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editorial

GeorGe Apostoiu

T răim zile în care România lasă impresia că 
este neguvernabilă. Oameni de lut se mişcă 
anapoda în ordinea noastră de stat golind de 
substanţă democraţia. Să o spunem clar: la 
cina cea de taină a puterii nu se aşază doar 

îngeri. Napoleon spunea că Talleyrand „este un om al 
intrigilor, de o mare imoralitate, dar cu mult spirit şi, 
în mod cert, cel mai capabil dintre miniştrii pe care 
i-am avut”. Nu vreau să se înţeleagă de aici că avem 
nevoie de intriganţi geniali în politică, ci că nu trebuie 
să mergem la drum cu diletanţi şi veleitari. Manifes-
taţiile de stradă de la începutul lui februarie, prezen-
tate restrictiv ca reacţie la corupţia endemică insta-
lată în România, vor avea, ca şi revoltele 
din 1968 de la Paris, consecinţe serioase 
asupra modului de guvernare. Ele trebuie 
înţelese (şi) ca experiment în care găsim, 
alături de buna credinţă şi intenţie, multe 
ingrediente ale politicii versatile: interese 
partizane, manipulare, dezinformare. 

Politică pe facebook 
În lume, în nici un caz la noi, se vor-

beşte de o penalizare a ştirilor false emise 
prin atotputernicele reţele de socializare. 
Forţa uriaşă a acestora i-a speriat atât 
pe americani, cât şi pe occidentali. Legi-
timitatea „străzii”, în sensul adunărilor 
şi exprimării doleanţelor, trebuie apărată. 
Dar, socratic vorbind, „strada” trebuie să 
ştie că nu ştie nimic. Să acceptăm, totuşi, 
că ştie. Au sloganurile din folclorul politic 
forţă de principii? Este posibilă adoptarea 
unei Constituţii în piaţa publică? Îşi poate 
imagina cineva soarta unui război condus 
de mulţimea adunată pe facebook? Dacă 
acceptăm că, în timp, cadrul instituţional 
devine cămaşă strâmtă a democraţiei, tre-
buie să fim de acord şi că strada nu poa-
te suplini vidul lăsat de criza ideologiilor. 
Iar o astfel de criză există, se manifestă de 
mult, numai noi, blocaţi într-un depăşit 
maniheism politic, nu o luăm în seamă.

Fracturi ideologice
Nu am avut nicio admiraţie pentru obse-

sia modelului, manifestată cândva pentru 
cel suedez, apoi pentru cel japonez, recent 
pentru cel american. Cu românii faci Ro-
mânia, ei au mentalităţi născute într-o ge-
ografie şi o istorie, într-o religie şi o cultură 
proprii. O diagnoză corectă a cauzelor ul-
timelor mişcări contestatare este de dorit. 
Să recunoaştem: în parte, acestea sunt un produs al 
solidarităţii funcţionarilor români cu companiile mul-
tinaţionale la care lucrează. Şi, în acest punct, sunt în-
dreptăţite. Dar ele sunt şi efectul sincopelor în evoluţia 
societăţii româneşti după 1989. După ruşinoasa şi de-
plorabila mascaradă a organizării mineriadei din 1990, 
cei săraci nu au mai avut curajul să iasă în stradă, deşi 

ei sunt adevăratele victime ale politicii: şomaj umilitor, 
ajutoare sociale devenite instrumente de vot, abandon 
şcolar, universităţi inaccesibile etc. Avem un partid so-
cial-democrat cu ideal atrofiat, manifestarea publică 
a stângii este inhibată total. Totul a rămas în seama 
dreptei care exersează lupta anticomunistă, deşi resur-
sele umane şi materiale şi le-a procurat, în bună parte, 
din fostul partid comunist.

Se schimbă lumea?
Sunt toate semnele că se schimbă. Auzim frecvent 

că suntem într-o „geo-strategie” (ciudat termen!) peri-
culoasă. Dacă-i aşa, să ne întrebăm pe cine ne putem 
bizui în noua lume? Avem garanţii că în „ecuaţia modi-
ficată” de mâine România nu se va trezi, ca de atâtea 

alte ori, izolată? În istorie, am fost spriji-
niţi în bătăliile duse pentru supravieţuire, 
dar şi lăsaţi cu necazurile noastre. Istoria 
are paradoxurile ei. Voi aminti două triste 
momente. Primul se referă la abandona-
rea României după război. În 1945, speriat 
de influenţa comuniştilor în Grecia, Chur-
chill îi cerea lui Stalin ajutor pentru îm-
piedicarea izbucnirii unor „războaie civile 
ideologice” în Balcani. „Acestea ar trebui 
oprite prin autoritatea celor trei mari pu-
teri” (Lloyd C. Gardner, „Sferele de influ-
enţă. Împărţirea Europei de către marile 
puteri la Munchen şi Ialta”). Cerea lupului 
să păzească oile. Şi lupul le-a păzit. Grecia 
a fost lăsată sub protecţia Marii Britanii, 
iar Stalin a ocupat Europa de Est. Nai-
vitate, calcul, cinism? Toate la un loc. Al 
doilea episod priveşte soarta românilor în 
timpul prăbuşirii regimului comunist. În 
1989, sovieticii s-au înţeles cu americanii 
pentru „o acţiune comună”. La 22 septem-
brie 1989, ministrul sovietic de externe, 
Şevardnadze, a avut discuţii la Washing-
ton cu secretarul de stat Baker. „La des-
chiderea convorbirilor oficiale, informa 
ambasada noastră la Washington, E. Şe-
vardnadze a afirmat că «a sosit timpul ca 
noi să trecem de la înţelegerea reciprocă la 
acţiunea comună». James Baker a arătat 
că «relaţiile noastre au evoluat de la rapor-
turi de confruntare la dialog. Sper că pu-
tem merge spre cooperare»... că există «o 
nouă deschidere şi sinceritate în relaţiile 
dintre cele două ţări», exprimând speran-
ţe că împreună cu omologul său sovietic 
«vor putea să facă o serie de paşi care sunt 
fără precedent»”. Amintesc, de asemenea, 
şi disponibilitatea Franţei de a se alătu-

ra unei intervenţii militare sovietice în România. „În 
cursul după-amiezii zilei de 24.12.89, telegrafia Am-
basada României la Paris, Roland Dumas (ministrul 
de externe) a declarat «că Franţa va aproba o inter-
venţie a URSS şi a statelor membre ale Tratatului de 
la Varşovia la care, în calitate de mare putere, să se 
alăture şi ţara sa»” (Dumitru Preda şi Mihai Retegan, 
„1989. Principiul dominoului”, 2000). n
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Oameni de lut
Vasili Kandinski, Panoramă din Murnau (1908)

Vasili Kandinski, Parcul din St. Clud – Toamna II (1906)

Vasili Kandinski, Rapallo, bărci (1905)

Vasili Kandinski, Linie de coastă în Murnau (1908)

Vasili Kandinski, Biserica Ludwig în Murnau (1908)

Vasili Kandinski, Studiu de toamnă în Oberau (1908)
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cultura economică

teodor BrAteş

Este greu (chiar imposibil, dacă ne 
gândim bine) să se identifice – mă-
car în linii generale – reacţiile ne-
specialiştilor la toată tevatura pro-
vocată de bugetul naţional pe anul 
în curs. Cum, însă, mai toată lumea 
a înţeles că este vorba despre bani, 
se poate emite ipoteza că tocmai 
acest fapt explică de ce interesul 
public faţă de respectiva temă s-a 
ridicat la cote fără precedent. Ce 
ar rezulta de aici, din perspectiva 
„culturii economice”?

Excesul de calificative şi deficitul  
de argumente 

Principalele critici la adresa „construcţi-
ei bugetare” pe 2017 vizează – ca să spun 
aşa – temeliile acesteia, şi anume o pretin-
să „iluzie statistică”. În sensul menţionat 
se evocă estimarea Comisiei Naţionale de 
Prognoză (CNP) privind o posibilă creşte-
re a produsului intern brut (PIB) de 5,2%. 
Or, din start, avem de-a face aici cu o eroa-
re impardonabilă. Statistica – de când 
există ea, încă din secolul al XVII-lea – se 
ocupă doar de trecut şi, în unele cazuri, 
de prezent. În niciun caz, de viitor. Aşa 
că, formula cu „iluzia statistică” este, cel 
puţin, aiuristică. Pe fond, însă, contesta-
rea datelor oferite de CNP la 20 ianuarie 
2017, exact pentru finalizarea proiectelor 
de buget pe anul în curs, prin recursul 
la sintagme de genul „supraevaluare” ori 
„subevaluare”, nu are nicio relevanţă atât 
timp cât nu este susţinut cu argumente de 
ordin ştiinţific.

Pentru a ne da seama de amploarea şi 
profunzimea studiilor şi cercetărilor care 
duc la conturarea prognozelor macroeco-
nomice, cred că este suficient să precizez 
că se operează cu peste 3000 de termeni de 
specialitate. Între altele, se iau în calcul 
caracteristicile binare (adică alternative-
le), grupele, clasele de indicatori, până şi… 
incertitudinile care privesc atât măsurăto-
rile, cât şi elementele de ordin calitativ. 
Nu neg posibilitatea ca, în estimările CNP, 

să se fi strecurat erori. Dar, dacă acestea 
nu sunt identificate, atunci – vorba lui Mo-
romete – „pe ce vă bazaţi”, domnilor, când 
vorbiţi despre „nerealismul” bugetelor pe 
anul 2017?

„Dacă tot ce ai este un ciocan, toate 
obiectele din jur ţi se par cuie” 

Până la a da un răspuns cât de cât cre-
dibil, am recurs la una dintre legile lui 
Murphy. Reamintesc că o regulă aproape 
universală este aceea că proiectele de bu-
get ale ţărilor civilizate sunt însoţite de un 
amplu document (mai peste tot i se spune 
„raport”) privind situaţia macroeconomică 
şi proiecţia acesteia pe următorii doi-trei 
ani. Documentul românesc care se referă 
la anul 2017 şi intervalul 2018-2020 are 
116 pagini. Pentru a emite judecăţi de va-
loare asupra bugetului pe 2017 este obli-
gatoriu să se citească de la cap la coadă 
acest document.

Să ne referim doar la „cuiul lui Pepe-
lea”: creşterea economică prognozată pen-
tru acest an. De ce să fie considerată drept 
„fantezistă”? Unii analişti, care avertizau 
că reducerea cotei de TVA, mai întâi la 
anumite alimente, apoi pe totalul bunu-
rilor şi serviciilor, va provoca o catastrofă 
economică, s-au compromis când realita-
tea i-a contrazis drastic. La fel s-a întâm-
plat atunci când au considerat că PIB-ul 
potenţial nu permite o creştere mai mare 
de trei procente. Până şi BNR – rezervată, 
de obicei, în aprecieri – a declarat oficial 
că sporul de PIB de peste patru procente 
şi chiar mai mare din 2016 a fost sănătos.

Pentru a nu cădea în păcatul respectivi-
lor analişti, reamintesc că, între măsurile 

care pot să asigure o creştere economică la 
nivelul prognozat, se înscriu cele care, în-
cepând de la 1 ianuarie 2017, sunt menite 
să susţină mai ales investiţiile: scutirea de 
impozit pe profitul reinvestit, pe veniturile 
din activităţi de inovare, cercetare şi dez-
voltare, stabilirea unei cote de impozitare 
de 1% pentru microîntreprinderile cu cel 
puţin doi angajaţi, instituirea unor sche-
me de ajutor de stat pentru dezvoltarea 
durabilă. Cred că, după această enumera-
re, departe de a fi exhaustivă, nu mai este 
nevoie de niciun comentariu.

Ce este mai important: teama de eşec 
sau dorinţa de succes? 

În pseudoanalizele referitoare la buge-
tul pe anul 2017, se evocă (uneori, pe un 
ton apocaliptic) riscurile şi pericolele de-
terminate de anumite evoluţii pe plan in-
ternaţional. În acest sens, se pune accen-
tul pe impactul Brexit-ului şi pe cel al „erei 
Trump”. Este interesant de remarcat că 
aceste elemente sunt luate în considerare 
şi de raportul referitor la bugetul autohton 
pe anul 2017.

În loc de alte exemple, îi voi menţiona pe 
unii dintre cei mai cunoscuţi ultraliberali 
care ţin, însă, la blazonul lor profesional. 
Aici nu este vorba despre impresii, despre 
tot felul de subiectivisme. Ei relevă, cu te-
mei, că de-a lungul secolelor s-au stabilit 
raporturi economice internaţionale prin 
interconectarea economiilor naţionale la 
procese precum globalizarea şi integrarea. 
Interdependenţele sunt atât de puternice, 
vitale în esenţa lor, încât este cu neputinţă 
ca un singur om, chiar dacă acela este pre-
şedintele SUA, să le şubrezească măcar pe 
termen scurt. Există un curs natural al 
economiei mondiale care, până la urmă (în 
pofida unor convulsii şi chiar crize) asigură 
aşezarea lucrurilor în matca lor firească.

Ideea de bază este următoarea: avem 
de-a face doar cu ameninţări, riscuri, peri-
cole, nu şi cu oportunităţi? Aici este cheia 
„problemei”. Ceea ce se întâmplă acum pe 
scena politică a ţării arată, cât se poate de 
convingător, că există concetăţeni speciali-
zaţi în „băgatul beţelor în roate”. Ce inte-
rese slujesc cu o atât de înfocată determi-
nare (desigur, dezinteresată)? Iată încă o 
temă de „cultură economică”: să medităm 
asupra a ceea ce înseamnă conceptul de 
„interes”, mai ales atunci când „interesul 
poartă… fesul”. n
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Nimic mai desuet decât discuţia 
„în cunoştinţă de cauză”

Foto: Varianta ocolire Arad 
(în construcție) © CNAdNr
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ROMÂNIA DIN DIASPORA

cultură şi societate

MoNiCA săVulesCu Voudouri

Vecina mea de pe o stradă din centrul Atenei 
a venit acum 15 ani dintr-o ţară islamică. 
La sosirea în Grecia, ea şi cele două fete ale 
ei purtau burka. Astăzi, vecina mea maho-
medană şi copilele ei au renunţat să mai 
poarte burka. Doar că nici acum nu li se vede 
jumătate de faţă. Fiindcă acum 
poartă mască, pentru a se apăra de 
poluare.

C ine a trăit câteva zile-n deşert 
înţelege sensul apărării obra-
zului. Bărbaţii saharieni şi 
tuaregii îşi acoperă şi ei gura. 
Mitul bărbatului este însă aco-

lo puternic, el, masculul, aduce hrana 
familiei, el o apără de nenorociri. Feme-
ia stă în cort. Ea trebuie să fie frumoasă 
în ochii bărbatului ei, nu smochinită ca 
o afumătură, lucru care ar surveni doar 
în câteva zile de expunere la vânturile 
de nisip ale deşertului. Ea îşi apără faţa 
din nevoie estetică şi din iubire. Nevoia se 
manifestă şi în cazul bărbaţilor care, că-
lare pe cămilă sau pe cal, îşi trec legătoa-
rea de la gât peste gură, pentru a-şi apăra 
căile respiratorii.

Experienţa i-a învăţat pe oamenii de-
şertului acest lucru. Cine se răzvrătea şi, 
din prostie sau spirit anarhic, nu se su-
punea regulilor tribului, dispărea înecat 
de nisip. Fiindcă nisipul fin al deşertului 
intră nu numai pe nas şi pe gură, ci până 
şi prin orificiile glandelor lacrimare. Şi se 
depune pe cerul gurii, noroi. Cine nu con-
venea, deci, să se apere murea sufocat. Şi 
moartea însemna o pierdere pentru trib; 
oamenii lui erau număraţi: bărbaţii să se 
lupte cu alte grupări vrăjmaşe, femeile 
să facă, desigur, copii, pentru ca numă-
rul luptătorilor să nu se reducă drastic. 
Un bărbat putea face cu o singură femeie 
unul, doi… şapte băieţi. Viaţa le dovedea 
că numărul lor nu era totdeauna suficient 
pentru a-i înlocui la un moment dat pe 
bărbaţii pierduţi în lupte. Deci s-a insta-
urat poligamia, fiindcă un calcul oricât de 
simplu dovedea că bărbatul care trăieşte 
cu mai multe femei are şanse să aducă pe 
lume mai mulţi băieţi. Probabil că din toa-
te timpurile au existat opozanţi ai aces-
tor reguli. Pentru a-i putea domoli, s-au 
creat miturile. Şi, în felul ăsta, cu mijloace care nu 
mai puteau fi controlate, s-a instaurat frica. Cine nu 
se supunea regulilor sociale, era pedepsit de o forţă 

superioară. Nu purtai burka, nu aveai parte de veş-
nicie, supărai forţa divină, care îşi întorcea faţa de la 
tine. Ca să ţină cât mai bine populaţia analfabetă în 
frâu, au apărut înlocuitorii de dumnezei. Şi, pentru 
a-şi consolida puterea, ei au diversificat ameninţa-
rea la infinit: purtarea mânecilor scurte, mâncarea 
unui anumit fel de carne, hrana în anumite zile şi la 
anumite ore şi… nesfârşite alte interdicţii, care, chi-
purile, l-ar fi mâniat pe cel ce ne-ar fi luat în primire 
după moarte. Cel care se considera că se va ocupa de 
sufletele milioanelor, miliardelor, sutelor de miliarde 

de oameni, care au ocupat, ocupă şi vor 
continua să ocupe faţa pământului.

Vecina mea, mahomedana, la venirea 
în Grecia s-a dus la şcoală. A făcut cur-
sul primar, cursul mediu, cursul superior. 
Fetele ei au făcut facultatea. Şi şi-au dat 
burka jos. Fiindcă şi-au şlefuit mintea şi 
şi-au dat seama că nici o forţă divină nu 
s-ar putea ocupa de lungimea mânecilor 
lor, de barişul cu care îşi leagă părul, de 
mâncarea pe care o pun la pachet copi-
lelor lor, eleve la rândul lor prin şcolile 
ateniene.

Mă întâlnesc cu ele dimineaţa, vecina, 
fetele şi nepoatele ei. Toate au o mască la 
gură. Poluarea în Atena la anumite ore 
atinge un nivel ucigător. Unii cetăţeni nu 
iau în calcul primejdia. Şi umblă teleleu, 
cu faţa descoperită. Numărul celor care 
mor de cancer pulmonar te face să intri în 
panică. Mă gândesc la anii ce vor urma. 
Privesc totul în perspectivă. Dacă ne vom 
împuţina peste un anumit coeficient din 
cauza poluării, probabil vor trebui luate 
măsuri. Cineva, cumva, va trebui să bage 
frica în noi. Şi se vor inventa mituri. Cel 
ce nu poartă mască – vor fi înfricoşaţi 
urmaşii urmaşilor noştri – va fi pedepsit 
după moarte, nu va avea parte de clemen-
ţa divină, va arde şi se va chinui, el şi 
neam de neamul lui, în vecii vecilor. Mas-
ca împotriva poluării, pentru a deveni un 
instrument mai eficient, va fi susţinută 
şi cu recuzita de rigoare. Cine nu poartă 
mască şi nu înghite dimineaţa un pumn 
de vitamine şi nu parcurge 10 kilometri 
pe jos şi nu… şi nu… o păţeşte pe lumea 
cealaltă!

Pe vecina mea a salvat-o de burka şcoa-
la. Vor trebui să vadă şi urmaşii noştri 
cum se poate scăpa de masca de la gură. 
Eu, una, cred că tot educaţia este cea care 
ne va salva. Trebuie redus analfabetismul 
pe glob. Trebuie să se recurgă la tot ar-
senalul participării cetăţeanului la me-
canismul social. Trebuie să li se deschidă 
oamenilor minţile, să înţeleagă ce şi de ce 

li se întâmplă ce li se întâmplă. Ultima speranţă este 
deci tot învăţătura. Nu ne rămâne decât să vedem ce 
facem cu şcolile. n
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De la burka la mască
Vasili Kandinski, Peisaj cu locomotivă lângă Murnau (1909)

Vasili Kandinski, Peisaj romantic (1911)

Vasili Kandinski, Compoziţie IV (1911)

Vasili Kandinski, Zigzag alb (1922)

Vasili Kandinski, Compoziţie VIII (1923)

Vasili Kandinski, Tabloul XIV. Poarta mare din Kiev. Sceno-
grafie pentru concertul „Tablouri dintr-o expoziție” de Modest 

Musorgski la Teatrul Friedrich din Dessau (1928)
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ELOGIU LATINITĂŢII

ioAN-Aurel pop

Există azi mulţi iubitori de istorie 
care – în lipsa unor studii de speci-
alitate, care se dobândesc greu, ca 
orice meserie – judecă lumea veche 
de acum 2.000 sau 1.500 de ani în 
acord cu ideile contemporane, cu 
valorile noastre, cu dimensiunile 
de-acum. Astfel, daco-geţii – buni, 
drepţi, harnici şi viteji – apar drept 
victime ale romanilor orgolioşi 
şi expansionişti şi sunt socotiţi 
demni de a fi compătimiţi, apăraţi, 
proslăviţi. Dotaţi – în imaginaţia 
populară – cu atâtea calităţi, ei nu 
aveau cum să fi dispărut striviţi 
de tăvălugul roman. Este aici ceva 
din tendinţa modernă de compă-
timire a victimei, care se cuvine 
mereu apărată. De asemenea, după 
mintea noastră de azi, procesul de 
romanizare este pentru mulţi de 
neînţeles şi de neacceptat. Cum să 
dispară un imens popor, după nu-
mai 170 de ani de ocupaţie romană, 
când, de fapt, majoritatea acestui 
numeros popor nici măcar nu a 
fost cucerită de romani? 

M ai întâi, trebuie să vedem 
dimensiunile reale ale fe-
nomenului, iar fără demo-
grafie acest lucru este im-
posibil. La începutul erei 

creştine, densitatea populaţiei în Impe-
riul Roman era de 15-20 locuitori pe km 
pătrat, iar în Barbaricum (în afara lumii 
romane) de până la 5 locuitori în zonele de 
câmpie şi de 1-2 locuitori pe km pătrat, în 
regiunile cu relief înalt şi foarte împădu-
rite. Dacia făcea parte din această ultimă 
categorie. 

În plus, după nimicitoarele războaie 
daco-romane şi după cei circa 20 de ani 
lupte aproape neîntrerupte, Dacia viris 
exhausta („Dacia a fost secătuită de băr-
baţi”, după mărturia lui Criton, medicul 
lui Traian). Într-adevăr, în al doilea război 
daco-roman, regele Decebal nu a mai găsit 
decât greu tineri/adolescenţi care să lupte. 

În al treilea rând, cea mai mare parte 
din regatul lui Decebal, care fusese cam de 
întinderea României de azi, era ocupat de 
romani sau se afla sub control ferm roman 

(inclusiv Dobrogea şi Muntenia), ceea ce 
înseamnă aproape 200 000 de km pătraţi. 
Ideea că dacii erau „câtă frunză, câtă iar-
bă” şi că doar o mică parte au ajuns sub 
romani este complet falsă şi ţine tot de pre-
judecăţile „analizei” istorice făcute de pro-
fani. Fireşte, anumite fragmente de triburi 
dacice ajunseseră spre Dunărea Mijlocie 
(Slovacia), iar altele mult spre răsărit, la 
nordul Mării Negre (după cum arată anu-
mite descoperiri arheologice), dar peste 
tot, în acest imens spaţiu, erau presărate 
variate alte populaţii şi triburi. Chiar pe 
teritoriul de azi al României, în afară de da-
co-geţi, trăiau sciţi agatârşi, greci, sciţi do-
brogeni, celţi, bastarni, iliri, sarmaţi iazigi 
şi roxolani, cimerieni etc. În acea epocă nu 
existau popoare compacte, ci doar „pânze de 
populaţie”, enclave printre alte enclave, ca 
şi imense spaţii nelocuite, slab locuite sau 
temporar locuite. Ținând seama de aceste 
considerente obiective, pe teritoriul dacic cu-
cerit şi controlat de romani se poate să fi fost 
cam 100 000-150 000 de daco-geţi, mai ales 
femei, copii şi bătrâni (foarte puţinii tineri 
câţi mai rămăseseră au fost înglobaţi în 
unităţi auxiliare duse departe în Imperiu). 
Să avem în vedere faptul că numai arma-
tele romane dislocate în Dacia cuprindeau 
iniţial patru legiuni şi numeroase trupe 
auxiliare, până la 40 000 de militari şi că, 
ulterior, datorită dificultăţilor apărării zo-
nei, cuantumul soldaţilor a rămas foarte 
ridicat, cam o zecime din trupele Imperiu-
lui. Colonizarea organizată şi spontană a 
adus de la sud de Dunăre şi dinspre apus 

aşa de mulţi romani (cetăţeni) în primul 
deceniu de stăpânire, încât Hadrian a fost 
îndemnat să nu abandoneze provincia „ca 
nu cumva să fie daţi pe mâna barbarilor 
o mulţime de cetăţeni romani: deoarece 
Traian, după cucerirea Daciei, adusese o 
mulţime foarte mare de oameni din toate 
colţurile lumii romane, pentru popularea 
oraşelor şi cultivarea ogoarelor: căci Dacia 
fusese secătuită de bărbaţi în urma lungu-
lui război cu Decebal” (Eutropius). 

Este, de aceea, de presupus că romanii şi 
latinofonii (de la autorităţi civile şi armată 
până la mulţimea de colonişti) i-au egalat 
uşor ca număr pe daci, dacă nu i-au şi în-
trecut, încă din primele decenii de stăpâni-
re romană. Schimbarea profilului etnic al 
unui teritoriu, dacă sunt întrunite anumi-
te condiţii, se poate face pe parcursul a 2-3 
generaţii, dacă socotim o generaţie la 30 de 
ani. Or, romanii au rămas stăpâni în Dacia 
vreme de 5-6 generaţii (circa 170 de ani), 
iar în Moesia (unde autohtonii erau tot 
traco-geţi, în mare măsură) cu mult mai 
mult. Modificarea etniei unei familii se 
poate face chiar după o singură generaţie. 
Astfel, o familie de români plecată în Ame-
rica, cu ai săi copii mici, îşi va vedea copiii 
la maturitate americanizaţi, iar pe nepoţi 
americani de-a dreptul. Dacii rămaşi în 
provinciile romane au avut tot interesul 
să devină romani, să se poarte ca romanii 
şi să înveţe latineşte, mai întâi din raţiuni 
de vieţuire şi de supravieţuire şi apoi cu 
scopul obţinerii unor avantaje şi al asigu-
rării viitorului copiilor. După retragerea 
aureliană (a armatei, a autorităţilor civile, 
a celor bogaţi etc.), romanitatea a iradiat 
nestânjenită spre est, nord şi vest, comu-
nităţile extinzându-se prin roire în viitoa-
rea Moldovă, în Maramureş, în Crişana şi 
chiar mai departe. Mai întâi era nevoie de 
hrană pentru turme, de locuri de vărat şi 
de iernat, iar apoi, din cauza rapidei se-
cătuiri a pământului lucrat, erau necesare 
mereu noi suprafeţe, virgine, numai bune 
de cultivat. Aşa că daco-romanii şi românii 
timpurii au roit mereu, iniţial la câţiva ki-
lometri de vechea vatră, pentru întemeie-
rea unui nou sat şi aşa mai departe. 

De aceea, în loc de ironii şi de judecăţi 
pripite – scoase din arsenalul unei incul-
turi crase – mai bine ne-am întoarce la cla-
sici şi le-am citi atent lucrările. Generaţii 
întregi de istorici, pe parcursul câtorva se-
cole, au muncit onest ca să poată extrage 
aceste concluzii, iar cercetările cele mai re-
cente, făcute de specialişti şi mai bine puşi 
la punct, le-au confirmat. Atunci am vedea 
cum – plecând de la cronicari, trecând prin 
Cantemir şi Şcoala Ardeleană – a ajuns cel 
mai mare arheolog român să afirme că „îi 
slăvim pe daci pentru vitejia lor şi îi bine-
cuvântăm pe romanii cuceritori, căci dato-
rită lor ne-am născut noi, miracolul româ-
nesc” (Vasile Pârvan). n
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Dacii şi romanii

Matthew dubourg,  
Columna lui Traian (1820)




CULTURA / seria a III-a / nr. 7 / 16 februarie 2017

PRIN OGLINDĂ

cultura ideilor

O carte a maturităţii filosofice
VAleNtiN protopopesCu

Dacă este adevărat ce spunea 
Buffon, anume că „omul este sti-
lul”, atunci această butadă se poate 
aplica şi entităţilor umane mai 
mari, aşa cum sunt societăţile, 
naţiunile şi culturile. De pildă, Ion 
Ianoşi considera că, din pricina ex-
cesului de stil şi a preţiozităţii reto-
rice, cultura română, de multe ori 
chiar în perimetrul ştiinţelor tari, 
precum matematica, ar fi tributară 
unui supărător literaturocentrism. 
La noi, chiar şi matematicienii de 
elită sucombă în faţa „eleganţei” 
unei demonstraţii. Cât despre lipsa 
de rigoare argumentativă a unora 
dintre critici şi istorici literari, ce 
să mai spui? Ori, şi mai grav, des-
pre suferinţa silogismelor pe care 
le formulează chiar şi unii filosofi 
ce au ales să se exprime eseistic, ce 
s-ar mai putea oare adăuga? Jale, 
prăpăd, suicid.

C itind recent apăruta carte de 
eseuri intitulată „Pragmatis-
mul reflexiv”, editată la casa 
Compania din Bucureşti şi 
semnată de profesorul Andrei 

Marga, înţeleg câtă dreptate avea regreta-
tul academician Ion Ianoşi.

Într-adevăr, autorul clujean scrie fără 
să fie obsedat de plasticitatea unui stil ce 
la noi precumpăneşte supărător în dauna 
substanţei textuale. Pentru Andrei Marga, 
demonstraţia strânsă, coerenţa argumen-
telor, una lăuntrică, dar şi cea excentrică, 
vizând relaţionarea la teoriile filosofice 
precedente, reprezintă miza, scopul şi fi-
nalitatea demersului. Dacă există un stil 
în scriitura filosofică a autorului nostru, 
ceea ce este indubitabil, acesta are o sim-
patică morgă academică, o greutate retori-
că normală, ceea ce desigur că va displăcea 
snobilor elitocraţi, prea obişnuiţi cu bale-
tul tropic al eseiştilor de revistă, editură 
sau blog.

În cazul fostului ministru de externe, 
stilul este o premisă de lucru, un „ingredi-
ent” şi o „vestimentaţie” dedicată valorifi-
cării superioare a conţinutului, nu un scop 
în sine, nu un ţel autosuficient. Desigur, 
marcat de obedienţa modelelor germane 

la umbra cărora s-a format ca gânditor 
şi comentator filosofic, Andrei Marga nu 
scrie pentru a produce delicii literare, nu 
caută excepţionalitatea formulei inspirate, 
nu face butade, ci urmăreşte comunicarea 
riguroasă, proprietatea expresiei limpide, 
rigoarea gândului autentic turnat în con-
strucţia lexicală.

Altfel, volumul „Pragmatismul refle-
xiv”, subintitulat, pentru mai multă clari-
tate, „Încercare de construcţie filosofică”, 
se înscrie într-o tradiţie reflexivă bogată 
şi semnificativă, una tipică scriitorilor de 
filosofie de la Cluj. Acolo, în acea cetate 
universitară, există o adevărată şcoală de 
reflecţie, una cu o vechime considerabilă 
şi care, de-a lungul deceniilor, a dat cul-
turii noastre autentici „maîtres á penser”. 
Din acest punct de vedere, fără discuţie 
că Marga se poate revendica de la Blaga, 
D.D. Roşca şi Liviu Rusu, asta cât priveş-
te filiaţia clujeană, iar la nivel naţional, 
ar fi bine să nu uităm nobila obsesie a 
gândirii metafizice sistematice ce l-a bân-
tuit în anii târzii pe Constantin Noica. 
Vine un timp când, după ce ai frecventat 
marile nume ale istoriei filosofiei, abor-
dând pe secvenţe momentele importante 
ale acestei tradiţii, simţi nevoia unei ex-
primări personale, a unei „felii” reflexi-
ve care să poarte propria semnătură. Pe 
scurt, doreşti să laşi în urmă ceva care să 
te reprezinte...

Dintr-un asemenea punct de vedere, 
nici că se poate încercare mai reuşită de-
cât această cărticică, „Pragmatismul refle-
xiv”. Andrei Marga, după ce i-a frecventat 
îndeaproape pe Hegel, Marcuse, Foucault, 
Rorty, Ratzinger şi Habermas, edifică, în-
tr-o construcţie de o coerenţă admirabilă, 

un orizont argumentativ dedicat comuni-
cării ce se întoarce analitic asupra propriei 
condiţii, într-un efort de a desluşi temeiul 
actului metafizic. Căutare, întrebare, răs-
puns, revenire la temeiul demersului con-
ceptual. Iată traseul.

Iar ingredientele unui asemenea efort 
sunt cele tradiţionale exerciţiului filosofic 
de prim rang: raţiunea, voinţa de raţiune, 
diferenţierea gândirii analitice ca întreg, 
comunicarea interumană reflexivă. Prac-
tic, autorul ne propune o evoluţie triadi-
că, de la „filosofia conştiinţei”, la „filosofia 
comunicării”, iar apoi la „filosofia conşti-
inţei de sine”, tot acest parcurs de filiaţie 
paradigmatică fiind centrat antropologic 
asupra conceptului de „subiect”.

Pentru Aristotel, subiectul este „cel 
despre care sunt predicate toate celelalte 
lucruri, în timp ce el nu este predicat des-
pre nimic”, aşadar acesta are valoare de 
principiu, ontologic el fiind un dat ultim. 
Ceva este ca subiect întrucât există în fi-
ecare lucru individual, dar este şi pentru 
că poate fi conceput cu mintea. Subiectul 
aristotelic este real în măsura în care se 
regăseşte pretutindeni ca principiu formal 
şi inteligibil. Mai târziu, Descartes este cel 
care acordă autonomie subiectului, conce-
pându-l ca pe o substanţă reflexivă, ce asi-
gură valabilitatea cunoaşterii. Empiriştii 
postcartezieni (Hume, Berkeley) au veri-
ficat corectitudinea cognitivă promovată 
de subiect, iar Kant a legitimat subiectul 
ca eu transcendental, garant al condiţiilor 
de posibilitate ce gestionează orice act cog-
nitiv. Idealismul clasic german (Schelling, 
Hegel) a postulat, într-un amplu elan 
speculativ, desăvârşita circularitate între 
subiect şi totalitatea obiectelor, subiectul 
producându-le pe acestea din urmă fie teo-
retic, fie practic.

După cum bine observă Andrei Marga, 
în filosofia occidentală subiectul a fost de-
finit ca subiect al cunoaşterii şi echivalat 
cu conştiinţa/raţiunea, indiferent dacă era 
vorba de conştiinţa empirică, transcenden-
tală sau fenomenală. Odată cu progresul 
ştiinţelor în epoca modernă şi contempo-
rană, subiectul este detronat din condiţia 
lui privilegiată de obiectele de cunoscut 
propuse de diferitele ştiinţe particulare. 
Asta nu înseamnă însă că o reflecţie glo-
balizantă asupra subiectului nu mai este 
posibilă, ci doar că decisivă devine compo-
nenta antropologică a acestuia.

Plecând de la aceste sumare date, îmi 
este evident că amatorii deliciilor oferite 
de o bună carte de filosofie nu au motiv 
să ocolească volumul profesorului Andrei 
Marga, „Pragmatismul reflexiv”. n
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Revin la povestea tânărului filosof 
din „Icoana de nezugrăvit a ştiinţei 
preasfinte”, care, dorind să expri-
me însuşi adevărul originar, se 
vede asemeni unui pictor în faţa a 
ceva de nezugrăvit ca atare. Multă 
vreme nu sesizează cauza eşecului 
său repetat. Nu o recunoaşte în 
chiar orientarea privirii sale, atra-
se enorm de evidenţele lumii date. 
Cu toate că şi-a reprezentat ceva 
„paradoxal şi aproape nemaipome-
nit în vremurile moderne”, lucra-
rea nu i-a reuşit. Va pune totul pe 
seama nepriceperii sale în arta 
picturii, a faptului că nu a îndrăz-
nit mai mult1. Pentru o conştiinţă 
atinsă de modernitate, reuşita şi 
eşecul se definesc mai ales în rela-
ţie cu propriile puteri omeneşti.

T ocmai atunci bătrânul venerabil 
îl întâmpină din nou cu îngădu-
inţă şi îl îndeamnă să-şi reia lu-
crarea. De această dată, pictorul 
urmează a zugrăvi însuşi chipul 

bătrânului: „aşterne-te acum grabnic pe 
muncă [...] şi pictează cu atentă şi înaltă 
grijă chipul meu /effigiem meam/, întocmai 
cum îl vezi!” (24). Cel care îi vorbeşte este 
numit „părintele timpului”, iar oglinda din 
pieptul său, cartea sfântă; urma aşadar 
să audă cuvântul acesteia şi să răspundă 
chemării. Nu întâmplător e invocat, câte-
va pagini mai înainte, un celebru verset: 
„mi se părea că simt, de parcă s-ar fi ară-
tat cumva prin enigme, că «genunea chea-
mă genunea» (abyssum abyssum vocare)”2. 
Viziunea se reface acum în cuvintele celui 
al cărui chip urma să-l picteze cu o grijă 
aparte.

Auzind aşa ceva, învăţăcelul pare să fi 
înţeles despre ce este vorba. După un mo-
ment de neîncredere, cere îngăduinţa de 
a-şi pregăti din nou culorile şi reia efor-
tul de a zugrăvi chipul bătrânului. „[O]
dată desenată mai întâi statura, pe mă-
sură, potriveam mereu culorile (aşa cum 
e obiceiul pictorilor) după faţa bătrânu-
lui şi încercam neîncetat să i le fac ase-
menea: păreau uneori puţin prea alburii, 
alteori prea roşietice, alteori de-a dreptul 
gălbui, alteori, în sfârşit, cu totul palide 
şi pe de-a-ntregul neasemănătoare” (26). 
Din ultimele cuvinte înţelegem că nici de 
această dată lucrarea nu-şi atinge ţelul. 

Noile culori nu-l ajută îndeajuns, cele ale 
feţei bătrânului apăreau mereu schimbă-
toare şi indefinite, cu totul neasemenea. 
Însă, cu aceeaşi comprehensiune, e încu-
rajat să nu se oprească aici. Poate să ne 
surprindă acest lucru, câtă vreme se iro-
seau în continuare energii şi clipe preţioa-
se. Îndemnul ţine, cred, de o pedagogie ea 
însăşi necomună: trebuie probată până la 
capăt o anumită cale, până în punctul în 
care se descoperă adevăratele ei limite şi, 
în acelaşi timp, acel dincolo fără de care nu 
e posibilă desăvârşirea unei lucrări. Prin-
zând din nou curaj, tânărul începe iarăşi 
să picteze, este aproape disperat să ducă 
la capăt lucrarea începută. „De aici înco-
lo eu, nemaicruţându-mi nici strădaniile, 
nici sudoarea, nici – în sfârşit – culorile 
[...], am umbrit pe cât de precis am putut 
conturul feţei” (28). Am putea înţelege că 
tânărul pictor trecuse dincolo de stadiul în 
care aşeza „negreală peste negru”, semne 

negre pe o tăbliţă neagră (7). Acum pic-
tează altfel: cu ajutorul unor umbre con-
turează cât mai bine un chip alb şi stră-
lucitor, însăşi strălucirea celui sfânt. Dacă 
am vorbi în termeni apropiaţi de cei prin 
care, peste două secole, Malevici, de pildă, 
îşi intitulează unele pânze, am spune că 
avem înaintea ochilor un oval alb în con-
tururi negre. Doar că imediat se ivesc alte 
dificultăţi, mai mari. Chipul sfânt din faţa 
sa e în continuă transfigurare, de necu-
prins cu privirea („transfigurarea stărui-
toare şi felurită a feţei sale”) (26). Culorile 
veşmântului nu pot fi delimitate precis, 
graţie atât splendorii lor cât şi regăsirii 
lor simultane în acelaşi punct, în nesfârşi-
te varietăţi de nuanţe; faţa însăşi îi apare 
„de o strălucire parcă de aur sau argint, în 
care toate culorile care se pot arăta văzu-
lui, oricât de multe, se regăseau în acelaşi 
punct şi toate varietăţile de nuanţe erau 
cuprinse în acelaşi loc al prezenţei lui”. 
Învăţăcelul recunoaşte aici limita de sus – 
dacă se poate spune aşa – în încercarea de 
a picta chipul sfânt, o povară totuşi prea 
mare. Simte din nou că îşi pierde orice su-
flu şi înţelege, în sfârşit, „până unde se în-
tinde cunoaşterea” (28). Este ceea ce impu-
ne tăcere şi reculegere („cu masca tăcerii 
acoperindu-mi ruşinea ignoranţei, m-am 
dedat unei muţenii de peşte”). Aşa cum ve-
dem, ar fi putut să sfârşească totul aici, în 
această muţenie a oricărui gest.

Simţind însă cu orice clipă îngăduinţa 
bătrânului, a continuat să picteze. Aproa-
pe totul în faţa sa apare învăluit într-o lu-
mină curată şi intensă, pură, ce întunecă 
privirea ochilor. Cu fiecare mişcare a pene-
lului constată că nimic nu poate fi cuprins 
şi redat ca atare. Toate îşi arătau strălu-
cirea sub nenumărate apariţii şi transfi-
gurări: „diadema strălucea ca soarele în 
miezul zilei [...], încât ochiul este lipsit pe 
putinţa de a-l vedea”; „cu razele străluci-
toare ale nestematelor pline de lumină..., 
[diadema] întuneca privirea ochilor”; scep-
trul apărea în multe forme, la nesfârşit; 
arcul la fel, „ba întins şi tras îndărăt, ba 
neîntins şi moale”; iar săgeata era prinsă 
în multe feluri – şi „nu în răstimpuri sau 
într-un loc şi nici în vreun punct, despăr-
ţite de distanţă, ci toate în acelaşi timp”. 
Este nevoit, spre a-şi continua lucrarea, să 
lase „deoparte toate aceste transfigurări” 
şi să picteze ceea ce a crezut că îi era cu 
putinţă: „statura lui înaltă, după simetria 
umană, frumuseţea părului cărunt, după 
cum se cuvenea, veşmântul colorat felurit, 
dar potrivit, diadema imperială, sceptrul 
regal, arcul întins, săgeata aşezată în arc” 
(29). Va zugrăvi în cele din urmă un chip 

„Adânc pe adânc cheamă...”

portretul lui  
dimitrie Cantemir  
în ediția din Frankfurt și 
leipzig, 1771, a lucrarii  
Descriptio Moldaviae

8 Cu fiecare 

mişcare 

a penelului 

constată 

că nimic 

nu poate fi 

cuprins şi 

redat ca atare.
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frumos şi strălucitor al senectuţii, doar că 
asemănător celui omenesc. Este a şasea 
încercare, ultima pe acest drum care îl va 
ajuta să afle ce anume stă şi ce nu stă în 
puterea sa omenească.

Istovit de o asemenea lucrare, aşteaptă 
temător cuvântul bătrânului. Acesta îl in-
vită să privească împreună în cartea sfân-
tă, însăşi oglinda purtată în piept. Spusele 
sale vor limpezi în chip deplin calea urma-
tă: „Cercetată cu atenţie şi grijă, spune 
el, [imaginea făcută de tine] seamănă cu 
icoanele mele, nu atât pictate, cât mai de-
grabă plăsmuite, dar cu mine, nicidecum”. 
Adaugă imediat că faptul e firesc de vreme 
ce nu a cunoscut alte culori decât cele în-
văţate de la magistrul lui şi, prin acesta, 
de la cei vechi. Aceştia judecau lucrurile 
în termeni de „accident” (culorile, de pil-
dă) şi „substanţă” (substratul lor), din-
colo de care nu au mai recunoscut nimic 
(31). Ceea ce a pictat, plin de cutezanţă, 
nu avea cum să semene cu icoana sfântă. 
Dacă este totuşi o icoană, o imagine, este 
asemeni celor pe care oamenii le plăsmu-
iesc prin efortul imaginaţiei şi al reprezen-
tării lor. Iar cele văzute în oglinda Sfintei 
Scripturi se cer luate mai curând într-un 
mod alegoric („reprezintă umbre alegorice 
ale părţilor mele coexistente; le numesc 
umbre alegorice, de vreme ce imaginile lor 
pure şi esenţiale sunt prefigurate nu atât 
ca mister al începutului lor, ci în măsura 
în care pot fi prinse şi pricepute de voi”). 
Cunoaşterea lor „simplă şi pură” nu stă 
în puterile făpturii create; nu stă în pute-
rile acesteia nici măcar atunci când este 
în atenţie ceva creat. Chipul adevărului 
se descoperă celui pregătit să-l cunoască 
(„să-şi vadă Creatorul prin simplitatea in-
telectului său, aşa cum este, iar astfel să le 
cunoască pe toate în El, prin prezenţă, aşa 
cum sunt”)3. Aşadar, privirea urmează a se 
orienta înainte de toate către ceea ce în-
suşi Creatorul descoperă minţii omeneşti.

Înţelegând toate acestea, nu i-a rămas 
tânărului decât să-şi încline „capul sufle-
tului cu supunere, dar şi cu bucurie”, să-şi 
îndrepte privirea către oglinda cărţii sfin-
te. Atent la aceasta, va căuta să vorbească, 
în continuare, despre cele create şi mersul 
creaţiei, despre cădere şi salvare, timp şi 
viaţă, providenţă, rânduială a celor exis-
tente şi întâmplare.

Am putea spune oare că lucrarea ce l-a 
atras de la bun început – de a zugrăvi chi-
pul adevărului – a fost până la urmă în-
făptuită? Cred că da, într-o privinţă ea se 
realizează în paginile scrierii despre „icoa-
na de nezugrăvit”. Doar că în altă manieră 
decât cea iniţială, când a crezut că îşi poa-
te reprezenta singur adevărul. De această 
dată, cel care priveşte în oglinda sfântă 
este el însuşi privit din adâncul acesteia, 
aude cuvântul care i se adresează, încât 
spusele sale devin răspunsul celor auzite. 

Exact cum află la un moment dat: „Ge-
nunea strigă genunea, intelectul cheamă 
adevărul prin ştiinţa sacră...”. Cu fiecare 
din cele şase încercări de a picta chipul 
adevărului, se poate sesiza locul diferit din 
care aude Cuvântul. În cele din urmă, el 
pictează în măsura în care se lasă pictat 
– adică modelat în făptura sa – de ceea ce 
vede şi aude. Să ne imaginăm bunăoară 
un pictor care, în timp ce îşi face portretul, 
priveşte mereu dincolo de sine, ca să vadă 
însuşi izvorul inefabil al chipului său. Cu 
ajutorul câtorva umbre, probabil, va face 
conturul unui oval alb, simplu şi abia sesi-
zabil, a cărui lumină, venită oarecum din 
abis, va fi zugrăvită ca una de nezugrăvit. 
Este ceea ce, deocamdată, pare să ne lase 
a înţelege această alegorie.

O asemenea schimbare a perspectivei – 
a modului de a privi şi de a te lăsa privit 
– era în fond inevitabilă. Simplu vorbind, 
efortul singular într-o asemenea încercare 
e sortit eşecului. Singură intenţionalitatea 
umană nu poate da seama – cognitiv sau 
practic – de ceea ce, inepuizabil ca atare, 
o transcende indefinit. Prealabilă apare o 
dublă deschidere, a minţii omeneşti către 
cele inefabile şi a acestora către mintea 
omenească. Din câte înţeleg, Cantemir ca-
ută să readucă în faţă această dublă des-
chidere, dialogul ce leagă un abis de altul. 
Nu s-ar putea face abstracţie de acest abys-
sum abyssum vocare nici în cultura nouă, 
inclusiv ştiinţifică. De pildă, atitudinea lo-
gică ar putea afla un reper mai elevat în 
cea contemplativă, măcar uneori. Fiecare 
dintre ele s-ar putea vedea la un moment 
dat ecoul celeilalte. Doar că, ştim bine, 
omul nu mai acceptă uşor această viziune 
de provenienţă patristică; în unele situa-
ţii, socotite evidente prin ele însele, nu o 
acceptă deloc. Oglinda în care priveşte 
atunci se află mult dincoace, fie în mintea 
proprie, fie în modelul de ştiinţă al epocii. 
Iar portretul adevărului îl face în perfectă 
solitudine metafizică, socotind că în afara 
acestei lumi şi a omului care o locuieşte nu 
mai e nimic de aflat. n

Note
1 Dimitrie Cantemir, „Icoana de nezugră-
vit a ştiinţei preasfinte”, traducere de Ioa-
na Costa, în curs de apariţie la Editura 
Academiei Române, p. 22; în continuare 
voi indica în text, între paranteze, pagina 
din varianta în latină.
2 Cf. Psalmi 41, 9 („Adânc pe adânc chea-
mă în glasul căderilor apelor Tale”).
3 Ibidem, 32. Ca şi alte pasaje, cel de aici ar 
merita o explicitare propriu-zis teologică, 
prin raportare la unele scrieri importante 
din tradiţia patristică sau de mai târziu. 
O lucrare excelentă în această privinţă ră-
mâne, de pildă, cea semnată de Vladimir 
Lossky, „Vederea lui Dumnezeu”, 1962. 

Vasili Kandinski, Curba dominantă (1936)

Vasili Kandinski, În jurul cercului (1940)

Vasili Kandinski, Pictură în albastru (1924)
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Dan Burcea

Între pasiune și luciditate, os-
cilând cu o constantă tensiune 
între trecut și prezent, sufletul 
scriitoarei de origine caraibiană 
Dominique Deblaine navighează 
cu grație printre lagunele cristali-
ne ale teritoriilor natale ale căror 
secrete traversează scrisul său 
luminos, populat de personaje tot 
atât de pitorești ca și universul 
insular și, prin definiție, misterios, 
în care locuiesc. Aceleași armonii 
se întâlnesc și în gestul prin care 
autoarea „convoacă lumea la masa 
ei” pentru a-i împărtăși „bucurii-
le, durerile și speranțele”, cum își 
definește ea însăși crezul literar.

N
ăscută în regiunea Basse-Terre 
din sud-vestul insulei Gua-
delupa, Dominique Deblaine 
își petrece copilăria în metro-
polă, la Langon, aproape de 

Bordeaux, unde familia se stabilește 
urmând serviciul tatălui. Frecventează 
locurile natale la vârsta adolescenței, 
perioadă pe care o va defini într-un ar-
ticol publicat în revista „Tresses” drept 
temelie a personalității sale. Urmea-
ză studii de literatură care vor culmi-
na cu un doctorat la Universitatea din 
Bordeaux unde ocupă astăzi postul de 
conferențiar, la catedra de literatură a 
Antilelor. Este autoarea unui roman „Le 
Raconteur” [„Povestitorul”], publicat în 
2014, a unui volum de proză poetică, 
„Paroles d’une île vagabonde” [„Vorbe 

ale unei insule vagabonde”] (2011) care a 
obținut premiul Fetkann în 2012, a mai 
multor nuvele publicate în diverse revis-
te, din care cităm aici „Champ d’Arbaud” 
[„Câmpul lui Arbaud”] (1994), „L’Errant 
et le Désirable” [„Rătăcitorul și Dezira-
bilul”] (2004) și „Odeur de la terrehumi-
de” [„Mirosul pământului umed”] (2009). 

A scris diverse articole despre literatu-
ra Antilelor, a coordonat diverse cursuri 
universitare, este autoarea a numeroase 
prefețe, organizează întâlniri literare și 
participă la colocvii internaționale, ține 
conferințe pe teme literare. În cronica 
(http://salon-litteraire.linternaute.com/
fr/dominique-deblaine/review/1911775-
eloge-de-la-nitescence-le-raconteur-un-
roman-de-dominique-deblaine) pe care 
am consacrat-o în noiembrie 2014 ro-
manului său „Le Raconteur”, am scos 
în evidență extraordinara apetență a 
autoarei pentru peisajele legate de geo-
grafia originilor sale insulare chemate 
să participe la o aventură în care ima-
ginarul, realul și romanescul contribuie 
la constituirea unei hipsometrii narati-
ve originale, dominate de lumină și de 
mister. În acest teritoriu magic Impasul 
Bellenvent reprezintă locul simbolic al 
unei aventuri existențiale unice al cărei 
secret numai prozatoarea îl deține.

Proiectele literare în curs confirmă 
permanența și pertinența acestor subiec-
te, Dominique Deblaine rămânând una 
dintre cele mai autorizate voci în litera-
tura caraibiană de limbă franceză. n

Dominique Deblaine,  
mesaj în exclusivitate pentru 
cititorii revistei „Cultura”: 

„Sunt o metisă din Caraibe și, prin urmare, 
sunt traversată în fiecare clipă, cu fiecare cu-
vânt, de o istorie plină de violență. Mă înfior 
la fiecare injustiție. Orice femeie, orice bărbat, 
orice scriitor poate resimți același lucru, în scri-
sul meu, însă «Weary Blues» [Blues ostenit], 
cântecul exploataților, al umiliților, răsună cu o 
singularitate istorică. Mă strecor în pielea stră-
moșilor, căci ceea ce ei au trăit, și eu aș fi putut 
trăi… aș fi fost forțată să trăiesc. Ca și ei, am ne-
bunia să cred în zile mai fericite, de aceea, iată 
cum aș descrie eu, Darker Sister, peisajul înde-
părtat al scrierilor mele, acum, în 2017, ca ecou 
al poemelor «The Weary Blues», «I, Too» [«Și 
eu»] și «The Negrospeaks of Rivers» [«Negrul 
vorbește despre râuri»] ale poetului american 
Langston Hughes:

«Am cunoscut și eu fluvii locuite. Am văzut 
trupuri învârtindu-se ca pietrele pe apă. Am vă-
zut sângele amestecându-se cu apa ca un sirop. 
Am ascultat povești înspăimântătoare, am auzit 
gemete sacadate precum cele ale celor loviți de 
bice, am văzut maxilare încleștate, ochi ieșiți din 
orbite, and I trew up blood and salt water…

Sufletul meu este îngreunat precum mâlul 
fluviilor.

Refrene de weary blues ajung până la mine, în 
timp ce privesc țărmuri ca niște aurore, luna pâl-
pâind, stele mai luminoase ca vârtejul licuricilor 
și fantome ca niște goelete plutind de-a lungul 
malurilor și pocnind din degete, clac-clac-clac, 
pentru a-i trezi pe morți.

Mé mwen osi («dar și», în creolă, n.m.) mai cred 
în răsărituri noi și, precum Darker brother, con-
templu miracolul soarelui care apune.

An ka tété lèspwa au pipirit-chantant («mă um-
plu de speranță», în creolă, n.m.) dis-de-dimi-
neață, în miezul zilei, la mijlocul nopții. Sunt o 
metisă, fiică și soră de negroes.

Sufletul meu este îngreunat precum mâlul 
fluviilor.

Unii își arată dinții ca o lamă de ras, alții mă 
privesc cu teamă, alții mă arată cu degetul ca pe 
un câine jupuit. Nici nu mă uit la ei, le plâng de 
milă. Alții îmi întind mâna brotherly. Eu parcurg 
lumea. Trăiesc.

Sufletul meu este îngreunat precum mâlul 
fluviilor…

… căci, la rândul meu, eu sunt lumea și dorm ca 
o metisă traversată de fluvii bătrâne și adânci».

Scrisul mă susține, mă face să trăiesc.
Sperând că aceste cuvinte își vor găsi ecoul 

în gândurile voastre, vă doresc în mod călduros 
tuturor, dragi cititori ai revistei «Cultura», să vă 
urmați neclintit drumul vostru și să nu renun-
țați la bucuria de a vă împărtăși între voi valorile 
care vă unesc”.

Dominique Deblaine

8 Personaje 
tot atât de 
pitorești ca 
și universul 
insular...
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 În dezbatere: Programa școlară 
pentru limba și literatura română

8 Nu se 
respectă, cu 
bună știinţă, 
titulatura 
obiectului de 
învăţământ, 
fiindcă nu se 
studiază în 
conţinuturi 
„literatura”, ci 
este vorba de 
„lectură”, ca la 
primar, ceea 
ce înseamnă 
și o încălcare 
a planului de 
învăţământ.

Dosar coordonat de Cosmin Borza
În 27 ianuarie 2017 Ministerul Educației 
Naționale și Institutul de Științe ale Educației au 
lansat în consultare publică proiectele de progra-
me școlare pentru clasele V-VIII. Vacanța inter-
semestrială din învățământul preuniversitar și, 
mai ales, escaladarea din ultimele săptămâni 
a tensiunilor politice au făcut ca evenimentul 
să rămână aproape fără ecou. O stare de fapt 
nu doar regretabilă, ci și inacceptabilă pentru o 
țară în care, odată cu fiecare ciclu electoral, se 
reiterează ideea că educația constituie o „priori-
tate națională”. Revista „Cultura” își propune să 
remedieze – măcar în parte – această deficiență, 
inițiind o dezbatere despre, probabil, cea mai 
sensibilă componentă a noilor documente de pla-
nificare a învățământului autohton: Programa 
pentru limba și literatura română. (C.B.) Cultură și rigurozitate sau 

pragmatism?Sofia DoBra

P roiectul de programă școlară pen-
tru limba și literatura română 
are un aspect pozitiv prin oferirea 
unei imagini de ansamblu asupra 
parcursului școlar din gimnaziu, 

întrucât, spre deosebire de programele de 
primar, oferă pentru fiecare clasă docu-
mentul corespunzător.

Este o lucrare amplă, cu o structură 
clară, având însă un limbaj, de multe ori, 
nepotrivit pentru un text pe care ar trebui 
să-l înțeleagă nu numai profesorii de româ-
nă („inferențe simple”, „elemente paraver-
bale”, „empatie”, „strategii de gestionare 
a tracului comunicativ” sunt noțiuni care 
apar la clasa a V-a).

Impresia generală este de document prea 
stufos, uneori, fără legătură între componen-
te, motiv pentru care, în partea de sugestii 
metodologice, se oferă chiar un model de co-
nexare a competențelor generale și specifice 
cu sugestii de conținuturi. De altfel, pare o 
programă mai încărcată decât anterioara, 
cerându-se studierea unui număr prea mare 
de texte și de concepte, fără a se ține seama 
de numărul real de săptămâni de predare.

Se remarcă lipsa de personalizare a unei 
programe de limba și literatura română, 
care, mai curând, pare o programă de ma-
ternă pentru orice limbă. Este o scădere 

dramatică a aspectului cultural al acestei 
programe, literatura fiind tratată în mod 
egal cu textul nonliterar și neexistând un 
canon valoric pe care un elev de vârstă mică 
ar trebui să-l cunoască. Literatura română 
este, practic, ignorată, amintindu-se doar 
de folclorul literar românesc (sărbătorile la 
români), valori ale culturii populare, limba 
și cultura română în Europa, legende ro-
mânești (dublate obligatoriu de legende ale 
altor popoare), românii în context european/
mondial. Nu se respectă, cu bună știință, 
titulatura obiectului de învățământ, fiind-
că nu se studiază în conținuturi „literatu-
ra”, ci este vorba de „lectură”, ca la primar, 
ceea ce înseamnă și o încălcare a planului de 
învățământ.

Este destul de neclar de ce unele specii 
literare, puține și cu formulări discutabile, 
apar doar la recomandările de texte (fabule, 
romane grafice, povestiri, nuvele, romane). 
Nestudierea lor din perspectiva speciei nu va 
face decât să încurajeze lipsa lecturii, fiindcă 
parcurgerea unui roman presupune un efort 
pe care școala nu îl va mai cere. Aceasta mi 
se pare una dintre cele mai grave consecințe 
ale acestei programe pe termen lung, pentru 
că îndepărtarea de textul literar înseamnă și 
îndepărtarea de cultură.

Chiar abordarea teoretică a unui text lite-
rar este stângace și, pe alocuri, incoerentă. 

De exemplu, nu se realizează legătura cu 
programele de primar, studiindu-se în clasa 
a V-a, ca element de noutate, ideea principa-
lă și planul simplu de idei, făcute din clasa a 
III-a, iar în clasa a VI-a, planul dezvoltat de 
idei, făcut din clasa a IV-a. Se abordează re-
zumatul și transformarea vorbirii directe în 
vorbire indirectă tocmai în clasa a VII-a, deși 
acestea sunt necesare încă din clasa a V-a. Se 
coboară în schimb, de la clasa a IX-a la clasa 
a V-a, tema și motivul, două noțiuni destul 
de abstracte și care, neînțelese bine, pot de-
veni formale. Se adaugă noțiuni insuficiente 
pentru înțelegerea textului literar, precum 
„cuvinte-cheie”.

Nu se discută aproape deloc despre in-
terpretarea textului literar, singura referire 
fiind în clasa a VIII-a. Rămânerea la compre-
hensiunea textului duce la o superficialitate 
dăunătoare pentru apropierea de valorile 
estetice, dar și afective și filosofice pe care le 
are literatura. Accentul pe un pragmatism 
declarat pe care îl are programa orientează 
spre conținutul textului, spre accesibilitatea 
lui, încât o bună parte din valorile literare 
pot fi pierdute de elevi. Trimiterea la studiul 
etichetelor, SMS-urilor, postărilor online, ca-
lendare („almanahe”, vorba unui celebru per-
sonaj), liste, articole de popularizare (termen 
frecvent în limbajul unei anumite perioade 
istorice) a științei sunt exemple de texte care 
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trebuie studiate. Dacă învățatul redactării 
unui SMS, a unui e-mail, a unui blog consti-
tuie o normalitate în lumea contemporană, 
studierea acestora în detrimentul textului 
literar nu este firească. Pare o neclaritate 
și formularea finalității studiului literaturii, 
fiindcă în „Nota de prezentare” apare ca o fa-
cilitare a inserției sociale în viața de adult. 
Este un nou limbaj de lemn care nu spune 
nimic. De asemenea, ideea că un elev de vâr-
stă mică poate să-și selecteze modele literare 
care se potrivesc personalității și structurii 
sale temperamentale pare periculoasă. În 
„Sugestiile metodologice” se precizează că 
finalitatea programei este formarea unui 
individ care să își asume propria identitate 
culturală și să fie sensibil la valorile intercul-
turale și multiculturale, nemenționându-se 
sub nicio formă valorile naționale. Se poate 
observa că este amintit în toată programă 
doar un scriitor român, Ion Creangă, la reco-
mandările metodologice.

Impunerea unor teme de studiu pentru 
fiecare an constituie o restricție care poate 
avea consecințe negative, fiindcă reduce se-
lecția de texte, așa cum se poate observa în 
sugestiile metodologice. Alegerea temelor 
trebuia lăsată în seama autorilor de manu-
ale care ar putea avea și alte idei.

Studiul limbii este ceva mai redus față de 
programa anterioară și dorește să ofere o per-
spectivă mai modernă asupra fenomenului 
lingvistic. Este un aspect pozitiv care orien-
tează învățarea spre aspectele de uz. Didactic, 
există o serie de rupturi logice care vor face 
greu de abordat unele noțiuni. Dacă se intro-
duce ideea de grup nominal, verbal, pronomi-
nal, adjectival, ar trebui să se precizeze când 
partea de vorbire apare ca centru și când ca 
adjunct, fiindcă, la clasa a V-a, substantivul 
este tratat doar ca centru, iar adjectivul doar 
ca adjunct și elevul poate fi dezorientat. Se 
introduc noțiuni care nu pot fi definite corect 
din cauza insuficienței programei. De exem-
plu, apare noțiunea de prepoziție la clasa a 
V-a, deși elevului i se predă doar atributul, 
fără complement, definit de-abia în clasa a 
VI-a. Se preferă în clasa a V-a atributul, ne-
cesar pentru textul descriptiv de la lectură, 
deși se studiază în special verbul, deci ar tre-
bui introdus complementul. Nu se cunoaște 
cu exactitate ce s-a studiat în primar. Unele 
formulări sunt neclare: „Enunțul. Punctua-
ția”. Probabil autorii au dorit să facă referire 
la punctuația finală a enunțului, fiindcă ele-
vii nu au cunoștințele necesare pentru toată 
punctuația enunțului. Consecințele pentru 
autorii de manuale pot fi însă dramatice, fi-
indcă pot fi admiși sau eliminați după bunul 
plac al unui evaluator. Formularea ambiguă 
se repetă și la clasa a VI-a: „Norme de punc-
tuație (virgula)”. Apar noțiuni care sunt tra-
tate ca și când sunt studiate. La clasa a VII-a 
se face fraza prin joncțiune, precizându-se că 
este vorba doar de conjuncții coordonatoare, 
deși conjuncțiile nu sunt făcute. Pentru ca un 
elev de vârstă mică să înțeleagă această par-
te de vorbire este necesar ca să fie predată se-
parat, să se exerseze recunoașterea acesteia 
și abia apoi să se prezinte rolul de coordonare 
sau de subordonare. Același lucru se întâm-
plă la clasa a VIII-a când se predau construc-
ții sintactice active și pasive cu verbul „a fi” 

fără să se explice ce înseamnă un verb activ 
sau un verb pasiv. Apar și construcțiile imper-
sonale și construcțiile cu pronume reflexive a 
căror dificultate pentru elev este foarte mare, 
fiindcă nu are cunoștințe anterioare pe care 
să se sprijine. Abordările stilistice la aceste 
vârste mici sunt foarte grele și dovedesc o ne-
cunoaștere a realităților școlii românești.

Partea de comunicare orală este mult prea 
dezvoltată, cu numeroase reluări din primar, 
cu lucruri inutile și cu unele aspecte care nu 
pot fi abordate la această vârstă mică. 

Este oarecum anormal că sunt noțiuni care 
se făceau în trecut în clasa a IV-a (predica-
tul nominal) și se fac în această programă în 
clasa a VII-a sau că noțiuni, precum anafora, 
tema, motivul, coboară de la clasa a XII-a sau 
a IX-a la clasa a VIII-a sau a V-a. Este o lipsă 
de logică didactică în construirea programei, 
care nu ține cont de perspectiva copilului 

asaltat de noțiuni nelegate firesc între ele. Ar 
fi trebuit făcute cercetări psihologice și peda-
gogice care să stabilească înlănțuirea fireas-
că, pe baze științifice, a acestor noțiuni. Altfel, 
se vor face permanent experimente ale căror 
consecințe nu pot fi prevăzute.

Ar fi de remarcat și aspectul formal al 
dezbaterii unor asemenea documente, fi-
indcă timpul este prea scurt, fără posibili-
tatea de a asculta păreri diverse, de a ve-
rifica valabilitatea soluțiilor propuse și de 
a dori în mod real de a face modificări la 
documentul propus. Succesul sistemelor de 
învățământ la care ne raportăm este asigu-
rat și de îndelungatul proces de concepere 
și de implementare a schimbărilor, făcute 
mereu în România intempestiv, fără evalu-
area riscurilor. n

Sofia Dobra este profesoară la Şcoala Gim-
nazială Nr. 131 din Bucureşti

(Re)jucând limba română. 
Tălmăciri didactice

Mihaela DoBoș

Nu este ușor să scrii o programă școlară. Nu este 
ușor nici să o citești, să o accepți și, să recu-
noaștem, să o aplici. Mai ales atunci când ești 
profesor! E o mărturisire indirectă a păcatului 
lenei, al conservatorismului, al comodității. 

Vine însă o vreme când vremurile o iau înaintea noastră, 
a oamenilor, și ne forțează – bine fac! – să ne scuturăm 
de noi înșine, să „uităm”, cumva, ce am învățat, tocmai 
pentru a-i putea învăța pe alții. Cuvinte de profesor...

Mi-am propus o lectură neprietenoasă, ca să nu spun 
critică, a noilor programe școlare de limba și literatura 
română pentru gimnaziu. Am „așteptat” obișnuitul (deja) 
limbaj de lemn sau, mai elegant, un jargon didactic ușor 
vetust. Acest proiect de schimbare recunosc, însă, că mi-a 
îmblânzit intențiile și chiar m-a sedus. M-a făcut să-mi 
doresc a intra în clasă și a-i da viață împreună cu elevii 
mei. M-a făcut să-mi imaginez lecții grozave și oameni 
fericiți la școală, mici și mari.

Programa în întregul ei este un document rotund, in-
tegrat, gândit după un algoritm conceptual așezat și în-
drăzneț tocmai prin simplitatea lui. În palimpsestul ei se 
citește dorința de recalibrare a unui (nou) ideal umanist 
care trebuie generat în primul rând de disciplina limba 
și literatura română. Schimbarea vine din faptul că în 
centrul tuturor liniilor acestui proiect – competențe, ac-
tivități de învățare, conținuturi, sugestii metodologice și 
de evaluare etc. – este plasat de la sine și fără ostentație 
copilul, subiectul învățării, el este atomul care dă concen-
tricitate și sens acestui construct educațional. Remarc, 
astfel, că nu o anumită noțiune științifică este augmen-
tată și adâncită de la un an de studiu la altul – deși, fără 
îndoială, această dimensiune a învățării este esențială –, 
ci o anumită privire asupra lumii, dintr-un plan foarte 
apropiat, intim („Eu și universul meu familiar” – clasa a 
V-a), într-unul ușor mai larg („Eu și lumea din jurul meu” 
– a VI-a), trecând prin „Orizonturile lumii și ale cunoaș-
terii” (a VII-a), spre a zăbovi apoi, în clasa a VIII-a, pen-
tru „Reflecții asupra lumii”. Copilul este condus să „lăr-
gească”, prin înțelegere și învățare, privirea sa asupra 

lumii, ajungând să prețuiască prin cunoaștere ceea ce îl 
înconjoară în mod concret și imediat – familia, satul sau 
orașul în care trăiește, vecinul de alături sau cel de peste 
graniță –, prin medierea limbii române, a comunicării cu 
celălalt și prin explorarea universului din carte. Văd în 
acest demers o întoarcere blândă și naturală către ceea 
ce contează pentru om – chiar dacă are 11-15 ani –, după 
un ocol de jumătate de secol în care s-a experimentat în 
exces teoretizarea domeniilor de studiu aferente discipli-
nei limba și literatura română, ajungându-se, în mod in-
evitabil, la o îndepărtare a școlii de viață, la o nefericită 
înstrăinare.

Un alt aspect salutar în noua programă este redefini-
rea competențelor generale și a celor specifice. „Vedeta” 
programei este, desigur, ultima competență – 5. „Mani-
festarea unui comportament empatic cultural și intercul-
tural” –, care răspunde unei necesități, aș spune vitale, a 
începutului de mileniu pe care îl trăim: raportul eu-alții. 
Autorii programei au înțeles nu doar importanța dialogu-
lui cultural și lingvistic, ci și a relației ca formă de cunoaș-
tere și de intercunoaștere, investind multă creativitate în 
proiecția sa pedagogică. Se disting doi versanți de „punere 
în operă” a acestei competențe. Pe de o parte, delimitarea 
treptată și conștientizarea, de către elevi, prin diverse ac-
tivități de învățare, a unui „pattern” cultural românesc. 
Pe de altă parte, implicita observare comparativă a altor 
culturi/civilizații/popoare, secondată sau, mai degrabă, 
prelungită la nivel lingvistic, prin diverse exerciții de 
comparare a limbii române (de pildă, a sistemului vocalic) 
cu o altă limbă modernă studiată în școală. Chiar dacă 
unele activități de învățare propuse de programă sunt, 
poate, prea ambițioase sau chiar nerealiste (clasa a VII-a: 
„realizarea unor ghiduri turistice pentru spațiul cultural 
local/regional/național/european, prin valorificarea ele-
mentelor învățate la geografie, istorie, științe socioumane 
și a experienței personale”), rămâne ca un plus semnifi-
cativ al noii programe intenția de valorificare maximală, 
în cadrul orelor de limba și literatura română, a acelui 
„interval” dintre „eu” și „tu, ale cărui efecte sunt multi-
ple: dezvoltarea spiritului identitar, conștientizarea apar-
tenenței la o limbă și la o cultură, educarea toleranței, 
acceptarea diferențelor ș.a.m.d. Revalorizarea și, cumva, 
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profesionalizarea lecturii este una din liniile de forță 
ale programei. Harta acesteia dezvăluie, pas cu pas, 
un demers educațional focalizat pe înțelegerea gra-
duală a „textului” în pluralitatea sa literară și non-
literară. Dezvoltarea competențelor de „literație” (un 
cuvânt care încă nu și-a găsit locul în DEX, dar este 
intens vehiculat pe „piața” educației) se realizează 
printr-o suită impresionantă de activități și de meto-
de, potrivite și justificabile, majoritatea, prin raporta-
re la „modelul sociocultural contemporan” (vezi „Nota 
de prezentare”!). Astfel, sunt prezente atât clasicele 
dictări/autodictări la clasa a V-a, cât și o inițiere trep-
tată în lectura imaginii sau a textului multimodal. 

Programa își propune, de asemenea, „coborârea” de 
la liceu înspre gimnaziu (clasele VII-VIII) a unor me-
tode/activități de învățare menite a dezvolta spiritul 
critic și argumentativ al elevului: procesul literar, 
dezbaterea, exerciții de argumentare, de exprimare a 
punctului de vedere critic pe marginea unui text etc.

O rezervă timidă în legătură cu noua programă de 
gimnaziu am cu privire la realocarea/amânarea unor 
conținuturi de limbă de la clasele mici (V-VI) la cele 
mai mari (VII-VIII) sau chiar renunțarea la o parte 
din ele (cum sunt multe propoziții subordonate). În 
sufletul meu sper, însă, că acestea se vor regăsi – 
„mai trainic și mai frumos” – în anii de liceu, când, 

nădăjduiesc (din nou!) se va studia gramatica, nu 
de dragul formei, ci al fondului, al beneficiilor inco-
mensurabile pe care le are „lupta” cu logica grama-
ticii pentru dezvoltarea mentală a copilului. Există, 
de asemenea, o suită de termeni/sintagme/concepte 
gramaticale noi – preluate, de bună seamă, din noua 
Gramatică a Academiei –, încă nepopularizate și ne-
cunoscute de către profesori, ceea ce ar putea conduce 
la nedorite erori.

În rest, sunt împăcată și optimistă. Ne vedem la 
școală! n

Mihaela Doboş este profesoară la Colegiul Național 
„Costache Negruzzi” din Iaşi

Astea-s texte…horia corcheș

Sunt deja câțiva ani buni de când pia-
ța educațională așteaptă o schimbare 
în privința programelor școlare. Nu 
o primenire, nu o înnoire a lor, ci o 
schimbare. O paradigmă inovatoare, 

actuală, care să aducă nu un suflu nou, ci un 
alt aer, curat, proaspăt, energizant. A existat 
un moment în care s-a lucrat în această che-
ie. În cadrul unui proiect european POSDRU, 
în care grupuri de specialiști au muncit și au 
încercat să propună o viziune unitară, dar în 
același timp fluidă, cu continuitate între ci-
clurile de învățământ, cu abordare modulară. 
Dar produsele (programe pentru toate ciclu-
rile școlare și toate disciplinele) s-au îngropat 
pe undeva în niște pivnițe și n-au mai văzut 
lumina zilei.

De curând au intrat în dezbatere alte pro-
grame școlare, pentru ciclul gimnazial. Avi-
ditatea cu care le privim, în contextul celor 
sumar descrise mai sus, este legitimă. Vechi-
le programe datează din 1900 toamna (a se 
citi ultima revizuire a lor, nu schimbare, în 
2009), uzura lor este recunoscută unanim, 
iar examenele de încheiere a ciclurilor școlare 
sau de ieșire din sistem sunt și ele încorse-
tate în formule obosite, generate de vechea 
programă. Așadar, schimbare binevenită. 
Teama legitimă a oricărui participant la ac-
tul educațional, înainte de a vedea despre 
ce este vorba, cred că s-ar fi putut înscrie în 
formula: numai să nu fie schimbare doar de 
dragul schimbării!

Am citit-o. O spun din capul locului, pro-
grama arată bine! Impresie de modernitate, 
de actualitate, de ancorare în zona nevoilor 
unei societăți mobile, centrată pe actul co-
municării, pe fluiditatea informațională, pe 
competența de a glisa cu naturalețe dintr-un 
plan în altul, de a opera mobil cu concepte 
supraordonatoare. Din „Nota de prezentare” 
aflăm că programa favorizează învățarea 
din „perspectivă inter- și transdisciplinară”. 
Că scopurile, rând pe rând, ar viza: fapte de 
limbă; uzul comunicării lingvistice; elemente 
fundamentale de ordin lexical și gramatical; 
competențe de lectură care să poată fi folosite 
în diverse contexte de viață; asumarea valo-
rilor etice și a idealurilor umaniste naționale 
și europene. Sună… european. Dar apoi vin 
câteva nedumeriri. „Sumarizat”, te întrebi: 
dar înainte de european nu ar trebui să fie 
românesc? Și înainte de transdisciplinar, nu 
ar trebui să fie la nivelul disciplinei? Și îna-
inte de a fi competență de lectură pentru 

diferite situații de viață, nu ar trebui să fie 
lectură pentru… literatură? Și deja începi să 
ai dubii: corect e denumită programa: limba 
și... ? Nu cumva e vorba despre altceva? Din 
cinci scopuri, doar unul ar avea atingere cu li-
teratura în mod direct, și nu neapărat univoc: 
valorile etice și idealurile umaniste naționale 
și europene nu se educă doar prin literatura 
română. Dar poate aceste nuanțe se reglează 
pe parcurs, așadar trecem mai departe.

Cele cinci competențe generale pe care le 
propune programa sunt, așa cum trebuie să 
și fie, de largă cuprindere. La o privite atentă 
și comparativă în raport cu vechea programă 
se remarcă trei diferențe majore. Mai întâi, 
dispariția cuvântului literatură. Dacă vechea 
programă vorbea despre texte literare și non-
literare, acum avem de-a face doar cu „texte 
de diferite tipuri”. Apoi, nici limba română nu 
mai apare, în accepțiunea ei de gramatică, așa 
cum tradițional (vor sări aici pragmaticienii 
moderni să mă certe) o înțelegeam. Operăm 
doar cu comunicare, cu redactare, cu „uti-
lizarea limbii”. Nu este mai puțin adevărat 
totuși că, la nivelul conținuturilor, programa 
operează cu conceptele-ancoră ale gramaticii, 
sugerând însă un demers pornind „dinspre 
faptele de limbă, de la actele de vorbire și do-
bândind aplicație în utilizarea contextuală a 
cunoștințelor”. Tradus, ar însemna o abor-
dare holistică, mi-e greu să mă pronunț însă 
asupra eficacității didactice. Poate fi bine. În 
al treilea rând, apariția unei noi competențe, 
„manifestarea unui comportament empatic 
cultural și intercultural”. O competență ma-
joră, necesară, care duce înspre valori și ati-
tudini de fapt. Nu intru în amănunte legate 
de gradul ei înalt de cuprindere, pe care l-aș 
vedea adecvat mai degrabă la liceu, nici de 
dificultatea punctuală a evaluării ei.

De aici încolo, programa propune o abor-
dare piramidală: fiecare clasă de studiu are 
alocată câte o temă. Profesorului îi revine 
sarcina de a stabili 4-6 subteme ale ei, fie-
care subtemă (unitate de studiu) urmând să 
abordeze patru domenii de conținut: comuni-
care orală, lectură, redactare și elemente de 
construcție a comunicării. Ideea de abordare 
tematică mi se pare excelentă. Am susținut-o 
de multă vreme în discuții și dezbateri, mă 
bucur să o văd operaționalizată. Dar am re-
zerve față de temele propuse. E cert că s-a 
dorit să fie cât mai deschise, astfel încât să 

permită profesorilor să identifice subteme 
după bunul plac. S-a dorit, de asemenea, o 
abordare concentrică, dinspre aproape înspre 
departe, salutar: „Eu și universul meu famili-
ar” la clasa a V-a, „Eu și lumea din jurul meu” 
la clasa a VI-a, „Orizonturile lumii și cunoaș-
terii” la clasa a VII-a, respectiv „Reflecții asu-
pra lumii” la clasa a VIII-a. Dar dincolo de 
formalismul deja vetust (mă feresc să spun 
găunoșenie) al unora („Orizonturile...”), prea 
larga lor deschidere poate duce la o pulveri-
zare fascinant de spectaculoasă a subtemelor 
alese de profesori. Asta poate fi bine, dar mă 
tem că poate fi mai degrabă rău. În același 
fel în care următoarele aspecte pe care vreau 
să le semnalez, aparent pot fi pozitive, dar pe 
fond pot dăuna.

Le iau pe rând, în spațiul care mi-a mai ră-
mas: abordarea literaturii. Dispar din studiu 
speciile cu totul (amintite doar în recoman-
dările de texte), rămâne conceptul de text, 
frapant de des asociat cu fragmentarietatea 
(„fragmentul de text” devine concept-cheie). 
Conceptul de „operă literară” devine margi-
nal, iar precizările cu privire la textele care 
trebuie studiate pun la egalitate, ca număr, 
textele literare cu cele nonliterare. Sunt con-
știent de disoluția genurilor și a speciilor în 
literatura contemporană, de acord că unele 
specii din vechea programă sunt inutile, de 
acord că poate nu trebuie studiate în sine, ca 
nuclee, unități centrale de studiu. Dar oare 
nu e păcat să anulăm fabula (repet, nu ca uni-
tate nucleu, dar măcar concept care trebuie 
exemplificat), care chiar poate fi punct de re-
flecție etică, nu e păcat să renunțăm măcar la 
distincții generice de tipul romanului și a pro-
zei scurte? Sau, mai aplicat, la schiță, care, 
da, nu are cine știe ce corespondențe în lite-
ratura universală (aplaud, aici, deschiderea 
programei față de literatura universală), deși 
se pot găsi, dar se leagă totuși de un brand 
cultural național, I.L. Caragiale? Și aici ajung 
la o altă problemă. Ce mai înseamnă literatu-
ra, în absența unor repere valorice? Progra-
ma amintește o singură dată numele unui 
autor (Ion Creangă) și face referire de două 
ori la „autori canonici”. Care, însă, nu sunt 
numiți! Despre care canon să fie vorba? Mi se 
pare inadmisibil că nu apare o listă orienta-
tivă măcar de autori, de asemenea o listă de 
opere (din literatura română și universală). 
Nu îmi permit să gândesc negativ la adresa 
colegilor mei, profesori, dar riscul de a nu se 
studia nici un autor român, de exemplu, de-a 
lungul unui an școlar, există, la modul în care 
e structurată acum programa. Și prea se va 
duce înspre nivelul liceal sarcina organizării 
unor repere.
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Să ne înțelegem: programa nu e rea. De la coerența 
primar-gimnaziu, la introducerea competenței cinci, 
crearea unui context modern și atractiv de învățare, 
până la realizarea transdisciplinarității (cu rezerva 
formulată la început), apoi sugestiile metodologice 
bine realizate și utile, evaluarea care urmărește nu 
doar produsul, ci și procesul, avem de-a face cu câști-
guri evidente.

Totuși, dacă programa nu exclude, nici nu inclu-
de suficient. Un document curricular normativ ar 

trebui să fie cât mai clar, cât mai puțin interpreta-
bil, cât mai operant la nivelul orientării a zeci de 
mii de profesori, nu doar a celor aleși. Nu restric-
tiv, dar clarificator să fie! Să ofere nu limitări, dar 
alternative. Or, așa cum o văd eu acum, dincolo de 
libertatea pe care pare că o oferă, binevenită, fără 
îndoială, e prea… fluidă, e prea pe nisipuri mișcă-
toare. Și va genera o puzderie de abordări: manuale 
înnebunitoare, auxiliare, obiceiuri de catedră. Iar ca 
efect secundar, profesori care nici nu mai consultă 

programa, ci vor căuta doar eficiența în vederea pro-
movării examenelor (de văzut cum va arăta progra-
ma pentru acestea), ceea ce nu mai înseamnă deloc 
literatură, plăcerea lecturii, obiectiv nobil de la care 
pornește de fapt programa. 

Chiar vrem să aflăm despre Eminescu și I.L. Cara-
giale doar la liceu? „Vezi-ți, dom’le, de treabă, mi se va 
spune! Ești pesimist! Astea-s doar… texte”.n

Horia Corcheş este inspector de specialitate 
la Inspectoratul Şcolar Județean Cluj

Formă seducătoare, cu obligații, 
caut fond titrat și cu stare materială bună

rita chirian

În aparență, nu există nimic mai opor-
tun decât schimbarea programei în-
vechite pentru gimnaziu – și mai ales 
dacă vorbim despre română, unde lu-
crurile s-au schimbat o dată, dar modi-

ficările au fost făcute de aceiași oameni (pe-
semne) care produseseră mărgăritarele după 
care am învățat noi, cei care am prins edu-
cația gimnazială imediat după 1990 – adică, 
în mare, textele cu care-și bătuseră capul și 
elevii anilor ʼ80, tributare naționalismelor, 
protocronismelor și tehnicilor de moralizare/
clișeizare etnică. Una peste alta, dincolo de 
fragmentele literare pe care le propuneau 
diversele manuale – ilizibile și inenarabile 
–, fiecare profesor, după bunele sale intuiții, 
după anvergura lui culturală și după capa-
citatea lui de formator, dispunea de liberta-
tea de a propune elevilor texte diverse, care 
să le inoculeze plăcerea de a citi, să le educe 
spiritul critic și/sau polemic, să sensibilizeze. 
Omul a sfințit întotdeauna locul. Probleme-
le care au apărut atunci (și care, paradoxal, 
se vor menține și acum, odată cu eventuala 
adoptare a noii programe) se refereau la cel 
puțin două aspecte: mediocra pregătire a 
profesorilor și falia dintre marile centre ur-
bane și învățământul rural.

În plăcerea noastră de a construi forme 
fără fond, „updatăm” programa, uitând că 
un procent uriaș dintre profesorii activi 
astăzi nu participă la cursuri eficiente de 
formare sau au venit deja cu o pregătire 
lacunară de pe băncile facultăților și, drept 
argument, cred că e destul să aruncăm o 
privire prin aulele în care sunt, astăzi, stu-
denții. Puțini dintre ei aplică sau sunt dis-
puși să aplice metodele moderne pe care cu 
prețiozitate ni le înșiră prezentul proiect de 
programă: tehnica SINELG, pălăriile gân-
ditoare, tabelul T, tehnica Lotus, diagrama 
Venn, explozia stelară, cvintetul, tehnica 
blazonului. Mai mult decât atât, puțini cu-
nosc tehnicile moderne de predare și chiar 
și mai puțini dintre ei sunt dispuși să le 

folosească la clasă. Motivele sunt multiple, 
pornind de la pregătirea psihopedagogică a 
viitorilor profesori: nulă – un set de concep-
te bune de fluturat la concursurile de titu-
larizare și la inspecții; pe parcursul anilor 
de practică didactică, cursurile de formare, 
dacă există, sunt, de cele mai multe ori, 
timp pierdut în fața unor oameni cu titlu de 
formator: un șir de simulacre și de „așa-ziși” 
care continuă până când te înfățișezi înain-
tea unei clase demotivate, tu însuți așa-zis 
profesor.

Reforma învățământului trebuie să în-
ceapă din profunzime, de la pregătirea vii-
torilor profesori și de la „upgradarea” celor 
activi prin cursuri de formare continuă rea-
le, care să creeze efecte imediate în procesul 
de educație. Propun un exercițiu de imagi-
nație: profesorul X este silit să participe 
(contra cost, nedecontat) la un curs de for-
mare continuă, deoarece trebuie să însume-
ze 90 de credite transferabile/5 ani; va alege 
cursuri ieftine, nesolicitante și, în cele din 
urmă, inutile, duse scrâșnit la bun sfârșit. 
Zero rezultate în activitatea directă în lu-
crul la clasă. Școala românească este un joc 
de „o mână spală pe alta și amândouă fața”, 
de perpetuare a planului cincinal în care 
profesori care nu au nici măcar promovabi-
litate 100% a elevilor la examenele naționa-
le primesc calificativul „Foarte bine” – atât 
de necesar dacă visezi să te înscrii la evalu-
ările/inspecțiile pentru obținerea gradelor 
didactice. Niciodată, așadar, cu profesori 
submediocri nu se va reuși „practica” aces-
tei programe care, altminteri, e un tezaur. 
Nu apare niciunde ce hulește copilul mai 
abitir. Nu vorbim despre „doină”, „schiță”, 
„nuvelă”. Minunat, nu îmbolnăvim un elev 
de 11-14 ani cu elemente sterile de teorie 
literară, a căror identificare/argumentare a 
condus la șablonizare neverosimilă (eu, to-
tuși, am dificultăți să înțeleg de ce trebuie 
să argumentez, prin selectarea mărcilor de 
subiectivitate, prezența eului liric în text!). 
Dar câte audiobook-uri vor fi disponibile 
pentru școlile de la țară? Și, iertată-mi fie 
insolența, câți dintre profesorii de română 

au citit ei înșiși, în ultimii ani, memorii și 
jurnale, câți agreează audiobook-urile, câți 
știu cum arată un roman grafic, câți ur-
măresc un blog de calitate? Și nu vorbesc 
acum de puținii profesori care au rămas 
activi cultural/intelectual, de obicei, cei din 
marile orașe, ci despre profesorul României 
profunde, care va fi acum dublu amputat: 1. 
va avea în față o programă splendidă – gân-
dită în laborator pentru oameni care sunt 
departe de blazare, cu scopul de a menține 
viu interesul unui elev care se găsește în di-
ficultatea de a opta între a citi o carte cool 
și a se juca pe playstation –, dar nu va avea 
mijloacele să o pună în practică și 2. rupt 
de rutina confortabilă de până mai ieri, va 
crește traficul pe didactic.ro, site-ul profilor 
leneși, care perpetuează telefonul fără fir 
al unor materiale didactice de cea mai sla-
bă calitate (vă provoc să aruncați o privire, 
haideți, faceți efortul să vă creați un cont, 
merită!).

Este, într-adevăr, posibil ca programa 
– bine/revoluționar gândită în sine, dar 
pentru o țară cu altă poziționare geografi-
că – să producă efecte în zece-cincisprezece 
ani. În anul în care va intra în vigoare, o să 
vedem atât: stupoare. Încă ceva: metodele 
moderne (de la „brainstorming” la „scaunul 
autorului”) dau zero rezultate la clasele su-
praaglomerate de astăzi. Imaginați-vă un 
„brainstorming” într-o clasă cu 32 de elevi: 
s-a dus ora. Alta, desigur, ar fi situația dacă 
am vorbi despre clase în care sunt 12, 15, 
hai, 20 de elevi.

În felul ăsta, ne reîntoarcem la old Maio-
rescu: „În aparență, după statistica formelor 
dinafară, românii posed astăzi aproape în-
treaga civilizare occidentală...”. Sper – mă 
rog – să existe încă în învățământ oamenii 
care să primească acest duș și să-l considere 
mijlocul prin care ei înșiși să iasă din iner-
ție. Măcar lor să le prindă bine – și elevilor 
lor. Dar cine va plăti pentru eșecul celorlalți 
80%? n

Rita Chirian este profesoară la Co-
legiul Național „Gheorghe Lazăr” din 
Sibiu
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Adevărata moarte a literaturii va începe în școală
anDreea coroian GolDiș

Abia în perioada următoare litera-
tura ar putea muri cu adevărat. 
Când Tzvetan Todorov proclama 
pericolul în care se afla literatura 
în 2007, după ce și William Marx 

își luase adio de la ea doi ani mai devreme, 
ceea ce se presupunea, de fapt, era că lite-
ratura în înțelesul ei exclusiv estetic a mu-
rit. Discuțiile recente din mediul academic 
au urmărit să identifice direcții de salvare a 
studiului literaturii și, nu întâmplător, aten-
ția s-a concentrat asupra modului în care li-
teratura se studiază în școală – utilă ca fur-
nizor de competențe necesare cetățeanului 
secolului XXI (Yves Citton, François Rastier, 
Jean-Marie Schaeffer, Marielle Macé, Mar-
tha Nussbaum). Niciodată n-a fost, însă, 
vorba despre a înlocui literatura cu altceva. 
Ci despre a lărgi ceea ce înțelegem prin lite-
ratură pentru a o înscrie într-un sistem mai 
larg al emițătorilor de mesaj și a diversifica 
instrumentele cu care o abordăm. Suntem, 
iată, în fața unei programe școlare pentru 
elevii de gimnaziu care se aliniază celor mai 
actuale trenduri din studiile literare – texte 
valorificate pentru poetica valorilor, în con-
sonanță cu diversificarea mediilor de produ-
cere a mesajelor (film, teatru, blog, reclamă, 
text jurnalistic, rețele de socializare, graffiti 
etc.) și în siajul formării unui cetățean de se-
col XXI pe care ni-l dorim bun comunicator, 
adecvat cititor al nuanțelor și... rezistent la 
manipulare, aș completa, să fiu în trendul 
vremurilor și al nevoilor.

Literatura moare atunci când elevii noș-
tri nu mai asociază lectura cu plăcerea. 
Starea de fapt: am ignorat, ani la rând, 
plăcerea lecturii alergând prin text după 
figuri de stil sau, mai rău, după măsura 
versurilor și tipul de rimă. Profesorii vor 
să aibă răgaz să discute despre literatură. 
Programa propusă le oferă acest prilej în-
tr-un context global în care literatura este 
doar una dintre modalitățile în care ne 
sunt transmise mesaje, la concurență cu 
forme poate mai atractive pentru această 
generație. Evrika! E lăudabil că se propu-
ne acum o abordare tematică a literaturii 
– cea mai potrivită nivelului gimnazial – 
însă e riscant să eludezi specificul literatu-
rii, pentru a o prezenta doar ca modalitate 
inedită de transmitere a unui mesaj.

Nu din raționamente naționaliste e 
română prima în catalog. Și totuși...

Nu, nu e o chestiune de identitate națio-
nală că limba și literatura română figurea-
ză în catalog drept disciplină primă. Mo-
delul comunicativ-funcțional valorizează 
componenta lingvistică și cea interrelațio-
nală, care fac din această materie suportul 

comunicativ și al modelului de gândire prin 
raționament logic (asociat, spun cognitiviș-
tii, modelului narativ) necesar achizițiilor 
tuturor celorlalte discipline. E esențial că 
programa, mai ales în această etapă de for-
mare a elevilor (11-15 ani), alege să pună 
accentul pe comunicare (exercițiile de or-
donare a ideilor, dezbatere, lecturi specifi-
ce imaginilor, hărți ș.a.) – de aceea cred și 
că româna merita o oră de studiu pe zi în 
gimnaziu.

Și totuși, programa prevede la început, în 
mod firesc, o componentă estetică și cultura-
lă pe care o cam pierde pe parcurs. Aici s-ar 
putea să moară într-adevăr literatura. Două 
considerații pe scurt au, cred, caracter axio-
matic. (1) Nu pot problematiza esteticul dacă 
nu îmi propun un canon estetic și aleg texte-
le doar în funcție de tematică (cititorul bun 
trebuie să diferențieze între literatura de ca-
litate și cea îndoielnică, iar eu trebuie să îi 
pun la dispoziție instrumentele să o facă). (2) 
O identitate națională nu poate fi construită 
în lipsa unei propuneri de scriitori reprezen-
tativi pentru specificul cultural românesc. 
Nota bene: e foarte bine că programa permi-
te și alegerea textelor din literatura univer-
sală, nu asta e în discuție, însă ar fi indicat 
ca ea să propună și câte doi scriitori români 
pentru fiecare an de studiu.

Cum ajung, în final, să predau o 
lectură specifică literaturii

Așa cum este și normal, programa pen-
tru învățământul primar valorifică o lectu-
ră de tip emoțional, respectiv una moral-di-
dactică. Ne interesează ca micii cititori să 
înțeleagă că arta e generatoare de emoții și 
purtătoare de mesaj. Așteptăm, apoi, de la 
liceeni să fie capabili de o lectură speciali-
zată, să utilizeze concepte specifice atunci 
când redactează metatexte despre litera-
tură. Cu ce tip de lectură îi familiarizăm, 
atunci, la mijloc de școlarizare, în gimna-
ziu? O lectură de identificare, da. Actuala 
programă propune dezbateri atât despre ra-
portarea elevului la o opinie, la un personaj 
ori la un mod de a fi, cât și despre alegerea 
unor modele/contramodele. E o continuare 
a lecturii de tip emoțional și moral-didactic 
prin interiorizare și asumarea unui set de 
principii și valori. Suntem, așadar, tot în in-
teriorul dimensiunii axiologice a literaturii. 
În gimnaziu e necesară, poate, trecerea de 
la identificarea valorilor în text la analiza 
modalităților prin care valorile sunt trans-
mise efectiv prin tramă, perspectiva nara-
tivă, construcția unor personaje ș.a.m.d. (v. 
Vincent Jouve, „Poetica valorilor”). Pentru 
aceasta e nevoie nu doar de comprehensi-
unea textului și de recunoașterea acestor 
elemente în el, ci chiar de timide încercări 
de interpretare, pentru ca la liceu să poată 
fi corelată viziunea despre lume cu alegerea 

unei formule narative și încadrarea într-un 
curent literar. Noua programă de gimnaziu 
rămâne, însă, în zona comprehensivului, 
încurajând prea puțin nivelul meta. Cred că 
familiarizarea cu un limbaj critic minimal e 
necesară încă din această etapă.

Programa – document sau 
instrument?

Sigur că până în acest punct am discutat 
mai ales o chestiune de viziune a progra-
mei. Adevărul e că, în definitiv, cam asta 
ne și oferă documentul – o viziune. Deloc 
inoportună. Din contră, cred că perspecti-
va e inovatoare, chiar dacă e posibil ca pe 
alocuri să forțeze starea de fapt din învăță-
mântul românesc. În asta constă, la urma 
urmei, o reformă și nu trebuie așteptat 
până toată lumea e pregătită pentru schim-
bare. Din punct de vedere didactic, însă, nu 
pot să nu mă întreb cum documentul actu-
al poate deveni realmente un instrument. 
Două elemente sunt în mare măsură discu-
tabile și ar necesita lămuriri suplimentare 
sau chiar eliminare. (1) Pentru formarea 
celei de-a cincea competențe – ,,manifesta-
rea unui comportament empatic cultural și 
intercultural” – nu pot fi identificate criterii 
obiective de evaluare, dacă nu se descoperă 
în viitorul apropiat indicatori științifici ai 
empatiei (bănuiesc că testele cu poligraf ies 
din calcul). E ceea ce în programele vechi 
se numea ,,valoare și atitudine” și cred că e 
corect să rămână așa. (2) Libertatea oferită 
profesorului în a alege textele nu poate să 
eludeze un criteriu valoric, respectiv unul 
național. Consider că se impune o listă de 
autori recomandați, girată de colectivul de 
specialiști care au conceput programa.

Acum, sigur că elemente punctuale pot fi 
corijate, dar rămâne o întrebare de viziune: 
Cât suntem de conștienți că, din dorința de 
a demonstra că lectura e atotcuprinzătoare 
și renunțând la discuția cu privire la speci-
ficul ei, am putea sufoca din fașă posibilul 
cititor de literatură? Atenție, nici fizicienii, 
nici chimiștii, nici geografii nu renunță la 
acest specific, iar însușirea unui aparat ști-
ințific e un scop în sine al tuturor celorlalte 
discipline. Dacă nu va deprinde specificul, 
nu pot să-i explic valoarea și dacă nu-i cul-
tiv instrumente de identificare a calității 
estetice, mă tem că nu va mai ști să con-
ceapă criterii pentru a identifica în general 
calitatea. Și nu sunt puține ocaziile în care 
va trebui să aleagă calitativ în viață... Ca 
profesor sunt îngrijorată de acest aspect, 
ca filolog nu concep să omit din discuție di-
ferențierea literaturii de calitate de cea de 
duzină. Pentru că abia asta ar însemna să 
omor, cu mâna mea, literatura. n

Andreea Coroian Goldiş este profesoară 
în Cluj-Napoca şi doctorandă a Universității 
„Babeş-Bolyai”
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În dezbatere: Programa școlară pentru limba și literatura română
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DOSARELE REVISTEI CULTURA

Literatura (română) reprogramatăcoSMin Borza

Dacă DEX-ul/DOOM-ul ar fi per-
mis, al doilea adjectiv din titlu 
ar fi trebuit să lase locul unor 
termeni precum „deprograma-
tă” sau „neprogramată”. Fiind-

că, deși e limpede că literatura a fost ca și 
evacuată din programele școlare pentru 
gimnaziu, nu există nicio certitudine – 
chiar dimpotrivă! – că programele viitoa-
re pentru liceu vor suplini această lipsă. 
„Reprogramarea” este, deci, expresia unei 
speranțe pale, în urma constatării unei 
realități pe care nu mă feresc să o numesc 
decepționantă.

Fapte
Față de programa din 2009, din cea 

lansată în 2017 dispar atât precizarea că 
„textele literare de bază, destinate stu-
diului aprofundat” vor include „în mod 
obligatoriu și fragmente din operele scrii-
torilor clasici ai literaturii române”, cât și 
completarea că textele selectate „trebuie să 
respecte următoarele criterii: valoric-este-
tic, formativ, adecvarea la vârsta elevilor”. 
„În mod obligatoriu” și „trebuie” sunt sub-
stituite de „se propune” și „se recomandă”, 
obligativitatea vizând exclusiv cantitatea: 
„Profesorii vor avea obligația de a studia 
un număr minim de 8 texte de bază (4 lite-
rare și 4 nonliterare)” la clasele a V-a și a 
VI-a , respectiv „10 texte de bază (5 literare 
și 5 nonliterare”) la a VII-a și a VIII-a. În 
ceea ce privește criteriile de selecție, aces-
tea sunt cât se poate de vagi („Textele vor 
fi originale, grupate în jurul unei tematici 
comune, vor fi alese din literatura română 
și universală, prin raportare la cerințele 
și la nevoile de instruire ale elevilor”). Din 
noua programă sunt eliminate și conceptul 
de „gen literar”, precum și „speciile literare 
obligatorii” în 2009 (schița, basmul, paste-
lul, fabula, doina populară, nuvela, imnul, 
balada populară, romanul), în locul lor fi-
ind „recomandate” texte „continue, literare 
și nonliterare”, „discontinue” și „multimo-
dale”. Mai precis, textele sau „discursuri-
le” (termen preferat de autorii programei) 
epice, lirice și dramatice sunt plasate pe 
același nivel de interes cu postările online, 
prospectele, sms-urile, tabelele, calendare-
le, etichetele, benzile desenate, e-mailurile, 
rețetele culinare etc., putând lăsa inclusiv 
impresia că „Eminescu nu va mai fi studi-
at în școală” sau că „scriitorii clasici vor fi 
înlocuiți de sms-uri” (cum am citit în două 
dintre puținele note din mass-media cen-
trală despre noile programe).

Doar în detalierea nou apărutei com-
petențe (nr. 5), „Manifestarea unui com-
portament empatic cultural și intercultu-
ral”, singura secvență din programă care 
pune explicit în prim-plan „conținuturile 

de literatură”, se menționează – în răspăr 
față de restul programei – că „se va utili-
za cel puțin un text cu conținut identitar, 
aparținând unui autor canonic, la fiecare 
clasă. Oferta ideatică a textelor va viza atât 
complexul identitar (identitate și toleran-
ță, valori identitare), cultivarea sentimen-
tului de apartenență la cultura și valorile 
românești, cât și dezvoltarea gustului este-
tic, prin lectura unor opere a căror valoare 
este recunoscută de către exegeza literară”. 
Se oferă și o mostră – de altfel, unica (!) 
mențiune a unui autor/text – de îmbinare 
a „conținutului identitar românesc”, „to-
leranței” și „valorii estetice recunoscute”: 
„Spre exemplu, valorile legate de familie, 
comunitate, spațiu natal pot fi dezbătute cu 
ajutorul unor fragmente din «Amintiri din 
copilărie» de Ion Creangă”.

Ultimele două pagini ale documentului 
supus dezbaterii publice cuprind mai multe 
șiruri de „metode didactice recomandate” 
(care înlocuiesc, deci, „tradiționalele” liste 
bibliografice). Transcriu câteva: „tehnica 
SINELG”, „comerțul cu probleme”, „cubul”, 
„tabelul T”, „tehnica Lotus”, „diagrama 
Venn”, „metoda pălăriilor gânditoare”, „ex-
plozia stelară”, „cadranele”.

Vorbe
În cele 31 de pagini ale noii programe, 

termenul „literatură” apare de aproximativ 
20 de ori, „comunicare” cunoaște peste 60 
de menționări, iar „competență” – aproape 
100. Aceasta, deoarece, pe lângă eliminarea 
„abordărilor excesiv teoretizante”, se afirmă 
că „noua viziune” acordă „o atenție specia-
lă receptării modelelor lingvistice variate și 
exersării producerii orale și scrise de mesaje”. 
Astfel, în abordarea noțiunilor de literatură 
și de limbă, „profesorul trebuie să se rapor-
teze la pragmatica comunicării (sic!) funcți-
onale”. „Ce” predă profesorul este aproape 
opțional, doar „cum” se desfășoară predarea 
stă sub semnul lui „trebuie”. „Modelul comu-
nicativ-funcțional” – iată baza și finalitatea 
programei de limba și literatura română. 

Respectiva viziune reglementează, previ-
zibil, raportarea la textele literare: în clase-
le a V-a și a VI-a iese în evidență aproape 
un monopol al „identificării emoțiilor, sen-
timentelor și atitudinilor exprimate într-un 
text”, dublat de – să mi se ierte repetiția 
– „exprimarea” cât mai creativă a propri-
ilor „emoții”, „sentimente”, „idei”, „atitu-
dini”. „Rezumarea” și caracterizarea sunt 
studiate doar în clasa a VII-a, printre alte 
„emiteri” de opinii personale, iar interpre-
tarea și argumentarea sunt „competențe” 
cu care elevii se vor familiariza numai în 

clasa a VIII-a. În vechea programă, la rân-
dul ei fundamentată pe „modelul comunica-
tiv-funcțional”, așa-numitele „competențe 
procedurale” (descriere, povestire, rezuma-
re, caracterizare, comentare, argumentare 
etc.) punctau, totuși, toate cele patru clase 
gimnaziale, dificultatea sarcinilor de lucru 
crescând, firește, gradual.

Dintre cele „trei” (de fapt, patru) compo-
nente pe care, conform „Notei de prezen-
tare”, limba și literatura română, datorită 
calității sale de „disciplină complexă”, le-ar 
„cuprinde, în manieră integrată” – lingvis-
tică (aparținând științelor limbii), interre-
lațională (specifică științelor comunicării), 
respectiv estetică și culturală (care ar ține de 
literatură „ca artă a cuvântului”) – dezinte-
grate total sunt tocmai ultimele două.

Simptomatice, în acest sens, sunt „Princi-
piile didactice” care „trebuie (din nou „trebu-
ie”, n.m.) să ghideze procesul de predare-în-
vățare-evaluare” (pp. 25-26). Cele 8 puncte, 
care ar merita citate în întregime, nu se refe-
ră nici măcar o dată la literatură, oferind, în 
schimb, probe memorabile – inclusiv de sti-
listică și retorică – ale noii „filosofii” educați-
onale: „dobândind aplicație în utilizarea con-
textuală a cunoștințelor”, „implementarea 
demersurilor didactice de însușire și exersa-
re activă, implicativă, ludică a limbii”; „susți-
nerea perspectivei holistice asupra achiziției 
limbilor”; „implementarea «realității exteri-
oare» în clasă (de exemplu: valorificarea în 
activitățile școlare a emisiunilor tv)” etc.

Judecăți
(1) Dacă Ministerul Educației Naționa-

le nu ar fi făcut publice informațiile despre 
componența grupurilor de lucru, aș fi fost 
convins că la elaborarea acestei programe 
școlare nu a participat vreun profesor de lim-
ba și literatura română, ci exclusiv „specia-
liști” în științele educației. (2) Pentru „imple-
mentarea” noii programe nu este necesară 
(poate chiar contraindicată) absolvirea unei 
Facultăți de Litere. Sunt mai potriviți licen-
țiații în „științele comunicării”. Probabil că 
ar trebui urgentată înființarea Facultății de 
Didactică. (3) Publicul țintă al programei de 
limba și literatura română, ediția 2017, este 
constituit din părinții „emancipați”, ai căror 
copii sunt educați în litera cărților de forma-
re personală. Acei părinți care – atunci când 
li se spune că ai lor copii sunt cam indisci-
plinați sau de-a dreptul obraznici – răspund 
că ei îi învață să aibă mereu opinii și să nu 
ezite în a-și exprima punctul de vedere. Ca 
și cum „opiniile” și „punctele de vedere” nu 
ar fi – în absența lecturii, culturii, educației 
școlare etc. – decât impresii. n

Cosmin Borza a predat 6 ani în învățămân-
tul preuniversitar.
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În dezbatere: Programa școlară pentru limba și literatura română
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AndreeA Mironescu

În 2008, când apărea prima edi-
ție a „Mistificțiunilor” lui Mircea 
Anghelescu, efectul cărții a fost 
perplexant (de mai multe ori s-a 
folosit cuvântul „surpriză”), și asta 
în primul rând datorită schimbă-
rii de macaz operate de autor, de 
la istoria literară „serioasă” către 
„zonele de umbră” ale acesteia, în 
care își fac loc heteronimi, farse, 
parodii sau falsuri; cu alte cuvinte, 
texte care sunt „altceva decât pre-
tind”. Efectul de perplexitate a fost 
vizibil și în receptarea volumului, 
care a oscilat între două regimuri 
de lectură, unul din perspectiva 
arheologiei istoriei literare și un 
altul care încerca să mute discuția 
pe teritoriul studiilor culturale. 
Însă această oscilație era cumva 
specifică volumului în sine: deși 
profesorul bucureștean insista 
asupra implicațiilor culturale pe 
care mistificările devoalate le-ar 
(fi putut) avea, cercetarea se con-
centra asupra fiecărui caz parti-
cular și a modului în care acesta 
actualizează trăsăturile genului. 
Reputatul specialist în epoca veche 
și premodernă urmărea o serie 
de deviații (termenul îi aparține) 
așezate sub zodia mistificării lite-
rare – printre ele, un fals necrolog 
al lui Ștefan cel Mare, plagiatul 
de care a fost acuzat Caragiale 
sau romanul „Al doilea amant al 
Doamnei Chatterley”, prezentat de 
Felix Aderca drept o traducere – 
scoțând în evidență caracterul lor 
de artefacte stilistice, dar și pe cel 
de „cazuri” insolite care, în ciuda 
vâlvei iscate pe moment, au rămas 
mai degrabă lipsite de consecințe.

O schimbare a centrului de gre-
utate, dacă nu chiar o mutație 
în lanțul demonstrației se pro-
duce odată cu reeditarea volu-
mului în 2016. Cartea apărută 

la editura Spandugino indexează câteva 
studii de caz noi, precum chestiunea he-
teronimelor, practica localizării  traduce-
rilor după texte din spații culturale înde-
părtate sau statutul hipertextelor față de 
textul nucleu, dar, având în vedere lista 

potențial infinită a situațiilor care intră 
într-un fel sau altul sub incidența misti-
ficțiunilor, nu aici trebuie căutată valoa-
rea adăugată a volumului. În paranteză 
fie spus, puțini au fost cei care nu au su-
gerat autorului noi piste de urmărit sau 
alte piese demne de a fi expertizate. Lis-
ta ar mai putea cuprinde, pentru secolul 
al XIX-lea, scrierea anonimă „Catastihul 
amorului”, o foarte probabilă traducere 
din franceză, invocată glorios ca roman 
metatextual avant la lettre; interviurile 
cu oameni ai muncii trucate de scriitorul 
Al. Monciu-Sudinski la începutul anilor 
ʼ70 ai secolului XX; „traducerile” din anii 
ʼ90 ale unor inexistente romane de con-
sum (în special Sandra Brown), prin con-
tribuția unor scriitori altfel serioși, sau 
heteronimele poeților douămiiști și post-
douămiiști. Dar, cum spuneam, elementul 
definitoriu al ediției revăzute și adăugite 
nu trebuie căutat în diversificarea mate-
rialului analizat, ci în redefinirea mizei 
demersului analitic, din perspectiva isto-
riei culturale. Cotitura este de altfel vizi-
bilă și la nivelul referințelor bibliografice, 
care integrează – față de versiunea ante-
rioară, concentrată în jurul conceptului 
de fals literar – trimiteri către sociologia 
literaturii, estetica receptării sau forma-
rea comunităților interpretative.

Cum funcționează propriu-zis aceas-
tă schimbare de perspectivă, care pare 
să fi trecut neobservată de recenzenții 
actuali, este ușor de urmărit și la ni-
velul microlecturilor. Studiul dedicat 
„cronicii lui Huru”, un fals din 1856 al 
unui document istoric care proiecta mo-
mentul de fondare simbolică a institu-
țiilor statului „român” modern în Dacia 
din perioada retragerii aureliene, este 
structurat în prima ediție ca un demers 
detectivistic de demonstrare a falsului 
și de identificare a potențialului plas-
tograf. În ediția din 2016, accentul nu 
mai cade pe mistificarea în sine, ci pe 
caracterul ei de simptom cultural: deși 
recunoscut ca un fals indubitabil, do-
cumentul este introdus în culegerile de 
texte istorice (la Asachi și Heliade Ră-
dulescu) sau literare (în „Lepturariul” 
lui Aron Pumnul), fapt care pune în lu-
mină procesul de instituire a unui stil 
narativ, literarizant, în istoria autohto-
nă, fenomen pe care Mircea Anghelescu 
îl plasează în contextul mai larg al ro-
mantismului european. Nu doar pentru 
publicul mai larg căruia i se adresau 
aceste texte formative, ci și pentru spe-
cialiști, falsul devine astfel „un adevăr 
care n-a fost încă dovedit documentar”, 
funcționând ca un text canonic capabil 
să furnizeze imaginației istorice colec-
tive o narațiune coerentă despre trecut.

Care este însă funcția acestor epi-
fenomene pe scara istoriei culturale 
românești? Definite dintru început ca 
„deviații”, câte dintre ele reușesc să 
producă o mutație, altfel spus, să de-
termine o schimbare de paradigmă în 
interiorul genului literar în care apar 
sau la nivelul canonului? Răspunsul nu 
este greu de anticipat: chiar dacă facem 
abstracție de intermitențele în procesul 
de publicare și transmitere a unor tex-
te ca „Istoria ieroglifică”, „Țiganiada” 
sau romanele de sertar din perioada 
totalitarismului, în lipsa unor institu-
ții care să impună canonul în secolele 
XVIII-XIX și a unei piețe culturale care 
să selecteze inovația, puține dintre ca-
zurile studiate au avut un ecou la ni-
vel sistemic. Asta nu înseamnă însă că 
mistificțiunile rămân simple exponate 
într-un muzeu al curiozităților literare. 
Punând în lumină zonele de umbră din 
care răsare întotdeauna surprinzătorul, 
Mircea Anghelescu impune o schimbare 
de perspectivă asupra dinamicii proce-
selor culturale, în care latența capătă 
preeminență în fața canonului. n
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ŞtefAn BAghiu

Într-o proză din „Irezistibil”, „O 
întâlnire cu cititorii”, subiectul lui 
Dan Coman era vizita unui scrii-
tor într-un sat: copiii îl venerau, 
profesoarele îi vorbeau cu dvs.; 
doar șoferul îl mai lua peste picior, 
însă el însuși cu precauție, căci 
statutul acestuia nu îi permitea o 
debalansare de raporturi totală. În 
fine, îl purtau pe palme, într-un 
soi de negare perpetuă a faptului 
că „împăratul e gol” (nu că nu ar fi 
scris bine, dar în ochii lor el era o 
etichetă mai mult decât un autor 
citit) care i-a adus în mijlocul unei 
frustrări cumplite: în situațiile 
cele mai umane eticheta pălea și ei 
îi contramandau statusul. Când a 
fost jucată piesa făcută după nuve-
lă, toată lumea empatiza cu subiec-
tul. Asta pentru că de la Eminescu 
la Nichita și până astăzi putem 
observa asemenea situații: imagi-
nea scriitorului, mai ales în lumea 
provincială, a fost până mai ieri, pe 
cât de contestată și minimizată, pe 
atât de, după numele unui capitol 
al lui Adrian Tudurachi, „sacra-
lizată”. Meritau, astfel, descrise 
mecanismele prin care, de-a lungul 
ultimelor două secole, anumite 
figuri s-au cimentat atât de bine în 
conștiința culturală românească, 
în funcție de nevoi consecutive: na-
ționalism acerb, patriotism condes-
cendent etc. În termenii lui Adrian 
Tudurachi, „încrederea în talente, 
în valori, în ierarhii ne-a făcut – și 
continuă să ne facă – să nu mai ve-
dem adevărata natură a literaturii, 
matricea ei secretă, aceea de a fi o 
uzină al cărei principal scop rămâ-
ne mărirea productivității”.

D incolo de un proiect de demi-
tizare, pe căile criticii lui Gri-
gurcu sau ale memorialisticii 
lui Agopian (ambii operează 
pe „cometa” Nichita), cartea lui 

Adrian Tudurachi, „Fabrica de geniu”, este 
mai mult o încercare de teoretizare a apa-
riției și misiunii geniului într-un moment 
crucial, mijlocul secolului al XIX-lea: „Nu 
trebuie să ne întrebăm, așa cum am avea 
tendința, ce realizare valoroasă justifică 

utilizarea calificării superlative, ce au făcut 
acei oameni, ca ei sau creațiile lor să merite 
să intre în seria genialității. Într-un fel, in-
vers față de disciplina noastră de utilizare 
a geniului, pentru ei cuvântul conta cu cât 
era mai puțin justificat. Utilitatea lui nu se 
măsura în capacitatea de a numi realizări 
efective, ci potențialitățile, forțele neex-
ploatate, dorințele încă neîmplinite”. Prima 
parte a cărții dezvoltă, astfel, o teză foarte 
promițătoare: genialitatea a fost văzută la 
noi ca o metodă de compensare a statutului 
culturii minore. Nu aveam o infrastructură 
culturală solidă și, după cum Eliot spunea 
despre englezi că se văd mai spontani (căci 
nu atât de critici ca francezii), și noi ne-am 
văzut mai disponibili de a fi geniali (căci nu 
atât de exersați): Barbu Paris Mumuleanu 
vedea genialitatea ca „accident de parcurs” 
la început, pentru ca în „Caracteruri” să 
vadă genială abilitatea unui scriitor de a 
face poezie din lucruri banale. De altfel, 
teza în această parte a studiului lui Adri-
an Tudurachi este aceea că, la începuturile 
literaturii române, genialitatea era strict 
legată de condiția precară a moștenirii li-
terare: este geniu cine poate face „ceva din 
nimic”.

Deci, când Heliade-Rădulescu va discuta 
decalajul literar dintre spațiul românesc și 
cel francez (în domino, prin comparații în-
tre literatura română și cea maghiară, cea 
maghiară și cea italiană și cea italiană vs. 
cea franceză) o va face doar pentru a sta-
bili faptul că literatura română, deși nu 

egalează, reprezintă o „capacitate” – adică, 
tocmai atunci când dezbaterile despre geniu 
ca potențialitate și spontaneitate, nu ca în-
regimentare ar fi făcut posibil acest „cec în 
alb” capabil să acorde unei literaturi emer-
gente un avantaj considerabil. De aceea, 
următoarea întrebare pe care o va propune 
Adrian Tudurachi va fi „care e rolul ideii 
de geniu în constituirea culturilor tinere?”. 
Păi, preluând o teză de la Pascale Casano-
va, conform căreia prin distribuirea inega-
lă a dividendelor literaturii în lume există 
circulația acesteia, Adrian Tudurachi vede 
în „geniul” literar al unei literaturi minore 
„omologarea sărăciei ca o formă de bogăție, 
revelând o avere secretă”.

Fumigene
Spre deosebire de „geniul francez”, care 

nu era doar cel care putea face din nimic 
ceva, ci mai ales cel care reușea să stăpâ-
nească o infrastructură social-politică (asta 
dacă ne referim strict la mica pătură alfa-
betizată a secolului al XVIII-lea, secol pe 
care Escarpit îl vedea dominat de o „mică 
aristocrație internațională”), cel românesc 
e unul pur inventiv. Însă apoi analiza se 
concentrează pe un loc comun: ce înseam-
nă literatura făcută din nimic (prilej de a 
scana câteva teorii ale indeterminărilor, de 
la tabula rasa hipermodernismelor la John 
Cage). Ceea ce încetinește argumentul aici e 
paralela permanentă între „omul sărac” (în 
diferite variante, boschetarul care dispune 
de întregul spațiu public sau gunoierul care 
reutilizează resturile literare) și cultura 
minoră/emergentă. Fascinat de propria-i 
metaforă, teoreticianul uită că ea servește 
punctual și o dezvoltă per ansamblu. Astfel, 
concluzia conform căreia sărăcia în literatu-
ră „nu denumește absența, ci o modalitate a 
donaţiei” e ușor de reproblematizat, în ciu-
da demonstrației erudite. La fel cum, încer-
când să explice că la baza fascinației față de 
„geniu” stă „admirația”, Adrian Tudurachi 
dezvoltă pasaje de teorie estetică/teorie a 
receptării cam fumate: „În acest sens, cate-
goria admirației e fondatoare pentru rapor-
tul nostru cu literatura: nu pentru că tre-
buie să admirăm tot ce citim, ci pentru că 
admirația semnalează prezența raportului 
estetic, faptul că suntem atenți la text (sau 
la om în locul operei) într-un fel specific. […] 
Admirația desemnează, prin intermediul 
unor idei și practici istorice, situația de con-
centrare în jurul obiectelor frumoase”.

Altceva însă deranjează și mai mult aici. 
Citez: „Populația înseamnă bogăție. Ca să 
percepi această realitate nu e nevoie de spe-
cialiști în economie, nici de teorii economice 

Două teze
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complexe. E suficient să înțelegi mecanis-
mul de colectare a veniturilor statului. Po-
pulația e cea care plătește impozit”. Trec 
peste eroarea evidentă a acestei premise 
pentru a discuta urmările ei: deschiderea 
unui dosar de către autor asupra conexiu-
nilor dintre demografie și literatură în se-
colul al XIX-lea. Şi nu numai: căci există 
salturi în timp, în actualitate, menite să 
explice situația actuală a receptării cărții și 
a lecturii. Faptul că avem 20 de milioane de 
locuitori în România nu înseamnă că avem 
20 de milioane de cititori, ci că avem câteva 
mii care însă pot redistribui anumite idei 
– acestea pot ajunge cunoscute de toată po-
pulația. Deci, soluția pentru o analiză a se-
colului al XIX-lea din acest punct de vedere 
stă în observarea diferitelor raportări ale 
intelectualilor la populație: Barițiu cerea în 
„Scriitorii clasici” (1838) ca românii să scoa-
tă un raport măcar apropiat de acela al ger-
manilor („nația această lățită la 36 de mili-
oane, avu clasicitatea sa pe la capătul sutei 
18 și la începutul sutei 19”). De aici, autorul 
pornește un studiu de caz: faptul că Heliade 
Rădulescu urmărea mereu să atribuie mi-
siunea literaturii unei întregi mase demo-
grafice este văzut ca o raportare obsesivă la 
o entitate abstractă, la un legitimator dorit, 
intuit, însă impracticabil, nefrecventabil în 
mod real. Şi pentru că Heliade Rădulescu 
scrie despre scriitor ca fiind „excentric” și 
„sărac” (și deci creează o imagine a scriito-
rului ca existență precară), autorul trece 
la o analiză a „autonomizării câmpului li-
terar”, à la Bourdieu via Nathalie Heinich. 
Într-una din concluziile sale, după ce ex-
plică felul în care o inflație de autori (care 
imită prin praxis of life, nu provoacă tehnic) 
a scos arta din saloane la începutul seco-
lului al XIX-lea în Franța (apariția boemei 
etc.), propune următoarea schemă, în plin 
conflict cu începutul capitolului („Populația 
înseamnă bogăție”). Nu mai e necesar să 
explicăm, astfel, că „populația nu înseamnă 
bogăție” (India are un miliard și de locui-
tori), din moment ce autorul ajunge pe căi 
misterioase la un astfel de contraargument: 
„Sunt săraci pentru că sunt mulți”. 

Explicația acestei inversiuni vine odată 
cu observarea unei temeri a lui Heliade 
Rădulescu de a nu se crea o inflație în pu-
blicistica românească datorată ubicuității 
și multidisciplinarității celor care preiau 
misiunea culturală: faptul că se ocupă de li-
teratură îi transformă – în epocă – pe mulți 
în posibili ocupanți ai oricărui post admi-
nistrativ. Dar Heliade Rădulescu, o spune 
și cercetătorul, nu creează conexiuni direc-
te între social și literar: căci el pleacă de la 
un model al creativității colective pentru a 
ajunge la unul al populației „dezagregate”, 
al creatorilor separați de populația activă. 
Când o face, atribuie statutul boierimii: ce-
lor care reușesc să „tragă” înainte popula-
ția, aristocrației locale.

De la genii la geniu

Bună însă descrierea circulației ideilor lui 
Saint Simon în țările române și nu numai: te-
oriile conform cărora „guvernarea trebuie în-
făptuită de genii” vor lovi din plin o societate 
mimetică. Astfel, Tudurachi face un prim salt 
ferm către o paralelă între dorințele politice 
locale și misiunea literaturii. Genii sunt, în 
acest moment, nu cei care au o interioritate 
explozivă, ci cei care se pot alinia unei ten-
dințe politice concrete. Acest lucru va rezulta 
într-o premisă latentă a genialității („lucea-
fărului”) și într-un cerc vicios: geniile se ex-
trag dintr-un corp compact pe care ele însele 
îl generează. La fel, un caz bine explicat este 
acela al antonomazei: felul în care capitalul 
simbolic al unui autor crește prin utilizarea 
numelui său în raport direct și obligatoriu cu 
activitatea acestuia.

Mai departe, studiul lui Adrian Tudurachi 
încearcă să pună la bătaie bibliografia stră-
ină foarte updatată pe care o anunțau cele-
lalte capitole. În sensul în care urmează o 
analiză a circulației literaturii/ideilor despre 
literatură dincolo de spațiul românesc. Seco-
lul al XIX-lea a fost foarte rar tratat astfel: 
dincolo de încercări de stabilire a fondului co-
mun al culturii române, nu prea avem sche-
me de interpretare a raporturilor reale din-
tre anumite obiceiuri literare și dimensiunea 
transnațională – atât cât există – a literaților 
premoderni și moderni. Iată un exemplu de 
astfel de abordare: „Poezia populară nu se 
reprezintă doar pe sine, folclorul românesc, 
ci și un etalon universal, monetizabil în orice 
cultură. Asta exprimă abundența de metafo-
re ale valorii (comoară, nestemate, briliant 
etc.). La fel ca și aurul sau banii, pietrele pre-
țioase nu își reprezintă doar propria materie, 
ci trimit la o convenție universală de stabilire 
a valorii, capabilă să echivaleze toate celelal-
te mărfuri ale lumii. Să o spun mai simplu și 
în spațiul literaturii: din punctul de vedere al 
lui Alecsandri se poate da la schimb o poezie 
din folclorul românesc cu o poezie de Hugo 
pentru că ambele pot fi cântărite în termenii 
unui unic etalon al literarului”. Concluzia îl 
apropie pe autor de teoriile autocolonialului, 
propuse de Kiossev: „Nu ceea ce reprezintă 
pentru noi a făcut din poeziile populare li-
teratură, ci ceea ce reprezenta pentru alții. 
Imaginea străinului e atât de puternică încât 
se impune ca un loc comun”. Însă desfăcută 
pe cazul Michelet-Alecsandri-Rosetti pentru 
explicarea unui tip de monetizare a „părerii 
străinului”. Al doilea caz tratat în capitolul 
„Monumentalizarea” este acela al perisabi-
lului: Tudurachi deschide un dosar al viziu-
nilor asupra istoriei și arheologiei (selectiv) 
pentru a explica poate tema centrală din um-
bra genialității: nașterea unui simț al trecu-
tului prin aceste discipline determină perce-
perea caracterului obsolescent al genialității 
prin perceperea degradării valorii artistice 
în timp.

Îmi vine greu să înțeleg însă alegerile anu-
mitor studii de caz: primul, singurul la care 
mă opresc, deși vorbește despre o primă ale-
gere formală concretă și originală în cultura 
română, „mărgăritărelele” lui Alecsandri (se 
ajunge prin dilatarea argumentului la obser-
varea unui „mecanism de legitimare a aten-
ției la micro-unitățile textuale” asemănat cu 
dominația Close Reading-urilor), este analizat 
deseori nițel prea inflamat („Pentru că ridica-
rea pasiunilor într-un «cer» ideal, epurarea 
lor de zgura contingentului, esențializarea – 
toate vorbesc despre regăsirea unei forme: nu 
doar o poezie născută din lacrimi, care tema-
tizează suferința, ci o poezie care a extras din 
lacrimă forma poetică, o «poezie-lacrimă»”).

Partea a patra, „Singularizarea”, este mo-
mentul cel mai bun al cărții pe cât este dez-
amăgitor prin expedierea rapidă a lui Emi-
nescu. Dar aici anunțurile de pe coperta a 
patra se actualizează cu adevărat: „geneza 
acelor concepte și idei-cheie (geniul, imitația, 
folclorul etc.) invocate ori de câte ori suntem 
nevoiți să ne referim la procesul de constituire 
și de modernizare a literaturii noastre națio-
nale” văzută de Antonio Patraș este descrisă 
de următoarea raportare-cadru: „Cum se naș-
te vocația literară într-o cultură emergentă?”. 
Explicația face, în acest capitol, în cadrul pre-
ambulului cazului eminescian, printr-o piru-
etă de analiză a comportamentului religios, o 
panoramă socială a receptării: „A iubi ceea ce 
nu poți pricepe – aceasta a fost prima soluție 
de investiție pasională în literatura adoptată 
de cultura română. Pentru un popor ignorant, 
abia alfabetizat, care era departe de a pricepe 
mizele subtile ale noului domeniu al spiritului 
și cu atât mai puțin capabil să nutrească o dra-
goste avizată, chemarea spre literatură nu se 
putea baza pe cunoaștere, pe buna înțelegere 
a jocului literar, pe stăpânirea perfectă a teh-
nicilor de producție a operelor”. Raportul din-
tre muncă (vezi problematizarea lui Bürger cu 
privire la această categorie artistică) și creația 
literară va da, alături de constructul biografic, 
imaginea geniului care rezistă poate și până 
astăzi prin fluctuațiile variabilelor antrenate 
în joc. La fel, merită o privire atentă dimensi-
unea didactică a acestor biografii către a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea. Expedierea lui 
Eminescu însă e impardonabilă, deși sub ur-
mătoarea teză: el a servit ca trecere de la genii 
la geniu (iată, deci, singularitatea).

Volumul lui Adrian Tudurachi explică prea 
puțin din ceea ce anunță. Bibliografia masivă 
și actuală e pusă, astfel, în slujba a două teze 
importante însă insuficient radiografiate: cea 
că genialitatea a servit ca substitut de tradiție 
și cea conform căreia trecerea de la genii la 
geniu s-a putut face prin conștientizare soma-
tică a esteticului. Deși utilizate din plin, fas-
cinația pentru raporturile sociale, angajarea 
teoriilor economice și observarea evoluțiilor 
conceptelor rămân, în mod ciudat, secundare 
sistematizării forțate a „sacralizării”, „monu-
mentalizării” și „singularizării”. n



20 cultura literară
CULTURA / seria a III-a / nr. / 6 februarie 20

8 Această 
carte (pusă 
de la început și 
până la sfârșit 
sub semnul 
fragmentaris-
mului și al 
tehnicii aluzive) 
e mult mai mult 
decât o simplă 
culegere 
de opinii 
cu privire la 
diferite 
subiecte.

 rodicA grigore

În anul 2003, J.M. Coetzee își ui-
mește cititorii, incluzând o serie de 
texte (publicate anterior sub titlul 
„Viețile animalelor”) în „Elizabeth 
Costello”, o carte la rândul ei stra-
nie și greu de încadrat în vreo spe-
cie literară consacrată.

Oameni și animale 
Autorul o subintitulează „Opt lecții”, iar 

faptul că din cuprinsul ei, mai precis din 
paginile ce compun secvențele numite an-
terior, în forma apărută la Princeton Uni-
versity Press, în 1999, „The Lives of Ani-
mals”, lipsesc reacțiile lui Peter Singer, 
Marjorie Garber, Wendy Doniger și Barba-
ra Smuts (care însoțeau, în ediția origina-
lă, textul lui Coetzee), ca și amănuntul că 
tot în 2003 scriitorului i se acordă Premiul 
Nobel pentru Literatură complică și mai 
mult lucrurile.

Pretextul de la care se pornește în „Eliza-
beth Costello” (foarte reușită e traducerea 
în limba română, semnată de Irina Horea!) 
este prezența unei protagoniste în diferi-
te locuri de pe mapamond, unde ea adu-
ce în discuție diverse subiecte (literatura 
contemporană, problema răului, cenzura 
etc.) în fața unei audiențe – pe care, însă, 
niciodată nu încearcă să o mulțumească și 
căreia nici nu-și propune să-i facă plăcere. 
Elizabeth Costello este o scriitoare austra-
liană, născută în 1928, acum în vârstă de 
șaizeci și șapte de ani, și care își datorea-
ză faima unei cărți pe care a publicat-o în 
urmă cu câteva decenii, „Casa de pe stra-
da Eccles”, în care personajul central este 
Molly Bloom, soția lui Leopold Bloom, din 
„Ulise”. Pe temeiul acestei celebrități, Cos-
tello este invitată la diverse conferințe sau 
reuniuni literare, ori trebuie să ia cuvântul 
la festivitățile în cadrul cărora i se înmâ-
nează diverse premii. Textul de față e com-
pus din „opt lecții”, mai precis opt interven-
ții ale lui Costello în diferite ocazii. 

Strategii și tehnici literare
Sigur că strategia lui Coetzee pare des-

tul de ușor de intuit, mai cu seamă dacă 
avem în vedere faptul că scriitorul însuși 
evită cu grijă interviurile și aparițiile pu-
blice. Astfel, Elizabeth Costello pare un soi 
de (parțial) alter-ego al său (a se vedea voi-
tul paralelism – ea a rescris un roman cele-
bru, „Ulise”, iar Coetzee, la rândul său, pe 
cel al lui Daniel Defoe, „Robinson Crusoe”, 

în „Foe”): ea are libertatea de a-și expune 
punctele de vedere și de a și le susține, în 
vreme ce creatorul ei, J.M. Coetzee, își poa-
te, în acest fel, exprima unele opinii, dar se 
poate situa și la adăpost față de orice posi-
bile reacții (negative) ale publicului cititor.

Doar metaforele și simbolurile legate, 
într-un fel sau altul, de lumea animalelor 
sunt mereu prezente, devenind laitmotive 
ale textului. De pildă, în prima parte a căr-
ții, Costello ține o prelegere intitulată „Ce 
este realismul?”, după ce i se decernează 
un premiu de către o mare universitate 
americană. În cadrul discursului (Lec-
ția 1), vorbitoarea recurge din nou, la fel 
cum procedează și în Lecția 3, „Filozofii și 
animalele”, la imaginea maimuței lui Kaf-
ka. Iar de acum devine evident că această 
carte (pusă de la început și până la sfârșit 
sub semnul fragmentarismului și al tehni-
cii aluzive) e mult mai mult decât o sim-
plă culegere de opinii cu privire la diferite 
subiecte – fie că e vorba despre credință/e, 
rolul scrisului și al literaturii ori sensurile 
umanismului. „Elizabeth Costello”, fără să 
(vrea să) fie un roman, nu rămâne nici la 
statutul de simplu manifest, fie el și reluat, 
al lui Coetzee cu privire la soarta și drep-
turile animalelor. Căci, desigur, maimuța 
de la grădina zoologică e metafora pentru 
a exprima situația scriitorului însuși în 
zilele noastre – fie că e vorba despre scri-
itoarea imaginată/imaginară pe nume Eli-
zabeth Costello, fie de scriitorii reali, de ce 
nu inclusiv Coetzee. Textul de față devine, 
în acest fel, un soi de inedită profesiune de 
credință și rostește cu hotărâre o serie de 
mari adevăruri – oricât de neplăcute pot 
părea ele – cu privire la modul în care, ade-
sea, mult prea adesea, publicul cititor își 

dorește ca autorii preferați să adopte, pen-
tru a satisface gustul general, atitudinea 
degajată a unor vedete din lumea muzicală 
sau poza starurilor de cinema.   

Lecții și epistole
În afara celor „opt lecții”, cartea lui Coet-

zee include și un „Post-scriptum” care con-
stă într-o continuare a „Scrisorii Lordului 
Chandos către Lordul Bacon” (1902), de 
Hugo von Hofmannsthal. Cu austeritatea 
stilistică ce-l caracterizează și cu economia 
extremă a mijloacelor de expresie cu care 
și-a obișnuit cititorii, J.M. Coetzee face mai 
multe trimiteri la textul original (la cel 
complet), fără, însă, a oferi explicații, rezu-
mându-se doar la aluzii. Scriitorul de se-
col XVII imaginat de Hofmannsthal (Lord 
Chandos) se exprimă cu hotărâre împotriva 
abstracțiilor științifice și se întreabă (reto-
ric?) oare ce și cât loc mai e pentru poezie 
într-un univers care amenința să devină 
unul prin excelență științific. Soluția pe 
care o sugerează ar fi „o nouă limbă”, capa-
bilă să se apropie din nou de natură, numai 
că, deoarece el nu poate găsi acel limbaj al 
revelației, își propune să-l împrumute din 
universul obiectelor neînsuflețite sau al 
animalelor.

Acest document ale cărui idei se îndreap-
tă în mod evident împotriva ideologiei ilu-
ministe, devenit apoi unul dintre textele 
esențiale pentru modernismul de mai târ-
ziu, îl inspiră pe Coetzee să scrie un text cu 
rol de continuare-explicație a primului, o 
scrisoare imaginară pe care soția lui Chan-
dos ar fi adresat-o ea însăși lui Francis 
Bacon, și în care vorbește despre imposi-
bilitatea revelației, câtă vreme „în mintea 
creatorului nostru ne învârtejim ca într-un 
scoc de moară, ne întrepătrundem și sun-
tem întrepătrunși de mii și mii de alte crea-
turi.” Apelul pe care ea îl adresează celui pe 
care îl consideră capabil să ajungă la esen-
ța cuvintelor și la sensul întemeietor al Cu-
vântului are în vedere una dintre obsesiile 
lui Coetzee însuși, și anume (im)posibilita-
tea exprimării până la capăt a adevărului 
artei: „eu vă scriu domniei voastre, care, 
dintre toți oamenii, sunteți cunoscut că vă 
alegeți cuvintele, și le puneți la locul lor, și 
construiți judecățile așa cum un zidar con-
struiește un zid de cărămizi. Înecându-ne, 
noi scriem din destinele noastre separate. 
Salvați-ne”.

Dar care (mai) poate fi salvarea? Recur-
sul la literatură sau, dimpotrivă, renunța-
rea definitivă la aceasta? Pare (încă) unul 
dintre dezideratele acestei stranii și ului-
toare cărți a lui Coetzee să-și provoace citi-
torul să descopere singur posibilele răspun-
suri. n
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MădălinA firănescu

Doi președinți americani intrați 
în conștiința publică altfel decât 
prin frizură, căutătură cruntă și 
ziduri mărețe au lăsat posterității 
vorbe înțelepte despre schimbare. 
Pentru John F. Kennedy, aceasta 
reprezenta legea fundamentală a 
vieții, pe când Woodrow Wilson 
comenta ironic: „Dacă vrei să-ți 
faci dușmani, încearcă să schimbi 
ceva”. Cât de adevărată este zice-
rea sunt pe cale să se convingă și 
forurile internaționale care au plă-
nuit modificări peste modificări 
în diverse sporturi. Gimnastica 
artistică a anunțat deja că retro-
gradează punctajul acordat unor 
sărituri, încurajând astfel execu-
tarea altora și mai dificile (dar și 
mult mai riscante pentru integri-
tatea sportivilor!), însă Federația 
Internațională de profil e acuzată 
că nu face nimic ca să recupereze 
latura artistică a exercițiilor femi-
nine la sol, unde grația a dispărut 
strivită de tumbe amețitoare și 
mișcări robotice. Nici gimnastica 
ritmică nu e scutită de prefaceri. 
După ce, la presiunile televiziuni-
lor care transmiteau competițiile, 
s-a renunțat la exercițiile cu coar-
da în concursurile importante – pe 
motiv că sfoara respectivă, când e 
aruncată înalt, nu se vede pe mi-
cul ecran – în ultima vreme se tot 
discută despre eliminarea acestei 
discipline înrudite cu baletul din 
programul Jocurilor Olimpice, 
întrucât dominația categorică a 
sportivelor din spațiul ex-sovietic 
ar îndepărta privitorii din țări cu 
gimnaste mai puțin valoroase.

Ce ar putea înlocui „ritmica” la 
Olimpiadă? Gimnastica aerobi-
că, gimnastica acrobatică sau... 
majoretele! Da, ați citit bine: 
cheerleading-ul, adică dansul 

acelor fete nurlii pe care-l știm din filmele 
americane, a fost recunoscut provizoriu la 
recentul Comitet Executiv al Comitetului 
Internațional Olimpic de la Lausanne. 
Asta deși peste Ocean se dezbate încă 
dacă această formă de entertainment la 
diverse meciuri – antrenantă, zgomotoasă 

și periculoasă prin cascadoriile executa-
te – poate fi considerată sport sau show. 
Cum-necum, CIO i-a dat binecuvântarea, 
ca și altor sporturi de graniță: breakdan-
ce și muay thai (un fel de box thailandez). 
Primul a fost deja admis la Jocurile Olim-
pice de Tineret din 2018, de la Buenos Ai-
res, chipurile fiindcă originile mișcărilor 
de dans întrerupte și ale celebrelor piru-
ete pe cap sunt în comunitatea latino din 
New Yorkul anilor ’70. Cât despre Olimpi-
ada de la Tokyo, din 2020, ea ne va aduce 
alte noutăți controversate: competiții de 
karate (kumite), escaladă, skateboard și 
surfing!

Permutările pe care le operează CIO în 
programul olimpic, scoțând anumite spor-
turi și introducând altele, sunt un continuu 
prilej de zavistie. Iubitorii scrimei se revol-
tă că la sabie, spadă și floretă, competițiile 
individuale și pe echipe alternează de la o 
ediție de JO la alta, pentru ca totalul pro-
belor să nu depășească 10, în vreme ce, la 
natație, sunt „n” probe în tot atâtea stiluri, 
fără ca asta să deranjeze. De aici și solicita-
rea multora ca fie să se mai renunțe la stilu-
rile de înot, fie să se stabilească mai puține 
distanțe de parcurs în bazin, astfel încât să 
se restrângă și numărul medaliilor acordate 
(ceea ce i-ar afecta pe americanii care dețin 
supremația). Argumentul adus e că, la atle-
tism, există distanțe diferite, însă un singur 
stil de alergat: cu fața (nu și cu spatele, în 
lateral, în pasul ștrengarului etc).

Modificări sunt dorite și-n alte sporturi. 
Ion Țiriac a supărat tenismeni și oficiali 
când a introdus zgura albastră la turneul 
de la Madrid, românul insistând în conti-
nuare că această culoare se vede mai bine 
la televizor. Ba mai mult, el ar vrea să 
schimbe și dimensiunile mingilor: „Trebuie 

să fie mai mari, pentru ca jocul să fie puțin 
mai lent și mai plăcut” de privit. Marea re-
voluție ne e promisă însă de FIFA la fotbal, 
după întrunirea anuală a IFAB (organism 
responsabil cu regulamentul) din 3 martie. 
Se anunță introducerea eliminării tempo-
rare a jucătorilor (ca la hochei), extinderea 
numărului de schimbări permise la patru, 
folosirea probei video în timpul meciurilor 
și împuternicirea doar a căpitanului de 
echipă să comunice cu arbitrul (regulă din 
rugby). Responsabilul cu dezvoltarea tehni-
că la FIFA, legendarul Marco Van Basten, 
ar dori și eliminarea ofsaidului, așa cum s-a 
procedat la hocheiul pe iarbă, sau înlocui-
rea prelungirilor și a loviturilor de departa-
jare – în caz de scor egal – cu o sesiune de 
încercări de a marca față în față cu portarul 
advers. „Ar fi mult mai spectaculos pentru 
spectatori și mult mai interesant pentru 
jucători. Într-o ședință de lovituri de la 11 
m totul se rezolvă într-o secundă. Cu acest 
«față în față», jucătorul are mai multe po-
sibilități, poate dribla, poate trage la poar-
tă sau poate aștepta să vadă cum se mișcă 
portarul”, a detaliat triplul Balon de Aur 
(1988, 1989, 1992). Dacă membrii IFAB le 
vor vota, modificările vor fi testate la nivel 
de juniori și abia peste trei ani ar putea fi 
introduse în competițiile majore.

Imperativul care-i mână pe oficialii din 
sport în lupta pentru înnoire este, teore-
tic, dorința de a spori atractivitatea disci-
plinelor respective. Dar încercările de a o 
lua mereu (și altfel) de la capăt seamănă cu 
„foamea de începuturi”, invocată de Matei 
Vișniec, cu referire la volumul „Negustorul 
de începuturi de roman”. E o dependen-
ță care hrănește perpetuu speranța unei 
îmbunătățiri. Numai că, la fel ca la orice 
drog, e doar o iluzie. n

Foamea de începuturi
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Marcela Ganea

„Dumnezeu a făcut cerul şi pămân-
tul… Restul l-au făcut chinezii”, 
a spus o participantă din public 
la conferinţa despre simbolistica 
Anului Cocoşului, care a avut loc 
în prima săptămână din februa-
rie, cu ocazia începerii Anului 
Nou chinez, la filiala Bibliotecii 
Municipale „Mihail Sadoveanu” din 
Bucureşti, eveniment la care Anna 
Eva Budura – care a trăit 20 de ani 
în China, unde şi-a făcut şi studii-
le – a explicat publicului multiplele 
conotaţii culturale ale calendarului 
chinez. Aforismul este o metaforă 
care esenţializează complexitatea 
şi diversitatea civilizaţiei chineze.

Î ntr-o veritabilă prezentare antro-
pologică focalizată pe simbolistică, 
Anna Eva Budura a derulat în deta-
liu povestea calendarului, a celebrării 
Anului Nou şi a explicat cheile de in-

terpretare a stampelor tradiţionale şi a sim-
bolurilor vizuale folosite de chinezi cu prile-
jul Anului Nou.

Anul Cocoşului de Foc, care a început în 28 
ianuarie 2017 şi se va încheia pe 15 februarie 
2018, face parte din calendarul pe baza că-
ruia s-a organizat întreaga viaţă economică, 
socială şi culturală a Chinei. Suntem în ciclul 
78 al calendarului chinez care a început în 
1984 şi se va termina în 2044.

Calendarul chinez este special, are 5000 
de ani şi a fost printre primele elaborate în 
lume. Cu mii de ani în urmă, poporul chinez 
era agricol şi dependent de natură. Strămoşii 
chinezilor de azi urmăreau mişcarea conste-
laţiilor şi au elaborat calendarul lunar solar 
care e foarte complicat, dar foarte eficient. În 
1912 s-a instaurat Republica Chineză care a 
adoptat calendarul gregorian pentru a faci-
lita cooperarea cu alte popoare, dar nu a re-
nunţat la cel tradiţional deoarece sărbătorile 
din acest calendar lunar solar ofereau satis-
facţie spirituală deplină şi el era deja implan-
tat, ca să zicem aşa, în ADN-ul chinez.

Oficializarea calendarului în anul 104 
î.e.n. a proclamat că zorile unui nou an se 
ivesc în prima zi a primului ciclu de lună 
nouă, după ce soarele intră în zodia Câine-
lui. Calendarul lunar are 354 de zile, iar 
calendarul solar, 365. În practicarea celor 
două calendare rezultă 11 zile diferenţă, 

ceea ce înseamnă 33 de zile la 3 ani, deci la 
fiecare 3 ani se mai adaugă o lună, iar din 
19 în 19 ani mai trebuie intercalată o lună 
pentru a pune în concordanţă cele două ca-
lendare. Strămoşii chinezilor, începând din 
2367 î.e.n., au grupat cicluri de câte 60 de 
ani, în combinaţii de câte 12 ramuri teres-
tre şi 10 tulpini cereşti. Ramurile sunt re-
prezentate de animale: şoarece, bou, tigru, 
capră sau oaie, maimuţă etc. Încă de mici, 
copiii chinezi învaţă semnificaţia animale-
lor prin rime. De exemplu, „şoarecele a ros 
şi cerul s-a deschis” înseamnă în mitologia 
chineză vechea legendă conform căreia pă-
mântul era un ou mare în care era haos, 
şoarecele a ros coaja, iar apoi ce a fost uşor 
s-a ridicat la cer şi ce a fost mai greu a ră-
mas pe pământ. Șoarecele are semnificaţie 
mai largă, s-au descoperit fosile de 55 de 
milioane de ani şi este considerat unul din-
tre primele animale de pe pământ. „Când 
boul ară, recolta e bogată”, mai spune o altă 
zicătoare, sau „Iepurele de jad Luna stăpâ-
neşte”, deoarece se spune că există un palat 
pe Lună…, şi „porcul dolofan ridică cona-
ce”, deoarece crescătorii de porci aveau bani 
şi case mari şi bogate. Cocoşul este singurul 
înaripat şi este considerat cel care ordonă 
timpul, e simbol al hărniciei neostoite... Are 
cinci virtuţi: eleganţă, războinic, curajos, 
generos şi de încredere. Aşa sunt şi cei năs-
cuţi în Anul Cocoşului.

În China, sărbătorile nu prea au legătură 
cu religia, ca la alte popoare, ci mai degrabă 
cu sărbătorile agricole şi comemorarea stră-
moşilor şi se concentrează pe unitatea fami-
liei. Rolul sărbătorilor este de a îndepărta 
de casă spiritele rele şi nenorocirile şi de a 
aduce fericirea şi norocul. Chinezii consideră 
că toţi cei în al cărui an ne găsim trebuie să 
poarte ceva roşu, iar Anul Nou prilejuieşte 
noi cumpărături de decoraţiuni pentru casă, 
cu o simbolistică deosebită şi extrem de com-
plexă. Înainte, după război, când chinezii 

erau săraci, cumpărau flori artificiale, plă-
pumi noi... Azi se cumpără electrocasnice.

„Nu am văzut niciodată pe cineva mai 
fericit că îşi cumpără ceva de Anul Nou aşa 
cum sunt chinezii!”, spune Anna Eva Budu-
ra. Ea îşi aminteşte cu emoţie sărbătorile 
de Anul Nou Chinez petrecute în cei 20 de 
ani, cu un ritual plin de semnificaţii pentru 
chinezi: „Chinezii pun o stampă specială la 
vatra casei, apoi o ard, pentru ca zeul vetrei 
să meargă la zeul de jar. Dulciurile de orez 
glutaminos au rolul de a încleia gura zeului 
pentru ca atunci când dă raportul la zeul de 
jar, acestuia să i se pară că în mormăitul ace-
la care se aude din gura încleiată de dulciuri 
aude doar lucruri de bine. După ce pleacă 
zeul vetrei, copiii sunt cei mai fericiţi, pentru 
că atunci ei pot să se joace şi să mănânce dul-
ciurile. Din acest moment începe celebrarea 
propriu-zisă: se strânge toată familia, până 
la patru generaţii, fac împreună colţunaşii 
de Anul Nou în împletituri variate, bărba-
ţii aprind artificii şi se face zgomot pentru 
a alunga duhurile rele. În noaptea de Anul 
Nou, copiilor li se pune un săculeţ cu bănuţi 
sub pernă. În temple se fac târguri, cu dan-
suri pe catalige, cu dansul leilor şi cu circari, 
se vând lucruri specifice, se cumpără lampi-
oane tradiţionale cu cele mai variate forme”.

În fiecare an se cumpără noi stampe, iar 
cele vechi se ard! Iată câteva din simboluri. 
Peştele de fapt nu e peşte, ci bogăţie deoare-
ce aceeaşi ideogramă înseamnă două lucruri, 
şi peşte, dar şi bogăţie, belşug. La fel, când 
un chinez vede un elefant pe o stampă, el nu 
vede elefant, ci fericire, deoarece se spune la 
fel! Stampele cu cei doi războinici sunt de obi-
cei lipite pe poartă, pentru paza casei. Piersi-
ca înseamnă viaţă lungă. Rodia simbolizea-
ză familie numeroasă şi urmaşi… Ciuperca 
înseamnă vitalitate. Fluturele simbolizează 
urarea ca bătrânii să trăiască peste 80 de 
ani. Bujorul simbolizează vigoarea. Orhideea 
are la chinezi şi ea o semnificaţie: În primul 
rând este verde. Apoi, extrem de mirositoare, 
se simte prin trei camere, astfel că a deve-
nit simbolul intelectualităţii pe care o indica 
prin prezenţa sa în case, alături de tablouri 
rafinate şi de ceremonia ceaiului.

Conform filozofiei chineze, „un chinez tre-
buie să fie rotund în exterior şi pătrat în inte-
rior, ceea e înseamnă că în contact cu mediul 
extern trebuie să fie maleabil şi conciliant, 
iar în interior, strict şi riguros”. Simbolistica 
moştenită de mii de ani rămâne adânc im-
primată şi perfect funcţională şi în secolul 
XXI, când ascensiunea Chinei are loc în mod 
evident, iar conotaţiile etice, filozofice şi edu-
cative se reflectă în continuare în aspectele 
cotidiene materiale ale vieţii Chinei. n

Rotund în exterior, pătrat în interior
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VirGil Ştefan niţulescu

Aşa după cum, poate, era firesc, 
ideea de „muzeu naţional” a apărut 
în secolul al XIX-lea, adică, în se-
colul naţiunilor. Atunci au apărut 
şi teatrele şi bibliotecile naţionale. 
Țări precum Spania, Regatul Unit 
ori Franţa, care nu s-au „inventat” 
ca naţiuni acum două secole, nu 
au avut nevoie de aceste instituţii, 
care să le sprijine identitatea na-
ţională. România a fost una dintre 
ţările care a resimţit această nece-
sitate, chiar înainte de a fiinţa ca 
stat. Aşa după cum am mai spus în 
paginile revistei, primele muzee 
naţionale au fost înfiinţate mai 
întâi la Iaşi, apoi la Bucureşti, în 
1834.

Î n secolul trecut, muzeele naţionale 
s-au diversificat. Au apărut muzeele 
de ştiinţe ale naturii, de artă, de is-
torie, de etnologie. În România ulti-
melor decenii termenul „naţional” a 

căpătat o conotaţie diferită de cea iniţială, 
fiind asociat, mai degrabă, importanţei in-
stituţiei, decât ideii de a reprezenta un te-
zaur cultural aparţinător întregii naţiuni.

Dar, aşa cum am spus, am mai avut oca-
zia să discut despre aceste lucruri. Ceea ce 
mi se pare interesant astăzi este dimen-
siunea pe care muzeele naţionale – şi cu 
deosebire cele de istorie – o capătă într-o 
Europă frământată de schisme şi de ame-
ninţări sociale.

Nu cu mulţi ani în urmă, un proiect de 
cercetare finanţat de Comisia Europeană 
s-a încheiat cu rezultate foarte interesan-
te. Proiectul Eunamus a dovedit nu doar 
importanţa muzeelor naţionale ca tezau-
rizatori ai patrimoniului cultural naţional, 
ci şi rolul lor social, pregătind naţiunile 
pentru stabilitate, într-o epocă a schim-
bărilor bruşte şi, adeseori, dureroase. De-
sigur, pentru asta, muzeele însele trebuie 
să îşi asume acest rol, să înţeleagă faptul 
că nu sunt doar nişte săli de depozite şi de 
expoziţii, ci, în aceeaşi măsură, forumuri 
de discuţie. Tocmai în acest scop, muzeele 

trebuie să fie pregătite să aibă uşile des-
chise pentru toate categoriile de cetăţeni: 
nu doar pentru cei cu dare de mână şi nu 
doar pentru cei care au absolvit – măcar – 
trei ani de facultate în sistem Bologna. Mu-
zeele naţionale (şi, evident, mă refer, mai 
ales, la cele de istorie) ar trebui să ofere 
vizitatorilor o cale de înţelegere a trecutu-
lui care să îi facă să privească prezentul cu 
înţelegere şi toleranţă. În mod evident, mo-
mentele de istorie contemporană, mai ales, 
sunt marcate de conflicte între ţări. Modul 
în care aceste momente sunt prezentate în 
muzee este, adeseori, unul care se poate 
dovedi anacronic. Din păcate, multe muzee 
şi-au păstrat un ton al discursului muze-
al demn de Războiul Rece. Cum vrem să 
construim Europa? Asta este o întrebare la 
care muzeele de istorie, mai mult, poate, 
decât oricare alte instituţii de cultură, ar 
trebui să răspundă.

De mulţi ani de zile, se încearcă edifica-
rea, la Bruxelles, a unui muzeu al istoriei 
europene; nu un muzeu european de isto-
rie, ci unul care să privească istoria conti-
nentului într-un mod cât se poate de neu-
tru. Casa Istoriei Europene are, în sfârşit, 
după mulţi ani de amânări, o dată fixată 
pentru inaugurare: 6 mai 2017, în clădi-
rea Eastman, din frumosul parc Léopold 
din Bruxelles. Sunt unul dintre cei care 
aşteaptă, cu nerăbdare, să vadă expoziţia 
permanentă a acestui muzeu european, la 
realizarea căruia au contribuit, după ce-
rinţe, şi muzee româneşti. Din câte ştiu, 

expoziţia permanentă se va axa pe istoria 
ultimelor două secole, aşadar, pe istoria 
naţiunilor europene! Dar, până atunci, să 
vorbim despre muzeele existente.

Majoritatea muzeelor sud-est europene, 
mai ales, înfăţişează nu doar o istorie con-
flictuală (aşa cum a şi fost), ci şi, mai degra-
bă, o istorie care continuă să îndemne la 
conflicte. Istoria este privită strict subiec-
tiv, ba, uneori, justifică cele mai cumplite 
orori ale trecutului, numai pentru că au 
fost comise „de partea bună” a baricadei.

Din păcate, muzeele naţionale de istorie 
din România sunt, încă, în şantier. Mari-
le expoziţii permanente lipsesc. Redeschis 
anul trecut, Complexul Naţional Muzeal 
„Moldova” nu a vernisat, în Palatul Cul-
turii, şi o expoziţie permanentă de istorie. 
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei 
mai are, încă, mult, până la redeschidere. 
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie 
se concentrează pe istoria Dobrogei, în po-
fida numelui său, şi pe cea antică. Și ce-
lelalte muzee naţionale de istorie – atâtea 
câte sunt – au, mai degrabă, o viziune le-
gată de regiunea istorică în care au apărut, 
lucru care este şi firesc: nu ne dorim să se 
mai repete perioada de acum 35-40 de ani, 
în care expoziţiile păreau trase la şapiro-
graf. Cea mai importantă expoziţie va fi, 
fără îndoială, cea a Noului Muzeu Naţional 
de Istorie a României. Din păcate, investi-
ţia, care va costa cel puţin 100 de milioane 
de euro va fi întârziată. După un concurs 
iniţiat foarte bine, juriul, format, în majo-
ritate, din arhitecţi, a neglijat punctul de 
vedere al muzeografilor. Conflictul moc-
nit dintre cele două tabere a dus, până la 
urmă, la anularea procedurii de atribuire a 
proiectului, astfel încât ne-am întors la mo-
mentul din toamna anului 2015, când con-
cursul abia se pregătea. Oricum, pe fond, 
Muzeul trebuie să rezolve grava problemă 
a găsirii unui spaţiu de relocare, suficient 
de mare pentru a găzdui depozitele uria-
şe ale instituţiei şi, în plus, are nevoie de 
asigurarea unei finanţări care, aşa cum re-
zultă din previziunile bugetare pentru anii 
2018-2020 nu s-a avut în vedere. Ca unul 
care a fost nemulţumit de toate proiectele 
declarate câştigătoare, inclusiv de cel pen-
tru care se pornise procedura de achiziţie 
publică, nu regret decizia Muzeului de a 
ne întoarce la punctul zero. E preferabil să 
măsurăm de mai multe ori şi să tăiem o 
dată, dar bine. n

Muzeele naţionale europene 
de istorie: un şantier perpetuu
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Devine un loc comun să mai spui că 
filmele lui Adrian Sitaru sunt zone de 
desfăşurare a unor conflicte morale 
care pornesc din evenimente punctu-
ale pentru ca, într-un timp scurt, să 
crească la o intensitate care depăşeşte 
cu mult planul individual. Întrebări 
şi temeri aparent simple, care reies 
firesc din a fi împreună (indiferent 
dacă acest împreună e familial sau so-
cial/ comunitar), din negocierea con-
tinuă a dorinţelor ori a căutărilor per-
sonale şi din efectele pe care aceasta 
le are în ceilalţi. Și „Fixeur”, cel mai 
recent film al său, gravitează în jurul 
capacităţii, căilor şi dreptului de a-i 
folosi pe ceilalţi, în numele unui bine 
nedefinit, uşor de subiectivizat.

Inspirat dintr-o poveste reală din perioa-
da în care directorul de imagine Adri-
an Silişteanu, unul dintre cei mai vechi 
colaboratori ai regizorului, a lucrat ca 
„fixeur” (persoană care face legătura 

între jurnaliştii străini şi subiecţii/instituţi-
ile dintr-o anumită zonă), filmul urmăreşte 
încercările lui Radu (Tudor Aaron Istodor) 
de a intermedia un interviu cu o prostituată 
minoră, recent repatriată, Anca (Diana Spă-
tărescu), pentru doi jurnalişti francezi, Axel 
(Mehdi Nebbou) şi Serge (Nicolas Wanczyc-
ki). Drumul de la Bucureşti la Bistriţa, locul 
în care fata este găzduită de un ONG orto-
dox, întâlnirea cu Anca şi cu familia acesteia, 
precum şi schimburile de replici cu celelalte 
persoane pe care le întâlneşte îl obligă să-şi 
pună întrebări despre mecanica şi formele 
abuzului. Existenţa unei intrigi paralele, 
care îi are ca protagonişti pe Radu şi Matei 
(fiul iubitei sale), face ca filmul să nu rămână 
în zona didacticistă a deontologiei jurnalisti-
ce şi, extrapolând, artistice, ci adaugă un pas 
spre existenţele „civile”.

Problema abuzului are deja o „tradiţie” în 
filmografia lui Adrian Sitaru, dacă ar fi să 
rememorăm numai „Domestic” (2012), „Ilegi-
tim” (2016) sau scurtmetrajul „Artă” (2014), 
iar cel din urmă atacă în mod direct relaţia 
dintre demersul artistic şi excesele pe care le 
implică. Făcut în perioada de lucru la scena-
riul pentru „Fixeur”, filmul este, pe lângă o 
schiţă cu statut regal (cum fusese „Colivia” 
pentru „Domestic”), un demers autoreferen-
ţial; personajul principal, un regizor care, 

în timp ce caută o actriţă pentru rolul unei 
prostituate minore, trebuie să clarifice rela-
ţia dintre artă şi pornografie, dintre subiect 
şi transformarea sa artistică, dintre realitate 
şi manipulare, îşi încheie argumentaţia com-
parându-se persiflant cu „una care stă pe cen-
tură”: „Măcar aia o face pentru copiii ei, mă!”.

Dar ce faci când bunele intenţii nu pot fi 
măsurate prin supravieţuirea fizică imedia-
tă, când binele e mai degrabă o dorinţă decât 
o certitudine, iar abuzul se întoarce împotri-
va ta în mod direct, brutal? Și, mai ales, când 
excesele în a dispune de celălalt s-au cimentat 
prin relaţii formalizate şi înlocuite cu un pro-
fesionalism înşelător? Pentru Radu, lucruri-
le sunt clare la început: trebuie să facă tot ce 
poate pentru a obţine interviul cu prostitua-
ta minoră. Dincolo de ecranul prin care pri-
veşte cazuri asemănătoare, totul pare doar o 
chestiune tehnică, rezolvabilă dacă apelezi la 
practica jurnalistică. Un drum la un cunos-
cut sus-pus, care îţi poate deschide nişte uşi, 
şi paşii din manualul de jurnalism, capitolul 
reportaj: interviuri cu persoane apropiate, 
părinţi, persoane care au intrat în contact cu 
subiectul, planuri detaliu cu „anatomia emo-
tivă” (mâini, ochi) şi panoramice cu locurile 
ataşate subiectului. Mici manipulări şi abu-
zuri în numele interesului public şi obligaţiei 
de a informa, emoţiona şi educa. Totuşi, de la 
o scenă la alta, personajului creat de Claudia 
şi Adrian Silişteanu pare să i se ridice vălul 
de pe ochi, dobândeşte conştiinţa lucrului la 
care este părtaş, ceea ce dă lucrurilor o notă 
aparte de tragism, din moment ce relaţia ca-
uzală funcţionează ca un perpetuum mobile 
şi e definită de ireversibilitate.

Folosirea stilisticii de reportaj pe durata 
filmului dublează discursul despre predis-
poziţiile invazive şi şablonarde ale audiovi-
zualului. Camera se apropie de personaje şi 
obiecte încercând să ofere stimulente drama-
tice scenelor, le urmăreşte pentru a le pune în 
relaţii, pentru ca, în anumite puncte, forma 
deja convenţionalizată să se autodepăşească 
prin decizia regizorului. În încăperea mamei 
Ancăi, într-o scenă de-a dreptul năucitoare 
susţinută de Anca Hanu (la primul rol sem-
nificativ în film), camera se fixează lung, sfi-
dător, inchizitorial pe faţa acesteia scoţând la 
suprafaţă tot amestecul de emoţii jucat nu-
mai din ochi şi colţurile buzelor: ruşine, furie, 
neputinţă, vinovăţie. Iar Sitaru decide să-l 
lase întreg, conştientizându-i capacitatea de 
manipulare afectivă şi chiar amplificându-i 
efectul printr-o tehnică a schimbării bruşte 
de stare, pe care nu o foloseşte pentru prima 
dată. Precedată de o amplificare a comicului 
până la limitele absurdului (un episod halu-
cinant cu un braţ-fantomă), întâlnirea cu 
personajul mamei funcţionează ca un pumn 
în stomac, la fel cum se întâmpla în „Domes-
tic”, unde tragicul înlocuia definitiv comicul 
nebun. Oscilaţiile de ton, care te dirijează 
spre cele două finaluri ale filmului (sfârşitul 
reportajului şi revenirea la relaţia Radu-Ma-
tei), sunt construite nu numai din scenariul 
care se lipseşte de inhibiţii şi din personalita-
tea regizorală, ci şi din precizia actoricească 
a întregii distribuţii. „Fixeur” reuşeşte să te 
conducă spre concluzie, dezvăluind în acelaşi 
timp, în mod paradoxal, reţeta.

Și toate, din nou, cu cele mai bune in-
tenţii. n

Și tot cu cele mai bune intenții
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cultura sunetelor

costin PoPa

D ouă spectacole ale primei noas-
tre scene lirice mi-au reţinut 
atenţia în ultima vreme. Mo-
tivul? Importanţi cântăreţi ro-
mâni care repurtează succese în 

străinătate, oaspeţi străini, tineri debutanţi 
în roluri principale au fost capetele de afiş.

Anita Hartig şi Teodor Ilincăi
În imposibilitate de a fi prezent la pre-

miera cu „Lucia di Lammermoor”, produc-
ţie pe care oricum o văzusem la Iaşi şi, mai 
înainte, pe DVD, în spectacolul parizian 
originar, am revenit în sala de pe Splai pen-
tru o atractivă „Boema”, în care vedete erau 
Anita Hartig şi Teodor Ilincăi, în Mimì şi 
Rodolfo. O alăturare colegială de valoare, 
fundamentată în teatre europene prin di-
verse titluri, dar şi în ţară, prin spectacolul 
cu opera pucciniană văzut la Opera Româ-
nă din Cluj-Napoca, în noiembrie 2015.

În ultimele luni, soprana Anita Hartig 
a fost prezentă pe scenele şi podiumurile 
Capitalei, suplinind absenţele de aproape 
un deceniu, când cântase în noua produc-
ţie a lui Ionel Pantea cu „Boema”, urmată 
de strălucita câştigare a Concursului In-
ternaţional „Maeştrii artei lirice – Magda 
Ianculescu”, la care obţinuse Premiul I şi 
Premiul Special MELOS.

Și acum, tânăra artistă a sedus prin lec-
tura sensibilă şi delicată, prin expresia în-
cărcată de sinceritatea emoţiei. Un contur 
visător şi poetic, în care himerele eroinei 
s-au îmbinat cu şocanta realitate a glasu-
lui ademenitor al primei iubiri. Dăruirea 
şi rafinamentul în cânt au impresionat, 
expozeurile înduioşătoare au avut puţine 
momente de reţinere. Sunt convins, Ani-
ta Hartig i-a inoculat partenerului tenor 
o intensă trăire, care i-a strecurat câteva 
subtile moliciuni în glasul preponderent 
metalic, sonor şi expansiv, un aşteptat pro-
gres al artistului în stilarea parcurgerii 
plastic-nuanţate a partiturii.

Pentru Musetta, am notat debutul promi-
ţător al sopranei Adriana Marcu, încă încli-
nată către sunete aspre şi a cărei tălmăcire 
conferită valsului din actul secund va spori 
în accente potrivite exuberantului personaj, 
ca şi într-o tratare mai subtilă a finalului, 
apropiată de notaţiile partiturii. Drept este 
că şi tempoul prea rar impus de dirijorul Ti-
beriu Soare acelei secvenţe a dus la o tratare 
mai amorfă a incitantei pagini, în contra-
pondere cu reuşita atmosferă a restului.

În celelalte roluri am remarcat, într-o 
succesiune neîntâmplătoare, glasul cald 
al baritonului Sándor Csaba (Schaunard), 
cel bine conturat al baritonului Adrian 
Mărcan (Marcello cu prea puţin efect în 

tirada „Gioventù mia” din actul al doilea), 
interiorizarea expresiei basului Marius Bo-
loş (Colline), alături de portretele în tuşă 
groasă, rezervate de basul Mihnea Lamatic 
pentru Benoît şi Alcindoro.

Alin Stoica, deja vedetă
A cântat recent în „Traviata” ca Alfre-

do, alături de Violetta Venerei Protasova, 
ambii oferindu-i companie bătrânului Ger-
mont, Ștefan Ignat, sub bagheta lui Ciprian 
Teodoraşcu. Protasova, soprană rusă, fuse-
se protagonista primelor spectacole cu „Lu-
cia di Lammermoor” de Donizetti, în regia 
lui Andrei Șerban, şi ecourile pe care le-am 
cules ulterior în... foyer au convers către o 
actriţă-cântăreaţă bine integrată în primul 
rând concepţiei ultrapretenţioase a regizo-
rului, cu ştiuta mişcare scenică deseori ex-
cesivă şi solicitantă la extrem.

În opera verdiană şi montarea lui Paul 
Curran, Venera Protasova a jucat cu mare 
implicare în rol şi a cântat diafan. Numai 
că, din punct de vedere al vocalităţii, Vio-
letta cere mult mai mult. Se spune că o so-
prană are nevoie de... „trei voci” pentru a 
desăvârşi conturul complet al arhetipalului 
personaj: de coloratură, lirică şi liric-spin-
tă. Populara zicere nu este departe de ade-
văr. Protasova a expus cu bună integrare 
în scriitură numai prima calitate, culoarea 
vocală neavând consistenţa timbrală nece-
sară zugrăvirii complexei eroine, deşi tână-
ra artistă a cântat deosebit de expresiv, cu 
uşurinţă, legato frumos, sonorităţi strălu-
citoare şi dezvoltări în registrul acut. Leje-
rităţile rolului i-au fost la îndemână, chiar 
dacă unele ţesături de agilitate n-au avut 
mare acurateţe. În contextul general, pasa-
je cheie precum „Morrò! la mia memoria” 
sau „Amami, Alfredo” din actul al doilea au 
fost private de greutate şi forţă de impact.

Surpriza serii a fost prestaţia tânărului 
tenor Alin Stoica, la debutul său pe scena 
bucureşteană. Cu timbru vocal fastuos, de 
calitate luxuriantă, plin de armonice bo-
gate, cu omogenitate pe ambitus, cu glas 
penetrant şi construcţie a frazelor ce îi ser-
veşte integrării în desenul melodic verdian 
cu aplomb, accente, dar şi cu unele sunete 
mai moi, ce-i drept, nu multe, Alin Stoica a 
demonstrat că este posesorul unui instru-
ment solid care îi conferă perspective uri-
aşe în repertoriul liric-spint, bune pentru 
noi, românii, bune pentru eşichierul liric 
mondial. Emoţia debutului s-a manifestat 
printr-o intrare întârziată în aria „Deʼ miei 
bollenti spiriti” sau un sunet uşor instabil 
în pasajul „... dell’ universo immemore” al 
aceleiaşi secvenţe. Cu energie a cântat ca-
baletta „O mio rimorso!”, neriscând finalul 
cu Do natural acut care, de altfel, nici nu 
a fost scris de Verdi, ci a intrat în tradiţie 
pentru tenorii cu extensie potrivită.

În rolul lui Germont-tatăl, experimen-
tatul bariton Ștefan Ignat a cântat cu glas 
înveşmântat în sonorităţi de aramă, fără să 
lipsească unele deficienţe intonaţionale.

Alte personaje au fost întrupate de teno-
rul Valentin Racoveanu (Gaston), mezzoso-
prana Sidonia Nica (Flora), soprana Cristi-
na Eremia (Annina), baritonii Daniel Pop 
(Baronul) şi Daniel Filipescu (Marchizul), 
basul Iustinian Zetea (Doctorul). 

La pupitru, Ciprian Teodoraşcu a dove-
dit odată în plus că este un autoritar stă-
pân al stilului, cu tempouri adecvate (mi-
nunat dezvoltat, octetul cu cor ce încheie 
actul al doilea) şi abilităţi de a soluţiona 
rapid decalajele incipiente: „stretta” din 
primul act sau amintita intrare la aria 
lui Alfredo. Sub bagheta sa, „cordarii” au 
fost exemplari în cele două Preludii. Un 
câştig. n
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Momente pe scena  
Operei Naţionale Bucureşti
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carMen corBu

O întreprindere predominant 
cerebrală, centrată pe o densitate 
emoţională care nu vine din com-
ponenta teatral-mimetică, ci din 
provocarea intelectului de a înlă-
tura diferenţele dintre artă şi via-
ţă, era o alegere pe care regizorul 
Bobi Pricop şi scenograful Adrian 
Damian nu aveau cum să nu o 
facă. Propunând complementari-
tatea trucului magic cu experienţa 
de viaţă, textul lui Tim Crouch îi 
oferă regizorului spaţiul perfect 
pentru a continua să experimen-
teze tipuri de expresie şi pentru a 
redimensiona chestionarea con-
venţiei teatrale.

S uprapunând minimalismului un 
fel de contra-minimalism al func-
ţionalităţilor multimedia, Bobi 
Pricop şi echipa sa construiesc 
pas cu pas un pattern al efectu-

lui emoţional asupra spectatorului, pre-
luând trenduri ale teatrului mondial, 
lucrând cu minuţie şi rigoare, urmărind 
inteligenţă şi limpezime. O simplă rotire 
de scaun în „Ashes Afar”, hologramele în 
„Tigrul din oraşul Nostru”, proiecţiile vi-
deo în „O întâmplare ciudată cu un câine 
la miezul nopţii”, silent disco în „Pisica 
verde”, plasmele de transfer şi croma în 
„Kepler 438b” sunt adecvări de limbaj la 
conţinutul textului şi fac corp organic cu 
mesajul piesei.

Între Hamlet şi Michael Craig-Martin
Tim Crouch, dramaturg, actor şi re-

gizor britanic, este unul dintre cei mai 
importanţi creatori de teatru experimen-
tal. Textul său din 2005, „An Oak Tree” 
propune un exerciţiu în care credinţa în 
ceea ce vedem este îmbunătăţită. Deşi 
situată în apropierea acelui „Nu vezi ni-
mic acolo?”, rostit de Hamlet după ce a 
văzut fantoma, conceptul piesei porneş-
te de la opera de artă plastică „An Oak 
Tree”, a lui Michael Craig-Martin. „Dar 
nu este un pahar cu apă, este un stejar”, 
susţinea Craig-Martin în textul care înso-
ţea obiectul expus: un pahar de apă aşe-
zat pe o etajeră. Capacitatea de a crede, 
transformativ, că un obiect este altceva 
decât aspectul său fizic, ca manifestare 
a gândirii conceptuale, a fost preluată de 
Crouch în textul său. Un spectator – ta-
tăl care şi-a pierdut fiica într-un accident 
de maşină – şi iluzionistul de pe scenă – 
autorul accidentului – pornesc împreună 
în încercarea de a transforma o absenţă 

într-o prezenţă. Un scaun gol poate fi un 
copil, stejarul de acasă poate fi o fată care 
nu mai este. Absenţa şi prezenţa, ceea 
ce este şi ceea ce putem să vedem, sunt 
duse mai departe de Tim Crouch, în me-
tateatral, propunând un construct cu un 
singur element fix, iluzionistul, în timp ce 
tatăl este jucat de fiecare dată de un actor 
care nu cunoaşte textul pe care îl va urma 
şi replicile care îi revin, fiind obligat să 
improvizeze de la un cap la altul.

Între reprezentare şi realitate
Spectacolul de teatru se naşte şi tră-

ieşte în mintea spectatorului, demersul 
scenic fiind doar agentul provocator de 
gânduri, emoţii şi senzaţii. Între elemen-
tele reale şi fictive, coerenţa este dată de 
credinţa care se construieşte din imposi-
bilitatea aparentă. „– Pare un pahar de 
apă.”, este una dintre replicile din textul 
lui Craig-Martin. „– Sigur că da. Nu am 

schimbat aspectul. Dar nu este un pahar 
cu apă, este un stejar.”, va fi răspunsul. 
Existenţa stejarului se bazează pe concep-
tul de transsubstanţializare, de credinţă 
şi de încredere. Textul lui Craig-Martin se 
încheie cu următorul dialog: „– Cat timp 
va continua să fie un stejar? – Până când 
îl schimb”. Artistul vorbeşte despre opera 
de artă ca prilej pentru un dialog între re-
prezentare şi realitate. În metateatralul 
lui Tim Crouch, actorul devine personaj, 
spectatorul este actor, orice combinaţie 
este posibilă. Introspecţia psihologică şi 
socială care decurge de aici îl favorizează 
pe regizorul  Bobi Pricop, cel care a re-
uşit să propună la niveluri performante 
şi radiografia socială a Gianinei Cărbu-
naru din „Tigrul…” şi evadarea în lumi 
imaginare a Elisei Wilk din „Pisica…” şi 
evaluarea globarizării propusă de Clua în 
„Kepler...” şi exerciţiile de sinceritate din 
„Iluziile” lui Ivan Vîrîpaev.n

5
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Nu vezi nimic acolo?
 „Un stejar”, textul lui Tim Crouch şi regia lui Bobi Pricop
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roxana PaVnotescu

C oregraful israelian Ohad Na-
harin este poate cel mai inova-
tor artist din lumea dansului 
modern. Este din nou prezent 
la BAM (Brooklyn Academy of 

Music) cu ultima sa lucrare „Last Work” 
(„Ultima lucrare”), interpretată de Compa-
nia de Dans Batsheva, al cărei director este 
din 1990. Limbajul său coregrafic – „gaga” 
– se defineşte ca un set de simboluri ce pune 
senzaţiile în relaţie cu trupul revelând as-
pecte intime ale mişcării ca noi mijloace de 
expresie. A inspirat mulţi coregrafi contem-
porani care, pornind de la filozofia şi esteti-
ca lui, şi-au consolidat în timp propriul stil.

Dansul e animat în primul rând de mu-
zica interioară, mesajul artistului este un 
îndemn de a-ţi asculta trupul, de-a desco-
peri acel „groove”, un fel de ritm interior, 
repetitiv şi personal. „Gaga” este o practică 
spirituală care pune mintea şi trupul în co-
municare. Prin continuitatea şi tensiunea 
eliberatoare a mişcării, degajarea fluxului 
energetic, „gaga” se apropie de Tai Chi. 
Gestul e minimalist, delicat şi simplu, eli-
berat de încărcătura rigorii şi a formalului.

Sperăm că „Last Work” nu se traduce ca 
„ultima sa lucrare” şi că semnificaţia titlu-
lui stă criptată doar în epicul coregrafic, 
nu şi în intenţia artistului de a-şi încunu-
na prodigioasa operă cu acest dans. „Last 
Work” în sens biblic este o geneză nerepe-
tabilă ce se opune ciclului iterativ al creaţi-
ilor din filozofia Vedelor. Prin urmare, apo-
calipsa ultimului tablou se vrea un îndemn 
al artistului către pace sau o încercare de 
salvare a creaţiei prin artă.

Scriitura este prodigioasă, mereu alta. 
Cu toate acestea, există o caligrafie a liniei 
şi o structură coregrafică care poartă indis-
cutabil amprenta inconfundabilă a artistu-
lui.

Un fond muzical minimalist aparţine lui 
Grischa Lichtenberg. Nivelul sonor este de 
multe ori redus pentru a fi dominat de alte 
inserturi muzicale printre care remarcăm 
cântece româneşti de leagăn din reperto-
riul Mariei Tănase.

În fundal, o fată într-o rochie lungă alear-
gă pe un „trademill” (bandă de alergat) in-
tegrat în scenă – o pată albastră fulgurantă 
de culoare ce va rămâne pe parcursul între-
gii ore de reprezentaţie. O alergare nesfâr-
şită, pe loc, fără ţintă. Ea poate fi o căutare 
nedesluşită, dar şi o fugă, o evadare la fel de 
lipsită de finalitate. Atunci când banda so-
noră tace, se aud ritmic paşii ei cadenţaţi. 
Peste ei, se înalţă aproape în surdină cân-
tecul de leagăn.

Prima parte cuprinde o suită de tablo-
uri care sugerează facerea lumii. O scena 
goală, singura recuzită: nişte nişe verticale, 
aşezate simetric, prin care intră şi dispar 

balerinii. Fata care aleargă pe „trademill” 
reţine pentru câteva lungi minute atenţia 
şi reprezintă un simbol al vieţii înseşi. În 
viziunea artistului, viaţa pare că precedă 
creaţia care nu este decât o reprezentare a 
ei. Urmează un solo – un balerin execută 
unduiri circulare ale umărului şi piciorului 
într-un fel de perpetuum mobile – un mo-
tor al creaţiei în ritm cu fuga nesfârşită din 
planul al doilea. Întregul grup (16) înscrie 
o sinergie interioară indusă de un „haos” 
bine ordonat. O suită de mişcări la nivelul 
solului sugerează geneza: contorsionări, 
cambrări, torsiuni, vibraţii din lumea pă-
sărilor şi a insectelor, germinaţia seminţe-
lor, poziţii fetale sau de yoga: „happy baby”, 
„postura peştelui”. Urmează o mişcare de 
grup, un mers legănat în poziţie şezândă. 
Tabloul face referire la valsul din piesa 
„Vollmond” („Lună plină”) a Pinei Bausch. 
Dansul la sol este inspirat de cântecul de 
leagăn: „Nani, nani, puişor/ Că o să creşti 
mai mărişor/…”. Pe acelaşi fond muzical, 
ultimul tablou reuneşte întregul grup de 
balerini pliaţi unul peste altul într-un con-
glomerat organic care pulsează din 32 de 
braţe ca un Argos cu cei o mie de ochi ai 
săi. Tabloul sugerează o mandală constru-
ită din mâini dispuse orizontal şi aliniate 
totemic în jurul unui trup, întregind ideea 
de geneză.

În cea de-a doua parte, dansatorii ca niş-
te hieroglife execută „mudre” într-o structu-
ră de propagare şi iterare a mişcării. Apoi 
mişcarea se individualizează: o femeie în 

tutu şi un bărbat dansează un blues sen-
zual şi lasciv, o pereche de femei în profil se 
mişcă în tandem, cu încetinitorul ca nişte 
şerpi la pândă cu unduiri şi cambrări lente 
ale gâtului şi spatelui. Abstractul, intrin-
sec coregrafiei, se frânge pe alocuri într-un 
figurativ epic cu elemente de pantomimă. 
Mişcarea alternează între sacru şi profan 
de la un hieratism cu tentă expresionistă 
la spasmodic, brutal, primitiv, apoplectic. 
Sexualitatea este excesivă, brută, netrecu-
tă prin senzualitate, grotescă, o manifesta-
re de cruzime sau necondiţionată elibera-
re. O mişcare pulsatilă de grup descrie un 
tablou escherian ce trimite în acelaşi timp 
la epifania sexuală din Death Valley, ima-
gine emblematică a filmului lui Antonioni, 
„Zabriskie Point”.

Mai mult decât în alte lucrări, descifrăm 
în „Last Work” trimiteri explicite la opere 
plastice sau muzicale. Hora din „Dansul” 
lui Matisse e sugerată de fuga şi zborul 
aplecat al mişcării în cerc. De altfel, „Hora” 
constituie un element recurent în iconogra-
fia lui Naharin, dând şi numele unei lucrări 
mai vechi. Inspirată din folclorul israelian 
unde pătrunde odată cu imigraţia româ-
nă din secolul al XIX-lea, „Hora” este abs-
tractizată, descentrată sau spartă. În alt 
tablou, banda sonoră urmăreşte electronic 
ritmul bahic din dansul sacrificial („Sărbă-
toarea Primăverii” de Stravinski) în timp ce 
un grup de balerini ritualizează în limbaj 
„gaga” ultima secvenţă a cunoscutului ba-
let.

Ultima secţiune aduce o apocalipsă cu 
tentă politică, făcând aluzie la turbulenţele 
existente în întreaga lume. Pe un fond mu-
zical strident şi zgomotos, un chitarist în 
costum de „rock and roll” zbiară într-un mi-
crofon. I se alătură un personaj care curăţă 
o puşcă cu mişcări ample şi ritmate într-o 
frenezie delirantă ce seamănă cu o mastur-
bare. Un altul intră cu o rolă uriaşă de ban-
dă adezivă şi leagă temeinic toţi dansatorii 
unul de altul împreună cu microfonul bine 
înfăşurat şi ancorat, ca nu cumva s-o ia din 
loc şi să înceapă să ţipe. Întreaga trupă, 
învăluită în banda adezivă ce o include şi 
pe fata care aleargă în fundal fluturând un 
steag alb, este îngenunchiată într-un mo-
ment solemn de unire şi de pace ce închide 
apoteotic ultimul cadru.

„Last Work” vine cu o remarcabilă grafi-
că a mişcării ce se concretizează în mandale 
spaţiale şi armonice, cu o sinergie specială 
şi o vibraţie interioară. Alteori, aceeaşi in-
tricată structură e animată de o tensiune 
sau o energie viscerală unificată ce cores-
punde suflului vital al fiinţei – zămislite în 
procesul creaţiei – numită „dans”.n

Ohad Naharin, „Last Work”
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9 februarie – 19 martie este peri-
oada în care vizitatorii Muzeului 
Naţional Cotroceni pot vedea ex-
poziţia lui Vasile Pop Negreşteanu 
deschisă în cuhnia Palatului 
Cotroceni. Prezentată sub titlul 
„Semne din lada de zestre”, expo-
ziţia este un coerent solo-show al 
artistului, o sinteză cu multiple axe 
de relevanţă: endemic/global, actu-
al/universal, sacru/profan, figura-
tiv/transfigurativ.

P lasată pe pereţii în cărămidă 
aparentă ai cuhniei – tablourile 
– sau în centrul şi în nişele săli-
lor vechiului palat – sculpturile 
în lemn –, expoziţia are o mare 

varietate la nivelul obiectelor artistice pre-
zentate: pictură, sculptură, grupuri statu-
are, obiecte post-picturale. De asemenea, 
referinţele plastice ale operelor prezintă, 
şi ele, o mare diversitate: de la simboluri 
din iconografia paleocreştină la expresio-
nismul abstract al lui Rothko, de la motive 
etno-folclorice din Maramureş la Renaşte-
re şi la varii stiluri contemporane. Există, 
însă, o unificatoare substanţă ideatică: 
parte penitenţă, parte recurs la tradiţie, 
parte captare a energiei contemporane, 
alcătuind un pleter cu trei fire, toate clar 
vizibile, care trece ca o urzeală prin opere-
le grupate în această expoziţie, fie ele pic-
turi, sculpturi sau instalaţii.

Ajuns la o certă maturitate artistică, 
Vasile Pop Negreşteanu este un pictor care 
s-a aruncat, în trecut, cu toată forţa, în di-
recţii artistice divergente, testând o mare 
gamă de stiluri şi tehnici, expunându-se, 
practic, la toate influenţele culturale ma-
jore. Idem, în ceea ce priveşte conţinutul 
simbolic, operele sale au explorat o mul-
titudine de game ideologice, ceea ce l-a şi 
plasat, uneori, în centrul unor controverse. 
„Semne din lada de zestre” este, prin or-
ganicitatea sintezei, prin atitudinea plas-
tică şi prin bogăţia semantică, o expoziţie 
cu atât mai valoroasă. „Stilistica austeră 
adoptată de Pop Negreşteanu – scrie Doi-
na Mândru în eseul curatorial al expozi-
ţiei – asumă patetismul unui ethos arha-
ic în esenţializările formei ce vizează cu 

stricteţe geometria [...]. Albul, a cărui pre-
zenţă este dominantă în pictura şi obiecte-
le acestei etape, desemnează, în egală mă-
sură, un dat, un fond imaculat ce aparţine 
tradiţiei, dar şi o împlinire finală, o viziune 
a lumii epurate care rezultă din confrun-
tarea cu întunericul şi forţelor sale”. Te-
mele „Lăzii de zestre” sunt unele în cheie 
gravă: cărţi ale timpului – cu pagini scri-
se şi nescrise, cu pagini albe şi cu pagini 
maculate, distanţate de o cheie spectrală; 
cărţi de pictură, ca nişte cărţi ale timpului, 
cu puţin diferite; peisaje intracarpatice re-
duse la abstractul unor dungi suprapuse; 
lăzi de zestre esenţializate până la aceeaşi 
suprapunere a benzilor de culoare. În cen-
trul întregii expoziţii sunt ample explo-
rări anghelologice – cu serafimi romanici 
şi heruvimi omniprezenţi, construiţi pe 
verticală, ca aripi care pot zbura sfidând 
portanţa sau, conform aceluiaşi eseu cura-
torial, ca axe ale lumii de-a lungul cărora 
are loc umanitatea. n

Oşenesc şi universal în „Lada de zestre” 
a lui Pop Negreşteanu


