal,  dar se corporalizează prin trăirea intensă a prezentului.  Gândirea lui Seneca asupra timpului 
se stratifică pe două niveluri.  Primul implică o inspiraţie epicureică şi este refuzul trecutului,  aşteptării 
anxioase a viitorului şi scurgerii inutile a prezentului.  La cel de-al doilea nivel,  scriitorul-filozof elimină 
idealul epicureic al plăcerii şi propune acţiunea continuă,  care să se contrapună timpului neantizat al 
inacţiunii,  acţiune de obârşie stoică şi menită să conducă spre echilibrul interior autentic. 

Seneca aderă la fatalismul stoic,  însă susţine că omul poate deveni liber şi controla soarta,  dacă 
o acceptă cu seninătate. (De breuitate uitae- Despre viaţa scurtă,  15,  5.   ).  Astfel libertatea există 
numai fiindcă există necesitatea.  El preconizează nu atât “extirparea pasiunilo “- cum ar fi:  plăcerea, 
mânia,  ambianţa,  durerea,  gelozia, - cât controlarea lor foarte fermă. (De ira-Despre mânie,  1,  7,  2 ). 
În mod sigur el consideră virtutea ca unică valoare a vieţii fericite,  ne evitând hedonismul (gr. hedone-
plăcere )  grecului Epicur.  Dar Seneca nu-şi limitează sfaturile la abţineri,  la ataraxie,  la tanquillitas,  ci 
obţinerea liniştei  prin practicarea virtuţilor. 

În  operele de la  bătrâneţe Seneca în scrisorile  către prietenul  Lucilius  combate cu stăruinţă 
teama de moarte şi de orice fel de boli şi dureri.  În sine moartea n-ar constitui nici un bine nici un rău.  
El nu admite supravieţuirea sufletelor decât cu ezitări şi exclusive pentru spirite de elite. 

În  “Epistole “spune:”Adevăratul  înţelept,   nu  e  supus  nici  unei  vătămări,   întrucât  nu  are  
însemnătate câte săgeţi îl ţintesc,  de vreme ce el rămâne de-a pururi neclintit “.  Iar în “De constantia  
sapients-Despre constanţa înţeleptului,  3,  5 “ spune că”  sufletul înţeleptului este dârz şi adună în el 
putere,  încât nici o vătămare nu-l clinteşte”.  Spre deosebire de alţi stoici,  cum demonstrează P.  Grimal 
în “Seneque “,  Seneca nu consideră că înţeleptul ar reprezenta un mit al raţiunii,  ci ar constitui doar o 
normă stimulativă,  şi îl apreciază ca realitate istorică.  Nicolae Mircea Năstase în “Conceptul de libertate  
la  Seneca “  publicat  în  “Culegere  de  studio  de   civilizaţie  română “(  Bucureşti,   1979,   pp.  77-93) 
precizează că  libertas dobândeşte la Seneca mai multe sensuri şi echivalează nu numai cu  libertatea 
interioară,  ci şi cu  judecarea corectă a defectelor prietenilor,  chiar cu o cunoaştere solidă a tainelor 
naturii. 
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Seneca nu a fost un un clasic,  ci,  mai degrabă un non-clasic,  dacă nu un anticlasic,  cum îl 
recomandă stilul  prozei  sale.   El  a  fost  un spirit  romantic ca temperament şi  a aparţinut curentului 
stilistic numit  stilul nou.  Acesta se caracteriza prin asimetrie,  culoarea poetică,  concizia,  patetismul, 
prelungind vechiul asianism literar şi ilustra constituirea unui neoasionism. 

Scriitorul-filozof roman prin concepţia sa despre viaţă a promovat rolul destinului în viaţa homo 
erectus,  acesta fiind robul întâmplării şi trăind într-un ”însemnat izvor de nelinişti: grija de a-ţi alcătui o  
mască,  spre a nu arăta nimănui chipul tău adevărat “.  ( “Să trăim cu simplitate; să alternăm întâlnirile 
cu singurătatea “). 

Shakespeare în viziunea scriitorilor români
-Prima parte-

Opera  marelui  dramaturg  englez  a  începu  să  fie  cunoscută  în  România  prin  al  patrulea  deceniu  al 
secolului XIX.  Pătrunderea operei lui Shakespeare la noi s-a făcut cu sprijinul Daciei literare,  şi se realizează prin 
intermediul traducerilor germane şi franceze şi mai puţin prin intermediul direct al operei.  Unul dintre primii 
scriitori români care a fost atras de opera dramaturgului englez este Ioan Popovici Barac ( 1776-1848),  autor al 
cunoscutei  Istorii  despre Arghir cel frumos şi  despre Elena cea frumoasă,  scriere populară apărută în 1801, 
ediţia a II-a,  Braşov,  1809.  Astfel a fost tradusă,  în româneşte,  piesa  Hamlet,  din traducere germană. În 
versiunea lui Barac această tragedie poartă titlul de Amlet,  Prinţul de la Dania,  Tragedie în cinci perdele,  după  
Shakespeare. Traducătorul nun e-a dat propriu- zis o traducere,  ci o prelucrare după o tălmăcire din germană. 

Mai târziu,  în Ţara Românească,  Ion Eliade Rădulescu îndeamnă tineretul să cunoască operele literaturii  
universale.  În 1846,  în Curierul românesc,  heliade publică articolul Început de biblioteci universale.  La capitolul 
Literatură-drame,  Heliade înscria numele lui Shakespeare,  după cel al lui Victor Hugo şi înaintea numelor lui 
Schiller şi Goethe.  Tot aici a văzut lumina tiparului şi prima piesă a dramaturgului englez.  Este vorba de Iuliu  
Cesare în  traducerea  căpitanului  Stoica.  Referindu-se  la  această  traducere,   Mihnea  Gheorghiu  scria 
următoarele: paşoptiştii aflaseră deci în drama lui Shekesperare cuvântul unui „căuzaş “de nădejde. Scria aceste 
cuvinte în studiu introductiv Un Shakesperare al oamenilor la ediţia Opere,  vol. I,  ESPLA,  1955,  p. 5.  

În  1848,  în  tipografia  lui  Josef  Kopaing apăreau două capodopere ale lui  Shakespeare,   este vorba 
despre  Romeo şi Julieta şi  Othello,  în traducerea anonimului Toma Bagdat. 

Scriitorii  paşoptişti  cunoşteau şi  ei  câteva dintre operele lui  Shakespeare,   fie prin intermediul  unor 
traduceri franţuzeşti sau germane.  Unul dintre aceştia,  anume Cezar Bolliac,  în Răspuns la articolul “Poezie “,  
datând din 1845,  se referee la Shakespeare şi Hugo,  pentru a combate teoriile lui Boileau( vezi Cezar Bolliac: 
Opere,  Editura de Stat,  1930,  p.  59).  În Ardeal,  aici unde se făcuse prima încercare de traducere a lui Hamlet, 
poetul Andrei Mureşanu emitea judecăţi de valoare asupra poeziei shakespeareene,  pe baza cunoaşterii operei 
acestuia,  precum şi al operelor altor scriitori englezi.  Într-un articol despre Artile sau măestriile cele frumoase,  
publicat în Telegraful roman,  din Sibiu,  poetul - după ce aminteşte de Ossian,  scrie: ” Către sfârşitul veacului al 
XVI-lea,  ieşi pe tapet geniul cel mare poetic,  cunoscut în toată lumea cultivată,  faimosul Shakespeare,  care aduse 
poezia engleză la o culme foarte înaltă “( apud Andrei Mureşanu Poezii şi articole,  E. p. 1.,  1963,  p. 161). 
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În alt colţ de ţară,  dar cam în acelaşi timp,  poetul C.  Stamati ( 1777-1868),  nu tăgăduia influenţa pe 
care au avut-o asupra sa câţiva dintre marii scriitori ai lumii- printre care aminteşte şi de Shakespeare. Poetul- care 
avea o vastă cultură literară- afirma în Precuvântare la Musa română (Musa românească,  compuneri originale şi 
imitaţii din autorii Europei…tom I,  Iaşi,  1868 ),   că a imitat pe marii autori ai Europei,  care- la rândul lor- s-au 
povăţuit cu înaintaşii lor. 

După 1848,  în primul deceniu al celei de a doua jumătatăţi al secolului XIX-lea,  cititorii  români au 
posibilitatea să cunoască în traducere tragedia Machbeth,   traducere făcută de către un anume Băjescu,  prima 
traducere a acestei opere în limba română.  Tot acum se constată şi primele influenţe ale operei lui Shakesperare 
asupra unor scriitori  români.   Unul  dintre aceştia,   Dimitrie  Bolintineanu,   cunoscuse cele câteva traduceri  în 
româneşte ale operei  lui  Shakespeare.   În poemul  Sorin sau tăierea boierilor  la Târgovişte,   poetul  este sigur 
influenţat de lectura lui Faust de Goethe şi a lui Hamlet.  ”În aşa zisele lui lucrări teatrale- notează D. Murăraşu-, 
Bolintineanu plagiază în chip naiv pe Shakespeare şi Hugo “( Istoria literaturii române,  1940,  p. 238).  G.  Călinescu 
afirmă categoric că “ sânt atât de nule şi de bizare,  încât nu suportă nici un studiu”. 

Un scriitor aparţinând generaţiei de la 1848,  dar ale cărui scrieri apar mai târziu,  este ion Ghica,  om cu 
o cultură multilaterală,  care a cunoscut şi opera lui Shakespeare.  Într-una dintre scrierile sale din  Convorbiri  
economice,  apărută în 1863,  Ion ghica îl citează pe dramaturgul englez,  socotindu-l drept cel mai reprezentativ 
scriitor al poporului englez. 

Unul dintre tinerii din secolul XIX,  Petre P.  Carp,  om politic şi critic literar,  manifesta un mare interes 
pentru opera lui Shakespeare.  Era singurul scriitor român din acel timp care avea în biblioteca sa opera scriitorului 
englez în original şi singurul care o citea direct în engleză.  El traduce Machbeth,  tragedie care mai fusese tradusă 
cu un deceniu în urmă de către Băjescu.   Traducerea lui  Carp a  apărut  în  1864.  Iacob Negruzzi  relatează  în 
“Amintiri din Junimea, ” Editura Cartea românească,  f. a. p. 14-15.,   despre momentul citirii acestei tragedii în una 
din şedinţele cenaclului Junimea.  A doua traducere a lui Carp este Othello,  “dramă în cinci acte de Shak(e )spe (a ) 
re “.  Un fragment din această tragedie a apărut în numărul pe martie 1868,  la Convorbiri literare,  iar în numărul 
din 15 aprilie,  acelaşi an,  se anunţa apariţia acestei traduceri. 

În  deceniile  următoare  ale  secolului  XIX-lea,   acţiunea  de  traducere  a  principalelor  opera  ale  lui 
Shakespeare  nu înregistrează un ritm accelerat.  Hamlet,   opera cea mai remarcabilă al scriitorului englez vede 
lumina tiparului într-o versiune românească abia în deceniul al optulea.  Traducerea aparţine dr. Stern - de la care 
ne-au rămas şi alte traduceri - şi Titu Maiorescu o recomanda lui Iacob Negruzzi drept “o traducere bunicică “, 
într-o scrisoare din 24 noiembrie 1875. ( I.  E. Torouţiu.  op. cit.,   vol. I,  p.  3). Adevărul este că această traducere 
n-a apărut în paginile  Convorbirilor literare,  nici în 1875 şi nici  în 1876,  ci  abia un an mai târziu,   în editura 
traducătorului.  La apariţia ei,  A.  D.  Xenopol avea să critice această traducere în Convorbiri literare( 1877,  XI,  p. 
276 ),  pentru faptul că “idea englezească este exprimată în româneşte în mai multe versuri decât în original “. 

În încheierea acestei primei părţi doresc să subliniez că Shakespeare a fost cunoscut în limba română 
prin tragediile sale.  Comediile care au atras mai întâi atenţia scriitorilor români,  au fost Visul unei nopţi de vară şi 
Femeia îndărădnică,  traduse de Haralamb C.  Leca. 
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Starea poeziei româneşti la începutul secolului XXI

Pentru a aborda această temă este necesar un îndelung exerciţiu de receptare a poeziei 
româneşti în ansamblu,  cu aplecare spre tendinţa de evoluţie a poeziei din a doua parte a 
secolului XX,  şi numai apoi este necesară o plonjare în panorama poeziei secolului XXI. 

În  acest  context,   cristalizarea criteriilor  de  selecţie  şi  a  conceptelor  cu care trebuie 
lucrat stau la baza analizei noastre.  O panoramă a poeziei de la Nichita Stănescu,  trecând pe la 
Cristian Popescu,  până la Claudiu Simonati se întinde pe o suprafaţă de timp considerabilă, 
greu de cuprins doar într-un articol,  mai degrabă poate fi expusă în Biblia înţelegerii poeziei 
romîneşti din secolul nostru,  de care făcea vorbire Ion Simuţ. 

Exegeza poeziei de astăzi înregistrează o evoluţie/ involuţie a poeziei,  prin apariţia unui 
nou curent literar,  pe care l-am denumit,  proglobmodernul,  despre care am scris în presa 
literară a anilor 2000.  Este o întoarcere,  pe jumătate,  la clasicism,  încercînd să înlăture mâzga 
postmodernismului opzecist a cărei poezie nu trasmitea nimic,  aducând un deserviciu limbii 
literare. 

Pentru a face,   succint,   o analiză  a poeziei  româneşti  la începutul  acestui  secol,   e 
necesar să priveşti  această panoramă ca printr-un ochean întors,   adică de la cel mai tânăr 
autor,  Adela Greceanu,  la Mircea Ivănescu,  care a decedat de curând. Poeţii tineri ai acestui 
început de secol,  au învăţat,   practic,  de la post-textualişti  (nouăzecişti  ),   postmodernişti, 
textualişti  (  optzeciştii),   manierişti,   experimentalişti  (  şaizeciştii),   în  frunte  cu  Angel 
Dumbrăveanu,  Marin Sorescu,  etc. 

O  privire  de  ansamblu  asupra  influenţelor  poetice  de  la  sfârşitul  veacului  trecut  şi 
începutul  acestui  secol  este  necesară  pentru  a  stabili  cele  cinci  metode  distinct  de  analiză 
comparativă prin raportarea la Identitatea eului poetic.  Se pare că tendinţa poeziei actuale este 
o prelungire a celei de la sfârşitul secolului XX,  care a fost şi este,  se pare,  instaurarea eului 
poetic ca instanţă absolută,  prin utilizarea şi eliminarea formelor de retorică pentru a se ajunge 
la eul real absolut,  adică la Voce. 

Am constatat că poeţii de la începutul secolului XXI nu prea îşi pun întrebarea cine se 
exprimă în versurile lor,  abandonându-se fără voia lor versului impersonal. 

Vorbeam mai înainte despre cele cinci metode de analiză: metoda argheziană ar consta 
în  exploatarea  impurităţii  limbii,   metoda  blagiană  -  expresionistă  care  glisează  între  eul 
exterior,  amplificat cosmic,  şi  un eu interior problematizat. Urmează metoda lui Ion Barbu,  de 
textualizare  a  discursului  care înlocuieşte eul  poetic  cu o instanţă  textual  suverană care  se 
reflectă doar pe sine în oglinzile  textului,   ce o numim realitate textuală.  Mai este metoda 
bacoviană ce constă într-o formă de existenţialism al eului poetic care se contemplă pe sine 
într-o  formă  degradată  şi  agonală,   urmând  metoda  stănesciană  care  este  dată  de 
postmodernismul  necuvintelor,   eul  poetic  fiind  situate,   cum  ar  spune  Marin  Mincu  în  ” 
interstiţiile spaţiului metalingvistic“. 

Am observant,  într-o analiză a raportului realitate-limbaj (text ),  că tinerii poeţi care 
urmează metoda lui Nichita Stănescu,  poezia lor afirmă că realitatea înseamnă mai mult decît 
limbajul,  cuprinzând potenţele preverbale. Ei cred că realitatea este doar limbaj şi ce nu este 
limbaj nu există.  Cei care urmează metoda lui Sorescu preţuiesc  realitatea double-face,  în care 
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lumea şi limbajul coexistă,  dar pot fi abordate în mod ironic,  ori grav,  experimentalist cum o 
face Mircea Ivănescu. 

Poeţii  de  la  începutul  secolului  XXI,  pentru faptul  că aplică procesul  de textualizare, 
poezia lor a luat locul a ce se numea în perioada primei jumătăţi a secolului XX emoţia sau 
sentimentul.  Transferul poetic obişnuit - realitate-a fost îndreptat spre opoziţia realitate -text. 

Poetul de la începutul acestui secol  a devenit acel “ de-scriptor“ care pune în text tot ce 
atinge,  până şi inefabilitatea.  Acesta nu vizează Poezia,  ci “textele “,  problema lui nu mai 
constă  în  scrierea  versurilor,   ci  de-scrierea  mecanismelor  acesteia-  ocultând  poemul-. 
Creându-şi senzaţia că se află la interstiţiul dintre realitate şi text,  aşa cum Platon lăsa să se 
întrevadă ideile în vacuumul realităţii. 

Dicteul textualist folosit de poeţii  de azi  constă în producerea de text şi  metatext în 
acelaşi timp.  Textul poetic fiind organizat în pulsiuni poetice ale actului liric,  care nu mai este 
interesat decât să comunice autenticitatea trăirii sale şi evitând de a comunica o anumită idée. 

Poezia actuală,  cea care nu se înscrie în globmodern,  are diferite caractere revelatoare 
-  colocvialitatea  ironică,   folosind  semnele  de  punctuaţie  nefireşti  şi  o  oralitate  simulată, 
discursurile care încearcă să spună totul pentru a masca diferite complexe,  cum ar fi forme de 
demenţializare a realului,  poeme schizofrenice,  pornografice,  obsesii viscerale,  autoexecuţiile 
eului şi simţiri dereglate,  promovarea gradului zero al scriiturii,  a unei stări poetice plasmatice, 
prin contestarea rolului metaforei. 

Aceşti  poeţi  care  practică  textualismul  au  atitudini  radicale  în  raport  cu  universul 
literaturii  :  ei  susţin  că toţi  poeţii  care  nu se  supun imperativului  scriiturii  sunt  consideraţi 
păşunişti şi tradiţionalişti. 

În această perioadă şi în acest peisaj literar au apărut poeţi tineri a căror cărţi au fost 
publicate de edituri cunoscute,  dar,  din păcate,  datorită modului defectuos de promovare a 
cărţii aceştia au rămas aproape anonimi.  Amintim în acest contest pe:Răzvan Ţupa,  Dan Sociu, 
Elena  Vlădăreanu,   Claudiu  Komartin,   Lavinia  Bălulescu,   Livia  Roşca,   Linda  Maria  Baros, 
Violeta Ion,  Miruna Vlada,  Diana Geacăr,  Andra Rotaru,  etc. 

Generaţia „ milenaristă“ care are un program declarat anticalofil şi minimalist nu prea s-
a impus pe piaţa poeziei. Această poezie este una cu bătaie scurtă,  fapt dovedit de precocea ei 
manierizare.  Acest contigent are déjà micile lui  ierarhii.  Printre aceştia se află Livia Roşca, 
născută  în  Drăgăşani,   la  1980,   cu  volumul  “Ruj  pe  icoane “,   volum premiat  de  Uniunea 
Scriitorilor.   Din  păcate,   această  poezie  scrisă  de  concetăţeana  mea,   nu  justifică  integral 
asemenea aprecieri.  Acest caz mă face să constat că există un mod de a face pe cineva poet şi 
ai  construi  o mică glorie.  Laudele nemeritate de pe coperta a patra ale  criticilor  Alexandru 
Matei,  Tudorel Urian şi Al.  Cistelecan laudă nişte poezii siropoase şi anoste.  Se pare că această 
poetă nu are viitor. Volumul de debut  este un excelent produs,  de la ambalaj la reclamă,  al 
unui serviciu de marketing literar profesionist-din care lipseşte poezia. 

După cum se observă,  cu ajutorul unor critici onorabili se promovează grafomania şi 
veleitarismul. 

Un  anumit  ecou  a  avut  textile  Mirunei  Vlada,   din  volumul  “Poeme extrauterine  “, 
apărute la Editura Paralela 45,  în 2004. Născută în Bucureşti în 1986,  autoarea debutase cu un 
an înainte în revista  Luceafărul,  prezentată de Octavian Soviany.  Alexandru Matei vorbeşte 
despre  “  autenticitatea  spunerii“,   Aurel  Pantea scrie  despre  “voluptatea  deziluzionării,   ce 
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trimite  în  limbaj  impulsurile  unei  feminităţi  ce-şi  calmează  toate  libertăţile  şi  toate 
decomplexările “.  Toate aceste elogii sunt rostite cu jumătate de gură,  cu rezerve subtextuale. 
Aceste constatări,   unele laudative nu reprezintă în niciun fel garanţia valori.  Şi în al doilea 
volum al  acestei  autoare intitulat  “Pauza dintre vene “,   apărut  în 2007,  la Editura  Cartea 
Românească descoperim un manierism lipsit  de  accente  personale.  Descoperim,   la  fiecare 
poem,  banalităţi rostite emfatic şi aşa zise filosofări anoste. 

Spre  deosebire  de  precedenta  poetă,  în  poeziile  Laviniei  Bălulescu  din  volumul 
“Lavinucea “,  apărut la  Cartea Românească,  în 2007,  născută la Drobeta –Turnu Severin în 
1985,  are capacitatea de a se întoarce în copilărie şi cu evident înclinaţie ludică,  cu influenţă 
din Mircişor al lui Cărtărescu din Orbitor şi din personajele lui Cristian Popescu. Această poetă a 
debutat cu volumul “Mov “,  în 2004,  la Editura Prier, titlu identic cu titlul  volumului de poezie 
a  unui  poet  din  Petroşani,   volum apărut  la  Editura  Fundaţiei  “I.  D.   Sîrbu “,   condusă  de 
scriitorul Dumitru Velea. 

Poemele,  26 la număr,  au graţie şi sprinteneală,  demne de luat în seamă. 
Un alt poet al acestui secol este Valentin Radu,  care în 2001 a publicat volumul “ Înapoi 

în Arcadia“,  la Editura  Paralela 45,  pe atunci minor care s-a apucat să se joace înainte de 
vreme cu lucrurile serioase de pe lumea aceasta,  între care se numără şi poezia. 

Mircea Bârsilă a girat debutul lui Alexandra Pârvan cu volumul “Prinsoare “,  apărut în 
2001,   observând  o  “armonizare  a  contrariilor”,   remarcânduse  prin  asociaţiile  duale,   în 
spiritual unui onirism îmblânzit de emoţia credibilă,  cu remarcă Adrian Alui Gheorghe. 

Şi la Cluj descoperim o paletă diversă de abordare a stări poetice. De la şaizeciştii Aurel 
Rău,  Aurel Gurghianu,  la optzecişii  Ion Mureşan,  Ion Cristofor şi până la milenariştii Ionuţ 
Ţene,  Flavia Teoc,  MihaI Bumb,  etc,  toţi au îmbogăţit ideatica şi structura poeziei prin felul de 
exprimare a ideilor. 

Fiecare zonă a ţării îşi are grupul ei de poeţi,  din păcate puţini cunoscuţi,  chiar dacă 
poezia lor dezvăluie talente autentice. Vina o are felul de distribuire şi difuzare a cărţilor şi a 
presei literare. 

Astfel,  în zona Doljului,  Hunedoarei şi al Orăştiei sunt poeţi demni de a fi luaţi în seamă 
şi citiţi cu interes. Printre aceştia enumărăm pe: Any Drăgoianu,  cu debut editorial în 2005, 
Dumitru Velea,   Mihai  Duţescu,   Petre  Gigea-Gorun,   Eugen Evu,   Janet  Nică,   Ion Pachia-
Tatomirescu,  Marius Robu,  Claudiu Nicolae Şimonaţi,  Llelu Nicolae Vălăreanu şi alţii.  O parte 
din aceştia  au fost  cuprinşi  în antologia  Lumina cuvintelor,   întocmită cu profesionalism de 
Claudiu Şimonaţi. 

Parafrazându-l pe Malraux,  pot să conchid că în Secolul  XXI se vor naşte marii noştri 
poeţi,  sau poezia va dispărea,  prin paginile efemere ale internetului. 

Teatrul ca formă de exprimare a societăţii 

A explica înţelesul  teatrului  ca „expresie a publicului”,   parte componentă a societăţii,   în 
primul rând trebuie să acceptăm un dat de facto,  că în acest context două unităţi sunt de facto: prima,  
realitatea  socială  în  care  omul  e  deopotrivă  subiect  şi  obiect  (deci:  contextul,   timpul,   spaţiul, 
dramaturgul,  regizorul,  spectatorul),  de partea cealaltă,  piesa de teatru (mesaj,  cod,  valoare),  ca 
realitate fictivă instituită de subiectivitatea creatoare (autor,  regizor,  actor).  În acest sens,  spectacolul 
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de teatru apare ca însuşi nucleul întregului proces,  „confirmată astfel de sensul desfăşurării lui şi de 
poziţia privilegiată ce o deţine faţă de ceilalţi factori”.  (Ion Vasile Şerban).  Important este că fiecare din 
aceşti factori ar exista doar prin şi pentru fiinţarea spectacolului,  în timp ce acesta îl cuprinde pe toţi, 
subliniindu-le existenţa concretă.  

Spectacolul  de  teatru  venind  din  centrul  procesului  literar  şi  aparţinând,   apoi,   spaţiului 
determinant şi  determinat,  sferei  materiale şi  obiective,  dar şi  celei ideale şi  subiective; teatrul îşi 
afirmă un dublu caracter:  acela de fapt social,   aparţinând lumii  reale,   natură supraadăugată lumii 
spiritului  şi  acela  de  fapt  literar,   existenţă  ideală  aparţinând lumii  spiritului  şi  valorilor  culturii,   în 
condiţiile când în teatru,  „textul trece pe un plan secund,  iar ceea ce contează în primul rând este 
personajul  care  acţionează  pe  scenă şi  motivul  pentru  care  acţionează”.   (Cesare  Brandi).   Această 
subordonare a textului faţă de actor nu alterează deci faptul esenţial conform căruia reprezentarea unei 
drame se află în acelaşi raport cu drama scrisă în care se află la parole faţă de limba folosită atât de 
autor cât şi de spectator.  Acesta din urmă reacţionând,  mai mult sau mai puţin,  la text,  în funcţie de 
ideile transmise,  care coincid,  sau nu,  cu concepţiile lui.  Există o axiomă.  Ce înseamnă,  deci,  această 
axiomă? Întrebările tradiţionale îi confereau,  în mod constant,  un sens gnoseologic,  îndreptând atenţia 
asupra  posibilităţii  de  explicare  a  teatrului  prin  spectator  (parte  integrantă  a  societăţii),   ori  de 
cunoaştere a societăţii prin teatru.  (Vezi operele lui Eschil,  Shakespeare,  Ibsen,  Caragiale etc. ) Prin 
teatru înţelegând expresia scenică a textului scris.  

Caracterizarea noţiunii de dramaturgie ca proces social şi de teatru ca ansamblu de exprimare 
a textului scris,  în care menirea actorului este de a purta un mesaj şi de a personifica o întâmplare,  se 
poate face prin „ontologia existenţei sociale”.  

Invenţia noii imanenţe obiectivării dramaturgiei,  configurată ca o lume nemijlocit dată,  trăită 
şi „jucată”,  indiferent de idealitatea ei,  se întemeiază pe sinele real („societatea în schimbul ei material 
cu natura”) nu poate să se despartă de aceasta până la decât într-un mod cu totul aparent.  „Orice 
existent,  scria undeva Goethe,  este un analog a tot ce există,  de aceea,  cele existente ne par în acelaşi 
timp izolate şi legate între ele”.  

Lumea scenică,  aparent fictivă,  trimite mereu spre lumea omului  adevărat: nu ca spre o 
dovadă a validării,  nu ca o condiţie a fiinţării ei ca o lume a omului.  Subiectivitatea socializată îşi găseşte 
confirmarea propriei deveniri în dramaturgie,  prin această cerinţă a obiectivării teatrului.  

În contextul faptului că teatrul fiind „expresia societăţii”,  dar nu în forma unei „conştiinţe 
despre”,  ci ca o „conştiinţă de sine” a lumii omului,  interioritatea acestei lumi se vădeşte ca destin al 
omului unui anume moment social.  Astfel,  teatrul se afirmă ca o conştiinţă a societăţii,  a devenirii 
omului  ca  om.   Tocmai  acest  fapt  conduce  spre  coborârea  teatrului  la  nevoile  de  a  răspunde  la 
întrebările ce frământă societatea la un moment dat.  teatrul trebuie să fie oglinda - răspuns al acestor 
întrebări.  Când acesta vine în întâmpinarea societăţii,  prin problematica pe care o dezbate,  întâlnirea 
acestora,  a flagranţei şi prezenţei,  face ca teatrul să devină instrument sau tribună a omului ca membru 
al societăţii.  Să nu uităm,  în acest context,  că teatrul se bazează pe flagranţă ca suport al prezenţei, 
acesta explicându-se prin actorul-tramă,  exponent al societăţii.  
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Televiziunile româneşti un rău necesar?

Aplicând cele spuse de Protagoras din Abdera ( versiunea lui A. Rezuş din Antologia filosofică), 
care spunea că “Omul e măsura tuturor lucrurilor,  a celor ce sunt întrucât sunt,  cât şi a celor ce nu sunt,  
întrucât nu sunt “,  la nivelul televiziunilor care emit pe teritoriul României,  pot spune că lucrurile “care 
nu sunt” dar cărora omul le  poate fi  totuşi  măsura,   tocmai „  întrucât nu sunt“,   sunt televiziunile 
româneşti,  care impun o realitate  diferită,  în folosul  patronilor acestora,  a partidelor,  şi în slujba unor 
grupuri de interese.  

Datorită  emisiunilor,   promovate  de   televiziuni,   care  promovează  nonvaloarea,   ignorând 
marile  personalităţi  ale  culturii  româneşti  din  România  Tainică  şi  profundă,   s-au  inversat  valorile. 
Limbajul  folosit  de  moderatori,   prezenţa  pe  micile  ecrane  în  mod  permanent  şi  insistent  a  unor 
“personaje “ dubioase,  care n-au făcut nimic folositor comunităţii,  doar etalându-şi sâni siliconaţi,  sau 
expunându-şi  bicepşi  tatuaţi  ca  de  puşcăriaşi  şi  schelălăind câteva note  ce  vin  dintr-o  cacofonie  ce 
asociază  sunete  neplăcute  şi  discordante  într-o  vorbire  incoerentă.  Pe  aceste  televiziuni  le  uneşte 
sindromul minoratului.  Despre acest fapt marele critic Titu Maiorescu,  avertiza în legătură cu primejdia 
minoratului încă de la 1867:”Când se află diminutive în fiecare strofă,  şi la fiecare ocaziune,  când gura  
este mică,  piciorul mic,  Maria mică,  Ioniţă mic,  garoafa mică,  atunci e mic şi poetul,  mică şi literature  
şi toate se află în decadenţă “.  Astăzi în locul acestui sindrom a apărut un altul,  sindromul minotaurus.  
Totul este mare,  mult şi vorbărie goală pe ecranele televizoarelor.  Nu se mai promovează diferenţa 
dintre ce este rău şi ce este bine.  Răul este promovat în numele libertăţii de opinie.  Oare acestea sunt 
valorile poporului nostru? Ce pot să înveţe copii şi tineretul nostru de la aceste televiziuni?

Pe de altă parte,  tot aceste televiziuni vin şi se plâng de cât de jos a ajuns nivelul de cultură al 
telespectatorilor. Această poziţie duală va face ca în continuare ştacheta culturală a populaţiei noastre 
că gliseze şi mai mult în jos.  

Rolul televiziunilor este de informare şi culturalizare a maselor.  Însă la noi,  datorită ratingului 
înţeles greşit şi numai în sens comercial,  a condus aceste televiziuni să facă un deserviciu grav culturii 
române şi în special spiritului moral al neamului nostru. 

Parcă voit,  emisiunile de pe micile ecrane doresc ratarea destinului istoric al românilor,  cum 
spunea Cioran,  “se exprimă în satisfacerea cu un rol mediocru,  cu o respiraţie lipsită de amploare şi un  
ritm lent  “. 

După evenimentele din 1989,  orgoliile s-au aprins la maximum şi în rândul creatorilor de artă, 
interesele au căpătat contururi  precise,  stimulate de economia de piaţă,  starea de beligeranţă s-a 
extins la nivelul tuturor aşa-numitelor generaţii.  În acest sens aceştia au făcut compromisuri asociindu-
se cu patronii de media.  Cei dintâi urmărind să-şi promoveze lucrările prin compromis,  făcând jocul 
cercurilor îmbogăţiţilor,  cei de-al doilea urmărind să se îmbogăţească cu orice preţ,  încălcând orice 
morală,  chiar şi cea creştină,  prin promovarea nonvalorii şi a prostului gust. 
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Asistăm,  în perioada scursă de la evenimentele din 1989,  potrivit unei speciale dialectici în 
relaţia valoare-autoritate - nonvaloare,  deviată de la traseul ei normal,  la o încrâncenată bătălie a 
recanonizării.  Această operaţie de re(canonizare ),  ce nu ţine de cele sfinte,  nu înseamnă în spaţiul 
media,  altceva decât promovarea,  selectarea şi consacrarea non-valorilor care aduc bani patronilor 
media şi toate celelalte avantaje materiale,  chiar politice,  care decurg de aici.  Astfel au fost promovate, 
aşa zise, ”valori “fără autoritate,  ignorând ceea ce spunea Karl Jaspers despre Socrate care era definit 
“massgebende Menschen “,  care înseamnă om care dă măsura,  dătător de măsură. 

În mod cert,  telespectatorii de bună credinţă  consideră că unele televiziuni intră în categoria 
“omului “ de care face vorbire Socrate: “M-am hotărât să cercetez lucrul cam în felul acesta: m-am dus  
la unul din cei care erau socotiţi înţelepţi,  pentru ca acolo,  mai degrabă decât oriunde,  să dezmint  
oracolul şi apoi să-i arăt Zeului: Omul acesta e mai înţelept decât mine,  în timp ce tu ai spus că eu aş fi.  
Cercetându-l deci pe acesta- nu-i nevoiesă-l spun pe nume,  era unul dintre oamenii politici/. . . / mi s-a  
părut că omul meu trece drept înţelept în ochii celor mai mulţi şi în primul rând în ai lui însuşi,  dar că nu  
este “. 

O parte din televiziunile noastre nu au înţeles,  sau nu doresc să-şi ia rolul în serios de informare 
şi  culturalizare  a  maselor,   ele  promovează  numai  partea  abjectă  a  neamului,   contribuind  la 
analfabetizarea acestuia.  De la Socrate la Voiculescu,  Nicula,  Păunescu,  Vântu,  etc.,   valoarea şi 
autoritatea s-au însoţit mereu într-o dialectică a cărei ţesătură,  departe de a fi armonioasă şi liniştită,  s-
a dovedit nefastă şi dramatică pentru neamul românesc. 

Toleranţa deosebirilor baza  constituiri solidarităţii  

În orizontul lumi de astăzi, după căderea comunismului în Europa de Est,  oamenii  îşi afirmă 
identităţile etnice,  religioase şi naţionale. Forţele de stânga în numele unor false unităţi nu au înţeles 
niciodată  grupurile  etnice  care  se  străduiau să-şi  păstreze  identitatea,   limba,   tradiţiile,   cântecele 
populare,  cântecele de leagăn. În situaţia actuală când în ţara noastră se reafirmă pregnant minorităţile 
în cadrul statului unitar naţional toleranţa faţă de comunităţile de minoritari este impusă, încă, de la 
început în Constituţia României.  Abordând principiul unitate prin diversitate. 

Un specific al poporului român din timpurile cele mai vechi a fost toleranţa. Aşa se explică 
adăstarea pe acest teritoriu carpato-danubiano-pontic a unor popoare migratoare care au găsit aici 
înţelegere,  toleranţă şi condiţii de a rămâne definitiv. 

Prin dezrobirea ţiganilor survenită la mijlocul secolului 19 s-a făcut un prim pas în 
respectarea unui drept fundamental al omului: libertatea. 

În condiţiile actuale, când unitatea vestului Europei este ea însăşi un produs-sau cel puţin un 
succesor istoric-al separării,  realizarea Comunităţii Europene a fost precedată de secole de  separatism, 
de state suverane,  şi de guverne democratice.  Practica democraţiei. chiar şi în stadiile ei de început, a 
relevat  ineluctabil  faptul  că  nu  există  un  singur  demos,   şi  că  separarea  era  necesară  dacă  era  ca 
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democraţia să poată fi menţinută. Astfel, şi în ţara noastră întâlnim aceeaşi situaţie,  multinaţionalismul 
este o funcţie a vieţii politice. Acesta se reflectă în viaţa de zi cu zi, când minorităţile au şcoli în limba lor, 
îşi  pot  etala  în  mass-media,   în  cotidian  amintirile  istorice,   obiceiurile,   convingerile,   ideile  şi 
devotamentul. După evenimentele din 1989 confesiunile religioase şi-au putut construi lăcaşuri de cult 
în  care  se  oficiază  în  limbile  minorităţilor  naţionale  şi  în  tradiţia  religiei  respective.   Se  observă  că 
membrii unor minorităţi etnice de la noi sunt caracterizaţi de o conştiinţă politică mai pregnantă. Un 
indiciu al sporirii conştiinţei politice a minorităţilor etnice este cerinţa acestora  de lărgire a programei 
didactice pentru a o face să reflecte rolurile jucate de minorităţi în istoria România. În acest sens s-au 
deschis clase şi şcoli în limba acestora. Politica României este aceea de a promova unitatea, solidaritatea 
în diversitate prin toleranţă şi drepturi individuale, egale pentru toţi locuitorii ţării. În acest proces de 
promovare a grupurilor etnice,  România ar trebui  să includă minorităţile  etnice în procesul  politicii 
externe statului nostru,  în felul acesta ar spori capacitatea ţării de a juca un rol important în lume-deşi 
între minorităţi există deosebiri considerabile în privinţa trecutului, intereselor şi agendelor lor. 

Există o tendinţă de diversitate în educaţie. Adepţii pluralismului au drept obiectiv o cultură 
comună mai bogată, în vreme ce promotorii particularismului susţin că o cultură comună nu este nici 
posibilă,  nici dezirabilă. În prezent,  ne dăm seama că pluralismul cultural este una dintre normele unei 
societăţi  libere,   că  deosebirile  dintre  categoriile  etnice  constituie  o  resursă,   mai  curând  decât  o 
problemă care se cere rezolvată.  O caracteristică distinctivă a României este faptul că cultura noastră 
este rezultatul dintre subculturile care convieţuiesc pe teritoriul ţări. Să ne gândim la rolul armenilor, 
ungurilor,  bulgarilor,  aromânilor,  slavonilor (în scrierea bisericească şi dezvoltarea tiparului) şi chiar al 
ţiganilor (mai ales în muzică),  în dezvoltarea culturii,  ştiinţelor,  arhitecturi,  de-a lungul istoriei noastre. 

Existenţa unei comunităţi multietnice autentice necesită însă mai mult decât ţeluri comune 
şi nobile predominante de toleranţă. Ea trebuie să concentreze totodată activităţi cotidiene comune,  ce 
ţin cont de necesităţile tuturor componentelor etnice ale acestei comunităţi. 

În acest sens la noi mai sunt de făcut câţiva paşi,  printre care ar fi predarea religiei în şcoală 
acolo unde elevii unei minorităţi etnice,  sau români,  sunt de altă confesiune religioasă. Dar şi creează 
de drepturi  egale cu celelalte minorităţi  şi   etnia majoritară  pentru ţigani,  iar  ei  să înţeleagă că au 
obligaţii faţă de statul din care fac parte. Trebuie evitată discriminarea pozitivă. 

În Convenţa europeană privind drepturile omului este stipulată libertatea cuvântului, dar şi a 
religiei, libertatea de a publica,  libertatea de asociere, excluderea autoânvinuirii impuse,  a percheziţiei 
sau detenţiei arbitrare şi a pedepselor crude sau neobişnuite, dreptul la tratament egal conform legilor 
şi la proceduri juridice echitabile pentru impunerea unor sancţiuni sau acordarea unor beneficii legale. 
România a armonizat legislaţia în direcţia  Convenţiei europene,  dar din păcate mai sunt neajunsuri în 
aplicarea  practică a acestora, inclusiv continuarea armonizării legislaţiei noastre cu cea europeană. Ar fi 
necesar să adoptăm şi noi o Cartă a Drepturilor care v-a poseda mai multă autoritate decât legislaţiile 
obişnuite. Aceasta este pur şi simplu o formă rezonabilă de cumpătare colectivă pe care chiar şi românii 
cu opinia lor majoritară privind problemele care îi interesează în cea mai mare măsură o pot sprijini fără 
rezerve.  Se spune în popor că toleranţa se află în  distanţa dintre obrazul meu şi obrazul vecinului. Nici 
Legea nici organele coercitive nu fac pe oameni să se înţeleagă,  să fie toleranţi,  să fie solidari unii cu 
alţii,  ci numai înţelepciunea şi cumpătarea. Pentru liniştea noastră,  creativă, a poporului,  e necesar să 
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iertăm  greşelile  trecutului  şi  chiar  ale  prezentului.  Dacă  menţinem  răzbunarea  pentru  nu  ştiu  ce 
eveniment din istoria comună a neamurilor noastre de pe teritoriul ţării ne facem egali cu „adversarul”, 
dar  iertându-l  ne  arătăm superior  lui.  În  comunitatea  în  care  trăim dacă  ne  ocupăm prea  mult  de 
defectele etniei de alături n-avem timp să le îndreptăm pe ale noastre. Cu cât comunitatea în care trăim 
este  mai  democratică,   solidară  şi  tolerantă  cu  atât  mediul  din  România  este  mai  ospitalier  pentru 
investitorii străini. 

Toleranţa şi solidaritatea ca elemente principale a instalării  democraţiei nu trebuie să fie 
precedată de existenţa unor adepţi autentici ai democraţiei. Întrucât constituie un mijloc de facilitare a 
unei coexistenţe care altfel este greu de menţinut,  normale democraţiei pot fi îmbrăţişate pur şi simplu 
ca expedient necesar. Politologuil Andrew Janos spunea că noile regimuri internaţionale pot contribui la 
ocrotirea sistemelor democratice din Estul Europei şi fragile împotriva efectelor intemperiilor economice 
(vezi criza de acum) şi politice internaţionale şi la ferirea lor de capcanele înapoierii. Aşa s-au petrecut 
lucrurile în Europa Occidentală în perioada postbelică şi în sudul Europei în anii `80. Dacă este plasată în 
contextul de ansamblul al Europei,  s-ar putea ca noua cultură civică a Europei Răsăritene să elimine 
chiar ameninţarea naţionalismului şovin,  care altminteri ar putea fi aprins de conflictele politice pe care 
le zămisleşte înapoierea. 

În demersul nostru de armonizarea deosebirilor dintre noi şi etniile conlocuitoare trebuie să 
ţinem seama şi de aceste apofteme: Dacă s-ar clădi CASA SOLIDARITĂŢII ŞI TOLERANŢEI, cea mai mare 
încăpere ar fi SALA DE AŞTEPTARE. În comunitate nu ar trebui să fie ca la balul mascat;când toată lumea 
îşi scoate masca, se pierde toleranţa şi solidaritatea.  Cu banii poţi cumpăra o locuinţă,  chiar un oraş, 
dar nu poţi cumpăra armonia şi toleranţa comunităţii.  Cu bani poţi cumpăra o carte, un spectacol a unor 
etni, dar nu poţi cumpăra cultura acesteia. 

Şcolile  trebuie  să  păstreze  un  echilibru  între  cerinţele  individului  şi  cele  ale  totalităţii 
indivizilor. Este important să fie perpetuată o conştiinţă a comunităţii naţionale-o societate şi o cultură 
care definesc identitatea tuturor cetăţenilor. 

În şcoli şi facultăţile de la noi,  tinerii ar trebui să înveţe că pluralismul cultural este una 
dintre  normele  unei  societăţi  libere,   că  deosebirile  dintre  categoriile  etnice  constituie  o  resursă 
naţională,  mai curând decât o problemă care se cere rezolvată. O caracteristică distinctivă a româniei 
este faptul  că cultura ei  este rezultatul  interacţiunii  istorice dintre subculturile  care convieţuiesc  pe 
teritoriul nostru. 

O  populaţie  cu  mai  multe  etnii  posedă  căi  diferite  de  abordare  a  problemelor  şi  de 
exploatare a şanselor,  un mozaic bogat de talente şi strategii de adaptare,  de promovare şi o gamă 
amplă de moduri de a comunica şi a intra în interacţiune cu restul lumii. 
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Un anumit egoism al istoricilor literari şi de artă

Pentru început e bine să definim,  conform Dicţionarului Limbii  Române editat de Academia 
Română,  ce înseamnă istorie (literaturii,  artelor),   aceasta este: Ştiinţa care studiază dezvoltarea şi  
schimbările succesive într-un anumit domeniu:istoria literaturii, istoria artelor. 

Se  cunoaşte  faptul  că  istoria  naţiunilor  consemnează  cu  amănunţime  victoriile,  dar  şi 
înfrângerile. Arheologia,  o ramură a ştiinţei istoriei studiază şi consemnează  în amănunţime cea mai 
mică  relicvă  descoperită.  Toate  acestea  fac  parte  din  patrimoniu  cultural  şi  istoric  al  umanităţii.  O 
adevărată armată,  de cercetători,  nu-şi permite să treacă cu vederea cea mai mică înfrângere,  cea mai 
mică victorie,  un semn heroglific,  o relicvă antropologică sau arheologică din lanţul nesfârşit al evoluţiei 
societăţii  omeneşti.  Patrimoniu  ce  face  parte  din  istoria  naţiunilor.  Singurii  care  şterg  cu  buretele 
indiferenţei, al intoleranţei,  pagini întregi din istoria artelor şi literaturii române sunt istoricii  artelor, 
dar mai ales criticii literari din spaţiul spiritual românesc. Francezii nu-şi permit să omită nici un autor, 
chiar dacă a scris şi publicat un singur vers. 

“Istoriile” Literaturii Române,  apărute până în prezent(impropriu denumite istorii), mă gândesc 
la încercările lui Titu Maioresc,  E. Lovinescu,  G. Călinescu,  Cartojan,  Al. Piru,  Laurenţiu Ulici,  Eugen 
Negrici,   Marian  Popa,   Mircea  Zaciu,   Marian  Papahagii,   Aurel  Sasu,   sunt  scrise  cu  prejudecăţi, 
eliminând din start sute de autori cu cărţi publicate şi prezenţi în presa culturală. Nicolea Manolescu, 
scria  undeva  că:O  istorie  care  pune  opera  în  paranteză(fie  din  unghiul  procedurii,  fie  din  unghiul  
receptării)nu-şi atinge în definitiv scopul care este acela de a fi o istorie a literaturii. 

Aproape toate “istoriile” artelor, şi în special cele ale literaturii române, şi chiar dicţionarele de 
profil, sunt concepute pe criterii partizane, (vezi:Istoria literaturii contemporane,  de Alex.  Ştefănescu), 
cuprinzând aceiaşi autori care au scris în spiritul realismului socialist, omiţând cu bună ştiinţă autori de 
expresie română din diasporă şi chiar din ţară(Radu Gyr,  N. Crevedia,  Nică Petre,  Vizirescu,  Aron 
Cotruş,  Baciu,  şi chiar Pamfil Şeicaru,  activitatea lui literară,  şi mulţi alţii),  a căror opere nu sunt scrise 
cu mentalitatea implementată de propaganda aparatului P. C.  R.  Dar,  ce să pretinzi  de la un  Alex. 
Ştefănescu care,  după mazilirea lui O. Paler din funcţia de redactor şef al  României Libere,  înainte de 
1989,  a fost trecut  de către Secţia de propaganda PCR pe postul de redactor şef adjunct.  În condiţiile 
când ştim că  se numeau pe astfel de funcţii persoane care făceau pactul cu diavolul

Se cunoaşte faptul  că nimic nu se poate construi  fără  o  bază.  Această bază  sunt autorii  şi 
operele lor care nu au dat din coate,  nu şi-au conturat o notorietate, prin simplul fapt că ei îşi scriu 
operele.  Aceştia sunt personalităţile din România profundă, ignorate de criticii şi istoricii literari. Aceştia 
nu înţeleg, sau nu doresc,  sau mai grav, nu pricep,  că vârful piramidei nu ar respira aerul înălţimii dacă  
nu ar exista baza pe care se suţine. Fără aceasta,  vârful zace impersonal la limita banalului. Aşa cum au” 
reuşit”  autorii:Al.  Piru în  Istoria literaturii  române,  ediţie  revăzută,  apărută postum în 1993, Eugen 
Negrici în Iluziile literaturii române,  ( totuşi,  remarc Istoria literaturii române sub comunism-Poezia şi  
Proza,  de acelaşi autor),  şi toţi ceilalţi amintiţi mai sus,  etc. 
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Noroc  cu micile istorii literare editate pe plan local, care,  una lângă alta,  se constituie, într-
adevăr, în marea Istorie a literaturii române. Enumăr câteva,  aici, Profiluri şi structure literare,  vol. 1 şi  
2,  de Florea Firan,  Dicţionarul scriitorilor şi publiciştilor teleormăneni,  de Stan V. Cristea,  Dicţionarul  
scriitorilor din vale de I. Barbu, etc. Majoritatea regiunilor ţării au publicat asemenea Istorii. Scriitorii din 
aceste  Istorii sunt adevărata bază a literaturii române,  pe care se sprijină vârfurile propuse(să vedem 
dacă timpul le şi acceptă ) de Al. Piru,  Alex. Ştefănescu,  Eugen Negrici,  Marian Popa,  etc. Cărţile celor 
enumeraţi nu sunt istorii, sunt nişte compendii exclusiviste ce cuprind scriitori preferaţi de aceştia. 

Înainte de a vorbi despre dicţionarele apărute,  să vedem conotaţia acestui cuvânt.  Dicţionar 
înseamnă :Lucrare  lexicografică  cuprinzând cuvintele  unei  limbi,  ale  unui  domeniu  de activitate  etc,  
aranjate într-o anumită ordine, de obicei alfabetică, şi explicate în aceeaşi limbă sau traduse într-o limbă  
străină.  Deci,  s-a  adoptat   eronat formula DICŢIONAR pentru lucrări  istoriografice.  Acestea sunt  tot 
istorii de autori în ordine alfabetică. 

Ce să mai vorbesc de dicţionarele:DICŢIONAR de literatură română contemporană, de Marian  
Popa,  ediţia a doua, Editura Albatros,  1977,  Dicţionarul artiştilor români contemporani, de Octavian  
Barbosa, Editura Meridiane, Bucureşti,  1976. Ceva mai complet  este Dicţionarul scriitorilor români de 
Mircea Zaciu, Marian Papahagii şi Aurel Sasu, însă,  şi acesta are multe omisiuni. 

Am constatat în, aşa zise, dicţionare sunt prezenţi, în totalitatea lor toţi scriitorii,  artiştii, care 
lucrau  în  sistem:  adică  erau  redactori  la  reviste,  ziare,  edituri,  salariaţi  ai  Consiliului  Culturii,  ai 
propagandei de partid, etc. Lipsesc cu desăvârşire scriitorii,   artiştii,  liberi profesionişti,   sau cei care 
lucrau în alte domenii. Fapt ce mă face să afirm că erau cuprinşi în paginile lor scriitorii şi artiştii verificaţi 
de partid, chiar de securitate, şi că autorii  dicţionarelor acţionau la comandamentul partidului comunist. 

Mai complet se pare  este Dicţionarul literaturii române de Aurel Sasu,  apărut în 2006. 

Istoria literaturii este ştiinţa care studiază, consemnează toate operele scrise în acest domeniu şi 
autorii  lor,  dezvoltarea şi  schimbările  succesive .  Aceasta nu se face pe sărite,  după preferinţe,  sau 
opţiuni  politice.  Istoria  Literaturii  trebuie  să  consemneze  toţi  autorii,  răi  sau  buni,   cu  eşecurile  şi 
victoriile lor. Dacă este altfel,  nu este istorie,  în cel mai bun caz o putem denumii extrase din istorie, 
sau compendiu. Istoria Literaturii Române nu se scrie după bunul plac al unuia sau altuia. Ea se scrie aşa 
cum este, fără omisiuni şi fără aprecieri personale ale celui care o scrie. Se consemnează viaţa, opera, 
evenimentele ce au influenţat opera şi se citează aprecierile criticilor din vremea sa, de toate orientările. 
Aşa cum se procedează la scrierea istoriei neamului românesc. 

M. Kogălniceanu scria :Istoria trebuie să fie cartea de căpetenie a popoarelor. Parafrazându-l pe 
acesta, întreb,  Istoria Literaturii Române pe când v-a ajunge cartea de căpătâi a neamului nostru?Având 
în vedere că în condiţiile intrării în Europa şi a fenomenului globalizării este necesar să ne păstrăm toată 
zestrea agonisită de-a lungul secolelor în domeniul istoriografiei,  literaturii şi artei. Prin acestea Europa 
va cunoaşte adevăratul suflet românesc. 
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Un moralist francez uitat: Chamfort

O primă încercare de reconsiderare a operei lui Chamfort  a făcuto Elena Vianu în eseul intitulat 
Moraliştii francezi,  apărut în E. p. l,   1963.,   însă de atunci ”praful” uitării sa aşternut din nou peste 
numele acestuia. 

Născut într-un sat din Auvergne,  în anul 1741,  fiind copilul din flor al unei tinere şi al unui 
canonic,  Chamfort studiază prin diferite şcoli şi ajunge preot fără parohie.  Despre această perioadă 
când o povesteşte la cunoscuţi,  concluzionează întotdeauna:”Iubesc onoarea,  dar nu onorurile! “

Purtând acest nume de Chamfort a dat lecţii şi a scris predici cu plată pentru predicatorii mai 
puţini dotaţi. 

Căsătorindu-se,  crezând că şi-a găsit liniştea sufletească şi căldura familiei,  de care nu a avut 
parte,  nu peste mult timp rămâne văduv.  În aceste condiţii,  trist şi însingurat se retrage în “cochilia” 
sinelui. 

În timpul revoluţiei de la 1789,  se duce la Paris,   unde a înfiinţat primul club al patrioţilor, 
alăturându-se extremiştilor revoluţionari,  deşi Revoluţia i-a pricinuit multe neajunsuri.  Şi-a dat seama 
că Revoluţia Franceză,  aşa cum o judecăm şi noi azi,  a fost un rău în evoluţia societăţii europene,  şi nu 
numai.  Ea a inversat valorile autentice,  promovând non-valoarea şi a fost premergătoarea terorismului 
de astăzi.  Când Revoluţia a degenerate în teroare,  Chamfort a luat atitudine împotriva lui Robespierre şi 
Marat,  dând dovadă de curaj civic,  îndrăznind să-şi bată joc de tiranie şi de terorişti.  Urmare acestei 
atitudini a fost închis din ordinal lui Robespierre şi,  din disperare,  a încercat să se sinucidă,  fără a reuşi. 
Cu toate îngrijirile,  a decedat în anul 1794,  la numai 53 de ani. 

Scrierile sale au fost salvate prin grija scriitorului Breton Ginguene. 

Precum i-a fost  viaţa,   fără prea multe meandre,  fără străluciri  exagerate şi  fără întâmplări 
spectaculoase,  tot aşa a fost şi destinul operei sale.  Aceasta foarte firav a fost menţionată în istoriile 
literare şi de criticii timpului.  Opera lui risca să fie dată uitării. Criticul cu autoritate consacrată,  Sainte-
Beuve îl priveşte pe Chamfort cu subiectivitate,  vădit neprietenos.  Cu greutate îi recunoaşte,  pe ici,  pe 
colo unele calităţi,  deşi în critica făcută altora,  anonimi rămaşi până astăzi,  găseşte multe cuvinte de 
laudă. 

Dar Sainte-Beuve nu este unicul care a căzut în această eroare. Alţi critici cu nume de rezonanţă 
în timpul lor s-au complăcut în această vădită ignorare a operei lui Chamfort,  moralist remarcabil,  cu 
sufletul avid de lumină.  Lanson şi alţii ţin să prezinte totuşi ca pe o fiinţă asociată,  înclinată spre cinism. 

Din perspectiva timpului  istoric,   care pune umbră peste părţile  ne interesnate,   scoţând în 
evidenţă esenţialul,  Chamfort ne apare într-o veşnică goană după adevăr.  El a fost un apărător verificat 
al libertăţii,  înţelege totuşi că libertatea dusă dincolo de anumite limite degenerează în libertinaj şi apoi 
în teroare. A fost un adept al revoluţiei liberale,  condamnă cu multă vigoare - înfruntând închisoarea - 
toate crimele şi  excesele ce se comiteau în numele ei.   Poziţia lui Chamfort în această situaţie este 
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actuală şi pentru excesele din Revoluţia Română din decembrie 1989. El era de părere că o societate 
trebuie să aibă legi riguroase şi să nu fie prea mult şi prea des lăudată.  Lucrurile bune se află în trecut şi 
este nevoie ca uneori să ne întoarcem la ele: “Il faut recommencer la societe humaine “- spunea el. 
Condamna josnicia,  minciuna şi mediocritatea.  Faţă de necazurile întâmpinate,  a adoptat o atitudine 
de înţelepciune: “Când eşti lovit de relele societăţii universale şi de grozăviile întâlnite în capitală sau în 
oraşele mari,  trebuie să-ţi spui: pot să se ivească nenorociri şi mai mari,  consecinţă a combinaţiilor care 
se  supun douăzeci  şi  cinci  de  milioane  de  oameni  unui  singur  “…Aşa  cum s-a  întâmplat  în  timpul 
criminalilor de Dej şi Ceauşescu. 

Uneori,  Chamfort adaugă acestor constatări nelipsite de sarcasm,  afectarea unei bucurii şirete: 
“văzând ce se petrece în lume,  cel mai mizantrop dintre oameni va sfârşi prin a se înveseli,  iar Heraclit 
prin a muri de râs “…

Maximile şi cugetările lui Chamfort denotă multă prospeţime,  vioiciune şi înălţime de vederi: ele 
sunt prezentate sintetic şi unele cugetări se potrivesc societăţii omeneşti de astăzi,  inclusiv României, 
fărăp să ai impresia că au fost scrise acum mai bine de două secole jumătate. 

Un secol de la scrierea romanului-dramă ”Jean Barois “
de Roger Martin du Gard

Apărut pentru prima oară la noi în 1966,  în traducerea Iuliei Soare,  romanul dramă şi de idei ” 
Jean Barois “ de Roger Martin du Gard este o combinaţie sui-generis între dramă şi roman.  Autorul a 
început să-l scrie în Berry,  la o proprietate a părinţilor săi din La Verger d`Augy,  lucrând la el trei ani, 
dar aducând fapte,  idei,  extrase din presa timpului mai bine de zece ani. 

La aproape o jumătate de an după ce începuse romanul ”Jean Barois “ îi  scrie lui J.  R. Bloch 
”Lucrez la o bucată mare,  mare.  Mai am încă treabă pentru multe luni.  Un subiect foarte frumos,  
materie frumoasă.  Dar e aşa de greu să nu-l strici! Conflictul între ereditatea mai mult sau mai puţin  
mistică a generaţiei noastre şi educaţia pozitivă,  foarte încărcată de ştiinţă contemporană,  de biologie.  
Vezi ce bloc enorm am de ridicat! “ Scrisoarea este datată 2 noiembrie 1910. 

Conflictul  din  acest  roman,   dincolo  de  câteva  scăderi,   este  perfect  plauzibil  în  cazul 
personajului principal,  deoarece punctual culminant ideatic ce există între religie  şi  ştiinţă,   inclusiv 
datele despre Afacerea Dreyfus au paternitatea obiectivă a unui “nerv tragic “.  În acest context Albert 
Camus scria că romanul “Jean Barois “ de Roger Martin du Gard “rupe cu toate tradiţiile genului şi nimic  
nu-i poate fi comparat,  în literatura care va urma.  Autorul său pare să fi căutat în mod sistematic  
mijloacele cele mai puţin romaneşti.  Cartea se compune din dialoguri (însoţite de scurte indicaţii de  
punere în scenă ) şi din documente înfăţişate - pentru unii - în stare brută.  Şi cu toate acestea,  interesul  
nu slăbeşte niciodată şi cartea se citeşte dintr-o răsuflare.  Aceasta provine poate din faptul că subiectul  
însuşi se împacă foarte bine cu o stare tehnică  “. ( Vol.  I,  pag. XV ).  Şi critical Andre` Daspre în “Sur le  
realisme de “Jean Barois “,  publicat în revista Europe,  nr. 412/ 1963,  pag. 46,  are aceeaşi convingere 
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despre această construcţie armonioasă,  echilibrată şi  cu dialoguri scurte.  Eroul Jean Barois trăieşte 
drama existenţei intelectualului de la finele veacului XIX şi începutul celui de-al XX-lea. 

Romanul  are  doi  poli  uniţi  de  un  fir  roşu,   pe  care  îl  numim axă,   primul  este  efortul  de 
descătuşare a eroului din chingile dogmelor religioase şi al doilea pol este  ataşarea sa la o încercare 
colectivă de a rupe “cătuşele “ justiţiei.  Scris în stil impresionist ce simplifică  legăturile între scene şi 
tablouri face ca acesta  să îndemne la o colaborare din partea celui ce citeşte - vizionează  romanul . 

Între “Familia Thibault “ şi romanul de care facem vorbire există o interferenţă şi continuitate, 
fiindcă “Jean Barois “ este cheia care deschide uşa înţelegerii frumuseţii boltei romanului “Les Thibault 
“ . 

Autorul acestor romane a trăit între 1881 şi 1958,  evitând toată viaţa de a fi o prezenţă publică, 
făcând apologia izolării complete a omului de creatorul de artă. 

“Jean Barois “ a fost tipărit în timpul verii anului 1913 în Belgia şi a apărut pe piaţă în noiembrie,  
la trei ani de la începerea scrieri lui.  Era anul când producţia literară aducea în vitrinele librăriilor ”Du 
cote` de chez Swann “ a lui Marcel Proust,  “Alcools “ de G.  Apollinaire,  “Le grand Meaulnes “ a lui Blain 
Fournier,  “Barnabooth “ al lui Valery şi multe altele. 

Universul lui Bergson-“maşină de făurit zei”

Întreaga filosofie a lui Henri Bergson încearcă să ofere,  peste timp,  o replică la concepţiile lui 
Descartes.  Filosoful pune viaţa,  în diversitatea ei infinită şi ubicuă,  în locul presiunii cogito-ului şi a 
dictaturii pretenţiei raţiunii de a controla despotic “pasiunile sufletului”.  Direcţia gândirii lui Bergson 
urmăreşte, aproape fidel,  un crez formulat în ani tinereţii:”A şti să te bucuri de prezent,  să stăvileşti  
neliniştea şi teama,  iată adevărata înţelepciune şi scopul ultim al oricărei filosofii”(Henri Bergson “Ecrits  
et paroles, ”Paris,  1957-1959,  volum de debut, p. 29).  Influienţa lui Epicur,  pe care îl citise din scoarţă 
în scoaţă,  i-a conturat aceste gânduri.  Louis Lavelle în “La philosophie francaise entre les deux guerres”, 
volum apărut la Paris în 1942,  scria la pagina 91 că  Bergson este “unul din rarii filosofi pe care gloria i-a  
vizitat”,   atrăgând  cititorii  şi  auditoriul  cu  magia  verbului  sclipitor,   obişnuit  să  ducă  din  tinereţe 
frumoasa imagine ţesută de exaltările apologeţilor.  Opera sa,   multiplu diversificată,  totuşi pare unitară 
şi organizată insistent în preajma idei direcţionare- trăirea subiectivă a duratei.  O scrisoare către Harald 
Hoffding scrisă de Bergson avertiza categoric că miezul operei sale este “intuiţia duratei”,  scrisoare 
semnalată de exegetul danez Vladimir Jankelevitch în “Henri Bergson”,  Paris,  1959, p. 4,  şi orice altă 
perspectivă închide nesupusului calea spre ea.  “Curentul vieţii”  filosoful încearcă să-l pătrundă,  să-l 
ducă  în  chinga disciplinată,   să-l  pună sub direcţionarea înţelegătoare   a  sufletului.    Acest  context 
Bergson  îl  face  pe  filosof  să  semneze  pactul  cu  iraţionalul.   Însă  părerile  comentatorilor  săi  sunt 
contrazise de lucrările principale ale lui Bergson care refuză să poarte numitorul comun favorit-durată, 
fiecare adduce o primenire revelatoare de accent.  ”Eseu despre datele imediate ale conştiinţei”(1889), 
se axează indubitabil asupra libertăţii eului şi al cogitoului,  “Materie şi memoria”(1896),  în care se face 
referire asupra raportului şi confluenţei dintre spirit şi corp,  “Evoluţia creatoare”(1907),  unde se insistă 
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asupra dinamicii vieţii în univers,  iar”Cele două surse ale moralei şi religiei”(1932) părăseşte direcţia 
iniţială  şi  se  îndreaptă  spre  apologia  creştină.   Fiecare  dintre  aceste  lucrări  orchestrează  diferit 
experienţa eului din gândirea lui Bergson- dar niciodată cu final de imn al bucuriei,  în paginile fiecăreia 
revin insistent sunetele joase ale unui sentiment tragic al timpului,  cu accente de doină,  ca în cântecele 
de jale româneşti,  sau tânguitoare ca un clopot al destinului,  al cărui sunet vibrează altfel pe timp 
noros.  Filosoful spunea în al doilea volum al său “Ecrits et paroles” că marii gânditori şi-au pus problema 
sensului vieţii,  dar mai puţini ne-au făcut să înţelegem  că purtăm în noi cheia enigmei.  Viaţa constituie 
existenţa privilegiată a universului şi angajamentul cel mai serios,  însă dificil,  pe care şi-l poate asuma o 
filosofie  să-i  explice  sensul.   Însă,   gândind ca Fr.  Schlegel,   că  filosofia  se  dezinteresează  de orice 
propedeutică,  Bergson urmăreşte să capteze ritmul vieţii,  să redea plasticitatea ei impunătoare printr-o 
gândire la fel de maleabilă şi plastică,  neobligată de arhetipurile ne fructuoase ale metafizicii.  Filosofia 
lui este departe de a concepe viaţa ca o abstracţie,  ”ca o simplă rubrică sub care se înscriu toate fiinţele  
vii”,  (Euvres,   ediţie apărută la  centenar,   Paris  1959,  p.  493),   doreşte  să-i  statueze  vieţii  intactă 
prospeţimea,  să plonjeze în abisurile ei insondabile,  să se implice în vâltorile fluxului vital şi să urce 
până la rangul de conştiinţă de sine a acestuia.  La început rigoarea ştiinţifică nu prea o găsim în lucrările 
lui,   predomină înclinarea spre poezie,   în “Evoluţia creatoare”,    la pagina 578,  filosoful asimilează 
traiectoria vieţii cu un obuz explodat într-o jerbă de fărâme sclipitoare,  pentru ca la sfârşit să cedeze loc 
religiei,  în “Cele două surse ale moralei şi religiei”,  unde  îşi face loc providenţa,  universul fiind imaginat 
ca “o maşină de făurit zei”.  El descoperă că forţa explozivă a vieţii înfrânge rezistenţa materiei brute,  pe 
care o echivalează cu “inerţie,   geometrie,   necesitate” şi  deschide   drumul pavat cu certitudini  al 
evoluţiei,   al  dinamicii  imprevizibilă  şi  spontană  al  “elanului  vital”,   asimilat  cu  energia  ocultă, 
răspunzătoare de promovarea vieţii  de la ameobă la om.  El  compară,   oarecum entuziast,   natura, 
tulburătoare prin imensa eflorescenţă de forme,  prin jocul aleator şi arbitrar al forţelor ei,  cu “o mare  
operă  de artă“ şi preia de la romantism motive pentru a o descrie.  Cum ar fi mobilitatea infinită  care 
desfide  legea,   muzicalitatea care  suspendă  haosul,   emoţia  artistică  intensă care  revelează 
nemărginirea.   Conceperea  vieţii  instinctului  şi  a  dorinţei  ca  reactive  pentru  înţelegerea  omului, 
convertirea penumbrelor psihice în echivalent spiritual,  “desenarea” cu o fineţe de filigram a stărilor 
afective,  analizarea perseverentă a memoriei,  acea indiscretă fiică a plictiseli,  cum o numea Ungaretti, 
sunt elemente cu care bergsonismul doreşte să recucerească ogoarele pierdute ale perceptului Socratic. 
Acesta folosit de Bergson devine solidar cu elanul vital şi insurgent faţă de raţiune,  fapt ce- l face pe 
Leon Brunschvicg să spună în “La vie interieure de l`intuition” că teoria bergsoniană “ignoră imperativul  
moral al lui Socrate”. 

A ne  cunoaşte  spunea Bergson înseamnă a descifra în efervescenţa adâncurilor aritmiile şi 
euritmiile elanului vital,  a acorda puterile sufletului la tumultul răscolitor prin care viaţa cosmică irumpe 
iraţional în om.  El susţine că elanul vital produce şi indivizi de excepţie - eroii,  profeţii,  sfinţii-ctitori ai  
unei ai unei “morale deschise”,  care îndrumă oamenii către “societatea deschisă“,  prin care se înţelege 
umanitatea.   Sub imboldul lor înmugureşte în om dorinţa de identificare cu principiul iubirii şi creaţiei 
emanate de divinitate şi să se contopească cu ea.  Prins în capcana timpului,  în chinga lui haină,  omul 
trece necurmat prin un nesfârşit şir de metamorfoze,  devine mereu altul; niciodată fiinţa lui intimă nu 
se îmbăiază de două ori în valurile aceluiaşi râu sufletesc. 
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Filosofia lui  Bergson nu construieşte o strategie a victoriei  omului  asupra timpului  şi  nici  nu 
luminează  vocaţia  unică  a  omului  de  a  dura  valori  nepieritoare,   de  a  căuta,   în  zborul  infinitului 
minimal(clipa), ,  ,  mirabila sămânţă”, cum spunea Blaga,  a eternului înţeles ca maşină de făurit zei. 
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