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Nu e casă din care să nu fi murit cineva mușcând țărâna 
pe câmpul de luptă, în tranșeele Marelui Război.
Nu e oraș, nu e sat din care să lipsească un monument al eroilor 

Pentru acest ideal ne punem în cumpănă tot ce avem, viața și averea 
noastră, femeile și copiii noștri... Și nu ne vom opri, până ce nu vom 
învinge ori vom pieri. 

Monument pentru cei căzuți,
vulturul gloriei, cu ghearele înfipte în piatră, 
negru, aducând de departe a corb

Sângele nostru nu se va vărsa în zadar. Credem ferm că între 
viitoarele State fericite, naționale și democratice, va fi și România 
tuturor Românilor! Va fi.

Doi frați ai bunicului, doi frați ai bunicii nu s-au mai întors, 
dintre flăcăii trimiși la război pe aceeași poartă
cu mândrie, cu lacrimi și speranță

Militarii români merită întreaga considerație pentru felul în care au 
înfruntat vicisitudini copleșitoare. În lupta corp la corp erau aproape 
de neînvins. N-au putut fi respinși decât de artilerie, de mitraliere

spunea doctorul american ceea ce cunoscuse când a fost greul luptelor 
mai greu și el la Spitalul militar îngrijea valuri de răniți.

Eroii neamului, numele lor câtă frunză și iarbă 
aburite în sepia. Și martorii se sting.
Mamă a 14 copii, străbunica s-a stins chiar de-atunci
aflând că fiul cel mai iubit îi murise.

De-a fi steagul aplecat, eu acolo am picat, tot în sânge închegat. 

Nu mai e nici bunica de la Rucăr, care-a văzut la ‘916,
copil fiind, soldații dușmani răsărind peste munte.
Povestea nepoților, la București, și viziunea pe față-i nălucea,
clipa frântă. Octombrie, livezile strânse, pivnița plină
și ei în bejenie, cu o boccea în spinare. 
Când s-au întors, ziduri goale au mai găsit,
mama ei s-a așezat în război, a început să țeasă
viața de la capăt. Fiii mai mari la război, 
copiii mai mici de poale.
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Ostaşi, vouă, fiilor de ţărani, care aţi apărat cu braţul şi cu 
pieptul vostru pământul unde v-aţi născut, unde aţi crescut, 
vă spun eu, regele vostru, că pe lângă răsplata cea mare a 
izbânzii… aţi câştigat totodată dreptul la a stăpâni pământul 
pentru care v-aţi luptat. Vi se va da pământ!”

Cândva îi mai vedeam, micșorați de vârstă
pe cei reveniți atunci din infernul de gloanțe, obuze,
prizonierat - despre care-și aminteau între ei când și când
la scara blocului. Demult li se luase pământul. 
Și deodată-i auzeai: “Hai, la treabă, ăștia tineri!
Mai făceam noi România Mare cu voi!?”  

Generația Unirii, victima represiunii comuniste. 
Eroi ai luptei naționale morți prin pușcării.

La nouăsute optișpe, când armatele germane se retrăgeau
altă bunică a aruncat cenușă în urma lor
- să nu mai vină dușman în țara asta niciodată.

Bucuria, bucuria sălbatică a păcii…
Bucureștiul primindu-și Regele, Regina, trupele învingătoare

senzaţia că până şi casele şi pietrele din caldarâm 
strigau, ovaţionau, se bucurau împreună cu mulţimea…

După celălalt război, bunica n-a mai știut 
în ce parte ar avea de aruncat cenușa.
Răul în bine dinăuntru de tot se amesteca.

Alegând la nesfârșit grâul de neghină 
mâna ei amorțise.

Din toate unghiurile țărilor române sosea poporul cu trenul, 
cu căruțe, călări, pe jos, îmbrăcați în haine de sărbătoare, cu 
steaguri tricolore în frunte, în cântări… 
spre a fi de față la actul cel mai măreț al istoriei românilor

E mult, e puțin de atunci 
suta de ani trecând uscat și ape
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Ana BLANDIANA

Asta-i poezie!

Nu cred că Academia Mondială de Poezie mai există 
și - ca să fiu absolut sinceră - nu sunt sigură că a existat 
vreodată cu adevărat. Tot ce știu este că s-a înființat și încă 
într-un mod de-a dreptul exaltant, cu un entuziasm și un fast 
care nu avea cum să-mi dispară din memorie. O aproape 
romantică inițiativă UNESCO se întâlnise cu ambițiile unui 
oraș de a deveni capitală culturală europeană. Orașul era 
Verona, iar ambiția aparținea primăriței lui, o femeie tânără, 
vibrând de energie, pentru care, în mod evident, obținerea 
râvnitului titlu ar fi însemnat un vârf de carieră. UNESCO s-a 
ocupat de invitarea celor 60 de poeți selectați din toată lumea 
ca membri fondatori și de proiectul cadru care definește 
viitoarea instituție, iar municipalitatea Veronei de restul. 
Și unii, și alții și-au îndeplinit sarcinile într-un fel oarecum 
exagerat, aproape aiuritor, ca și cum ar fi fost firesc să nu țină 
cont de rigorile lumii înconjurătoare sau de limitele realității. 
Sau, și mai exact, ca și cum, știind dinainte că totul va fi 
oricum cenzurat de realitate, își dădeau drumul cu un fel de 
voluptate dintr-un fel de libertate scăpată din frâul rezonabil 
al posibilului.

Textul fondator, rămas misterios, pentru că nimeni nu 
reușea să afle cine este poetul care l-a scris și nimeni nu putea 
să-și imagineze că a fost scris de un funcționar UNESCO, 
încerca să răspundă întrebării: care este scopul și rostul noii 
și oarecum extravagantei instituții? Iar răspunsul pe care în 
fraze înaripate îl da era: lumea trebuie salvată prin poezie și 
poezia poate să salveze lumea. Iar acestui optimism, lipsit de 
îndoială și de măsură, i se adăuga în mod neașteptat ideea că 
poezia nu e destul să fie scrisă, ea trebuie reașezată în centrul 
lumii. Țin minte și acum sentimentele contradictorii pe care 
mi le-a trezit acel text uimitor mai ales prin faptul că venea 
din partea unei instituții. Îți venea să spui că, dacă instituțiile 
internaționale au început să gândească în astfel de termeni, 
atunci nu e totul pierdut în lume. De altfel, reașezarea poeziei 
în centrul lumii presupunea că ea a mai fost cândva acolo, 
ceea ce te obliga să te întrebi: când? Și după ce treceai cu 
un  zâmbet ironic peste presupunerea că e vorba de o figură 

de stil îți veneau deodată în minte lumile de dinaintea tuturor 
culturilor și civilizațiilor, lumile ancestrale clădite în jurul 
unor credințe magice formulate în incantații, cuvinte care 
existau în sine și rezumau și stăpâneau totul. Deci formula 
reașezării nu era aberantă, iar poezia fusese la început izvorul 
din care se întrupaseră forțele fizice și puterile morale ale 
unei umanități în formare. Iar la celălalt capăt al timpului, nu 
scrisese Dostoievski că frumusețea va salva lumea?

Dezbaterile se desfășurau cu un fel de uimire 
între ziduri acoperite de fresce din palate medievale unde 
microfoanele își făceau datoria jenate de nepotrivita lor 
prezență. De altfel, simplul fapt că se aflau împreună șaizeci 
dintre cei mai importanți poeți ai lumii crea un fel de neliniște 
și în mod evident ei înșiși, poeții, erau intimidați de rolul care 
li se acorda, ca și de situația și cadrul în care se aflau.

Lista finală a viitorului program al Academiei, 
formată din propunerile prin care poezia s-ar putea reîntoarce 
în centrul lumii, era ea însăși un poem scris împreună într-un 
vis colectiv.

Îmi amintesc scara lată de marmoră - cu treptele 
roase de pașii sutelor de ani - pe care coboram din sala de 
conferință în grădina ea însăși în trepte de arbori și flori 
urcând pe malurile unei cascade coborând cumințită o scară 
de piatră. La capătul ei de jos, paralelă cu marginea bazinului, 
era așezată o masă lungă strălucitor de albă în înserarea care 
se lăsa, luminând nu numai prin lumânările aprinse, ci și prin 
reflexele lor din cristale. Îmi mai amintesc ultimul dineu, 
încheierea festivă, cu străduța pietonală pe care era palatul, 
acoperită cu un covor roșu pe marginea căruia din câțiva în 
câțiva metri erau așezați paji cu trompete și drapele heraldice.

În saloanele cu stucaturi obosite și pereții acoperiți de 
fresce cu îngeri grăsulii pe jumătate șterși de vechime erau 
răspândite mese de câte patru sau șase persoane, strălucind de 
flori și lumânări, de albul veselei. Contrastul dintre bătrânețea 
nobilă a clădirii vechi de patru secole și prospețimea 
somptuoasă a dineului adăuga luxului un rafinament în plus.

Pe cartonul aurit din fața domnului Mario Luzi, lângă 
care eram întâmplător așezată, sub numele marelui poet scria 
senatore. Încercând să-mi ascund uimirea, nelipsită de o undă 
de dezamăgire, l-am întrebat pe colegiul meu de masă cărui 
partid îi aparține, iar el mi-a răspuns, uimit la rândul lui de 
întrebare, că nu aparține niciunui partid și a adăugat cu un 
fel de reproș ironic: „Cine-a văzut un poet care să aparțină 
unui partid?“. Jenată, m-am scuzat pentru întrebarea care 
funcționase aproape ca o insultă și ca să mă justific i-am arătat 
cartonul aurit cu titlul infamant. Iar el mi-a explicat cum nu 
se poate mai firesc că este senator nu ca politician, ci ca poet, 
că Parlamentul italian cuprinde câteva locuri atribuite onorific 
unor oameni de cultură. N-am avut replică. De fapt, Mario 
Luzi nici nu aștepta una. Îmi dăduse o informație pe care o 
considera firească. Pentru mine însă, restul serii a fost ocupat 
de încercarea, dovedită imposibilă, de a-mi imagina o situație 
asemănătoare în Parlamentul României. Sau, dacă prin absurd 
eram în stare să inventez o asemenea situație, îmi imaginam 
- fără de nici un efort de data aceasta - scena în care un poet 
se afla la tribună încercând să atragă atenția asupra încălcării 
politice a unor reguli elementare ale bunului simț, în timp ce 
sala întreagă hohotea scandând în batjocură „Asta-i poezie!“.
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Petru CIMPOEȘU

Povestea vorbei – alta

Prolog. În urmă cu câțiva ani, a generat 
amuzament și numeroase comentarii malițioase postarea 
pe internet a unei înregistrări video cu un tânăr care, la 
întrebarea: de ce ești fan Paul Walker, a răspuns, după o 
scurtă ezitare: „pentru că... din seria filmelor și pentru 
că... automobile”. Tânărul acela era foarte emoționat. De 
fapt, el dorea să-și exprime emoția provocată de moartea 
actorului său preferat. Pentru cine eventual nu cunoaște 
contextul: Paul Walker a fost un actor american care a 
jucat în serialul de succes „Furios și iute” și care tocmai 
murise într-un stupid accident rutier. Comentariile se 
refereau mai ales la incapacitatea tinerilor de azi de a se 
exprima în cuvinte. Vocabularul lor este tot mai sărac, 
regulile de exprimare tot mai des ignorate. Se discută 
tot mai frecvent despre analfabetismul funcțional al 
tinerei generații. Opinia predominantă este că, la nivel 
mediu, abilitățile ei de utilizare a limbajului verbal sunt 
cel puțin îngrijorătoare. Extrapolând această tendință 
la generațiile ce îi vor urma, ajungem la predicții de-a 
dreptul înspăimântătoare. 

Începuturile Poveștii se pierd în negura vremii. 
Primele cuvinte erau răcnete, urlete, mugete, behăieli, 
grohăituri sau mârâieli care exprimau ceva foarte vag, 
niște stări sufletești, dacă le putem numi astfel. Ca să 
vă faceți o idee, uitați-vă la o emisiune televizată, cu 
politicieni. Abia mult mai târziu, oamenii au început 
să organizeze acele emisii în sunete articulate și cu 
oarecare înțeles. Nu are rost să insist. Își dă seama 
oricine că, dacă răcnesc de fiecare dată în același fel 
când arăt înspre un copac, vreau să spun că acela e un 
copac. Probabil că a durat apoi câteva mii de ani până 
când au apărut primele cuvinte care denumeau ceva mai 
subtil decât un copac, de exemplu: „șase cai frumoși”. 
Prin legătura dintre cuvintele care desemnează obiecte 
concrete și cuvintele care desemnează obiecte fără o 
realitate concretă, se ajunge la primele narațiuni, simple 
propoziții. Pornesc de la premisa că narațiunea, povestea 

este un fel de combustibil al psihicului uman. Am mai 
vorbit și scris despre asta, încât aici nu voi face decât 
o trimitere rapidă la psihologia cognitivă a lui Jerome 
Bruner (bunăoară) și la teoria lui privind construcția 
narativă a realității. 

La un moment dat, au apărut primele cuvinte 
scrijelite în piatră, mai corect ar fi să spunem: primele 
reprezentări vizuale ale cuvintelor. Acest pas cu 
consecințe în dezvoltarea ulterioară a omului conținea 
de fapt germenele autodistrugerii limbajului verbal. 
Din motivul elementar că, prin scriere, cuvântul este 
transformat în imagine. La început, una explicită, 
mai târziu, din ce în ce mai abstractă. Cuvântul scris 
nu mai e propriu-zis cuvânt. Legătura dintre cuvânt 
și reprezentarea sa presupune un cod comun (de 
semnificare) și un efort intelectual (de învățare). 
Imaginați-vă un om preistoric explicându-i altuia 
ce a vrut să spună scrijelind în piatră semnul pe care 
îl scrijelise. Era o convenție secretă între ei doi. 
După aceea, secretul ajunge la al treilea – și așa mai 
departe. Diferențele dintre limbile vorbite nu se explică 
numai în acest fel. O altă explicație ar putea fi aceea 
că limba vorbită a constituit, de la început, un cod de 
recunoaștere între membrii aceleiași comunități. Astfel, 
gândirea rațională s-a dezvoltat în paralel cu dezvoltarea 
limbajului verbal ca instrument social, cu abstractizarea 
lui, cu inventarea de noțiuni și concepte. 

Primul interludiu. Am citit relativ recent 
o culegere de eseuri în domeniul biologiei minții, 
aparținând unui savant american de origine austriacă, 
Eric Kandel, care a primit Nobel pentru medicină în anul 
2000. Voi cita aici câteva fragmente din eseurile lui (v. 
Eric R. Kandel, Psihiatrie, psihanaliză și noua biologie 
a minții, Editura Trei, 2013), ca nu cumva, prezentându-
le cu vorbele mele, să le denaturez sensul. Iată: 

1. „La oameni, modificarea exprimării genelor 
prin învățare (...) este deosebit de eficientă și a dus la 
un nou tip de evoluție: evoluția culturală. Capacitatea 
de învățare este atât de dezvoltată la om, încât omenirea 
se schimbă mai mult prin evoluție culturală decât prin 
evoluție biologică.”(p.73-74) 

Faptul că azi oamenii se hrănesc cu mâncare 
gătită își are cauza în faptul că acei hominizi care nu au 
învățat să gătească, adică să fiarbă sau să frigă carnea și 
să o sterilizeze astfel, au dispărut. Această selecție nu s-a 
produs neapărat pe cale ereditară, ci pe cale culturală.

2. „Studiile pe animale, privind modificările de 
exprimare a genelor determinate de învățare, arată că o 
consecință majoră a respectivelor modificări de activare 
a genelor este creșterea conexiunilor sinaptice. (...) 
Maimuțele adulte au fost încurajate să folosească cele 
trei degete mijlocii de la mână, în detrimentul celorlalte 
două, pentru a obține hrană. După mai multe mii de 
încercări, aria corticală dedicată celor trei degete s-a 
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extins foarte mult, în detrimentul ariei dedicate în mod 
normal celorlalte degete.” (p. 80-81)

3. La om, „cea mai mare parte a vieții psihice este 
inconștientă în cea mai mare parte a timpului și devine 
conștientă numai sub forma percepțiilor senzoriale: sub 
forma cuvintelor și a imaginilor”. (p.104)

Reluarea poveștii. Până spre finele Evului 
Mediu, lectura textelor scrise se făcea cu voce tare. 
Cei care dețineau secretul „traduceau” de fapt niște 
imagini în cuvinte. Ulterior, această „traducere” 
a rămas să fie făcută în creier, fără intermedierea 
sunetului. Încă un pas important, căci marchează un 
nou salt în abstract. E liniște, sunetul cuvântului nu 
se mai aude. Imaginea nu mai este „tradusă”, se duce 
direct în cap și e prelucrată acolo ca și cum ar fi cuvânt. 
Dar acea imagine nu e cuvânt, e doar semnal optic. 
Îi spunem „cuvânt scris” printr-o convenție. I-am 
putea spune, la fel de bine, pictură abstractă. Fiindcă 
veni vorba de pictură, și ca să evităm orice confuzii: 
limbajul picturii (desenului) a fost de la început non-
verbal și a rămas astfel. Pictura nu „traduce” nimic 
– de aceea e o prostie să o explici – ea doar arată, 
eventual exprimă, la fel ca muzica. Dacă ne referim 
la desenul utilitar sau tehnic, acesta transmite o suită 
de informații, dar, de asemenea, fără intermedierea 
cuvintelor, care intervin numai acolo unde acel desen 
trebuie completat cu o informație din afara sferei lui 
de competență. Fotografia transmite, de asemenea, 
o mulțime de informații, pentru care ne-ar trebui o 
mulțime de cuvinte. La prima vedere, asta înseamnă 
ceva destul de grav, și anume că nu cuvântul este cea 
mai potrivită (eficientă) cale de a comunica. Problema 
cu fotografia și cu ce i-a urmat este că are o contribuție 
neînsemnată la dezvoltarea gândirii raționale, fiindcă 
nu reușește să spună singură o narațiune. O fotografie 
cu doi ochi nu are doi ochi decât dacă cel care o privește 
a dobândit conceptul de număr. Odată cu apariția 
fotografiei, apoi a cinematografiei, apoi a televiziunii, 
s-a făcut al treilea mare pas, narațiunea vorbită și cea 
scrisă au cedat încă o parte importantă vizualului. Da, 
filmul este într-adevăr narativ, el spune o poveste. Ar 
fi interesant de studiat de ce a simțit nevoia de a apela 
la cuvinte, după ce inițial era numai imagine. Ulterior, 
televiziunea nu a făcut decât să ilustreze cuvintele. A 
fost cumva o concesie de etapă. Adevărata lovitură 
avea să vină mai târziu, după inventarea internetului.

Al doilea interludiu. În urmă cu aproape o 
sută de ani, filosoful spaniol Jose Ortega y Gasset 
prezenta o situație întrucâtva similară, din perioada 
Imperiului Roman târziu, mai precis în timpul domniei 
Antoninilor, când, citez, „se profilează deja cu claritate 
un fenomen ciudat (...): oamenii au devenit proști” (v.  
„Revolta maselor”, Ed. Humanitas, 1994, p. 24-26). 

Simptomul acestei stări de lucruri stă în evoluția limbii, 
crede filosoful nostru. Atunci se produce sărăcirea și 
omogenizarea limbii latine, precum și o simplificare 
a mecanismului său gramatical, care vor conduce în 
final la ceea ce astăzi numim latina vulgară. 

Reluăm povestea. Interesant este că internetul 
a început prin schimb de cuvinte (admițând ceea ce 
mai devreme am contrazis, că semnul scris al unui 
cuvânt ar fi chiar cuvântul în cauză...). Tehnologia de 
atunci nu permitea transmiterea de imagini complexe 
și care presupun o cantitate mare de informație, de 
exemplu, fotografii. Acest lucru a devenit posibil mai 
târziu, dar nu mult mai târziu, ci aproape de îndată. 
Pe măsură ce înaintăm în timp, secvențele poveștii 
noastre se scurtează. Anumite progrese tehnologice 
s-au înregistrat aproape instantaneu. Transmiterea 
de imagini alb-negru a fost urmată de transmiterea 
imaginii color, apoi a desenelor animate, apoi a 
înregistrărilor video. Din acel moment, ofensiva 
imaginii asupra cuvântului a fost reluată, și nu 
fără consecințe. Deși cuvântul persistă, puterea lui 
e în declin, fapt ce devine tot mai evident odată cu 
apariția primelor programe de transmitere a mesajelor 
pe internet. Înlocuirea unor cuvinte cu icon-uri în 
comunicarea uzuală devine obișnuință (cer încă o dată 
scuze pentru inconsecvență, știu că ceea ce vedeți 
acolo unde citiți acum nu sunt cuvinte, ci imagini ale 
unor cuvinte), dintr-un motiv foarte simplu: economia 
de efort. În loc de o frază sau un cuvânt de aprobare, 
punem un icon reprezentând o figură care râde. De fapt 
o nouă convenție, mai democratică. Și un alt nivel de 
abstractizare – prin concretizare... Dracul știe unde 
ajungem dacă vom continua așa!  

Al treilea interludiu. Un antreprenor și magnat 
american, Elon Musk, anunța cu un an și ceva în urmă 
înființarea unei companii care își propune să dezvolte 
sisteme de inteligență artificială capabile să conecteze 
wireless, prin intermediul unor implanturi, creierul 
uman la computer. Pentru cine nu știe: Elon Musk este 
inițiatorul companiei SpaceX, care construiește rachetele 
cosmice Falcon, recuperabile și capabile să aterizeze la 
punct fix, al companiei de automobile electrice Tesla 
– la începutul acestui an a trimis un automobil Tesla 
în spațiul interplanetar –, al uneia din cele mai mari 
fabrici de baterii electrice din lume, al unui proiect de 
colonizare umană pe planeta Marte etc. Compania care 
își propune să conecteze creierul la computer se numește 
Neuralink. Se preconizează că în aproximativ patru ani 
această companie va produce sisteme de tip „Matrix”, 
prin intermediul cărora se va realiza conexiunea între 
creier și computer, inițial în scopuri științifice, eventual 
terapeutice, ulterior, pentru a produce emoții, pentru a 
descărca și încărca gânduri și idei etc. Vă rog să rețineți 
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că acest etc. este plin de neprevăzut! Elon Musk aprecia 
că peste opt-zece ani tehnologia de tip „Matrix” va fi 
disponibilă pentru toată lumea.

Sfârșitul poveștii. Istoria de până acum a 
omenirii s-a bazat pe cuvânt. În prezent, faptul că 
noi, ca ființe conștiente, depindem atât de mult de 
cuvinte face ca aceia dintre noi care nu se preocupă 
îndeajuns de dezvoltarea limbajului verbal să rămână 
mai mult sau mai puțin la un stadiu de ființe pre-
conștiente. Cărturarul în general și scriitorul (dacă 
vreți, în sensul de scrib) în mod special au avut 
dintotdeauna rolul de custode și depozitar al valorii 
de întrebuințare a cuvintelor. Importanța lor tot mai 
diminuată în societatea de azi este, în opinia mea, 
un simptom asemănător celui despre care vorbea 
Jose Ortega y Gasset. Abrevierile și icon-urile iau 
tot mai frecvent locul cuvintelor, în mesajele scrise 
pe internet. Ca să nu mai vorbim de modul cum este 
maltratată gramatica în mass-media și în unele mesaje 
publice emise la cel mai înalt nivel instituțional. 
Sărăcirea limbajului înseamnă de fapt sărăcirea 
gândirii raționale. Înlocuirea cuvintelor cu imagini, 
un fenomen din ce în ce mai extins în zilele noastre, 
ar putea conduce, atunci când masa critică va fi atinsă, 
la o dramatică schimbare a paradigmei umanului.  În 
loc de evoluție culturală, vom asista la o involuție 
culturală a speciei noastre, cel puțin în modul în care 
înțelegem acum umanitatea. În loc de inteligență 
rațională, vom vorbi tot mai mult despre inteligența 
emoțională, care e de fapt un alt nume al instinctului. 
În momentul când proiectul lui Elon Musk va fi gata, 
oamenii vor putea comunica prin fluxuri de date 
codificate în sistemul binar și transmise wireless, pe 
baza unor algoritmi. Ceva echivalent telepatiei. La 
drept vorbind, nici nu știu dacă vor mai vorbi. Ar fi 
inutil. Nu putem prevedea acum cu ce alte abilități 
va fi înlocuit limbajul verbal, dar ne puteam imagina 
întrucâtva, dacă luăm în considerare, de exemplu, 
capacitatea muzicii, picturii sau a limbajului gestual 
de a transmite emoții și sentimente, uneori chiar și 
cunoștințe. 

Așa stând lucrurile, vă invit să vă imaginați, 
la capătul acestei tendințe, un viitor al literaturii fără 
cuvinte. Ca să înțelegem ce ar putea însemna asta, ar 
trebui poate să ne întrebăm de ce părinții și bunicii 
noștri citeau nuvele, romane și poezii, ce anume 
căutau în această ocupație. Impresia mea e că starea 
de visare, de beatitudine sau de dramatism provocată 
de lectura, de exemplu, a romanului „Război și pace” 
poate fi provocată pe scoarța cerebrală și fără a citi 
romanul lui Tolstoi, doar prin impulsuri electrice bine 
țintite. În cel mai rău caz, dacă l-aș putea numi astfel, 
pagina de roman poate fi proiectată, prin intermediul 
implanturilor despre care vorbeam mai înainte, 
direct pe aria vizuală a creierului, conținutul cărții 

poate fi stocat pe un server sau în memoria noastră 
inconștientă și activat cu aceeași telecomandă cu care 
pornim, să zicem, televizorul, literele fiind proiectate 
direct pe ceea ce până mai deunăzi numeam ecranul 
minții... Asta, fiindcă e vorba despre un roman scris în 
secolul al XIX-lea, adică unul foarte vechi. În post-
umanitate, concept din ce în ce mai frecvent folosit 
de unii filosofi (de exemplu, Nick Bostrom, autorul 
unei interesante „ipoteze a simulării”), literatura nu 
va mai fi propriu-zis literatură – adică revendicându-
se de la litere, care sunt semne scrise – ci un flux de 
gânduri și emoții pe care „scriitorii” viitorului îl vor 
provoca în mod mai mult sau mai puțin controlat 
în creierul lor și îl vor depune („salva”) apoi într-
un server de unde eventualii „cititori” îl vor prelua 
în același mod (desigur, dacă vor avea chef!), prin 
intermediul implanturilor din creier. Pentru mințile 
mai puțin evoluate, e posibil ca o anumită aplicație 
să transforme acel flux în litere și cuvinte care să 
poată fi proiectate pe „ecranul minții”, dar, repet, asta 
numai pentru mințile neinstruite sau un pic retardate, 
adică incapabile să-l asimileze în sistem binar. Așa 
cum, în prezent, pentru analfabeți, cuvintele scrise 
sunt doar imagini fără un înțeles anume; ca să fie 
înțelese, trebuie pronunțate. M-am referit la literatură, 
însă același raționament se poate aplica și celorlalte 
arte. Oamenii viitorului, mai precis post-oamenii, 
vor produce fiorul estetic și inefabilul direct în creier, 
așa cum astăzi se produc prin medicație melatonina, 
dopamina sau serotonina. Iar cei care vor mai citi sau 
scrie cărți vor fi priviți ca niște curiozități, așa cum 
noi astăzi ne uităm la câte o maimuță care poate face 
lucruri. 

Concluzie. În baza acestui lung raționament, 
tânărul acela afectat de moartea actorului său preferat 
ar putea fi considerat un profet și un înainte-mergător, 
exact din motivele invocate de el: pentru că... din 
seria filmelor și pentru că... automobile. 

Unde mai rămâne loc pentru ceea ce astăzi 
numim sufletul omenesc? Nu știu. Ceea ce cred 
că știu este că valorile care definesc omul, oricum 
s-ar exprima, nu vor putea fi înlocuite vreodată de 
inteligența artificială. Inteligența artificială va putea 
scrie, poate, un roman ca „Război și pace”, dar nu se 
va emoționa citindu-l și nu-și va asuma valorile lui 
morale. Într-un anumit sens, putem spune că, oricât 
ar evolua, inteligența artificială va rămâne analfabetă 
funcțional, fiindcă nu va conștientiza niciodată cu 
adevărat semnificația cuvintelor. Oricât de inteligentă 
și de știutoare, inteligența artificială nu va avea acea 
știință de carte care înseamnă nu doar să citești cărți, 
ci atitudine morală, emoție și simț al valorilor. 
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Ion MUREŞAN
 

Şah şi manele

Expresia consacrată pentru aliaje şi alianţe 
nepotrivite este, de la Dimitrie Cantemir încoace, 
„struţocămila”.  Nu departe e şi celebra formulă „ca 
nuca-n perete”. Le amintesc, pentru că, zilele trecute, 
compania de televiziune prin cablu la care sunt 
abonat ne-a făcut favoarea să ne arate toată gama de 
programe pe care o poate oferi, sigur, în pachete la 
alegere şi la preţuri diferenţiate. Aşa se face că m-am 
trezit beneficiarul temporar al unui post specializat în 
manele. Cum părerea mea despre manele e nuanţată, 
mi-am permis să profit de faptul că familia plecase 
la ţară, ca să-mi nuanțez părerea și mai tare. Mă rog, 
au și nuanțările astea o limită. Mi-a fost dat, și nu o 
dată, să citesc opinii atât de nuanțate încât în hățișul 
nuanțărilor opinia dispăruse cu totul. Multe lucruri noi 
în delicatul sector artistic nu am sesizat, deși am înghițit, 
cu încăpățânare demnă de o cauză mai nobilă, un meniu 
de manele de o oră. Poate, hai să zic - dar numai ca să 
nu las impresia că am pierdut vremea -,  era vizibilă o 
mai fermă tendinţă de înfrăţire tematică, de „jumelaj” 
– cum zic francezii – între manelele din patrie şi cele 
din diaspora, Spania, Franţa, Irlanda etc. Însă, cu totul 
întîmplător, m-am trezit în faţă cu o „struţocămilă”, cu 
un aliaj genial. Cântăreţul, unul mai fălcos, cu bluză 
roșie, cu cipică albastră pe cap și cu o bărbuță neagră, 
bine conturată, se văieta de mama focului, în maniera 
cunoscută, dând besmetic din mâini și repetând de zece 

ori aceleaşi versuri cretine, de genul: ”Doamne, cât 
îmi ești de dragă / nu mai sânt cu mintea-ntreagă/ nu 
mai știu care-i stânga, care-i dreapta/ fac una și-mi iese 
alta”...  Era cât pe ce să schimb canalul, dar am mai 
stat și așteptat câteva clipe să văd dacă tânărul reușește 
până la urmă să-și limpezească mintea și să-și revină din 
derută - și bine am făcut. Când imaginea a coborât mai 
jos de brâul chinuitului cântăreț am văzut că el stătea de 
fapt în fața unei table de șah. La un moment dat se ridică 
de la masă şi pleacă în noapte. Altfel zis, s-a dat cît se 
poate de penibil de ceasul morţii în plan sensibil, dar 
concomitent practica un sport al minţii: avea strategii 
de joc, evalua gambituri, ezita între apărarea siciliană 
și apărarea slavă, făcea rocade, prevedea cel puţin vreo 
zece mutări înainte.

Tuciuriul manelist jucător de şah e o imagine 
de mare actualitate. O altă reprezentare mai aproape de 
adevăr şi uimire nu cred că se poate găsi, dacă vrei să-ţi 
reprezinţi cumva imaginea  unei ședințe  de guvern: în 
fruntea mesei cântă Vali Vijelie, iar miniștrii mimează 
jocul de șah.
 

Laurențiu Ridichie - 1 Mai, 
creion pe hartie, 2015
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cu Virgil STANCIU

„Fără această cofetărie /…/ viaţa 
literară clujeană a anilor 1960 – 1990 

este greu de imaginat”

 

Relația lui Virgil Stanciu cu Alexandru Vlad a 
evoluat de la aceea de tip profesor – student, la începutul 
anilor ‚80, la una de prietenie, ulterior, „alimentată” 
dintr-o pasiune comună pentru literaturile americană 
și britanică. Rândurile ce urmează reiau și nuanțează 
această legătură despre care vorbise și acum câțiva ani, 
când îi tradusese volumul de Poeme. (Andreea Pop)

***

După cum mărturisiți chiar dumneavoastră în 
textul care însoțește poemele lui Alexandru Vlad apărute 
postum, în 2015 (la editura Școala Ardeleană), relația 
pe care ați avut-o cu scriitorul clujean a prins contur, 
mai întâi, în context academic, fără să respecte, totuși, 
convențiile impuse de acesta. Cum arăta generația 
studențească a lui Alexandru Vlad și care era poziția lui 
în cadrul acesteia?

Alexandru Vlad – Sandu, între prieteni – avea o 
poziţie oarecum marginală printre studenţii de la începutul 
deceniului nouă, când l-am cunoscut. Era student la fără 
frecvenţă şi lucra. Studenţii acelor ani erau, în general, 
buni şi motivaţi, dar mai interesaţi în accesarea unui nivel 
ridicat de performanţă lingvistică decât de altceva. Or, la 
Sandu m-a impresionat de la început pasiunea lui pentru 
literatură, în special pentru proza de expresie engleză. 
Desigur, el scria deja, îşi făcuse un oarecare renume de 

prozator talentat. În 1982 sau 1983, internat în spital, am 
petrecut o săptămână citind cartea Aripa grifonului, care 
mi-a certificat faptul că noul şi mai tânărul meu prieten 
avea să facă o carieră frumoasă de prozator. Frecventarea 
„Arizonei” de către amândoi a avut un rol hotărâtor în 
cimentarea prieteniei noastre. La început, Sandu făcea 
figură de „mezin” pe lângă arizonişti ca Gusti Buzura 
sau Eugen Uricaru. Dar toată lumea era convinsă că va 
ocupa un loc important în literatura creată de generaţia sa 
(optzeciştii).

Chiar dacă pasiunea pentru lectură a debutat încă 
din copilărie, așa cum Alexandru Vlad o spusese  în câteva 
interviuri, cu siguranță perioada studenției a echivalat 
cu o deschidere spre un orizont livresc ceva mai larg. 
Care era atmosfera Literelor clujene în anii respectivi, ce 
autori străini intrau în grila canonică pe care o predați? 
Credeți că în acest punct al biografiei lui Alexandru Vlad 
s-a produs asimilarea decisivă a modelului american și 
englez? 

În mare măsură, Sandu a fost un autodidact şi un om 
cu convingeri personale foarte ferme. Nu pot să indic exact 
momentul sau modul apropierii lui de literatura anglo-
americană. Era un om citit, cu un instinct sănătos pentru 
literatura de bună calitate. Ulterior am aflat că în liceu 
se remarca deja prin modul prietenos-sfătos (altminteri 
caracteristic) în care îşi povăţuia colegii cu aspiraţii 
literare. Din acest punct de vedere, mulţi îi sunt îndatoraţi. 
El a avut norocul de a trăi printre cărţi, mai bine zis de a 
găsi căi prin care să-şi aproprieze cărţile la care râvnea. 
Un rol important l-a jucat slujba lui de la anticariatul 
clujean, care i-a dat posibilitatea să-şi completeze 
biblioteca personală, într-o perioadă când cărţile cu 
adevărat bune erau mai greu de procurat. Segmentul  de 
literatură engleză predat de mine la Facultate îngloba 
victorianismul târziu şi premodernismul. Dintre autorii pe 
care îi analizam, lui Sandu i-a plăcut, fără îndoială, Joseph 
Conrad, care a şi rămas pentru el un idol şi un model (a 
şi tradus două cărţi ale acestuia, un roman şi un volum 
de nuvele). De asemenea, Henry James, apreciat pentru 
rafinamentul psihologic şi stilistic.  Este oare nevoie 
să mai spun că lecturile lui nu se limitau la programa 
analitică sau la canon, fie el şi canonul lui Harold Bloom? 
Mintea lui iscoditoare prospecta mapamondul literar şi 
deseori descoperea autori noi şi promiţători, sau clasici 
moderni ignoraţi deliberat, din motive ideologice sau din 
pudibonderie (Malcolm Lowry, Henry Miller).

Așa cum au arătat-o mai toți teoreticienii 
postmodernismului la noi, acest nou fel de a înțelege 
și practica literatura era o consecință și a cenaclurilor 
(de unde mai apoi mulți optzeciști vor debuta în volume 
colective) și a diverselor suporturi teoretice din „afară” 
tot mai vehiculate în mediile universitare (textele Tel 
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Quel-iștilor în capitală, de exemplu, în cazul lui Mircea 
Nedelciu și al colegilor săi). Ce se întâmpla în Cluj? În ce 
măsură se vorbea despre o nouă literatură (cea pe care 
o vor scrie optzeciștii, și mă refer aici exclusiv la proză) 
la începutul anilor ‚80 – perioada în care Alexandru Vlad 
debutează și își consolidează reputația de autor de short 
stories?

Întrebarea este cam complexă. Existau şi la Cluj, 
în perioada respectivă, tineri scriitori care ascultau glasul 
muzelor critice franceze, mai ales în mediul universitar. 
Dar Sandu a fost un optzecist atipic. Nu detesta teoria 
literară, dar era convins că pentru a scrie un text bun 
trebuia doar să găseşti tonul şi forma spre care materialul 
te îndemna singur. Şcoala de la Braşov, din câte ştiu eu, 
n-a avut nicio influenţă asupra clujenilor, care nici nu 
formau un grup omogen în jurul unui „suport teoretic”. 
În cazul lui Sandu Vlad, el învăţa nu de la teoreticieni, 
ci de la practicieni, nu francezi, ci americani sau englezi. 
Conrad, Jack London, Hemingway, John Fowles. Chiar şi 
viaţa lui, până la un  punct, a fost modelată după legenda 
scriitorului american, care întâi trăieşte ca un lumpen, 
cunoscând oameni şi traversând variate experienţe, iar 
apoi îşi transfigurează experienţa folosind un stil literar 
născut spontan din ceea ce l-a învăţat viaţa. Cât priveşte 
povestirile, a învăţat să le scrie de la maeştrii genului scurt 
frecventaţi de el: Cehov, fireşte, dar şi William Trevor, 
John Cheever sau J. D. Salinger.

Cafeneaua Arizona ocupă, în memoria colectivă a 
intelectualității clujene, un loc special. Spațiul acesta al 
dialogului și al deschiderii, pe care chiar dumneavoastră 
l-ați „botezat”, se suprapune semnificativ cu biografia 
celor mai importante figuri literare ale anilor ‚70-’80 (și 
nu numai). Cum se integra Alexandru Vlad într-un astfel 
de loc și cum se raporta la geografia mai generală, a 
orașului?

Facem ce facem şi iar ajungem la „Arizona”. 
Adevărul este că fără această cofetărie care a tins să 
devină un  spaţiu mitic (nu şi mioritic), viaţa literară 
clujeană a anilor 1960 – 1990 este greu de imaginat. 
Cred că nu greşesc dacă spun că „Arizona” a fost, în 
socialism, o insulă a normalităţii, înconjurată de oceanul 
falsităţii comuniste. Aici exista o oarecare „libertate 
a cuvântului”, o circulaţie mai liberă a ideilor, dar şi a 
cărţilor sau publicaţiilor occidentale, introduse în ţară de 
cei care beneficiau de un scurt (sau mai lung) respiro în 
„Lumea liberă”. Culmea este că, deşi era fără îndoială 
supravegheată, această supraveghere nu s-a făcut mai 
deloc simţită. „Arizona” era însă şi un spaţiu prielnic nu 
doar pentru bârfa literară, ci şi pentru schimbul serios de 
idei, de informaţii, între scriitori, redactori  sau artişti. 
Sandu Vlad a devenit unul dintre cei mai asidui arizonişti. 
Oricum, el era un om căruia nu-i plăcea să stea acasă, 
cel puţin nu dimineţile. Era o bucurie să deschizi uşa 
cofetăriei şi să vezi barba, pipa şi părul vâlvoi ale lui 
Sandu, la o masă la care se aflau şi alţi convivi. Ştiai că 
ai asigurată o oră de discuţii incitante, presărate cu umor 
şi cu noutăţi de tot felul. Silueta excentrică a lui Sandu 
Vlad a devenit cunoscută şi iubită în tot oraşul, el fiind 
luat în seamă nu doar de confraţii literaţi, ci chiar şi de 
notabilităţile Clujului.

Chiar dacă mai discret, Alexandru Vlad a tradus, 
și înainte de ‚89 (mai ales proză scurtă și poezie), dar mai 
ales după 1990, din literaturile americană și engleză. În 
ce măsură credeți că acest schimb cultural s-a exersat în 
poetica lui, una de multe ori fără corespondent în rândul 
colegilor săi de generație?

Ca traducător, Sandu Vlad era exigent în alegerea 
textelor şi foarte atent la elaborarea versiunii româneşti 
(de la un maestru stilist ca el era de aşteptat). În afară 
de scrierile lui Conrad, îl ispiteau romanele şi nuvelele 
inspirate de explorări şi călătorii (Hudson, R. H. Dana), 
scrierile autorilor care aveau o alură planetară (Graham 
Greene) sau proza de factură poliţistă, în special 
americană (Hammett, Raymond Chandler). A tradus, în 
reviste, şi multă poezie, în special irlandeză. Traducerea 
este şi ea o şcoală bună pentru un prozator şi fără îndoială 
că Sandu a învăţat multe tricks of the trade de la autorii de 
primă mână transpuşi de el în româneşte. 

Ați tradus acum trei ani Poemele mai sus-amintite. 
Care credeți că este cartea cea mai „exportabilă” a lui 
Alexandru Vlad, în eventualitatea unei noi traduceri?

Cred că romanele Frigul verii şi Curcubeul dublu. 
S-ar putea ca Ploile amare, un roman colosal, să fie greu 
de înţeles pentru publicul cititor străin.

    Dialog realizat de 
Andreea POP
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 Notă: Aversa, reprodusă în continuare, e 
una dintre acele povestiri din dosarul „în lucru” al 
lui Alexandru Vlad, asupra căreia autorul ar fi dorit, 
probabil, să revină și s-o șlefuiască. Mărturie stau 
câteva intervenții ale acestuia pe text prin care propunea 
noi formulări, sau, introdusă printr-o notă în final, o 
motivație personală ce vizează locul acestei povestiri în 
raport cu o alta ce pornește de la un personaj comun, 
neajunsurile ei formale și, în cele din urmă, acelea ale 
convențiilor literare propriu-zise. Textul reia o serie de 
linii tematice și de stil anterior consacrate în prozele lui 
Alexandru Vlad – profesorul izolat la țară, veleitarismul 
lumii literare a vremii, surprins din perspectiva ironic-
detașată a naratorului, și, de aici pornind, problema 
libertății personale, pe de o parte, alături de câteva 
recurențe ale imaginarului (descrierea bivolilor care 
trec șoseaua, vehiculată și în alte locuri), pe de alta. 
Presupunerea că acesta putea fi un text „sacrificat” 
ulterior în favoarea celor publicate efectiv nu e, de 
aceea, total hazardată.

 (Andreea Pop)

Alexandru VLAD

Aversa 

Când gazda mea strigă de jos de la bucătăria de 
vară, primul meu gând a fost să nu-i răspund, să nu 
dau niciun semn că aș fi sus, să sper că nu-și va aminti 
cu precizie dacă m-am întors la amiaz acasă sau nu. 
Avea voluptatea de-a striga de departe când avea ceva 
de spus și în casa aceasta toți strigau unul după celălalt 
și niciunul nu se arăta prea plin de zel în a răspunde. La 
al treilea răcnet m-am hotărât să ies în capul scărilor, 
altfel aș fi riscat să-mi aud numele încă un sfert de oră 
răcnit de vocea ei subțire, atât de subțire încât părea 
fără timbru, o simplă șfichiuire a aerului. Dicționarul 
îmi căzu din brațe cu fața în jos îndoindu-și filele, 

iar paginile scrise de mână, înnegrite de ștersături și 
străbătute de săgeți, se risipiră și ele pe podea. Am ieșit 
afară abținându-mă de la bombăneli pentru că asta era 
singura șansă să-mi păstrez în fața ei considerația și 
renumele de singura persoană din casă care nu strigă, 
renume pe care l-aș fi meritat în fața lor.

-Te caută cineva, domnule! îmi spuse ea 
privindu-mă direct în ochi. Acel „domnule” era de-a 
dreptul insuportabil, iar felul în care mă privea de 
luni întregi în ochi (intra dimineața să mă trezească și 
mă privea în ochi, seara când citeam în pat intra – nu 
cumva dorm cu lumina aprinsă? – și mă privea în ochi) 
nu era mai ușor de suportat. 

-Te caută cineva, și încă nu vedeam pe nimeni 
și am coborât scările pline de pantofii și ciorapii 
răspândiți ai copiilor. Să-i grupezi ar fi fost o probă 
eliminatorie de perspicacitate la orice concurs.

Realmente mă căuta cineva, și acesta era 
Nicolae Hales,  acel prozator care acum câțiva ani 
era considerat rivalul meu obiectiv, marea speranță, 
câștigătorul cursei, consacratul căruia îi mai rămâne 
să-și susțină consacrarea. 

Trebuie să fi impus foarte mult gazdei mele 
așa elegant cum era, îl gratifica și pe el cu o parte din 
privirile pe care eu le receptam de câte ori rămânea 
singură cu mine. Hales era un bărbat frumos, cu 
mustața aceea intenționat neîngrijită părea un partizan 
bolivian, iar eleganța lui îți impunea baremul igienic 
și social pe care ar trebui să îl atingi și tu în următorii 
câțiva ani. Datorită lui, scurtei sale vizite inopinate, voi 
mai câștiga câteva unități de admirație în ochii umezi și 
încă tineri ai gazdei. 

Ne-am îmbrățișat și el părea mult mai sincer în 
efuziunea lui decât mine. Abia atunci mi-am dat seama 
că am stiloul deschis în mână și că acest stilou lasă pete 
pe care nu le observ la timp și care-mi dau un aer de 
profesor sărac (și pentru care nu pot să-i reproșez lui 
Petrache Poenaru).

-Ce mai faci bătrâne? mă întrebă el și mă bătu 
puternic pe umăr. Să bați puternic pe umăr era semn 
de sinceritate pentru Hales. Cu cât băteai mai puternic 
pe cineva pe umăr, cu atât erai mai sincer față de 
el.* Aicea stai? și trecu înaintea mea pe scări fără să 
mai aștepte să-l invit, aruncându-i gazdei o privire 
leneșă pentru care m-am simțit brusc responsabil. 
Nu puteam să mai fac nimic, nu era momentul să-mi 
clasific sentimentele pentru el și nici măcar uimirea 
pentru vizita sa neavizată, și care mă scotea din lucru. 
Sentimentele pentru el – admirație pe care eu însumi 
mi-o disprețuiam, o nepăsare care oferea aparența 
individiei, și de fapt – aceasta e – lipsa unor sentimente 
deosebite. Ne-am văzut la câteva ședințe literare, ne-
am salutat în câteva localuri frecventate de artiști, mi-
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au vorbit câteva femei despre el, uneori în momente 
când ar fi trebuit să fiu singurul bărbat din lume la care 
să se gândească. Astfel, între noi s-a născut o legătură 
pe care niciunul nu se grăbea s-o consfințească, o relație 
biunivocă, dar neînscrisă în cataloagele încărcate ale 
relațiilor omenești.

-Ah, făcu el, această dezordine de la tine e 
sublimă. Haosul premergător ideii clare, neputința 
obiectelor de a-și păstra un loc în jurul tău. 

Îmi părea dintr-odată că sunt sărac, surprins 
într-o intimitate elementară, în imposibilitate de a-mi 
apăra prestanța în fața lui. Am încercat să adun paginile 
de pe jos (omisesem să le numerotez și înciudat le-am 
așezat în teanc pe masă). 

-Deci aici stai, începu el iar și fu întrerupt de un 
șuierat, apoi un fâsâit și m-am repezit să cobor flacăra 
primusului și să torn cafeaua. Trebuie turnată exact în 
momentul potrivit ca să fie bună și tare. I-am oferit-o 
lui, și cum era singura pe care o mai aveam, m-am 
mulțumit să văd cum încearcă s-o bea arzându-se. 
I-am spus că eu oricum am mai băut trei azi și pășind 
peste dicționar am luat sticla de coniac și i-am turnat în 
cafea, apoi mie în pahar. 

-Puteai să aduci ceva cafea. Eu trebuie să trimit 
după ea în oraș.

Recepționă imediat intimitatea pe care o 
propuneam sub această replică.

-Lucrezi, mai spuse el oftând și răsfoind hârtiile: 
„Romanul ca formă”, asta e. Afară e o căldură nubilă 
de mai, lumea așteaptă vara cu nerăbdare cazonă, iar tu 
lucrezi în răcoarea stenică a unei camere la țară. 

Era mare amator de expresii plastice, le vâna 
și le cultiva, constituiau, după părerea tuturor, punctul 
tare al paginilor sale. Așteptam să-mi spună de ce a 
venit și-mi sorbeam paharul. Privi cartea din fața lui 
apoi ridică de jos dicționarul și-i îndreptă filele: 

-Traduci. Traducerile se plătesc acum mai bine 
decât propriile povestiri, dar „traducerile nu scutesc de 
o literatură”, parafrază el. 

Știam că peste câteva minute urma să-i spun 
inevitabil și în pofida voinței mele că e plicticos și 
prozaic. 

-Simpatică gazdă ai, mai spuse el. 
Între noi se lăsa tăcerea.
I-am luat dicționarul din mână și l-am pus 

pe masă, simțind nu știu de ce pentru el simpatie și 
compasiune.**

Peste o jumătate de oră mergeam cu el la 
mașină, mașina lui lăsată aproape în mijlocul satului 
(întrebase din casă în casă unde stau) și mergeam prin 
ploaia pornită între timp, rece și iute, făcând șiroaie 
prin curte, strălucind în soare, umplând atmosfera 
cu picături luminoase ca niște meteoriți minusculi. 
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Asfaltul se învăluia într-o perdea de stropi ca un abur. 
Eram în pantalonii mei uzați și descusuți și în pantofii 
fără șireturi, cu manșetele cămășii fluturând (ținuta 
mea în care, pătându-mă de cerneală, îmi petreceam 
diminețile revăzând traduceri), iar el se ținea aproape 
de mine din impulsul acela care ne face să ne adunăm 
unul în altul când plouă. 

Mașina părea abandonată la capătul unei ulițe, 
singurul loc potrivit pentru parcare, și eu am ocolit 
prin dreapta așteptând să-mi deschidă a doua portieră. 
Picăturile încetară imediat să mă lovească, să se 
prelingă pe fața mea și după guler, dar ropotul brusc pe 
capota mașinii, geamurile tulburi de șuvoaiele ca niște 
emulsii era noua forma pe care antipatia ei pentru noi 
o lua. Un țăran se repezi spre noi clefăind prin noroi cu 
cizmele sale înalte și lustruite, ținând cu o mână pălăria 
să nu cadă, se aplecă spre geam și-mi spuse pe nume 
întrebându-mă dacă nu-l luăm și pe el:

-Nu mergeți la Cluj? întreabă. Nu mă luați și pe 
mine?

La semnul lui Hales i-am spus că nu, ba i-am 
arătat că vom merge în direcție inversă și am închis 
portiera. Am rămas amândoi în tăcere și simțind 
nevoia să vorbim, dar cred că nici el cu dezinvoltura 
lui antrenată nu știa cum să înceapă. 

-Vezi (și dădu vag din mână), oamenii aceștia 
nu-s demni de nicio încredere. 

Putea fi vorba de țăranul ce se retrase, sau de 
oricine altcineva. Pe geam afară nu se mai vedea nimic, 
șuvoaiele de apă de pe parbriz erau translucide ca o 
emulsie. O siluetă vagă arăta că țăranul nu se putea 
hotărî să se depărteze, poate mai spera să-l chemăm 
și să-l ducem spre oraș. Hales porni ștergătoarele de 
pe parbriz, care-și începură cursa scârțâind, dar fără să 
limpezească cu nimic geamul aburit și pe dinăuntru.

Aprinse o țigară bulgărească, îmi întinse și mie 
una și mi-o aprinse cu un chibrit (nici nu-mi închipuiam 
că nu folosește una din acele fragile brichete cu gaz). 
Eram încă ud și silueta țăranului nu se desprinsese din 
marginea drumului.

-Ce-ar fi să mergem totuși până la lac. 
Porni motorul și întoarse cu o voltă largă și 

sigură și apoi se angajă pe șosea fără să mărească prea 
mult viteza.  

-Vezi, spuse el conducând cu o singură mână 
în timp ce eu abia vedeam șoseaua prin ecranul 
parbrizului, deranjat și de cursa sacadată și zgomotoasă a 
ștergătoarelor de parbriz. Simțeam sub roți toate gropile și 
neregularitățile asfaltului de proastă calitate. Prin geamul 
lateral vedeam foarte clar câmpul excesiv de verde, un 
verde-n evoluție pe care se înscriau monezile galbene ale 
florilor de păpădie, atenuând nuanța câmpului spre liziera 
subțire și fluctuantă a pădurii.
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-Când am vorbit prima oară cu Gherman, 
redactorul-șef la „Aurora”, m-a potopit cu niște cuvinte 
pe care acum mi-ar fi rușine să ți le reproduc. Și l-am 
crezut. E vorba totuși de traducătorul lui Kavafis în 
românește, al lui Seferis; sensibil și receptiv, credeam. 
Am vorbit despre poezia nordică, despre Gustafsson, 
pe care nu-l prea cunoștea, și despre alții. Mi-a promis 
foarte multe, părea că-i fac o favoare doar cu simpla 
mea prezență. Ceilalți s-au purtat la fel... Deci nu-l 
considerau destul de bun. I-am făcut semn să fie atent. 
Bivolii treceau șoseaua. Înceți și uzi, pielea lor neagră 
albăstrie lucea, aburi subțiri ieșeau din bot, copitele își 
lăsau noroiul pe asfalt. Când coborau marginea înaltă 
a șanțurilor, spinările se înclinau rigide și copitele se 
înfigeau în noroi, bivolul rămânea neclintit ca o mașină, 
apoi împins de următorul urca pe asfalt, alunecând 
neputincios și aplecându-și coarnele. Mașina albă se 
oprise neajutorată și împresurată.

-Te admir pe tine, profesor aici, îmi spuse. Nu-l 
credeam și invidia mea pentru el se degrada până la 
plicitiseală și indiferență. Șoseaua era liberă în față, 
udă și plină de bășicile ploii care cădea. Dădusem bir 
cu fugiții exasperat de indiferența orașului, disprețuind 
goticul său de provincie, turle ascuțite și înnegrite de 
vreme, contraforturi banale, ogive frânte și arcuri 
divizoare – efortul vechi și fărâmițat al Occidentului 
de a ajunge până aici. Acum nu eram lăsat în pace. Mi 
se făcea o vizită jenantă, Hales era pus pe confesiuni 
inutile și eu eram conștient de propria-mi crispare și 
indiferență ingrată. 

I-am făcut semn să pornească și în câteva 
minute eram la lac. Suprafața apei părea deosebit de 
largă, captând toată lumina, fierbând răvășită de ploaie. 
Toba mecanică a ploii se auzi și mai tare după ce stinse 
motorul, eu priveam fascinat apa care sălta ca zincul 
lichid, iarba punctată de flori galbene, liziera pădurii și 
stâlpii subțiri, erecți, trecându-și cablurile în intervale 
largi. Îl simțeam tăcut și nerăbdător, crispat din cauza 
tăcerii mele, neașteptat de mărginit și semănându-mi 
neliniștitor de mult. Îmi dădu o nouă țigară, simțeam 
pe limbă gustul celeilalte pentru că eram nefumător, și 
aprinse și el una cu același chibrit. Venise din curiozitate, 
asta nu mă putea înșela, și acum era satisfăcut. 

-Știi ceva, i-am spus. Tu te întorci și mă lași pe 
mine aici. 

-În ploaie? Ești nebun?!
-Nu m-a mai plouat zdravăn de când eram puștan. 

Mai târziu îmi era frică să nu-mi ude hainele.
Am deschis portiera și am simțit aversele pe 

spinare și pe gât, șiroind pe față și lipindu-mi părul 
de frunte. Mă privea nedumerit și admirativ, perplex 
aproape, și ar fi vrut să mai stăm de vorbă. Îi scăpasem. 
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Ploaia nu era rece. Mă gâdila și mă îneca și bănuiam 
că nu poate ține cu puterea asta mai mult de câteva 
minute. Apa, trestiile, ploaia și sălciile mi se păreau 
teribil de zgomotoase, încât abia se mai auzea zgomotul 
motorului când întoarse. Mă privea cercetător și înfrânt 
prin parbriz. Tot automobilul era înnăbușit într-o ceață 
subțire de stropi fini, ieși greoi și împiedicat în șosea, 
apoi demară. Lacul mirosea a mâl răscolit și a iarbă 
udă, simțeam până și mirosul de lână udă al haine mele. 
Brusc m-am simțit ușurat și liber, capabil să mă întorc și 
să împachetez, să-mi caut altă gazdă. 

_________
* Fragmentul subliniat e introdus ulterior de către 

autor sub forma unei completări aduse textului dactilografiat.
** Povestirea e suspendată, în acest punct, printr-o 

indicație a lui Alexandru Vlad care vizează posibile ulterioare 
modificări ale textului: Aici introduc o povestire de-a 
mea despre Hales. Avizez cititorul că este pură ficțiune – 
niciodată n-am încercat s-o public. Acum îmi pare că unele 
lucruri trebuiesc corectate și-mi voi permite să intervin în 
paranteze, ceea ce scade din valoarea paginilor și irită, dar 
pot spera să fie interpretate ca un efort de-a fi onest. Ideal 
ar fi ca acest text, anterior conceput și fără intenții, să fie 
în filigran, tehnică editorială la care îi simt lipsa și care ar 
exprima precis intențiile mele. Unul din motivele pentru care 
nu avem încredere în literatură este conștiința mijloacelor și 
procedeelor ei limitate. Titlu posibil: „Imaginea în filigran”.

Laurențiu Ridichie - fără 
titlu, creion pe hârtie, 2014



13

Mihai DRAGOLEA

 
Glazura de emoții și mîngîieri

	 Nota	red.:	După cum se vede și din facsimilul 
fragmentului de scrisoare, Mihai Dragolea promisese 
revistei noastre una din povestirile la care lucra și pe 
care spera să le vadă tipărite într-un volum intitulat 
Glazura	de	emoții	și	mîngîieri. În locul celei promise, 
ne-a trimis însă o alta, pe la începutul lui 2017. M-a 
rugat apoi telefonic să mai amînăm publicarea 
povestirii trimise, pentru că ne va trimite una ”și mai 
și”. Dar înainte de a ne-o trimite, Dragolea a plecat 
el însuși. Am tot așteptat noua povestire promisă, 
dar nu cred să mai vină…așa că o publicăm acum, 
cu toată întîrzierea cuvenită și necuvenită, pe cea pe 
care am primit-o. 

Motto: „Căuta să 
descopere ce se afla dincolo de 
masca aceea de oase și carne 
obosită, pentru că Bruno îi spunea 
că nu sunt de ajuns oasele și carnea 
pentru a construi un chip care e 
ceva infinit mai puțin fizic decît 
restul corpului, fiind definit de 
acest ansamblu de atribute subtile 
prin care sufletul se manifestă sau 
încearcă să se manifeste cu ajutorul 
cărnii.” 
 
 (Ernesto Sabato, Abaddon 
exterminatorul, Ed. Univers, 1987, 
pag. 173)

Omul jigărit din ascensor

Motto: ,,Și iat-o. Henrik, soțul ei, o să 
apară peste cîteva zile, iar pînă atunci 
Ada se va lăsa cuprinsă de anxietate. 
«Ce m-a apucat să vin aici? Ce fac 
eu aici?» Ne-am dus la cofetărie 
să bem o cafea. «Dumnezeule, ce 
cofetărie e și asta?» «Ada, vino-ți în 
fire … » «Nu-mi pot veni în fire. De 
ce mă aflu aici?» «Ar fi bine să-ți vii 
puțin în fire ... » «Nu-mi pot veni în 
fire, întrucît nu mă aflu aici. Ce cafea 
e asta?» «Aceeași cafea ca în oricare 
altă parte ... » «Cum e ca în altă parte 
… Ce cal mai e și ăla?» «Un cal ca 
orice cal, absolut normal, vezi doar.» 
«Calul ăla nu e normal, întrucît eu 
încă nu am început să locuiesc aici! 
»”

(Witold Gombrowicz, 
Jurnal, vol.2, Ed. Rao, 
2014, pag.81)

 
,,Iar m-am împotmolit, iar m-am blocat penibil, 

iar mi se dovedește că nu mai merge nimic! Și chiar 
nu era cazul tocmai acum! Treisprezece ani am urcat 
și am coborît zilnic cu pîrlitele astea de lifturi și, pînă 
acum, nu s-au blocat nici o singură dată! Da, au mai 
fost revizii, reparații, pene de curent, dar prizonier 
între etaje nu m-am mai pomenit. Și uite, ca un făcut, 
se întîmplă tocmai acum, la spartul tîrgului, chiar în 
pragul despărțirii definitive de bîrlogul meu de la 
etajul nouă, dar și de cartierul ăsta ciudat, de oraș, de 
zonă! Nu merita să mi se întîmple taman mie, singurul 
care alege sa plece în sud, cînd toți luptă din răsputeri 
să cucerească nordul cel prosper și binevoitor! Cine 
naiba să știe că am rămas aici, să încerce sa mă scape 
din colivie, cînd vor veni, dacă va veni cineva de la 
Ascensorul, să deblocheze porcăria asta, să am și eu 
pămînt sub picioare?! Nimeni, acum! Gata, nu mai 
am cum să ajung la întîlnirile stabilite riguros, nici 
cu Mircea, nici cu doamna doctor Livia Duma sau 
Miron Voinea, iar nu rezolv nimic din grămada de 
probleme pe care le are orice om hotărît, de voie, de 
nevoie, să părăsească un loc anume și să-și făurească, 
ce vorbă tîmpită!, un nou viitor. Ce viitor nou cînd 
simți că nu mai ești altceva decît un mozaic de petice 
din trecut, un ghemotoc de boli și «încremeniri în 
proiect» penibile, cum l-a auzit pe un filozof zicînd 
răspicat. Păi eu am încremenit aiurea în liftul ăsta 
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nenorocit! Dar uite cum se verifică real, la firul ierbii, 
fără speculații năroade, condiția mea de looser, de 
păgubos, de om care, într-un fel sau altul, pierde 
constant în toate privințele. Păi, cine dracu’ sunt 
eu, să fiu prizonier ziua, în amiaza mare, la vremuri 
tulburi, dar, totuși, de pace?!”

 Așa ceva își spune sieși Augustin Miciora, 
stupefiat, dezamăgit, umflat de amărăciune. N-are 
decît să stea înțepenit în cabina preferată a liftului. 
Sunt două, de fapt, aceasta e cea mai mică. Spre 
deosebire de cea mai mare, mai încăpătoare (poate 
,,conține” șase persoane), aceasta e dotată cu oglindă, 
un pătrat de sticlă înrămat, a scăpat, ca prin minune, 
nespart. De asta îi plăcea s-o folosească, acolo își putea 
verifica, la fiecare ieșire în lume, fizionomia, ținuta, 
,,look”-ul pe care urma să-l prezinte. Adevărat, nu se 
privea cu plăcere, se uita mai mult de frică, să nu fie 
ceva amănunt care să-l compromită, să-l facă ridicol, 
caraghios, de rîsul lumii. Că așa era pe dinăuntru, 
de rîs copios, știa prea bine, dar nu era cazul să se 
vadă și înafară. Nu era decît o operațiune matinală 
de protecție socială, cam inutilă, dar care îi intrase în 
sînge, cu toate că, de cele mai multe ori, rezultatele 
conspectului la oglinda îl întristau, constata frecvent 
numai deteriorări, surpări, degradări. Acum, datorită 
mizerabilei înțepeniri între etaje, are timp berechet să 
se uite la propriul cap, să-și netezească părul negru, 
în general, dar și mustața bizar albă, să studieze 
fiecare detaliu al epidermei pe care urma s-o scoată 
în lume. Și cînd te gîndești că, dimineața devreme, a 
stat mai mult ca de obicei înaintea oglinzii din baie, 
că alta nici nu avea. Nu-i plăceau oglinzile, dar dorea 
sa arate cît de cît comestibil, civilizat, să fie în rînd 
cu oamenii din preajmă. Măcar cu ei, altfel lumea i 
se părea din ce în ce mai smintită, mai ahtiată după 
stridențe de tot felul. Adică exact ceea ce îl indispunea 
enorm, chinuitor chiar! Și iată cum ,,soarta cea crudă 
și nedreaptă”, sub forma unei banale „defecțiuni 
tehnice”, îi confirmă în această dimineață de vară 
tîrzie, involuntar, statutul de ,,rarici”. Demult, încă 
din anii studenției, îi intrase în cap că el, Augustin 
Miciora, întruchipează un hibrid bizar, încrucișare 
dintre un rac și un arici. Concluzia s-a cristalizat după 
tot felul de experiențe încercate, în urma seriei de relații 
sentimental- erotice, mai ales. Atunci a descoperit 
un fel de tipar în desfășurarea activităților în care se 
pomenea implicat: momentele de entuziasm, destul 
de rare și scurte, erau urmate, invariabil, de retrageri, 
precum mersul racului, însoțite de un fel de ostilitate 
țepoasă, o defensivă silențioasă, cum prestează aricii. 
Nefericita surpriză a defecțiunii tehnice confirma, în 
felul ei, condiția precară, descoperită, definită timid, 
dar trăită cu intensitate ani în șir. Sigur, nu e potrivită 
deloc confirmarea statutului de ,,rarici” tocmai aici, 
într-un ascensor subit (oare?) stricat! Măcar să nu fi 

fost leneș, să fi plecat cu un sfert de oră mai devreme, 
poate ghinionul cădea pe alt locatar. Da, se putea și 
așa, dar nu tot el, mult mai tîrziu, adăugase la hibridul 
sesizat și un al treilea element, tot din lumea mult 
încăpătoare a animalelor, anume „leneșul”, ,,luana”?! 
Onest, nu s-a priceput să-l includă și pe el la bizarul 
nume ,,rarici”, deși e reprezentativ în bună măsură în 
ceea ce îl privește și, mai ales, cum trăiește, cu o lentoare 
consecventă, constantă, demnă de cauze mai bune.

 ,,Nu, n-am ce face, nu se aude nimic, nu mai 
funcționează nimic, crăp aici ca prostu’, suspendat 
între două etaje! Cine să mă scoată din cușca asta, că 
oamenii serioși sunt la slujbă sau în vacanță, degeaba 
aș bate în pereți și după ajutor, la ora asta pensionarii 
deja s-au retras, că le e frică de căldură. Bine ca n-au 
jupuit golanii plăcuțele de la «Ascensorul», sunt 
trecute aici două numere de telefon de la firma lor, 
poate am noroc și răspunde careva!” Și Augustin 
Miciora scoate din buzunar modestul lui telefon 
mobil Samsung și formează primul număr trecut pe 
dreptunghiul de aluminiu. Nu se aștepta să meargă 
de la prima încercare, dar, surprinzător, a răspuns 
prompt un bărbat:

- Da, bună ziua, suntem Ascensorul. Care-i 
problema, domnu’?

- Bună ziua, numele meu e Augustin Micioara 
și chiar am o problemă gravă! Domnule, din senin, 
liftul s-a blocat între etaje, nici nu știu sigur unde 
a înțepenit, cred că pe la cinci sau patru. Eu vă 
dau adresa și vă rog să veniți. Deci, notați: strada 
Mehedinți, numărul 37. E cabina mai mică, cealaltă 
funcționează, o aud. Oare cînd credeți că ajungeți, să 
mă eliberați și pe mine?

- E, domnu’, hai că aveți noroc, acum 
eu și colegul suntem la o lucrare tot în cartierul 
dumneavoastră, cum terminăm ce-avem aici, 
venim și-acolo! Ceva mai durează, da’ să nu intrați 
în panică, venim sigur! Mai ziceți o dată adresa și 
așteptați cuminte. Și să nu apăsați nici un buton, nu 
vă agitați, bine?

- Bine, bine, așa am să fac, da’ să nu mă uitați 
aici, prizonier între etaje, măcar să mă întorc acasă, 
și-așa nu mai are rost să ies, am întîrziat peste tot 
unde aveam treabă!

- Hai, nene, am notat, cum sa vă uităm, venim 
sigur, noi suntem firmă serioasă, dar trebuie să aveți 
răbdare, se rezolvă! Sănătate!

Cît a durat convorbirea, Miciora s-a privit în 
oglindă, ce altceva să fi făcut?!

E un gest pe care, mai ales în ultimii ani, îl 
evită din răsputeri, chiar și atunci cînd se bărbierește. 
Preferă să fie atent la detalii, nicidecum la ansamblu, 
acesta din urmă îl decepționa din ce în ce mai mult, 
mai intens. Ba chiar îl irita, ca și acum, în liftul ăsta 
stricat. Da, oricum n-avea la ce altceva să se uite, 
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cei trei pereți ai cutiei ascensorului, făcuți dintr-un 
material care aducea cu staniolul șifonat, nu prezentau 
nici un ornament, nici măcar tradiționalele inscripții 
porcoase. Asta, la fel ca și ușa cabinei, din două părți 
alcătuită, glisantă, fiecare prevăzută cu cîte un ochi 
de sticlă lunguieț, prin care, acum nu se vedeau decît 
bucăți din zidul cenușiu.

 După deșteptare, mereu la aceeași oră și 
fără ceas deșteptător, Augustin avea obiceiul de a 
se apropia de fereastra din bucătărie, care da înspre 
crîngul de fagi de la poalele blocului. Se uita spre 
pădure ca să stabilească un buletin meteorologic 
al zilei pentru uz personal. Nu avusese niciodată 
perdele, draperii sau jaluzele, nici măcar termopane 
cu sticlă fumurie. Cine să se uite la el în bucătărie, 
poate numai păsările din copaci?! Asta era una din 
puținele plăceri pe care i le furniza, zilnic și gratuit, 
bîrlogul: priveliștea pădurii, neobstrucționată de 
nici un material. După cum unora le place să spună 
,,bancuri fără perdea”, lui îi plăcea, la propriu, să 
trăiască fără perdea. Abia după acest conspect sumar 
al stării vremii în zori se retrăgea în baie, să-și 
alcătuiască un chip acceptabil, civilizat. În dimineața 
blocării ascensorului cerul era senin, anunța soare și 
multă lumină, stare meteorologică ulterior confirmată 
și la radiojurnal. Erau întrunite condițiile pentru ca, la 
oglinda din bîrlog, Miciora să expună o față destul 
de liniștită, destinsă, fără crispări ale mușchilor și 
cute pronunțate ale pielii. Ce diferență față de chipul 
de acum, cel din oglinda ascensorului înțepenit între 
etaje! Ceva în întregime încrîncenat, palid, șifonat, 
numai dungi si pungi, cu totul dezagreabil! Nu era 
pentru prima data cînd observa reacția imediată, 
violentă a epidermei la schimbarea stărilor psihice, 
fizionomia traducea instantaneu și fidel mișcările, 
neliniștirile dinăuntru, „sufletești”, cum se zice. N-a 
reușit să-și disciplineze înfățișarea, n-a învățat și 
n-a știut cum se poate construi un chip neutru. Spre 
paguba lui! Sigur, la mijloc nu este vorba doar de 
pățania cu liftul subit poticnit între etaje. De fapt, 
sunt reziduurile, urmările unor întîmplări și stări 
desfășurate într-un interval de timp îndelungat. Dar, 
evident, mai numeroase, mai grave în ultima vreme. 
O aglomerare deloc plăcută, pe care epiderma o 
traduce în chipul de om jigărit cuprins între ramele 
oglinzii, dezolant și îngrijorător în egală măsură. 

Dezamăgit de cele înfățișate de oglindă, 
Augustin Miciora își fixează privirea pe servieta ,,de 
notăraș”, cum îi spunea un prieten, singurul obiect 
mai însemnat, chiar impunător, care îl însoțește în 
aventura aceasta neașteptată. A așezat-o pe podeaua 
liftului, e o servietă destul de grea, dar încăpătoare, 
bine lucrată, trainică, veritabilă. Cîte n-a carat cu ea, 
de la tot felul de hîrtii și cărți, la ustensile de scris, 
agende, caiete, alune și ciocolată, pînă și cutii de 

medicamente sau cămăși abia achiziționate. Doamne, 
în cîte împrejurări nu l-a însoțit, totdeauna fidelă și 
silențioasă! Așa e și în dimineața asta cu ghinion, 
unul explicabil doar de robotul prezident. ,,Ce 
prostie, de doi ani umblu ca năucul cu dosarul idioatei 
disponibilizări tot timpul asupra-mi, fără, însă, nici 
un rezultat, plimb hîrtiile degeaba, nici o autoritate 
nu ține seama de ele! Da, de la mascarada pompos 
numită «proces de selecție în vederea priorităților 
pentru disponibilizare», am luat-o vertiginos pe 
tobogan la vale. De atunci criza, deteriorarea, 
degradarea au primit un impuls substanțial și s-au 
accentuat. Ei, de început, procesul acesta de cele 
mai multe ori penibil a debutat odată cu secolul, cu 
mileniul și marea eclipsă, dar într-un ritm acceptabil, 
nu foarte greu de suportat.

De cîțiva ani buni, mă acomodasem cu 
condiția unui marginal, de funcționar cuminte și 
tăcut, fără să emit pretenții, docil, cît să-mi acopăr 
fără bătăi de cap norma stabilită. Anotimpul 
elanurilor și entuziasmelor profesionale (dar 
nu numai!) trecuse demult, îngropat de destule 
accidente personale, dar, mai ales, de imbecilitatea 
țîfnoasă a noilor conducători, sinistru obedienți față 
de sistemul aflat în delir permanent, fără coloană, 
suficienți cît cuprinde sub aspect profesional, 
intelectual, uman. Da, niște glorii ale imposturii. Mă 
obișnuisem și cu ședințele lipsite de orice noimă, 
repetate săptămînal doar pentru a sublinia cine face 
și desface, cine alcătuiește autoritate în instituție: 
doi conducători, la bază doi ingineri eșuați. Știau 
amîndoi că sunt nulități în meserie, simțeau că sunt 
incompetenți și primitivi, dar, obsedați de putere și 
bani, își ascundeau lacunele de tot felul îndărătul 
unei agresivități promovate cu încăpățînare teribilă, 
chiar dacă producea destule momente și situații 
penibile. Foarte, dacă nu cumva prea tîrziu, mi-am 
dat seama cît de păguboasă a fost atitudinea pe care 
am asumat-o: retragerea la margine, pasivitatea, 
refuzul oricărei implicări sau inițiative, reticența față 
de imperativele de circumstanță, găunoase, cînd nu 
de-a dreptul caraghioase, iritau teribil. Eu credeam că 
sunt liniștiți în privința mea, văzîndu-mă și obedient 
și fără ambiții. De fapt, mă socoteau un adversar 
periculos. N-am înțeles multă vreme că reticența, 
chiar resemnarea mea, alimenta o adversitate veche. 
O mai și sporea un fel de notorietate la care ei nu 
aveau acces, le sta în gît, deși nu le leza cu nimic 
interesele, era ca un fel de „activități înafara școlii”. 
Cei doi adăugau, în prostie cronică, și sechelele unui 
amor întîmplător pentru mine, dar luat (prea) în 
serios la ei. Mai conta și practica unui joc cel puțin 
periculos: cînd, în ședințe sau pe holuri comiteau gafe 
de proporții, concret costisitoare și inutile, îmi plăcea 
să le subliniez, să le exagerez chiar față de mercenarii 
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instituției, denunțători care se hrăneau bine și chiar 
foarte bine din practica acestei meserii nemenționate 
în vreun nomenclator. În consecință, cei doi știau că îi 
socotesc total incompetenți, inculți, rudimentari. Eu 
îi disprețuiam, ei mă urau. Asta se întîmpla de fapt, 
dincolo de pelicula subțire a unei politeți de serviciu, 
căznită rău. La nivelul pe care îl probau zilnic, era 
firesc să mă pîndească harnic, metodic, în așteptarea 
prilejului de a scăpa de mine. Și ocazia eliminării li s-a 
arătat cînd s-a anunțat organizarea mizerului ,,proces 
de selecție”: aveau sarcina de a elimina patruzeci din 
cei o sută douăzeci de angajați, cum era ordinul de la 
centrul putred în ultimul hal, condus de unul ca și ei, 
om fără tată și mamă, un bucălat ochios de Ferentari. 
Cu mutre macabre și preocupate, membrii comisiei 
și singurii care erau scutiți de probele ,,procesului” 
ne-au strîns și au anunțat turma că, după negocieri și 
discuții istorice, care au durat cinci ore din timpul lor 
liber și n-au fost remunerate, au trimis o listă, spre 
sesizare, directorul laș și prost precizînd ca nu au 
voie să pronunțe numele celor desemnați pînă ce nu 
vine hotărîrea de la centru.

Cei doi ticăloși aflați la conducere se 
dușmăneau pe față, era un fapt manifest și cunoscut 
de întreaga suflare a instituției, animozitate care 
îmbolnăvea, oamenii nu știau în care echipă e mai 
bine să se înscrie, la director sau la adjunct. Și ăștia 
doi recrutau ca la partide, promiteau, mințeau cum 
respirau, transpirau pe la uși care se deschideau cu 
greu. Dar, cînd nimeni nu mai credea posibil așa 
ceva, cei doi au dovedit solidaritate, și-au dat mîna 
și acordul în eliminarea celor incomozi, destui. 
Acolo, în zona cu pricina, figuram între primii, la loc 
de cinste. Ticăloșia care le curgea prin vene, artere, 
îi și apropia, dorința mereu fierbinte de a scăpa de 
cei altfel pulsa la fel de energic în cei doi derbedei. 
Solidaritatea în mizerie, lipsa de caracter n-avea 
nevoie de argumente, ca să-și producă efectele 
scontate. Și așa au reușit, am rămas pe drumuri destui.

Greșesc cumva că au contribuit din greu și 
cei doi bandiți galonați la acest moment neașteptat 
al prizonieratului în ascensor?! Nu-mi vine a crede! 
Fără ,,ajutorul” consistent al celor doi nemernici n-aș 
fi avut ocazia să-mi studiez mutra jigărită în oglinda 
liftului înțepenit spontan. Antipatia, ajunsă la apogeu, 
în circumstanțele lamentabilului ,,proces de selecție”, 
are, ca toate cele ce sunt, origine, început, sorginte, nu 
s-a stîrnit din senin. Da, n-am cum să uit, adversitatea 
s-a coagulat cu mult înainte de criza globală, mondială, 
amprenta sinistră a începutului de secol și mileniu. 
La vremuri încă, relativ, senine și cu conținut ridicat 
de optimism, preocupările nu vizau atît evoluția 
generală, cît dezvoltările particulare. Și așa antipatia 
a fost declanșata și întreținută, după modelul clasic, 
de apariția și prestația în peisaj ale unei femei, Ilina 

Drondoe, pe numele ei. O remarcasem demult și de 
departe, înainte de evenimentele din decembrie 1989. 
Nu știam, dar era ultima perioadă cînd mai prestam 
ca profesor navetist într-un orășel industrial modest, 
de cîmpie, unde cartierele de blocuri erau, fiecare, 
însoțite de cartiere ale animalelor domestice, de la 
porci la găini și rațe. Cîte apartamente prin blocuri, 
cel puțin tot atîtea cotețe cu orătănii. Făceam naveta 
cu trenul și așa, în așteptarea garniturii matinale, 
căscam și eu ochii la lumea care se strîngea în barul 
gării, la o cafea din înlocuitori, apoi pe peron. Cel 
mai mult îmi plăcea prestația, cînd se întîmpla să 
fie, a unuia din nebunii celebri ai orașului, piticul 
fără vîrstă, Lulu. Și acum cred că era simpatizat 
unanim pentru că respingea cerșetoria, avea un 
fel de demnitate și prestigiu indiscutabile. Cînd îl 
întîlneam la gară, devreme, era înfofolit invariabil 
într-un pardesiu cenușiu, lung pînă la pămînt și cu 
buzunare exterioare, uneori pline. Încăpătoarele 
accesorii erau încărcate cu mere pădurețe mărunte, 
cam cît o nucă. Nu mînca nici unul, măcar. Dar, 
după ce inspecta barul, mergea la intrarea în pasajul 
subteran și aștepta năvala navetiștilor. Atunci scotea 
mere pitice ca și el și țintea capetele oamenilor. Cînd 
nimerea o chelie, un creștet, se amuza copios, de unul 
singur. Mai ciudat decît spectacolul oferit de Lulu era 
reacția navetiștilor: niciodată n-am văzut pe vreunul 
din cei nimeriți să se revolte, să protesteze, să înjure. 
Dimpotrivă, se amuzau și îi adresau piticului cuvinte 
amabile, glume. Cînd simpaticul pitic Lulu absenta 
și n-aveam parte de spectacolul cu mere pădurețe, 
ajungeam mai repede pe peron.

Așa, în așteptarea trenului, am remarcat-o pe 
Ilina Drondoe. Era ușor de presupus că are aceeași 
îndeletnicire și tînăra femeie, brunetă, arătoasă, 
volubilă și mereu zîmbitoare colegilor care o anturau 
pe peron și, desigur, la școala unde predau. Nu-i 
cunoșteam identitatea, nici nu m-am străduit s-o aflu, 
emana o frivolitate densă, ceva de care mai bine e 
să te ții departe. Și eram fidel obsesiei că trebuie 
procedat precum în lumea fluturilor, acolo unde 
masculul dormitează în caliciul florilor și, dacă e să se 
întîmple ceva erotic, asta e numai datorită femelelor, 
ele își aleg și curtează eventualul partener. Povestea 
o citisem în Lumea animalelor, după Brehm, mi-a 
plăcut mult, pînă la fascinație, și încercam să aplic 
metoda în propriul comportament, stimulat încă de 
timiditate și lene. Deși așteptările fuseseră contrazise 
de cîteva experiențe, la acea vreme încă acționam 
în virtutea celor aflate despre fluturi. Așa se face că 
mă țineam deoparte, executam conștiincios naveta 
și mă uitam la grupul de dascăli gravitînd în jurul 
frumoasei tinere femei, de care nu puteam dezlipi 
nota de vulgaritate voioasă, cum nu poți desprinde 
unele timbre de plic.
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Cum, necum, după destule chinuri și refuzuri 
(căci partidul unic nu mă îngăduia în rîndurile sale 
și eu nu știam motivul), am găsit o altă slujbă, chiar 
la început de primăvară. Am abandonat cariera de 
dascăl navetist fără regrete. Deși prost retribuită, noua 
slujbă permitea cunoașterea mult mai multor medii 
decît cele ale cancelariilor școlare, diverse și în alt 
fel atractive. Cum naiba să mai duc dorul piticului cu 
mere pădurețe, Lulu, sau al profesoarei fîșnețe fumînd 
și rîzînd pe peron, cînd mă confruntam cu experiențe 
din cele mai năstrușnice?! În noile circumstanțe, din 
toată istoria dăscălitului n-a mai rămas decît un fel 
de fotografie de peron, cînd și cînd ivită pe un ecran 
interior. Era bine în slujba nouă, faptul că eram puțini 
și diferiți, un coregraf, un muzician, un pictor, eu, 
conduși de un fel de folclorist șiret, dar fundamental 
prost în toate cele. Specialitatea lui era, la propriu, 
bătutul la tobă, doar acolo transpira. Mai presta și 
ca organizator de spectacole pentru înaltele fețe de 
partid și de stat, unde, invariabil, încerca s-o impună 
ca mare interpretă de muzică populară pe propria 
soție, nulitate sub toate aspectele. Omul își alcătuise 
și un taraf, afacere foarte profitabilă, după cum relatau 
cunoscătorii. De fapt, era singura lui specialitate, iar 
organigrama instituției îi permitea să angajeze și 
să folosească în beneficiu personal doi oameni: un 
organizator de spectacole și un magazioner. Dacă 
primul era un recidivist bătrîn și periculos, cel 
de-al doilea se arata a fi un tînăr chipeș, cu certă 
origine rurală, ,,băiat de treabă” și jucăuș talentat în 
ansamblul directorului. Magazia pe care o gestiona 
Nelu Boldor era o cameră mare a unui imobil mare, 
un conglomerat de apartamente cu odăi enorme, 
ridicat cîndva în perioada interbelică. Magazia era 
la parter, fără ferestre și îngrămădea tot felul de 
instrumente muzicale, destule stricate, avariate. Un 
fel de bazar muzical unde, datorită bunăvoinței lui 
Nelu Boldor, am ,,cîntat” la Ella, o tînără aspirantă 
la gloria de actriță. ,,Partitura” s-a desfășurat pe 
dușumeaua magaziei, ca așternut folosind un tricolor 
care zăcea sul într-un colț al camerei și înconjurați de 
bietele instrumente înecate în praf.

,,Momentul patriotic” n-a durat nici două ore 
și n-a avut, din fericire, alte urmări decît că rîdeam 
în sine de performanța instrumental-erotică la care 
m-am pretat, singura notabilă la acel loc de muncă, 
să zic așa.

De unde să fi știut, să fi presupus măcar că 
scurtul concert secret din magazia cu instrumente 
va fi urmat de un recital al apetisantei profesoare 
necunoscute, dar colegă de navetă?! Dar s-a 
întîmplat, totuși, la cîteva luni după zgîlțîiala din 
decembrie 1989, insistent numită revoluție. Atunci 
se reorganizau instituții, apăreau unele noi. Mai 
mult provocat decît interesat, am ajuns și eu într-o 

sală, unde se desfășura un examen pentru recrutare 
de personal calificat. Între concurenții prezenți am 
recunoscut-o pe bruneta cu chip de păpușă veselă, 
proaspătă și dezinvoltă din vremea ultimei mele 
navete ca dascăl. Destul că s-a așezat foarte aproape 
și n-a ezitat, surîzînd, să întrebe cum răspund la vreo 
două întrebări. Nici acum nu-s sigur de ce am încercat 
s-o lămuresc, pentru a-mi dovedi competența, 
sau pentru a o lămuri că este o femeie cuceritoare. 
Cert rămîne că, la scurt timp după publicarea 
rezultatelor, ne-am pomenit colegi și a ținut să-mi 
mulțumească pentru sprijinul dat la concurs. Rapid, 
a devenit vedeta instituției. Deşi tînără, știa foarte 
bine să-și expună și distribuie farmecele. Rar, poate 
niciodată, să mai fi întîlnit exemplare feminine atît 
de talentate în a-și exploata propriile resurse, chiar 
și slăbiciunile.Toată suflarea masculină a instituției 
roia în jurul Ilinei. Juca fără inhibiții, fără scamele 
sfielii, convinsă de propriul succes. După ce a pus 
la pămînt mai toată suflarea masculină din preajmă, 
alegea cîte unul, chiar doi admiratori pe post de argați 
oarecum sentimentali. Alegerea era operată în funcție 
de interesele imediate și de perspectivă ale llinei, nu 
da semne de avînt amoros năprasnic. Din bîrfele 
care circulau, era dotată cu o biografie tumultoasă, 
excelentă materie primă pentru interpretări, speculații 
abundente, pe la toate colțurile. Le cunoștea, le 
întreținea și chiar le dirija, cu dexteritate, înțeleasă 
mult mai tîrziu. Cine își permitea să treacă nepăsător 
pe lîngă tînăra femeie dotată cu un copil avînd un tată 
ținut la secret, cu amanți, ba chiar și un soț de ocazie, 
culeși din lumea universitară și medicală?! Cum se 
zice, o femeie de real succes!

Dar un succes urmărit cu meticulozitate, 
tenacitate și, abia acum înțeleg, realizat datorită unui 
talent actoricesc nu prea des întîlnit. Unică odraslă 
a unei familii de medici dintr-un oraș de provincie 
destul de bogat, Ilina s-a remarcat devreme, isprăvile 
ei sentimentale, erotice ajunseseră și la urechile 
distinșilor părinți. Urmarea: au rupt orice legătură 
și ea a trecut în grija unei mătuși, Elena Drondoe, 
domnișoară bătrînă, dar devoratoare talentată de 
bărbați, cu toate accidentele inerente înaintării în 
vîrstă. Destul de mult din experiența vastă a mătușii 
a preluat, ba a și dezvoltat nepoata Ilina. Care îmi 
plăcea și mie, fără a mă fi fermecat sau topit de dragul 
ei. Reținerile existau pentru că profesa un carierism 
dubios și, atunci, se pierdea cu firea, devenea ieftin 
vulgară. Am greșit în doua rînduri, cînd am vizitat-o. 
A fost mai mult o glumă, o „relație intimă” la rece, 
în joacă, necontaminată de pasiune nici o clipă. 
Joaca amoroasă în două reprize n-a avut consecințe 
imediate notabile. Paguba, căci a fost una, am 
suportat-o mult mai tîrziu. Oricum, Ilina Drondoe mă 
potcovise cu statutul de prim amant încercat de ea în 
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tînăra instituție. Surîzînd fără pauză, continuu, Ilina a 
trecut vertiginos la alte relații, sunt și acum convins 
că mai profitabile din mai multe puncte de vedere, 
mai consistente. Necazul, căci așa ceva a fost, s-a 
petrecut tocmai datorită celor doi idioți ajunși la 
conducerea instituției. Becheri la acea vreme, s-au 
abonat la farmecele Ilinei, mai întîi actualul director, 
superficial precum în toate, și, mai apoi, adjunctul de 
pînă mai ieri, ăsta și mai prost, ambalîndu-se vizibil 
pentru orișicine. Isteața femeie I-a lămurit că el poate 
fi masculul providențial, asta după eșecul relației ei 
cu un medic chiar de treabă, dar pe care l-a determinat 
să renunțe la un mariaj soldat cu o fetiță. Prostovanul 
a mușcat momeala, avea bani, i-a asigurat chiar 
locuința în care m-a găzduit, dar două ore. M-am 
uitat cu condescendență la cei doi, îi priveam cum 
investeau, pe rînd și masiv, în cucerirea Ilinei. Era 
un efort vizibil și, bănuiam, sortit eșecului. Bănuiala 
a devenit certitudine: natural frivolă și ahtiată cronic 
după putere, coapta domnișoară Drondoe, cea 
înzestrată cu un trecut tumultos și un fiu pe care-l 
creștea mătușa, i-a abandonat pe cei doi îndată ce a 
schimbat domeniul de activitate. 

Ilina a intrat în politică și a debutat printr-o 
apropiere caldă, poate prea caldă, de prefectul 
de atunci al județului. Căldura s-a transformat în 
dogoare cînd femeia a dispărut din instituție și s-a 
prefăcut în purtătoare de vorbe a prefecturii. De 
unde să mai dețină energie și timp pentru amoruri 
colegiale?! Ambiția și vigoarea au proiectat-o (daca 
n-au azvîrlit-o de-a dreptul!) la centru, în capitală, în 
cel mai înalt anturaj politic al momentului. 

Dusu-s-au amorurile locale, ca și rurale, a venit 
rîndul celor de la vîrf, în aerul rarefiat al înălțimilor 
momentului! Cei doi abandonați în provincie s-au 
consolat, pe rînd, cu cîte o căsătorie și s-au mîngîiat 
ostenind și chiar obținînd oarece putere extrem 
locală. E de-a binelea amuzant ce se întîmplă acum: 
Ilina, schimbîndu-se puterea care o ținea în brațe, a 
dispărut pur și simplu, nu mai știe nimeni și nimic în 
legătură cu bruneta dotată cu mult vino-’ncoa. Dar 
mi-o pot închipui rîzînd cînd citește și vede cum cei 
doi lideri colegi care i-au trecut prin așternuturi se 
spurcă reciproc zilnic aproape, tîmpiți de nevindecat.

Din cînd în cînd se aude foșnetul celeilalte 
cabine a ascensorului, urcînd sau coborînd. 
Nenorocul i-a surîs numai lui, Augustin Miciora. 
Și singur pe deasupra în prizonieratul care, desigur, 
va mai dura, nu sunt cei de la ,,Ascensorul” precum 
ăia de la SMURD! Că nu era suficientă izolarea 
produsă prin disponibilizarea forțată și starea de 
șomer, a trebuit să apară subit și aceasta, proaspătă, 
de izolat în liftul defectat! În destule filme de acțiune 
văzuse că majoritatea celor ajunși după gratii se 
așază pe patul sau pe scaunul din celulă și așteaptă 
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autoritățile, rar cazurile cînd, de necaz sau disperare, 
arestații vociferează pînă obosesc sau patrulează cît 
le îngăduie perimetrul. Nu e cazul domnului Miciora, 
a mai suportat diverse forme de prizonierat sau 
,,privare de libertate”, o prostie harnic vehiculată 
în mass media. Că nici statut de șomer nu mai are, 
l-a dobîndit pe cel de nimeni într-un lift blocat, 
mai potrivit, mai cuminte e să se așeze pe podea, 
lîngă servieta maronie de notăraș, și să aștepte. Ce, 
tatăl lui nu deprinsese arta răbdării, și, încă, în ce 
împrejurări?! În război, după aceea și mai tîrziu, pînă 
la sfîrșit!

Mamă-mamă, ce satisfacții ar încerca bandiții 
de Romilă și Pinguinu’ daca m-ar vedea așa, ghemuit 
în cutia asta, lîngă servietă, fără nici o posibilitate de 
a mă elibera, la cheremul meseriașilor care nu se știe 
cînd vor binevoi să apară! Mai bine că nu știu cum 
mă canonesc acum, aici. La cît de răi și rudimentari 
îi cunosc că sunt, ăștia doi ar fi în stare să întoarcă 
depanatorii din drum, să le spună oamenilor că nu e 
nici o problemă, nimic de reparat, nu e vorba decît 
de obsesia tembelă a unui fost angajat, de-aia l-au 
și dat afară, că nu mai era normal demult. Sigur, 
într-o asemenea variantă vioara întîi ar fi Romilă, 
finul, „Finuțu”, cum l-au botezat, tocmai că n-a 
avut și n-are nimic de-a face cu finețea, rămîne un 
bădăran sadea. Rămîne, însă, una din cele mai mari 
porcării în care nu numai m-am intromisionat, dar, 
îmboldit aiurea, am consimțit să fiu și protagonist. 
Fusesem dus, e cel mai nimerit cuvînt, două luni, 
într-un fel de vacanță, cu o bursă, într- un oraș 
frumos și foarte bogat, năpădit practic de muzee și 
arta. Da, chiar eram dus și la întoarcere, împărțit, 
,,splitat” între viața de familie și escapade mai 
mult sau mai puțin consistente. Pășeam cu ezitări 
și stîngăcii prin realitatea proximă, încă amețit de 
cele trăite pe meleaguri luxos de civilizate. Bine 
înfipt ca sindicalist și amic cu directorul de atunci 
al instituției, Romilă obținuse de la tînăra-i soție 
blajină și un fecior. Avea individul nevoie de un naș 
pentru băiat și, năpasta, li s-a pus pata pe mine. La 
acea vreme dețineam o funcție destul de însemnată, 
dobîndisem ceva notorietate și eram dotat cu o 
soție sensibilă la mondenități matrimoniale. În 
halul în care mă aflam, nu le-a fost prea greu să mă 
facă să accept tocmai ceea ce detestam profund și, 
așa, m-am pomenit naș al micuțului Vladimir. O 
formalitate costisitoare și total lipsită de consistență. 
Cumetria nedorită de mine nu ne-a apropiat defel și, 
după aniversarea căznită de un an a copilului, n-a mai 
rămas din toată povestea decît porecla pe care i-am 
dat-o lui Romilă, Finuțu’. Care numai de finețe nu 
suferea, chiar făcea alergie dacă detecta manifestări 
ale acesteia. Iar mitocănia funciară din dotare, odată 
cu propășirea social-economică, s-a dezvoltat, a 
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luat amploare pînă la a fi agresivă. Bănuiala că 
omul e stricat încolțise demult, dar n-am estimat 
corect dimensiunea bădărăniei. Cîte ceva am mai 
priceput în perioada cînd a candidat pentru funcția 
de director. S-a arătat dotat serios în materie de 
mizerie pentru așa carieră: încă prezentabil, slugarnic 
cît cuprinde cu puterea atunci în vogă și, în primul 
rînd, utilat cu o viclenie redutabilă, abil distribuită. 
Inconsistența evidentă îl recomanda pentru funcție: 
absolvent obscur de politehnică, fugea de muncă și 
angajamente ca dracul de tămîie. A fost normal, în 
contextul perioadei, să-și vadă visul cu ochii: a ajuns 
director. Incapabil de prietenii, nici măcar de amiciții, 
cultiva relații de interes cu șmecheri de teapa lui și 
încerca din răsputeri să-i frecventeze pe cei ajunși, în 
special politic. Lumea a sesizat dezinvoltura noului 
director numai în astfel de medii. Cum izbînda se 
cerea sărbătorită, la chefuri organizate discret (dar 
de care știa toată suflarea) a slobozit afirmații pe 
care le proba prin comportament, zilnic: ,,Mă, eu nu 
dau doi bani pe ăștia cu înalta cultură, pe ăia care 
se dau foarte serioși și fac pe nebunii că sunt cinstiți 
și corecți! Pe dracu! Mie îmi plac tipii de acțiune, 
oamenii care riscă și cîștigă, ăia dintr-o bucata!” 
Vorbele aruncate, dar și înregistrate, la beție au fost 
susținute și confirmate de propriul comportament, în 
scurtă vreme după instalarea în fotoliul directorial: 
avea timp, dispoziție să primească și să se întrețină 
cu cei mai notorii ticăloși din zonă, numai să fi fost 
pe val, nu conta că sunt trepăduși locali fără nici un 
dumnezeu sau ,,academici” vopsiți, inconsistenți, 
,,acoperiți” notorii. Poate, cine să știe?!, unul sau 
altul din acești derbedei notorii l-a și consiliat, de 
cum a ajuns director. Atît i-a dus mintea foarte puțină 
și i s-a sugerat să facă, în etape: în prima, să dea de 
pămînt sau de pereți cu toți cei care nu I-au sprijinit 
și cei mereu cîrtitori. Aşa a și procedat, dar, din 
cauza zelului, greșind, acumulînd multă animozitate, 
adversitate, mai tacite, mai explicite. Firește, a urmat 
o a doua etapă: promovarea celor considerați fideli și 
utili. Așa au apărut tot felul de achiziții necunoscute 
în domeniu, unii- mai rezistenți, alții - părăsind 
corabia, oricum în derivă, la primele oferte. Mişcări 
în bună parte explicabile, după tendința, ,,trend”-
ul generalizat. Dar a fost și una năucitoare! Cînd a 
fost momentul să candideze la director, Finuțu’ a 
fost obligat să renunțe la șefia sindicatului. A aflat 
înlocuitorul ideal în persoana unei otrepe care-l 
admira și-i oferea stătutele farmece, Olimpia Pintea, 
zisă ,,Pimpi”. Era cunoscută admirația fără margini 
pe care o nutrea Pimpi față de Romilă, cum se 
știau, de către practicanți serioși, detalii referitoare 
la înzestrările erotice ale planturoasei fidele noului 
director. Care, într-un elan vecin cu tîmpenia, a 
promovat-o ca mînă dreaptă, director de programe. 
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Numai ca trupeșa, nurlia Pimpi Pintea a cocoțat 
pe scaunul funcției și prostia din dotare, renumită. 
Cadorisită de bădăranul șef cu noul statut, Pimpi s-a 
dezlănțuit, agresivă și, chiar, rea. Tîmpeniile țîșneau 
din ea ca transpirația, unii se amuzau notîndu-le, alții 
chiar o amenințau cu pălmuieli energice. Damei, însă, 
nu-i pasă. Cîndva, beneficiase de serviciile complete 
ale unui soț neamț și matematician. Selmer, care 
scăpase de ea fugind în Germania, a luat-o cu el și pe 
fiica din dotare. Singurică și fără bătăi de cap, Pimpi 
și-a urmat vocația: tîrfă de oarecare lux. Rămîne o 
enigmă cum l-a vrăjit, vreme de un deceniu, pe un 
profesor de vază, bărbat inteligent și arătos. Dacă 
Pimpi Pintea l-a zăpăcit pe bietul profesor Nicolae un 
deceniu, și funcția oferită de Finuțu’ ca recompensă 
pentru diversele servicii a amețit-o rău, mai tare ca 
alcoolul sorbit la o aniversare, cînd redutabila s-a 
făcut una cu podeaua lustruită a ringului de dans 
din restaurant. Așa a ajuns să ia decizii ridicole, să 
taie și să spînzure fără discernămînt minim, să fie 
caraghioasă integral și periculoasă, parțial.

Directorul Romeo n-o scotea din ,,doamna 
Pintea”, deși era vizibil stînjenit de prostiile pe 
care adjuncta lui le comitea cu dezinvoltură și 
consecvență. Pimpi, deși se apropia vertiginos de 
vîrsta pensionării, se purta ca o fetișcană cu hormonii 
dezlănțuiți, se coafa tinerește, purta brățări la glezne 
și inele pe degetele picioarelor, mereu era la o sală 
de fitness din apropiere, unde transpira abundent 
pentru menținerea formei. Asta am aflat de la 
secretara ei, cînd m-am plîns de aerul deloc curat al 
încăperii în care activa: femeia mi-a spus ca Pimpi 
își ține echipamentul sportiv sub birou și eforturile 
întru păstrarea supleței lasă aceste urme olfactive. 
Și tocmai la vremea acestor isprăvi, peste Pimpi a 
dat năpasta unei evaluări - concurs la centru. Fidela 
directorului a pierdut lamentabil și așa s-a pomenit 
Finuțu’ Romilă în coaste cu celălalt amorez al 
dispărutei Ilina, Cătălin Geomolean. În noile condiții, 
Pimpi n-a mai făcut mulți pureci prin biroul utilat 
cu echipament sportiv mirosind dubios. O vreme, 
însă, a insistat să-și etaleze rochiile și fustele din 
ce în ce mai scurte, strict mulate, dar și tunsorile 
violent tinerești. Le asorta neîntrerupt, cu prostia 
care n-a părăsit-o niciodată. Dar a sosit și momentul 
cînd, observînd indiferența grosolană a colectivului, 
purtarea grosolană a directorului iubit, a decis să se 
retragă. Aşa, cu chef de viață și tot exagerat tinerește, 
mai poate fi văzută la diverse evenimente cultural-
mondene, unde apare în compania unor cucoane 
asemănătoare și a unor prieteni din ce în ce mai tineri. 
Recent, la un eveniment de acest soi, am nimerit și 
eu. În fața evidenței, a trebuit să recunosc că bîrfele 
au, uneori, substanță: la îmbelșugatul cocktail de la 
finalul manifestării, am văzut-o, desigur, pe
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Pimpi Pintea. Numai că au intervenit 
modificări substanțiale: acum, în locul prăfuitelor 
amice, Pimpi ședea pe o laviță, într-o nișă mai retrasă, 
alături de un tînăr tehnician, cunoscut ca tîmpit și total 
lipsit de caracter. Din cînd în cînd, junele frecventa 
bufetul suedez extrem de bogat și revenea lîngă 
Pimpi cu farfurii încărcate. Generoasă în felul ei, îl 
răsplătea bîrfind tot ce mișca în preajmă. Nici aici, în 
intimitatea asigurată de ascensorul stricat, nu ezit în 
a crede că-l răsplătea pe neghiob și în alte forme, mai 
variate, în conformitate cu temperamentul.

Mai grea, în acele anotimpuri, era viața 
directorului Finuțu’. Da, se văzuse el scăpat de 
apucata Pimpi, dar și pîndit neobosit de Geomolean, 
nulitate patentă precum el, dar foarte ambițios. În 
plus, fusese părăsit de destui dintre cei pe care el 
însuși îi promovase. Și, după o tentativă eșuată 
de a intra în politică, peste Romilă s-a abătut și o 
accidentare destul de urîtă și severă. Cîteva luni 
de zile a zăcut prin spitale și clinici. A revenit 
șchiopătînd, cu cîrje și, mai ales, cu fața cît de cît 
umană. Destul de bine interpreta rolul înaltului 
funcționar înțelepțit și înțelegător, chiar binevoitor cu 
plebea. Dar, firește, nu l-a ținut mult: cum a revenit, 
la propriu, pe picioare, cum a trecut la preocupările 
obișnuite. Adică: ștergerea urmelor compromițătoare, 
menținerea pe poziția de lider și, cel mai greu, să 
cîștige prestigiul intelectual, să fie un nume respectat. 
Primele ținte le-a nimerit la fix: cu comisionul pe 
clădirea oferită instituției, și-a luat casă, asortată 
cîinelui finului Vladimir, pe nume Tedy. A rezolvat 
pozitiv și prelungirea directoratului, ajutat mult de 
un acoperit în mai multe straturi, Karen Ichim, fost 
actor. Mai era, nerezolvat, prestigiul intelectual, cît 
să fie un nume recunoscut, respectat, cu greutate. Dar 
era ceva foarte greu pentru el, mai ales că Romilă 
tîra peste tot tinichelele unor afirmații făcute la beție, 
dar și activități concrete deloc ortodoxe. Și rămînea 
adevăr că îi plăceau oamenii șmecheri, descurcăreți, 
cei dotați cu abilitatea de a cădea mereu în picioare. 
Simetric, îi detesta pe cei serioși și studioși, pe toți 
cei care se pretindeau talentați, artiști, îl enervau 
teribil, ajunsese să evite toate evenimentele unde 
aceștia pălăvrăgeau vrute și nevrute. Și tocmai de 
suportul, de sprijinul unor asemenea indivizi scîrboși 
avea nevoie! S-a chinuit mult pînă a găsit omul 
potrivit să-i facă intrarea într-o societate pe care, în 
sinea lui, o disprețuia, chiar o ura. Da, la acest capitol 
a avut noroc cu funcția: unul din cei mai cunoscuți 
universitari, dar și om politic cu greutate și funcții 
importante, era și mare amator de publicitate.

A avut inspirație Finuțu’ Romilă: l-a înzestrat 
pe marele și renumitul Matei Varga cu un program 
generos unde, ajutat de un moderator năuc, fostul 
ministru debita, săptămînal, opiniile sale pe cele mai 

inedit

diverse teme, politice, sociale, culturale. Programul 
era îngrozitor de plictisitor, dar asta nu conta nici cît 
negru sub unghie pentru Romilă, care avea alergie 
severă la studiu și cărți, niște mofturi plictisitoare. 
Dar profesorul Varga merita toată atenția, avea 
și reputația unui manager foarte priceput în făcut 
afaceri și bani, dar și în materie de construit cariere 
înalte unor indivizi care, se știa bine, nu avuseseră 
alte calități în afară de dexteritatea de a peria bine, 
pînă la lustruit, pe ,,distinsul cărturar”. Povestea 
cu ,,meritele științifice” ale lui Varga îl lăsa rece 
pe Romilă, dar faptul că putea înlesni, chiar netezi 
cariere, l-a determinat să-l cultive.

Și cum să nu fi procedat așa, cînd profesorul 
Varga se dovedea expert în a face carieră și cariere?! 
Mai ales că, din nou, fusese numit un fel de ministru 
în zona culturală! În semn de respect, considerație 
și consecvență admirativă, Romilă a continuat seria 
plictisitoarelor ieșiri la tribună ale demnitarului 
politician: din două în două săptămîni, el însuși 
coordona echipa desemnată să se deplaseze în 
capitală, să înregistreze opiniile marelui om de 
cultură. Cu prilejul unei asemenea deplasări, la o 
scurtă discuție între patru ochi, desfășurată în biroul 
foarte elegant al profesorului diplomat, acesta i-a 
mărturisit că e foarte obosit, înalta funcție îl obligă 
la tot felul de activități, deplasări, discuții dificile 
și nu mai are timp fizic suficient pentru studiu și 
scris, că proiecte abia schițate nu mai prind forma 
corespunzătoare, așa cum se întîmplă și cu seria 
înregistrărilor, nu are răgaz să le revadă. Aici a dat 
lovitura slugarnicul Finuțu’! După ce l-a tămîiat 
cum se pricepea mai bine pe „dom’ profesor” și l-a 
compătimit pentru grelele misiuni și responsabilități, 
s-a oferit să se ocupe personal de transcrierea 
completă a tuturor înregistrărilor. După fasoane 
și reticențe de circumstanță, profesorul-diplomat 
Varga a acceptat propunerea, cu amendament serios: 
el însuși va examina transcrierile, pentru eventuale 
corecturi, completări. Sigur, în acele momente 
Romilă a fost convins că l-a prins pe Dumnezeu de 
glezne: cum s-a întors acasă, după ce a primit raportul 
și a tras o veselă beție cu omul lui de încredere, Karen 
Ichim, cum a chemat-o la ordine pe propria cumnata, 
Marinela. Asta nu era nici frumoasă, nici deșteaptă, 
dar harnică și devotată familiei s-a dovedit a fi. Și 
asta mai ales după căsătoria scurtă și soldată cu un 
eșec, cu un șmecher pe nume Ilea. O apucase studiul 
și se înscrisese la doctorat chiar la dom’ profesor 
Varga. Cum susținea și Karen, avea destule motive 
să-i fie recunoscătoare lui, cumnatul director, că el îi 
găsise un loc călduț și-i mărise salariul substanțial. E 
drept, de cînd era, din nou, singură, cumnata Marinela 
funcționa impecabil pe post de mătușă-pedagog, ea 
se ocupa de fiul Vladimir, după gustul Finuțului, un 
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copil cam anemic, fără vlagă, fără inițiativă. Așa se 
face că Marinela n-a avut nici o singură obiecție la 
propunerea cumnatului director și, sîrguincioasă, s-a 
pus pe transcrieri. Treaba mergea strună, ca unsă: 
cum ajungea în capitală, Romilă îi ducea profesorului 
Varga un plic cu transcrieri, chipurile - făcute chiar 
de el, să opereze distinsul eventualele completări, 
ajustări, corecturi. 

A trecut mai bine de o jumătate de an pînă 
cînd, aflat într-o scurtă vacanță acasă, distinsul 
diplomat Varga l-a convocat la un fel de ședință de 
lucru și de taină. Romilă, gătit cu cel mai bun costum 
și cravată, s-a dus la întîlnire gata obosit de emoții, că 
nu știa la ce să se aștepte. Destul de relaxat, dar grăbit 
ca întotdeauna, maestrul Varga l-a lămurit despre 
ce era vorba: el, personal, va reformula întrebările, 
va verifica toate detaliile, a aranjat și cu o editură 
serioasă un proiect. Lui Romilă îi revenea sarcina 
de a scrie o prezentare a volumului, dar una scurtă, 
avea dom’ profesor grijă să se ocupe și de ea. Sigur, 
l-a asigurat și de recompensă: va fi trecut pe coperta 
cărții, în regim de coautor, ceea ce va însemna o 
importantă cale de acces în mediul academic. La 
finalul întrevederii a ținut și să spună că e necesar 
să se grăbească, să bată fierul cît e cald, numai așa 
se cîștigă. Finuțu’ a plecat de la întîlnirea de taină 
cu cămașa udă leoarcă, perspectiva era minunată, 
dar îl și înnebunea gîndul că trebuie scris ceva, fie 
și o prezentare sumară a volumului, de vreo două 
pagini. S-a consultat cu amicul Karen și fostul actor 
a găsit soluția: cumnata Marinela, ea știa cel mai bine 
conținutul înregistrărilor. Conștientă de importanța 
faptului, dar și cointeresată, Marinela a executat 
comanda la timp și bine, Varga a fost mulțumit 
de rezultat. Cum profesorul avea relații solide în 
domeniu, cartea s-a tipărit rapid, chiar înaintea unui 
important tîrg de carte. Bătrînul și experimentatul 
vulpoi l-a convocat și la lansarea volumului, l-a 
instruit și cum, și ce să spună. Cu toată aversiunea 
față de lumea asta prefăcută a intelectualilor și 
universitarilor titrați, Romilă s-a dus la tîrgul de 
carte și a rezistat eroic la lansare. Bine că n-a fost 
lume multă și a vorbit un prieten al lui Varga și însuși 
profesorul! El a spus doar că a trudit un an întreg 
la alcătuirea volumului, cît să fie pusă în evidență 
personalitatea complexă, multiplă a distinsului 
profesor diplomat. Toate fițele alea făcute pentru 
publicul simandicos și tare puțin, nu valorau pentru 
Finuțu’ nici cît o ceapă degerată. Conta, însă, mult că 
avea numele tipărit pe coperta unei cărți, era coautor 
la o lucrare științifică de valoare! Abia a așteptat să 
se întoarcă acasă, unde a organizat el însuși un fel 
de lansare a volumului, chiar dacă profesorul n-a 
fost prezent. De fapt a fost mai bine fără el, lansarea 
petrecîndu- se la localul unde obișnuia să meargă cu 

Karen și unde veneau destui jurnaliști amici, ,,La 
Iepurică”. A dat vreo două interviuri și mai multe 
autografe și evenimentul s-a lăsat cu un chef zdravăn, 
s-a și îmbătat crîncen, abia l-a dus acasă șoferul. În 
birou ținea cartea la vedere, să vadă și să știe toți care 
veneau pe acolo cine este și la ce nivel înalt lucrează. 
Era mulțumit, avea acces în mediul academic, care 
era unul împuțit oribil, dar care îi oferea un plus de 
siguranță în scaunul de director. Dar n-a avut noroc, 
satisfacția n-a durat mult și n-a avut consecințele 
scontate: profesorul Varga a fost eliberat din funcție 
brutal, tot felul de jurnaliști și analiști au dat cu el 
de toți pereții, l-au făcut incompetent și superficial. 
Ba l-a auzit și pe un filosof foarte nesuferit, care 
făcea valuri și ocupase ani buni funcția profesorului, 
zicînd că Varga a distrus instituția. Ciudat i s-a părut 
că nimeni n-a protestat, l-au lăsat în cădere liberă. 
Nici dom’ profesor nu s-a apărat, a bătut în retragere. 
Concret, isprava cu volumul de convorbiri, nu mai 
conta cine știe ce. Și-a dat seama că e cazul s-o 
lase mai moale cu marele cărturar, era clar că a fost 
depășit de situație.

 De fapt, ce fac eu aici, sechestrat în cutia asta 
de metal și plastic? Măcar, deocamdată, nici nu urc, nici 
nu cobor, nici ascensiune, dar nici cădere. Și am timp să 
scot pe scena meschină tot felul de paiațe, de marionete 
care, mai mult sau mai puțin, au intervenit în existența 
mea exterioară, uneori chiar ele s-au jucat cu mine, m-au 
distribuit în roluri mărunte, după plac sau interese. Mi-
au suportat prestația pînă cînd a apărut prilejul mălăieț 
de a mă descalifica total ca actor, numai bun pentru a mă 
elimina, evacua din distribuție, din culise chiar. Acum, 
ca încă proaspăt disponibilizat, pe deasupra și suspendat 
între cine știe ce etaje, n-am decît să fac pe regizorul 
amator, neremunerat, anonim și încă unul pus la podea, 
la propriu! Nu mai are rost să telefonez la „Ascensorul”, 
poate îl enervez insistînd și mă uită intenționat aici. Mai 
bine răbdare și tutun, dar puțin, scrie clar că aici, pe bună 
dreptate, fumatul e interzis!”

Augustin Miciora mîngîie încet, cu oarecare 
tandrețe, pielea maronie a servietei, e așezată, lipită 
chiar de el, cuminte și caldă ca un cîine credincios. O și 
deschide cu multă grijă, poate află ceva de citit, să treacă 
mai ușor timpul pînă apar nenorociții de depanatori. Dar 
nu e mare lucru în cele patru compartimente, doar un 
dosar cu porcăriile de la disponibilizare, o pungă cu alune, 
cine știe cînd desfăcută și neconsumată, un fel de agendă. 
Într-un cotlon mai întunecat s-a rătăcit un pix și un petic 
de hîrtie de culoare verde, probabil desprins din caietul-
agendă. Pe acesta din urmă îl extrage, curios să-l citească: 
„Ligia din Boston. Mobil...; mobil mama, Romînia... Fiul 
Alex – pasionat de documente, de istorie. Cînd și unde 
i-am oferit tabloul lui Tolan?” Gusti Miciora rămîne cu 
biletul verde între degete și cu gîndurile brusc confiscate 
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de episodul Ligia: „Cum s-a dus pe copcă și posibilul 
episod american! Nici asta n-a fost să fie! Cine știe, poate 
așa am fost scutit de o mare dezamăgire, deși...” Cu Ligia, 
Miciora se știa de zeci de ani, din vremea studenției. Ea 
era la medicină și îl frecventa pe prietenul lui, Florin 
Obreja, erau chiar ceva rude. Cu fizicul robust, brunetă, 
temperamentală, Ligia nu era, totuși, o frumusețe, dar 
impunea prin istețime și devotament. Cînd era în formă, 
domina hărmălaia din apartamentul lui Obreja. Era și o 
dansatoare de clasă. Miciora o aprecia, în particular, și 
pentru pasiunea cu care povestea despre locurile natale, 
printr-o coincidență încîntătoare, aceleași: și mama Ligiei 
și tatăl lui Miciora dețineau în zonă cîte o casă cu grădină, 
locuri optime pentru a se refugia în timpul vacanțelor. 
Numai că, firesc, Ligia s-a îndrăgostit apăsat de un coleg, 
tot medicinist, sudist foarte simpatic și om dintr-o bucată. 
S-au căsătorit și, foarte hotărîți să-și facă meseria unde e 
mai bine, mai rentabil, au reușit să treacă Atlanticul, să 
practice medicina în America. Priceperea, competențele 
și chiar farmecul personal le-au asigurat succesul 
profesional, social, financiar. Cum erau și familiști, și 
patrioți, își petreceau măcar o parte din vacanțe la țară, 
la părinți, se îngrijeau ca toate să funcționeze bine. S-a 
nimerit ca, în cîteva rînduri să se mai întîlnească. Cu Ligia 
s-a întîmplat chiar în orașul natal al prosperei doctorițe, 
s-a potrivit pe cînd era și Miciora în zonă. S-au plimbat 
prin împrejurimi, au povestit îndelung pe terasele animate 
estival. Cu cîteva zile înaintea întîlnirii, Augustin primise 
în dar două tablouri de dimensiuni modeste, semnate de un 
plastician puternic, prieten. Erau la el și, spontan, unul l-a 
dăruit Ligiei, la despărțire.

„Da, am și uitat de tablou! Și l-a pomenit Ligia 
la telefonul care, dorindu-se o surpriză plăcută, mi-a 
zgîlțîit zdravăn existența de șomer începător (nu de „șofer 
începător”, e vorba de cu totul altceva, singura notă 
comună a ambelor ipostaze fiind presupunerea multor 
stîngăcii...). La originea neașteptatului telefon a fost tot 
Florin Obreja, el i-a spus Ligiei în ce situație precară mă 
aflu. Și ea, voluntară și hotărîtă ca întotdeauna, a decis să 
mă ajute. Asta mi-a declarat Ligia după ce, în prima parte a 
dialogului nostru nocturn, a înjurat birjărește (știa s-o facă 
cu mult talent!) autorități, situația politică, culturală, starea 
națiunii. Cînd a încheiat cu criticile vehemente, m-a luat 
din scurt, precis, la obiect: peste o lună, ea și soțul Nicu, 
urmau să aterizeze în țară, trebuiau să rezolve mai multe 
probleme într-o vacanță scurtă de numai două săptămîni. 
Pînă la sosire și cît dura vacanța lor, eu n-aveam decît să 
mă pregătesc, să plecăm împreună în America. Sigur că 
invitația m-a pocnit în moalele capului, m-a zăpăcit teribil 
și, fidel condiției de rarici, unul încă deșteptat la miezul 
nopții, am încercat să prefigurez un refuz, să amînăm 
excursia, că nu am pașaport, situație cît de cît normală, că 
există probleme medicale, familiale etc. Decisă definitiv, 
Ligia o ținea pe-a ei: se știe și se ocupă ea de formalități, 
plătește tot și stau la ei o lună, două, mă plimbă și mă țin 

după pofta inimii, să mai uit mizeria în care mă aflu, să mă 
mai întremez.

N-a trecut multă vreme și am primit un al doilea 
telefon nocturn, cît să-mi spună că îmi trimite niște dolari 
prin Florin Obreja și că fiul lor, Alex, se va însura în 
august aici, în țară, mă vor duce ei la nuntă, cu siguranță. 
Nu prea îmi venea a crede în asemenea minuni, cînd 
prietenul comun, Florin, cînd a fost episodul cu trimiterea 
dolarilor, mi-a povestit aventura lui și a soției, Luminița, 
pe pămîntul american și pe cheltuiala Ligiei: două luni de 
farmec și huzur, de lux și bunăstare fără egal. După spusele 
lui Florin, chiar mi-ar fi priit o lună măcar la americani. 
Ligia și Nicu sunt gazde impecabile, convingători fără să 
pomenească de democrația de peste ocean. Da, mă tenta 
să văd coasta de est, locurile pe unde hoinăriseră prietenii 
mei, despre care citisem în cărți și văzusem filme și unde, 
la finele secolului douăzeci, fusese o ciudată amantă. Deși 
cu relațiile în vizibilă atrofiere am ajutat-o să prindă o bursă 
generoasă, de trei luni, taman în Boston. Cînd a fost să 
plece, era ca și paralizată de emoții, nu știa nici o boabă de 
engleză, iar experiența în materie de călătorii în străinătate 
era destul de firavă, se reducea la vizitele și concediile pe 
lîngă soțul universitar, un țîfnos invitat des să predea prin 
Europa obosită de sine. Nici acum nu știu cît a fost truc 
sau realitate, dar, văzînd emoțiile dinaintea plecării, m-am 
făcut luntre și punte, s-o însoțesc în capitală, două zile. Și 
atunci Florin Obreja a avut rol decisiv: ne-a oferit pentru 
ședere apartamentul mamei sale, plecată la tratament, 
într-o stațiune. Locuința era parte a unui imobil vechi, 
situat pe o stradă din centru capitalei. Deși de dimensiuni 
modeste, aducînd mai mult a garsonieră, apartamentul era 
cochet, plăcut vetust, curat și prevăzut cu toate utilitățile 
care ofereau frumoasei doamne de altădată confort, liniște 
și chiar un strop de farmec. Acolo am trăit două zile de 
tristețe voluptuoasă. Din toată istoria n-a mai rămas decît 
un vraf de pliante din tot felul de muzee, așezăminte și 
orașe ale SUA. Apoi le-am aruncat, convins că nu voi 
ajunge în acele locuri.

Dar, cum se zice, n-aduce anul, ce aduce ceasul: 
eu, un nimeni încă umblător biped, în loc de plimbări prin 
Boston, șed încarcerat în colivia unui ascensor defect. 
N-am decît să rabd și să aștept. Cumva seamăn cu porcul 
de Guineea al fostului coleg și prieten, Silviu Negreț: după 
plecarea definitivă pe meleaguri străine a unicei lor fiice, 
Negreții și-au luat, ca toată lumea bună, un animal de 
companie. Nu știu de ce l-au botezat Franz Iosif, dar era 
silențios și cam rudimentar. Pe post și cu rol de jucărie, 
i-au luat abulicului Franz și un cilindru din spițe metalice, 
rotativ. Cînd micul Franz dădea semne de neliniște sau 
părea că are poftă de joacă, îl plasau în cilindru, unde 
animalul scărmăna harnic spițele argintii, asta pînă cînd, 
epuizat, nu le mai nimerea cu picioarele mărunte și atunci 
dezvolta un comportament asemănător celui specific 
bețivilor de carieră, competenți în a nimeri gropile. Atunci 
inginerul Negreț îl muta pe patul de rumeguș, să doarmă. 
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Precum abulicul Franz Iosif, scarmăn și eu aiurea, nu 
spițele lucioase ale unui cilindru metalic rotativ, ci imagini 
mai vechi, mai noi, ba chiar închipuite.

Eu însumi amînagiu redutabil, am observat că 
boala, sau să-i zic elegant afecțiunea aceasta a fost, rămîne 
contagioasă: sosirea în țară a Ligiei s-a amînat, o nenorocită 
fractură la un picior i-a dat peste cap multe planuri. Dar, tot 
prin mijlocirea lui Obreja, mă asigura că invitația rămîne 
valabilă, am mai mult răgaz să-mi rezolv problemele de aici, 
să pot pleca în America liniștit. Într-un fel accidentul Ligiei 
îmi convenea, chiar îmi doream ceva timp pentru a încerca 
să-mi limpezesc, cît de cît situația dificilă, gravă de-a 
binelea, în care ajunsesem. Deruta de atunci își păstrează 
prospețimea intactă, dar destule, dacă nu majoritatea 
planurilor de redresare și închipuirilor, s-au ofilit, gradat 
sau brutal. Între ele, desigur, și aventura americană: tot 
Florin Obreja m-a anunțat că s-a dus de rîpă și nunta fiului 
Ligiei, studiosul Alex. Au venit și detaliile: am aflat cu 
relația tînărului Alex cu iubita romîncă, studentă pe acolo, 
a cunoscut destul de multe gropi și hîrtoape, suficiente 
pentru a stîrni rezervele bogatului cuplu medical. După 
destule controverse și ezitări, s-a căzut la pace și s-a stabilit 
planul despre care, sumar, aflasem și eu. Dar proiectul 
matrimonial n-a stat în picioare multă vreme: tinerii doreau 
doar o căsătorie de probă, fără angajamente majore, detalii 
care făceau, pentru doctorii Ligia și Nicu, inutilă ceremonia 
nupțială pe pămînt romînesc. Angajamentul tinerilor 
i-a iritat grozav pe seniori, au renunțat la proiect, nici în 
biata țărișoară de baștină nu mai doreau să ajungă. Nici 
americanii aici, dar nici eu să mă emoționez prin Boston, 
pe urmele pliantelor Marietei, ale serialelor polițiste avînd 
decor venerabilul oraș. Cinstit vorbind, nici nu se cădea 
să-mi port fizicul deteriorat pe acolo, iată că nici aici nu 
îmi pot etala dezintegrarea treptată, totuși!, ce să fi căutat 
eu acum la dracu-n praznic?! Eram convins că, în locul 
vagabondajului transoceanic, voi fi mai cîștigat întîlnindu-
mă cu Miron Voinea. Îmi doream să mergem să povestim 
pe terasa de la „Enigma”, îmi închipuiam descinderea acolo 
ca pe un ultim pelerinaj în spațiul unde am trăit euforic doi 
ani. Destul de vag, îi povesteam prietenului Voinea, șocanta 
redescoperire, doar așa l-am ademenit în localul cu nume, 
pentru mine, chiar plin de înțelesuri și întrebări, destule fără 
răspuns cît de cît precis. 

Nu are rost să-i telefonez, să-i zic că sunt 
prizonier în lift și n-am cum ajunge la întîlnire, sigur 
omul nu m-ar crede, ar taxa întîmplarea ca fiind o farsă, 
o minciună care să-mi scuze lenea, lipsa de consecvență 
și seriozitate. În realitate, chiar doream să-i povestesc, în 
cîte detalii m-aș fi priceput, enigma de la „Enigma” (café- 
bistro, orar zilnic: 9-23). E de tot rîsul că încăperea în care 
am lenevit singur doi ani, de bunăvoie și nesilit de nimeni, 
seamănă cu colivia aceasta a liftului: camera are aproape 
aceleași dimensiuni reduse, aproape sărăcăcioase. Totuși, 
încăperea oferită mie cu chirie substanțială, beneficia de o 
fereastră care dă spre stradă, o mică teracotă, o chiuvetă, 

miniaturală și ea, un dulap îngust, o canapea ca pentru 
copii, o măsuță rotundă și un scaun. În urmă cu cîțiva ani, 
la o cafenea din centru, renumită, un grup de încă tineri 
cu aplecări intelectuale, discuta destul de aprins despre 
soarta localurilor mai acătării, care din cele consacrate mai 
rezistă, care au dispărut, ce noutăți sunt în domeniu, care 
merită frecventate. În trecere prin zonă, m-am adăugat și 
eu grupului. La un moment dat, un tînăr deloc prost, chiar 
înzestrat cu talent și boem comestibil, pînă nu exagera 
bahic, a dezvăluit pestriței asistențe că a descoperit un 
local nou, elegant, de pe strada fostă 6 Martie, nr. 12, îi zice 
„Enigma”. Vestea i-a binedispus pe tineri, dar pe mine m-a 
emoționat de-a binelea, adresa indicată de junele Ștefan 
era aceeași cu a casei în care locuisem doi ani tulburi. 
Informația livrată nu mi-a stîrnit curiozitatea imediată cît, 
mai ales, m-a înzestrat cu un soi de neliniște, prelungită 
cîteva zile, pînă cînd, într-o dimineață cu program relaxat, 
de voie, m-am hotărît să văd „Enigma”. Strada, aflată în 
centrul vechi al orașului, era și nu era aceeași cum o știam: 
majoritatea clădirilor rămăseseră nealterate. Nu s-a dărîmat 
spectaculos sau construit haotic și hidos, schimbările 
vizau fațade, porți, intrări în curți. Au apărut și destule 
firme noi-nouțe, unele magazine, nu multe, și-au schimbat 
profilul. Era și cazul unui local aparte, cunoscut cîndva cu 
numele „Ciupercăria”, singurul unde se găseau produse 
aferente, devenit o banală măcelărie. Nici n-am îndrăznit 
să intru din prima în casa unde fusesem chiriaș, mai întîi 
m-am promenat de-a lungul ei. Ani de zile am evitat-o, 
ocolind, de fapt, propriul trecut. După preumblarea destul 
de scurtă și scutită de emoții, am intrat în imobilul de la 
numărul 12, proprietatea unui medic în vîrstă, cînd m-a 
găzduit doi ani zvăpăiați. La vremea cu pricina, medicul 
și consoarta locuiau la etaj, parterul fiind ocupat de fiul 
proprietarului, vesel asistent universitar, și soția aferentă. 
Asta, pe partea dreaptă a vestibulului, cum intrai. Pe partea 
stîngă, imediat după ușa masivă de lemn de la intrare, 
figura odaia menajerei, cîndva închiriată mie, amenajată 
sub scara de beton care ducea la apartamentul doctorului. 
La capătul holului mai figura o curte interioară, un fel de 
grădină, împrejmuită de zidurile destul de înalte ale altor 
trei imobile, toate oarbe, fără nici o fereastră sau ușă. 
Perimetrul nu era întins cine știe ce, dar suficient pentru 
un nuc și doi cireși destul de rămuroși, pentru iarbă și niște 
flori, unele cărora soția domnului doctor nu le acorda prea 
multă atenție. 

Normal, întreg ansamblul care alcătuia reședința 
a fost mult modificat pentru a face loc „Enigmei” de acum. 
Alt decor, altă scenă, alte personaje. La parter s-au spart 
pereți, apartamentul asistentului universitar e un salon cu 
tapet cam stacojiu, cu vreo 15 mese în jurul cărora tineri 
consumatori se manifestă divers, care discret-armonios, 
care discutînd aprins, sonor, cît să răzbată muzica, 
întotdeauna livrată puternic, cît să răgușești ca să te faci 
înțeles. Sub scara care duce la etaj a răsărit basul, unul 
dotat cu etajere împodobite cu sticle de tot felul, tejghea 

Spionînd pe ferestruică
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dominată de aparate de făcut cafea, desigur – profesionale, 
cu plafoniera semănînd bine cu nori de pahare diferite. Din 
inventar nu lipsesc junele barman, înalt, cu ochelari, dar 
și două chelnerițe, zîmbitoare și decent îmbrăcate. Cea 
care m-a servit m-a lămurit ce este la etaj: tot un salon, 
cu separeuri, care funcționează doar după-amiaza și seara, 
deci, la acel moment al zilei nu-l puteam frecventa. În 
schimb, aflînd pe unde sunt toaletele, am dat și de ieșirea 
în grădină. Atunci, la prima descindere, am făcut cîțiva 
pași și pe terasă. Sigur, era substanțial transformată: călcai 
numai pe pietriș bine mărunțit, printre mese și scaune 
joase, toate din metal. Vegetația, abundentă cîndva, s-a 
mutat pe margini și pe verticală: zidurile destul de înalte 
erau acoperite aproape în întregime de iederă. A apărut și 
ceva viță de vie, astfel aranjată încît să alcătuiască un fel 
de acoperiș vegetal deasupra singurului leagăn al terasei, 
amenajat aproximativ acolo unde fusese cîndva nucul, loc 
unde mă retrăgeam să mai învăț, destul de rar, sau să-mi 
pansez mahmureala, mai des. Oricum, la capătul primei 
vizite, una parțială și aproximativă, m-am mirat să constat 
că, din tot ansamblul de altădată, singurul spațiu intact, pe 
dinafară, desigur, rămăsese odaia slujnicei, locuința mea 
vremelnică, de doi ani. N-am putut intra acolo, deși eram 
cu adevărat curios, pe ușă scria „Birou” și era încuiată, 
degeaba am bătut, anemic la început, ceva mai insistent 
apoi, dar cu același rezultat. Acum îmi dau seama că, 
într-un fel, am avut noroc că nu era nimeni acolo și odaia 
era ferecată, ce-ar fi zis eventualul manager ascultînd 
tîmpeniile mele prăfuite, vetuste, ca de pe altă lume?!

Ei, acum mi-ar fi fost drag să stau cu Miron pe 
terasa liniștită de la „Enigma”, să-i mai dau detalii despre 
așezămînt, dar uite că stau aici, în cutia ascensorului 
defectat, asta pînă cînd s-or îndura depanatorii să mă 
elibereze. A fost cu totul altceva cînd, în stare de euforie, 
m-am încarcerat din proprie inițiativă, timp de trei zile, 
chiar în odaia închiriată tocmai la „ Enigma”! De fapt, la 
cele trei zile de detenție în plină iarnă m-a condamnat un 
puseu amoros violent. Chiar a fost o nebunie! Relația mea 
cu Elena -Tița a început brusc, neașteptat, și s-a încheiat 
penibil (eu am asigurat partea penibilă, așa cum DJ-eii 
asigură muzica la evenimente de tot felul).

Un accident ca acesta, mărunt, totuși!, mă 
îndeamnă să cred că regimul de detenție a însemnat mult 
mai mult decît poate fi cuantificat riguros. Dacă stam acum 
cu Miron pe terasa „Enigmei”, mi-aș fi amintit episodul 
Elena- Tița? Aproape sigur că nu, ne înglodam în discuții 
pe teme politice, am fi bîrfit copios și știute și închipuite. 
Așa, deținut vremelnic în celula ascensorului stricat, am 
ocazia, impulsul chiar, de a reface, foarte aproximativ, o 
experiență fără precedent și fără urmare. Tița era o mignonă 
delicată și foarte frumoasă, pe bună dreptate declarată 
Miss Boboc la începutul studenției noastre. Era limpede 
că își cunoaște înzestrările și firesc să fie curtată masiv, 
insistent. Dar, vedeam și aflam, era foarte modestă, cu un 
comportament rezervat, pînă la a impune respect. Sigur că 

ne cunoșteam, ne salutam, dar n-o invitasem nici măcar 
la o cafea. Asta pînă într-o după-amiază de toamnă, cînd, 
absolut întîmplător, ne-am întîlnit: ea, serioasă, mergea la 
ceva cursuri, iar eu așteptam, pe trotuar, să intru la un film 
italian în vogă „Anonimul venețian”. Spontan, am invitat-o 
să vadă și ea filmul. Spre marea mea surprindere, a acceptat 
propunerea. N-am profitat de întuneric nici o clipă măcar 
și, la final, am condus-o pînă în dreptul căminului unde 
locuia. A fost un început palid, dar cu urmări, desfășurări 
și deznodămînt nebănuite. Cum preliminariile n-au durat 
mult și am priceput amîndoi că nu e vorba de o joacă, de un 
flirt oarecare, am decis să petrecem Revelionul împreună, 
neștiuți de nimeni, în cămăruța cîndva a servitoarei, pe 
atunci a mea. Eram cumva încurajat știind că onorabilele 
gazde sunt plecate într-o consistentă vacanță de iarnă.

Chiar debutul a fost spectaculos: cînd am ajuns, 
dimineața în odaie, am constatat că-mi lipsește portofelul, 
îl pierdusem în tren. Brutal, devenisem un individ în afara 
legii, fără acte, fără banii dați de părinții îngăduitori. 
Aproape paralizat de teribila pierdere și cu gîndul la 
eventualele consecințe, totuși am aprins focul în mica 
teracotă din dotare, am inspectat imobilul și am numărat 
banii care-mi rămăseseră prin buzunare. Ceva-ceva mai 
aveam, cît să mai cumpăr cele strict necesare unei gustări 
oarecum festive. M-am și grăbit la două magazine din 
apropiere, cu grijă să nu întîlnesc pe cineva cunoscut. În 
situația deplorabilă în care mă aflam, aproape că am fost 
mulțumit că rafturile sunt goale, sărace. Și m-am întors 
repede în cameră, să-mi aștept iubita. N-am mai făcut 
altceva decît să acopăr cele două ochiuri de fereastră cu 
hîrtie albastră, din cea folosită la învelit caietele școlare, 
mă gîndisem la asta din vreme, țineam să fie izolare totală, 
să nu știm nici măcar dacă e noapte sau zi. Și, conform 
înțelegerii, Elena –Tița a sosit după-amiază, i-am povestit 
nenorocirea cu pierderea în tren a portofelului. Am avut 
noroc că întîmplarea n-a contat pentru ea deloc și, așa, am 
început revelionul de două zile și tot atîtea persoane. Eram 
și eu „exclusivist”, dar nu din bogăție sau capriciu, ci din 
penurie și teamă. N-am ieșit nici măcar la o plimbare sau să 
dăm un telefon, nici radio, nici televizor. Unele detalii din 
cele două zile de huzur amoros s-au păstrat, destule s-au 
estompat și dispărut. După cele două zile fără pereche, ne-
am întors, fiecare, la casele noastre, la părinți. Alte cîteva 
luni de zile eu am mai locuit odaia servitoarei și Elena – 
Tița a mai petrecut destule ore acolo, dar farmecul celor 
pățite, trăite în acel miez de iarnă n-a mai revenit. Apoi 
a venit și despărțirea, de camera minusculă, de stradă, de 
oraș și, mai ales, de Elena – Tița. După cîțiva ani, foarte 
rar, m-am reîntîlnit cu orașul, chiar cu strada. Cu odaia 
slujnicei și cu frumoasa iubită, niciodată!

Nu e corect ce spun și nu e tot: încă de la prima 
descindere la „Enigma” m-a mirat prospețimea detaliilor 
care alcătuiau făptura Elenei – Tița, conservată foarte bine, 
dar nicicînd activată. Dar, dincolo de acestea, cum ar fi 
fost dacă, poate, după o vizită la ceva cunoștință oploșită 
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în blocul unde mai dețin un bîrlog, ar fi urcat și ea în lift 
odată cu mine. Și acesta să fi înțepenit, cum e și acum. 
Ne-am fi recunoscut? Asta da, cred că s-ar fi întîmplat! 
Dar ce reacții am fi avut, obligați să conviețuim în colivia 
ascensorului pînă la sosirea depanatorilor? Îmi trec prin 
minte cîteva scenarii, dar nici unul nu stă în picioare firesc, 
natural și normal, toate se năruie. Dacă șed ( și chiar șed pe 
podeaua rece a liftului) și mă gîndesc bine, în fața acestei 
femei orice reacție sau cuvînt ar fi acum strivite, deformate 
de senzația acută de culpă, de vină, care mă domină. Nu 
mai știu unde am auzit sau citit că senzația de mulțumire, 
eventual bucurie sau satisfacție este, întotdeauna mai scurtă 
și volatilă în comparație cu aceea de vinovăție. Da, sunt 
convins, la o întîlnire neașteptată și prelungită stînjenitor 
de o banală „defecțiune tehnică”, aș transpira abundent, 
din toți porii ar țîșni, paralizant și penibil, vinovăția, culpa. 
Ce să-i spun frumoasei femei, din cîte am auzit, acum 
profesoară, mamă, stabilită undeva, departe?! Sigur, m-ar 
istovi chiar și tăcerea în care ne-am înfășura trupurile uzate 
de timp, de boli. Aș avea îndrăzneala s-o invit la „Enigma” 
de acum? Cred că nici de-atît n-aș fi în stare! Și, dacă, 
totuși, ar fi să se întîmple să primească invitația, ce i-aș 
povesti, ce i-aș spune? Mai mult ca sigur n-ar interesa-o 
cum am ajuns acolo după atîția ani, ce am simțit văzînd 
că noii proprietari au instalat la fereastra minusculei odăi 
în care am petrecut gratii de fier, așa încît, de pe trotuar, 
semăna a celulă de pușcărie.

Îmi închipui că un dram de interes i-ar stîrni istoria 
ultimei aventuri desfășurate, foarte modest, superficial 
chiar, pe cuprinsul localului „Enigma”. În două-trei rînduri, 
imediat după descoperirea veselui bistro amenajat în casa 
doctorului, am invitat-o acolo pe o tulburătoare doamnă, pe 
numele ei de domnișoară Valeria Cocaină. Mi-a explicat la 
o cafea servită în salonul de la etaj al „Enigmei”, că tatăl 
ei provenea dintr-un ținut de munte, unde acest nume era 
frecvent, dar cu accent pe silaba mediană a cuvîntului, fără 
nici o legătură cu celebrul drog. Adolescentă, dorea să facă 
ecografie, dar părinții s-au opus vehement și a urmat liceul 
de arte plastice. Sigur că numele atrăgea atenția nu numai 
colegilor, dar și dascălilor. Asta pînă cînd atenția era captată 
de fizicul atrăgător, capabil să stîrnească pasiuni aprige. Așa 
cum i s-a întîmplat și tînărului inginer George Abrudan. Și, 
din dragostea năvalnică, a rezultat o căsătorie și un băiat. 
Pe deasupra, stilata doamnă Valeria Abrudan m-a surprins 
cînd m-a invitat la vernisajul expoziției personale de icoane 
pe sticlă: întreaga alcătuire a tinerei încă doamne mi se 
părea incompatibilă cu asemenea gen de pictură, chipul și 
mersul ușor legănat, buzele de o senzualitate accentuată, 
o evidentă pricepere în expunerea nurilor din dotare, toate 
o înfășurau într-un fel de lascivitate latentă, dar greu de 
trecut cu vederea. Mă stîrnea faptul că mi-era imposibil să 
detectez ceva cucernic în ființa doamnei Valeria Abrudan, 
în schimb aveam convingerea că deține un potențial erotic 
de calitate, numai că nu aflase metoda de a-și ascunde 
total, fără fisură, înclinația, predispoziția erotică permanent 

cu ceva vîscos în ea. Expoziția de icoane pe sticlă, unde 
l-am cunoscut și pe falnicul domn Abrudan, n-a avut darul 
de a-mi pulveriza bănuiala, dimpotrivă, a pietrificat-o în 
convingere. Eram înarmat cu această certitudine cînd am 
invitat-o la „Enigma”, în salonul artistic de la etaj. Spun asta 
pentru că era cu adevărat deosebit: din decor se distingeau 
etajere și rafturi de bibliotecă, pline cu cărți de tot felul, 
probabile rămășițe ale bibliotecii rămase de la gazda mea, 
doctorul. Și mai era, cu totul special, plafonul: în jurul 
unui candelabru impozant, decoratorul desenase mai multe 
cercuri, toate făcute din alte cărți, cu cotorul prins de tavan 
și paginile desfăcute, amintind instantaneu de tabloul lui 
Arcimboldo. E posibil ca decorul acela cu totul deosebit să 
fi fost un imbold pentru confesiunile artistice ale Valeriei.

Ceva mai apoi, s-a nimerit să străbatem împreună 
aleile unui parc, într-o amiază de vară. O ploaie intempestivă, 
dar specifică anotimpului, a prelungit o jumătate de oră 
șederea împreună sub umbrela coroanei unui castan. Era 
evidentă impaciența și nervozitatea Valeriei. Am încercat 
să le atenuez arătîndu-i cît de liniștit dormea pe o bancă un 
coșar, beat probabil. N-am prea avut succes, după scurtul, 
dar abundentul episod pluvial, doamna Abrudan se arăta 
stînjenită de propria situație, sumara ținută estivală, bine 
umezită, i se lipea de piele și îi sublinia, prea evident, 
generoasele înzestrări anatomice. Stînjeneala era chiar 
necaz, peste trei ore avea întîlnire cu patroana unui complex 
cosmetic unde fusese chemată. Și era departe de casă, nu 
prea avea timp să meargă, să se schimbe. Mai în glumă, mai 
în serios, i-am propus să mergem la mine, avea timp să-și 
zvînte veșmintele. Aproape era o stație taxi și deplasarea 
n-ar fi durat mai mult de cinci minute. Propunerea a fost 
primită cu reticență. Cînd a refuzat-o, Valeria a început 
să turuie despre onorabilitate, statut, ochii mereu atenți ai 
lumii, propria conștiință. Pe acest fond sonor, completat 
de fîșîitul pneurilor pe carosabilul încă umed, am luat-o 
către stația de taxi, chiar doream să ajung la bîrlogul meu 
să mă schimb, să mănînc și să dorm. În stație nu era lume, 
în afară de o florăreasă plictisită, sprijinită de un zid vechi, 
cojit, cu cîteva buchete de flori mărunte de cîmp într-o 
găleată. Mai mult decepționat decît altfel, mi-am zis că 
un buchet mic și multicolor o va mai înveseli pe chinuita 
Valeria. Am cerut un buchet, n-am negociat nimic, doar 
am întrebat-o pe țigancă cum de mai insistă cu vînzarea pe 
așa o vreme. Răspunsul a fost năucitor: „Trebuie, domnuʹ 
de altceva nu mai sunt bună, că-s folosită gata!” M-am 
grăbit să-i ofer modestul buchet doamnei Abrudan. L-a 
primit fără mofturi și, cu scamele unui zîmbet pe buze, 
mi-a spus că s-a răzgîndit, a hotărît să dea curs invitației 
mele, avea timp suficient să-și refacă ținuta. Așa a venit 
și momentul să cedez eu, deși știam că numai de vizite nu 
e pregătită locuința mea, nici dezordinea în care trăiam 
în mod curent nu e cît de cît organizată. Mă consolam 
cu gîndul că avusesem dreptate presupunînd o trepidație 
erotică specială în ființa Valeriei. Fără comentarii, am urcat 
în primul taxi liber și am condus-o la bîrlogul din dotare. 
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Am îndemnat-o să-și usuce bluza și fusta, eu retrăgîndu-mă 
la bucătărie, să fac o cafea. Cînd am revenit, am găsit-o 
în pat, acoperită pînă sub bărbie, tremurînd și mușcîndu-
și buzele. N-a scos o vorbă cînd i-am spus că vin lîngă 
ea, s-o încălzesc. De fapt, nici nu era nevoie, după cum 
s-a dezlănțuit cînd am pus mîna pe ea și am început s-o 
mîngîi. Valeria era reținută, elegantă și delicată în lume, 
aveam eu bănuieli că nu e chiar așa în împrejurări intime, 
dar îi subestimam resursele de senzualitate. După acel prim 
episod, neașteptat și furtunos, au urmat destule altele, la fel 
de consistente, marcate însă de mișcările de prudență ale 
femeii, uneori exagerate. Valeria știa să asculte, era foarte 
vigilentă și se supraveghea sever. Și avea permanent un aer 
speriat, chiar în cele mai banale situații da senzația că e 
copleșită de frică. Și nici n-a vrut să accepte statutul pe care 
am înțeles că îl am, un fel de „supliment alimentar”, mai 
exact „supliment amoros”.

„Hei, domnuʹ Miciora, am ajuns la dumneata, 
suntem echipa de la « Ascensorul »! Ești în lift: Stai acolo 
liniștit, într-un sfert de oră îl deblocăm, te scoatem noi de-
acolo. Numai să nu te agiți!”

„Nu mă agit deloc, domnilor! Eu v-am chemat, eu 
sunt Augustin Miciora, bine că ați ajuns, că am amorțit de 
cînd stau înțepenit în liftul ăsta nenorocit!”

„Gata-gata, nu vă mai enervați, că vă crește 
tensiunea! Se mai strică și lifturile astea, că-s vechi și mulți 
nu le îngrijesc, își bat joc. Ca oamenii, de la o vîrstă încolo 
se mai și îmbolnăvesc! Dar gata, vă rezolvăm noi imediat!”

Cum a auzit primele cuvinte ale depanatorului, 
Gusti Miciora s-a ridicat grăbit în picioare, să se pregătească 
de eliberare. Se uită în oglindă, își netezește părul și își 
verifică ținuta. Nu mai scoate un cuvînt, e, totuși, mulțumit, 
bine că n-au uitat de el, putea fi și mai rău. Din nou, s-a 
lăsat liniștea, cine știe pe unde s-or fi dus meșterii, să facă 
și să dreagă, să pornească din nou liftul, să se elibereze 
și el, frica grozavă, permanentă față de autorități l-a ținut 
departe de anchete, rețineri, de - Doamne ferește! Arestări 
și interogatorii.

„Chiar dacă mă scot ăștia de-aici într-un sfert 
de oră, cum au zis, tot nu mai are rost să merg în oraș, 
toate întîlnirile sunt compromise. Nici explicațiile nu-și au 
rostul, cine ar dispus să dea crezare întîmplării nenorocite 
prin care am trecut?! Ce să mai zic de Miron Voinea, că ăsta 
are boala suspiciunii în sînge”. Abia acum îmi dau seama: 
dacă ne-am fi întîlnit și am fi mers la „Enigma”, ar fi luat 
el în serios istoria cu Valeria Abrudan? Nici pomeneală, 
m-ar fi acuzat de scorneli, falsificări ale realității, cine 
știe cîte altele! Și cînd mă gîndesc că aveam intenția să-i 
povestesc cum, demult, tot la vremea asta a anului și în 
condiții meteorologice asemănătoare, am simțit că relația 
cu studenta cochetă Valeria se duce de rîpă. E adevărat, 
de mai multe ori observasem că era iritată, consternată de 
atitudinea mea pasivă, uneori chiar nepăsătoare, în privințe 
cînd majoritatea bărbaților reacționează prompt, se implică 
total, investesc, riscă, se înhamă hotărît. La îndemnurile ei 
repetate, îndrugam vrute și nevrute. Explicațiile, cîte erau, 

cădeau invariabil pe lîngă doamna cu trăsături oarecum 
nipone. Eram mult mai interesat de elasticitatea și vibrația 
epidermei femeii, decît de insistențele ei, abil ambalate. 
Cum perioada de avînt amoros era consumată, socoteam 
îndemnurile repetate la dezmorțire, activitate, implicare 
fără rost. Mai ales că mai toate pornirile de acest fel s-au 
soldat cu pagube considerabile. Mă străduiam să-i explic 
Valeriei că nu mă mai atrăgeau deloc experiențele de acest 
fel, nu le vedeam utilitatea. Nefiind proastă, pricepea, dar 
se și încăpățîna în încercarea de a mă stimula să-mi schimb 
atitudinea.

Se aud niște lovituri de ciocan, chiar și vocile 
depanatorilor. Bine măcar că se lucrează la salvarea 
cetățenilor plătitori de taxe și impozite care sunt! Dacă nu 
aș fi fost captiv în ascensor, ajungeam civilizat la întîlnire și 
îl duceam pe Miron la „Enigma”. Aș fi insistat să mergem 
acolo pentru că, am observat, e un loc care anunță finaluri, 
precede capătul unei stări, acțiuni, situații. Iar eu sunt chiar 
în pragul unui asemenea sfîrșit de capitol. Tot la „Enigma” 
a început despărțirea de Valeria Abrudan, spectaculos în 
felul lui, a însemnat, de fapt, aruncarea unei pietre în apă. 
Remarcasem rafinamentul doamnei Abrudan în materie 
de bijuterii chiar de la început, cînd relația se rezuma la 
amabilități cordiale. Cu timpul și cu încălzirea subită care 
s-a produs, i-am observat chiar preferințele, predilecțiile. 
Obișnuiam, la vremea aceea, să colind tot felul de prăvălii 
aparte, cele care comercializau produse de serie limitată, 
de la ceaiuri exotice la pălării extravagante. Obiecte stranii, 
utile, atrăgătoare, dar și bijuterii sau parfumuri rare. Cînd 
era să ai noroc, aveai și șansa unor conversații plăcute, 
instructive uneori, cu negustori competenți și binevoitori 
(o astfel de doamnă m-a uimit cînd mi-a indicat un after 
shave potrivit unui fumător, asta după ce mi-a explicat că 
știe de apartenența mea la specie, ea detectează viciosul 
de la 60 de metri distanță). Ei, într-una din aceste prăvălii 
discrete, am văzut o colecție de bijuterii impresionante 
prin eleganță și rafinament. Am discutat și cu patroana 
binevoitoare, femeie încă plauzibilă, chiar știa meserie, 
te învăluia cu informații și detalii atrăgătoare, dacă nu 
chiar cuceritoare, era greu să pleci fără a achiziționa ceva. 
Așa m-a lămurit să cumpăr un colier ornat cu o piatră 
semiprețioasă, calcedonie – numită ea, de culoare vag 
albăstruie, desigur asupră-mi, am invitat-o pe Valeria la 
„Enigma”. A acceptat greu și a venit la întîlnire însoțită, ca 
de obicei, de cohorta de temeri privind apariția împreună 
în spațiul public, fie și la banală cafea. Am urcat la etajul 
imobilului, încă netransformat în salon-bibliotecă, dar 
mai liniștit și discret decît cel de la parter. După ce ne-am 
așezat și am făcut o comandă modestă, cu grijă, am pus pe 
tăblia mesei pachetul cu calcedonia. La vederea bijuteriei 
s-a arătat încîntată și eu m-am pus pe recitat cele povestite 
de patroana prăvăliei în legătură cu calitățile calcedoniei: 
„Da, e ceva frumos și foarte delicat, cîndva am să-l port, 
dar să știi că te contrazici. Ziceai că ești împotriva oricărei 
forme de expansiune, or, acest cadou prețios, recunosc, 
este o variantă destul de subtilă de expansiune a ta în viața 
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mea intimă. Cînd o voi purta, bijuteria asta, oricum, mă va 
obliga să mă gîndesc la tine, indiferent de împrejurările în 
care mă voi afla”. Observația m-a șocat de-a binelea, ceea 
ce-i spusesem legat de expansiune, extindere, viza cu totul 
alte lucruri dar, iată, destul că nu mi-a plăcut, șandramaua o 
luase vertiginos la vale. În loc să mă bucur de dăruirea unei 
bijuterii, eram obligat să iau aminte la tenacitatea tîmpă în 
a formula reproșuri a doar aparent fragile doamne, unele 
îndreptățite, altele fără noimă. Și asta urma la scurtă vreme 
după ce, ca din senin, m-a făcut grămadă cu o întrebare de 
genul cum rămîne cu viitorul nostru. Nici n-avea rost să...”

„Gata, domnu’ Miciora, s-a rezolvat problema, în 
două trei minute îi dă drumu’ colegul, să nu vă speriați! 
Liftul o să coboare la parter, da’ să nu apăsați nici un buton! 
Cînd se va opri să nu deschizi ușile dumneata, am să fiu eu 
acolo, vă scot eu din cabină. Hai că s-a rezolvat repede, 
ați avut noroc!” Și Miciora, după ce a tresărit la somația și 
sfaturile depanatorului, ascultă cum acela coboară scările, 
să-l întîmpine la parter. Așteaptă privindu-și chipul în 
dreptunghiul oglinzii. Sigur, arată mult mai jigărit decît 
la plecarea din bîrlog, timpul petrecut în captivitatea 
ascensorului a lăsat urme apăsate, i se pare lui însuși că a 
îmbătrînit considerabil, pielea s-a șifonat amarnic, ridurile 
sunt parcă mai multe, mai adînci.

„E clar, așteaptă ciubuc, măgarii, de unde dracu’ 
prostia că aș fi avut noroc?! Eu și norocul! Nici la loto, nici 
la cărți, nici o moștenire de la rude bogate și fără copii! Nu 
s-a lipit de mine norocul, cum nu se lipește apa de gîscă. 
Nici măcar în amor n-a fost altfel, mai mult am dat decît 
am primit, ba, de cîteva ori, am luat-o și pe coajă, destul de 
dureros. Păi ce, a fost altfel și cu asta, cu grațioasa madam 
Valeria?! Asta avea planurile ei, nu contam decît în măsura 
în care, din proprie inițiativă, veneam în întîmpinarea 
dorințelor ei. Mi-am dat seama de situația reală abia după 
episodul cu „viitorul nostru comun”: cum eu n-am văzut 
nici unul, datele relației s-au modificat radical, a redevenit 
familistă devotată, iubitoare de soț ponegrit altă dată, 
preocupată de viitorul fiului, teribil de exigentă cu lumea 
din jur, doritoare aprigă de chiverniseală și darnică din 
cale-afară cu reproșurile adresate mie, cel care s-a dovedit 
un biet pigmeu în raport cu visele și aspirațiile ei secrete.

Cabina liftului s-a mișcat o clipă, a înțepenit iar 
vreo două minute, după care Augustina Miciora a simțit că 
nu funcționează din nou, a început să coboare. Cuminte, 
cu servieta în mîna stîngă, încremenit, omul așteaptă 
eliberarea promisă de depanator. Cum a aterizat, cum 
a auzit muncitorul deschizînd ușa, era zîmbitor și fuma 
liniștit. „Gata, domnu’, s-a terminat, v-am eliberat, acum 
puteți merge unde doriți!”. Își strîng mîinile, Miciora se 
bîlbîie cu mulțumirile. „Hai, mai stați un moment, acum 
coboară și colegul, să vă vadă teafăr și plecăm, mai avem 
încă două cazuri în cartier, nu știu ce naiba s-a întîmplat azi, 
parcă a dat boala în lifturile astea dintr-o dată!” Apare, din 
cealaltă cabină, cea rămasă teafără, și colegul depanator. 
Alte strîngeri de mînă, alte prezentări. Cum oamenii se 

arată foarte grăbiți, Gusti Miciora le mai mulțumește o 
dată pentru cele făcute întru salvarea sa, îi dă bancnota 
celui care l-a așteptat la aterizare, după socoteala lui – 
destul pentru mai multe beri sau o sticlă de vodkă bună. 
În sfîrșit!, își aprinde și el o țigară, privind cum cei doi 
își strîng sculele și pornesc repede spre altă intervenție. 
Miciora rămîne singur în holul de la intrarea în bloc, liber 
să plece în oraș, sau să se întoarcă în prăfuitul lui bîrlog. 
Încă mai fumează, acum zgîlțîit de întrebarea cîți Miciora 
au fost prizonieri în cabina defectă a ascensorului. Care 
dintre indivizii înghesuiți în colivie ar vrea, acum, să plece 
în oraș, care ar dori să se întoarcă în bîrlog? E limpede, 
cîștigă cei care „vor acasă”, adică în bîrlogul gata pus la 
vînzare! Măcar acum, la spartul tîrgului, să aleagă cabina 
teafără, cea mai încăpătoare, care, deși pare mai greoaie, a 
circulat nestingherit tot timpul cît el a fost prizonier în cea 
mai mică, aleasă, însă predilect pentru că era prevăzută cu 
peticul de oglindă în care, din ce în ce mai scîrbit, s-a privit 
matinal mai bine de un deceniu. Și Augustin Miciora cel 
dichisit de plimbare și întîlniri prin centru revine în bîrlogul 
personal fără să fi făcut un singur pas în afara blocului. 
Acum nu mai are nici o importanță, dar alege tot cabina în 
care și-a petrecut dimineața. Pe palierul de la etajul lui nu e 
nimeni, nici măcar unul din cei doi locatari mai vechi decît 
el, un ungur văduv și cumsecade, Fazekaș, dar și bizarul 
Costică, becher pensionar, talentat, după spusele doamnei 
administratori Tatiana, în a ascunde o mizerie teribilă în 
propriul apartament. Așadar, cale liberă spre bîrlogul din 
ce în ce mai sărac.

„Casa asta nenorocită uite că nu mai seamănă 
cu aceea din care am plecat dimineață, deși n-a fost clintit 
nici măcar praful. Nu-i vorbă, nici eu nu mai știu bine cîte 
lucruri am aruncat, cîte am dus acasă și am dat de pomană. 
Ciudat însă cum o captivitate pasageră, de numai cîteva 
ore, produce modificări evidente, deși toate lucrurile, cîte 
mai sunt, au rămas la locul lor. Nu e aceeași senzație, dar 
seamănă în bună măsură cu panica încercată demult, la 
capătul celei mai oribile experiențe desfășurate în acest 
spațiu, destul de auster și neprimitor, altminteri. Ei, da, mă 
pot și eu înscrie în corul celor avînd pe buze refrenul clasic 
« Mi-am furat singur căciula! » Mamă-mamă, ce m-am mai 
furat de unul singur, că eu am invitat hoții chiar aici! Și 
cum am mai transpirat, nevoit să mint cu nerușinare, să 
nu rîdă toți de mine! Dar cum ar fi fost să recunosc public 
că am fost un imbecil sadea, mai ales în situația extrem de 
critică, foarte dificilă, cînd a avut loc prăpădul?! Acum, de 
la distanța apreciabilă, stărui să cred că a fost rezultatul unei 
disponibilizări penibile și al unei disponibilități precare. 
Ingrata stare dură de cînd m-am instalat aici, în necunoscut 
și singur cuc. Adaptarea la noile condiții n-a fost ușoară, 
viza două aspecte, ca boabele de sudoare, se scurgea pe 
pereți, sărăcia își spunea cuvîntul apăsat, abia încropisem 
cu ajutorul unui amic, o masă pliantă, două scaune 
desperecheate, un dulap în care erau amestecate haine de 
tot felul, o canapea definitiv expirată. Mai dețineam și o 
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etajeră-bibliotecă, unde figura cea mai prețioasă piesă a 
interiorului, o combină muzicală, achiziționată într-una din 
puținele ieșiri în lumea civilizată. Mare bogăție nu era nici 
în bucătărie: un frigider străvechi, totuși frecventabil, la fel 
ca și aragazul second hand, pe care chiar găteam din cînd 
în cînd. La vremea jafului rușinos, în ziua cînd primisem 
salariul, am reușit să elaborez șase ardei umpluți. La prînzul 
tîrziu i-am consumat pe primii doi, păstrîndu-i pe cei patru 
rămași pentru următoarele două zile. Și așa, mulțumit de 
isprava culinară, m-am îndemnat să ies prin cartier, la o 
plimbare. Am ajuns pînă la o cîrciumă unde poposeam 
destul de des. Nu era un local de lux, cu pretenții, dar avea 
consumatori fideli și numeroși, aproape fiind o piață și un 
parc întins. În dotare figurau și cîteva „dame de companie”, 
de vîrste și calități diverse, de obicei anturate de indivizi 
cu calități incerte. De obicei, evitam clienții localului, fie 
ei obișnuiții casei, fie întîmplători. Preferam să-mi servesc 
consumația singur, retras într-un colț mai aerisit, doar în 
compania angoaselor și problemelor apăsătoare pe care le 
aveam la acea vreme, singurul meu „belșug” în austeritatea 
care îmi marca viața. Nici în acea după-amiză de foarte 
tristă amintire nu am avut un comportament diferit de cel 
obișnuit. Și nici consumația n-a fost una de excepție. Și 
totuși, am comis un gest de curtoazie care m-a costat scump: 
o femeie pe care o mai văzusem de cîteva ori m-a întrebat 
dacă poate ședea și ea la masă. De obicei, la asemenea 
provocări răspundeam invariabil cu un „îmi pare rău, dar 
aștept doi prieteni, ar trebui să apară”. Atunci, însă, n-am 
dat răspunsul-șablon, iar femeia zîmbitoarea s-a așezat cu 
dezinvoltură, a extras din poșetă un pachet de țigări și a 
aprins repede una. Cum deja alunecasem pe toboganul 
îngăduinței, tîmpenia a prins viteză și am întrebat-o dacă 
pot să-i ofer o cafea, un pahar ceva. Sigur că a acceptat 
propunerea, foarte veselă, a venit o propunere, un Cinzano, 
dacă nu cere prea mult. La experiența pe care o proba în 
gesturi și atitudini, sunt convins că și-a dat seama că are 
de-a face cu un nătîng. Se arăta interesată de starea mea, 
îi păream năpădit de amărăciune. Cît am mai băut și ce-i 
voi fi spus, a fost imposibil să rețin. Destul că, sătul de 
alcool și propriile vorbe proaste, am achitat nota de plată 
și am dat să plec. Numai că Lena, așa se recomandase, s-a 
ridicat și ea la masă, nu-i mai pria atmosfera și se gîndea să 
facem cîțiva pași împreună, să mă conducă. La plecare, a 
ținut să-și ia rămas bun de la o prietenă aflată la o masă din 
local, voios convorbind cu un domn cam trecut. În drum 
spre casă, am mai oprit la un magazin, să-mi iau țigări 
și ceva combustibil. Dama Lena m-a așteptat, zicea că o 
pasionează istoriile mele și ține morțiș să mă însoțească. 
În halul în care eram, am înțeles că ar vrea să vină la mine 
și n-am avut de lucru, am invitat-o. A acceptat imediat și, 
la cîteva minute, o serveam cu vodka proaspăt cumpărată. 
Nu mai știu cîte pahare am servit pînă cînd i-am spus că 
simt nevoia unui duș și asta chiar era adevărat. Pe cînd mă 
săpuneam, am auzit-o pe Lena că, surpriză mare, a sosit 
și prietena cu care vorbise la local, vor să petrecem toată 

noaptea împreună în trei.
Nu cred să mai fi stat mult la baie, m-am și 

dichisit, ca pentru un chef zdravăn. Dar, la revenirea în 
cameră, cele două prietene de ocazie dispăruseră. Ca lovit 
în moalele capului, m-am prăbușit pe pat, n-am fost în 
stare de nimic altceva. Șocul a fost atît de violent încît am 
adormit instantaneu. Un somn bolnav, de piatră, din care 
am ieșit nu știu după cît timp, dar cu o durere violentă 
de cap prost. M-am ridicat încet în capul oaselor și, cum 
lumina rămăsese aprinsă, am măturat încăperea cu privirea. 
Primul lucru pe care l-am văzut a fost, de fapt, o dispariție: 
se volatilizase mult prețuita, îndrăgita mea combină 
muzicală. Cînd m-am ridicat să merg la bucătărie, să-mi 
fac o cafea, am observat că dispăruse și singura bijuterie 
de aur pe care o aveam, o brățară care zăcea lîngă combină. 
Măcar pe asta n-o purtasem niciodată, aversiunea față de 
asemenea podoabe la bărbați era dată încă din adolescență. 
Nici bucătăria nu scăpase teafără: de aici dispăruseră toți 
detergenții pe care îi aveam. Era spectaculos ce gospodine 
harnice erau cele două curve! Am luat la rînd toate colțurile 
încăperilor, dar n-am mai sesizat alte dispariții. Cu o 
excepție: nu mai era nici sacoșa mea de călătorie. La urma 
urmei, era normal: hoațele n-aveau la ele decît poșete, cum 
să fi transportat combina muzicală și detergenții?! Și cele 
două sticle de băutură, destinate chefului care n-a mai avut 
loc. M-am întors să iau cafeaua. Aveam bunul obicei să 
mănînc ceva, cît de puțin, înainte de a servi aromatul lichid 
și am deschis ușa frigiderului, știam că mai era ceva salam. 
Da, mai era puțin, dar nu mai era cutia cu cei patru ardei 
umpluți. Asta m-a dat gata! Nenorocitele plecaseră luînd și 
mîncarea proaspăt gătită chiar de mine. Jalnice hoațe cele 
două curve! Cum să mă duc la poliție și să reclam un jaf 
de detergenți și patru ardei umpluți, m-ar fi luat organele 
de dement sadea?! Atît de rușinoasă și caraghioasă mi s-a 
părut întreaga aventură încît am reușit s-o îngrop în tăcere. 
Ei, ceva-ceva tot a mai rămas: de cîte ori am asistat la 
discuții despre jafuri și hoți, intram și eu în vorbă povestind 
cît de jalnici pot fi unii hoți. Un amic îmi povestise cum 
niște amărîți i-au furat din frigider cîțiva ardei umpluți! 
La auzul întîmplării, oamenii aflați în preajmă se amuzau 
copios. Rîdeau, de fapt, de mine și faptul îmi oferea o 
stranie voluptate... Dar atunci, în dimineața cînd am realizat 
că fusesem jecmănit, am trăit momente nu de panică sau 
derută, ci o mare, intensă oboseală. Ceva asemănător simt 
acum, după arestul din ascensor! 

Augustin Miciora chiar e istovit, adoarme cu 
fața către peretele rămas alb, fără rafturile bibliotecii, 
fără tablourile care îl împodobeau, la fel de neted și sărac 
precum pereții ascensorului în care a stat sechestrat o 
dimineață întreagă...

 
Mihai Dragolea

Octombrie, 2015
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Mituri istoriografice. Remapping 
Romanian Literature

 „The national has never been entirely national, 
but has always been embroiled with immanent 
cosmopolitan orientations” (Gerard Delanty). Așadar, 
depășirea unei viziuni atomizate (naționale) prin 
aproprierea unei metodologii transnaționale care poate 
să explice, în contextul actual și nu numai, tensiunile și 
întrepătrunderile tot mai complexe dintre local și global 
devine imperativă. Gerard Delanty propune, în The 
Cosmopolitan Imagination, o metodă viabilă de raportare 
la noile realități sociale, geopolitice și culturale. Ceea ce 
sociologul britanic denumește „imaginarul cosmopolit”, 
adică rețeaua supranațională care se formează în 
momentul contactului și dialogului dintre națiuni și 
culturi (uneori radical) diferite, este, în același timp, 
și platforma unei literaturi plurinaționale, plurilingve, 
care, văzută din această nouă perspectivă, își lărgește 
în mod considerabil posibilitățile de realizare. Este 
necesar, astfel, un nou aparat metodologic și conceptual 
în studiul literaturii lumii. Ultimele decenii au cunoscut 
numeroase teoretizări în world literature: David 
Damrosch, Pascale Casanova, Franco Moretti, Gayatri 
Chakravorty Spivak, Wai Chee Dimock, Theo D’Haen 
etc. au devenit nume de referință pentru fundamentarea 
unor astfel de „macroperspective” globalizante. Totuși, 
marea provocare pentru world literature rămâne 
demonstrarea încadrării („dizolvării”) literaturilor 
naționale în sistemul mondial literar. Mai mult: a 
literaturilor minore, semi-periferice, intrate târziu în așa-
zisa „republică mondială a literelor” (Casanova), având 
în vedere că, pentru culturile mari, canonizate (anglo- și 
francofone în general), participarea la literatura mondială 

cronică literară

este evidentă. Tocmai din acest motiv, apariția în 2018 
a volumului Romanian Literature as World Literature* 
este de o importanță dublă: o dată pentru istoria și critica 
literare autohtone, datorită unei regândiri fundamentale 
a obiectului acestora, și în al doilea rând pentru câmpul 
transnațional al studiilor de world literature, datorită 
unei aplicări critice și pertinente a metodelor sale pe un 
caz particular concret – literatura română.

Miza volumului poate fi esențializată astfel: 
volumul de studii reprezintă un răspuns (incipient, și 
prin asta important) la adresa unui mit deja anacronic 
(mitul unei literaturi naționale omogene), care s-a 
infiltrat în întregul discurs critic, istoriografic și 
sociologic despre cultura română din ultimele secole. 
Acest mit își află originea într-o atitudine paradoxală: pe 
de o parte, discursul metaliterar a încercat să conserve 
(de fapt: să construiască) unitatea unei literaturi române 
pe pretexte teritoriale, lingvistice sau etnice, dar, pe de 
altă parte, acest proiect de organizare a fost influențat 
la rândul său de un complex inerent culturii române, un 
complex al lipsei de sincronizare în marea arenă literară. 
Au existat două direcții care au încercat să răspundă 
acestui paradox: (a) o istoriografie naționalistă, 
conservatoare, ale cărei încercări au fost acelea de a 
contura o literatură-enclavă, autotelică și unitară, și (b) 
o istoriografie progresistă, relativ cosmopolită, care 
urmărea sincronizarea imediată cu Occidentul, astfel 
încât literatura locală ajungea să fie doar o reflectare 
tipologică a literaturii europene. Aceste două tendințe 
se întrepătrund.

În momentul în care opoziții împământenite 
precum tradiție-modernitate sau autohtonism-
occidentalism se dovedesc a fi elemente ale aceluiași 
discurs identitar, devine evident bias-ul de la baza unei 
consistente părți a istoriografiei literare românești. 
Astfel, distanța dintre cei doi poli critici ai istoriei 
literare române din secolul al XX-lea este neutralizată: 
atât fantezia organicistă călinesciană, a literaturii 
naționale unitare aflată într-o dialectică evolutivă 
firească și într-o omogenitate fără cusur, cât și visul 
progresist și sincronist al lui Lovinescu, în care cultura 
română devine o simplă miniatură a culturii europene, 
devin sub această perspectivă tentative de întărire 
a unității literare. Această ipoteză este întărită și de 
faptul că Lovinescu scrie Istoria literaturii române 
contemporane imediat după momentul 1918, cel al 
Marii Uniri (iată, astfel, motivul intenției generale de 
sincronizare în contextul european), iar G. Călinescu 
scrie voluminoasa Istorie după Tratatul de la Viena din 
1940, în urma unor pierderi teritoriale considerabile 
pentru România. În această ordine de idei, studiul 
„Beyond Nation Building”, semnat de Alex Goldiș, 
este un punct nodal al volumului în ceea ce privește 
atât surprinderea unor simptome osificate ale unei 
culturi național-centriste, identitare, cât și ridicarea 
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unor probleme fundamentale cu vedere la posibilitatea 
unei ulterioare istoriografii transnaționale a literaturii 
române. Putem discuta chiar despre o „geoestetică” 
(p. 99) în spatele acestor proiecte istorice, prin care se 
elaborează o valorificare naționalistă suspectă. Goldiș 
propune, în schimb, „an interactional historiography” – 
un studiu istoric al importurilor și exporturilor culturale: 
Romanian Literature... poate fi consultat ca un prototip 
pentru un asemenea plan. Iar două dintre elementele în 
care interacțiunea supranațională este observabilă cel 
mai clar în literatură sunt, pe bună dreptate, intertextul 
și traducerea.

 Eseul lui Carmen Mușat și cel al Mihaelei Ursa 
discută problema imitației, respectiv cea a traducerilor 
din literatura română. Această dezbatere este clasicizată 
în istoria critică a literaturii române: încă de la manifestul 
Daciei literare din 1840, inspirația din marile literaturi 
ale lumii, precum și traducerile din acestea au fost 
privite ca fiind insuficiente. În cadrul Junimii, acest 
topos al „formelor fără fond” trădează aceeași fixație 
identitară. Cele două eseuri propun o regândire a acestui 
fenomen. În primul, Carmen Mușat argumentează 
că imitația este un procedeu inerent nașterii oricărei 
literaturi naționale, deoarece însăși obsesia originalității 
(cea care a provocat probabil cele mai multe complexe 
în literaturile minore de-a lungul secolelor) provine 
dintr-o dorință de imitație a culturilor dominante (Franța 
în epoca pașoptistă, Germania în cea junimistă). Într-o 
expunere diacronică a importurilor în literatura română, 
Carmen Mușat demonstrează importanța pe care o are 
mimetismul în configurarea unor noi realități literare 
locale, amintind de ipoteza morettiană a circulației 
formelor literare. În eseul Mihaelei Ursa, este răsturnată, 
la fel, o altă axiomă implementată încă din pașoptism, 
anume ideea traducerilor care „nu fac o literatură”. Din 
contra, traducerile sunt regândite ca însăși instrumentele 
prin care se consolidează o literatură națională, iar o 
analiză statistică a traducerilor în limba română poate 
arăta modul de manifestare a influențelor acestora. De 
altfel, cantitatea traducerilor din română în alte limbi 
arată care este poziția acestei literaturi în contextul 
global și în ce grad participă ea în literatura lumii. Cu 
toate acestea, nici Carmen Mușat, nici Mihaela Ursa 
nu insistă îndeajuns pe rolul imitațiilor și traducerilor 
ca înseși fundațiile unei literaturi naționale (și chiar 
europene) încât să pună sub semnul întrebării ideea 
unei autenticități identitare a priori. Altfel spus, 
imitațiile (intertextul) și traducerile sunt definite, în mod 
convențional, ca factori catalizatori, ci nu constitutivi.

 Cele două studii au ca obiect metodele prin 
care literatura lumii circulă în și din teritoriul literaturii 
române actuale, așadar la o scară macro și pe perioade 
lungi de timp. Dar această analiză poate fi făcută și în 
cadrul unei singure mișcări literare sau chiar a operei 

unui autor individual. Ceea ce întreprinde Andrei Terian 
este să „atace” însuși unul dintre nucleele în jurul căruia 
se consolidează narațiunea identității naționale: poetul 
național, care, în procesul de mitizare, ajunge cel mai 
adesea să simbolizeze centrul de greutate al canonului 
literar al unei nații. Mihai Eminescu, reprezentat în istoria 
literară română ca o existență monadică și unică, odată 
ce este poziționat în interiorul sistemului schimburilor 
culturale internaționale (ci nu în afara lui, ca în celebrul 
eseu maiorescian), ajunge să se deschidă unei pleiade 
de influențe și relații care, va dovedi Andrei Terian, se 
extind dincolo de spațiul european. Studiul face mai 
mult decât să urmărească zonele de confluență ale 
operei eminesciene cu alte culturi. Eșuând în încercarea 
de a concura cu marea literatură a Europei și cu „eroii” 
săi printr-un amplu proiect poetic mito-narativ, în care 
să se cristalizeze un ethos național specific, Eminescu 
aproprie cultura hindusă celei române: Vedele sunt 
recitite ca „folclor” național, pe care poetul și-l însușește 
și prin prisma căruia își reconfigurează întreaga operă (p. 
48). Specificul național reprezintă, de fapt, mai puțin un 
element preexistent și mai mult un dialog transcultural, 
în care Eminescu „citește literatura lumii ca literatură 
română și scrie literatură română ca literatură a lumii” 
(p. 52). Opera lui Eminescu ajunge, astfel, să se deschidă 
și să participe în sistemul unei vaste tradiții eurasiatice 
supranaționale – ajunge să fie reteritorializată în world 
literature.

Eminescu reprezintă, am putea zice, un 
„nucleu mitic” al literaturii naționale române, o „origine 
simbolică”, motiv pentru care eseul lui Andrei Terian este 
și cel care inaugurează volumul de față. Putem discuta, 
însă, și despre o „origine istorică”, a cărei eterogenitate 
a fost cauza a numeroase dispute. Literatura română 
premodernă a fost limitată, de cele mai multe ori, la 
literatura scrisă în idiom relativ român și în mare parte 
pe teritoriul României actuale (a se vedea Istoriile 
lui Călinescu sau Manolescu) și supusă unei selecții 
reducționiste, așadar unui decupaj ineficient din punct 
de vedere documentar. Această premisă face obiectul 
de studiu mult mai „digerabil”, dar omite o însemnată 
parte din scrierile medievale din zona est-europeană, a 
căror importanță în dezvoltarea germinativă a literaturii 
române nu poate fi diminuată. Centrarea istoriografiei 
așa-zis ortodoxe pe „focarele de literaturitate” din 
literatura premodernă nu este nici ea de ajutor: într-o 
epocă a colajelor, a traducerilor, a compilațiilor și a 
readaptărilor, criteriul originalității este futil din punct 
de vedere științific. Ceea ce subliniază Bogdan Crețu, 
exemplificând prin cazurile lui Milescu și Cantemir, 
este chiar transnaționalitatea lumii pre-naționale 
(p. 60), fapt ce demonstrează, totodată, originea din 
start transculturală a oricărei literaturi naționale. 
Problematica literaturii premoderne este discutată și de 
Caius Dobrescu, a cărui tematică este reprezentată de 
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relațiile literaturii române cu imperiile din jur în secolele 
XVIII-XIX, trasând travaliul modernizării în cadrul mai 
multor raporturi vizavi de tendințele imperiale europene 
est-centrale. Teza lui Caius Dobrescu este, așadar, 
faptul că imperialismul reprezintă (în ciuda cruzimilor 
și tiraniilor adesea asociate acestuia) un motor istoric 
pozitiv, un factor determinant atât al coliziunilor 
dintre culturi și literaturi diferite (soft commerce), cât 
și al cristalizării literaturilor naționale. Terminologia 
lui C. Dobrescu delimitează patru faze istorice: 
interimperialism, paraimperialism, metaimperialism și 
transmetropolitanism. Pe lângă sensul vag al acestor 
concepte, teza lui Dobrescu devine problematică 
printr-o raportare (în continuare național-centrică, am 
spune, deoarece subzistă pe dihotomia implicită dintre 
un stat național și un imperiu de referință) controversată 
față de imperialism și colonialism. 

De cealaltă parte a baricadei se află studiul 
lui Bogdan Ștefănescu. Temporal, tezele celor doi sunt 
situate în zone diferite, dar ambele ating problema 
imperialismului/colonialismului și a raportului dintre 
culturile statelor dominante și culturile celor subjugate, 
„asuprite”. Dacă Dobrescu vede în acest fenomen un 
teren fertil pentru comerțul cultural (deși, de cele mai 
multe ori, un comerț unidirecțional), așadar un „paradis” 
al transculturalității, Bogdan Ștefănescu analizează, 
prin lentile postcolonialiste, un simptom răspândit 
în fostele state colonizate, regăsit și în literatura 
română postcomunistă: toposul vidului, complexul 
vacuității (identitare, naționale, existențiale etc.). 
Privind comunismul în Europa de Est ca pe o formă 
specifică de colonialism, Bogdan Ștefănescu propune o 
comparație între culturile fostelor colonii africane sau 
asiatice și culturile fostului bloc socialist, identificând 
un nucleu tematic comun (vidul). Mai importantă 
decât identificarea nucleului comun este, însă, tocmai 
această suprapunere transculturală între zone geografice 
îndepărtate, ale căror istorii nu au avut tangențe 
vizibile și nici dialoguri relevante, ceea ce situează 
Europa de Est într-o sferă culturală mult mai largă, 
supra- și transnațională, cea a așa-zisului „modernism 
malign”. Eseul lui Bogdan Ștefănescu poate fi analizat 
în paralel cu eseul lui Mircea Martin, care discută un 
fenomen istorico-cultural de largi dimensiuni, strâns 
legat tot de imperialismul sovietic: realismul socialist, 
relevat ca world subsystem – o coagulare culturală de 
largi dimensiuni și o configurație supranațională par 
excellence. Ceea ce Mircea Martin observă însă este 
o lipsă a unei răspândiri organice a acestui fenomen în 
Europa de Est, datorată unei adoptări forțate a acestuia în 
fiecare stat sovietic și unui mod de aplicare standardizat 
(aceeași tematică pro-proletcultistă, aceeași tipologie 
de personaj principal, aceleași procedee narative etc.), 
ceea ce determină și titlul articolului: „A Geoliterary 
Ecumene of the East”. În spatele studiului, se face simțită 

o atitudine anticomunistă specifică istoriografiei române 
despre „obsedantul deceniu”: realismul socialist este 
reprezentat mai degrabă în termeni antagonici, negativi, 
ca un full stop în istoria culturală europeană („a wrinkle 
in world literary time” – p. 253); acest bias ignoră, 
astfel, ceea ce este interesant din punct de vedere istoric 
în acest fenomen – ideea unui dialog transcultural de 
mari dimensiuni în cadrul blocului socialist din secolul 
XX, a expansiunii unei formule literare supranaționale 
comune.

Revenind la eseul lui Bogdan Ștefănescu, 
aparatul metodologic nu depășește zona 
postcolonialismului și nu ia în considerare și alterările 
din cadrul colonizatorului în contactul cu colonia, 
sau, mai general, din cadrul literaturilor mari în 
contact cu literaturile minore, prin diferite tipuri de 
export cultural. Despre exporturile literare ale culturii 
română vorbește Mihai Iovănel, analizând cazurile lui 
Mircea Eliade, Emil Cioran și Eugéne Ionesco. Iovănel 
identifică, astfel, care sunt strategiile de rebranding ale 
acestor trei autori români de circulație internațională 
în Franța perioadei postbelice. Ce propune criticul 
este o cronogeometodologie (p. 219), luând în calcul 
poziționările temporale (evolutive) ale acestor autori 
în cadrul culturii române, în primul rând, și europene, 
în al doilea rând. Astfel, opere care în România nu au 
avut parte de o recunoaștere specială în contextul literar 
local (un context aflat într-o presupusă defazare, precum 
cel românesc), pot, odată intrate în alt sistem (în acest 
caz, cel francez), să aibă un succes impresionant tocmai 
datorită noutății pe care aceste opere o reprezintă în noul 
spațiu și în noua temporalitate (prin limbaj, tematică, 
stil ș.a.m.d.). Similar, Doris Mironescu discută cazul 
scriitorilor exilați. Cazurile Hertei Müller, al lui Andrei 
Codrescu și al lui Norman Manea sunt bine cunoscute, 
iar statutul lor de scriitori care aparțin sau nu culturii 
române este problematic. Într-o perspectivă world lit, 
însă, tentativele de poziționare clară într-un sistem 
național sunt abandonate. În schimb, ceea ce importă 
pentru articolul lui Doris Mironescu este mai degrabă 
configurarea spațiului românesc în textele celor trei 
autori discutați – mai exact, dez-autohtonizarea acestuia 
și impregnarea lui cu elemente extranaționale, globale. 
Articolul de față este mai mult un exercițiu de close 
reading prin care sunt identificate elementele străine 
din descrierile spațiului local și, deși se poate dovedi o 
întreprindere interesantă, scopurile sale se opresc aici.

Totuși, cazul cel mai grăitor de export literar 
român este cel al avangardiștilor, care, părăsind sistemul 
culturii naționale, produc mutații semnificative în istoria 
culturală occidentală. Ceea ce subliniază Ovidiu Morar 
este originea iudaică a majorității avangardiștilor care 
au exportat acest fenomen cultural în Occident (Tzara, 
Fundoianu, Voronca, Gherasim Luca etc.), adăugând 
o nouă dimensiune acestui schimb intercultural, care 
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a adus, la începutul secolului XX, pentru prima oară 
România într-o poziție frontală în Europa. Cu atât mai 
semnificativ este contextul național și modul prin care 
acesta a determinat apariția acestei atitudini artistice, 
care, odată „dezrădăcinată”, a fost cauza răspândirii unei 
adevărate revoluții mondiale pe plan artistic. Anterior 
acestei răspândiri este important de remarcat existența 
unei dihotomii ideologice în câmpul literar al culturii 
românești de la începutul secolului trecut, pe care o 
aduce în discuție Paul Cernat: cea dintre avangarda 
mai sus menționată, revoluționară și preponderent de 
stânga, și Generația Tânără, reprezentanta trăirismului 
și a „ariergardei” conservatoare, de dreapta. Paul 
Cernat vede în această dihotomie două fețe ale aceleiași 
monede: două tabere ideologice cu scopuri similare 
(pentru Cernat, similitudinea se oprește la caracterul 
lor antimodern, în sensul lui Compagnon) sau, folosind 
metaforele criticului, două „vase comunicante”, două 
„brațe ale aceleiași foarfeci”. Ambele tabere își propun 
să modifice poziția literaturii naționale române în 
contextul european, este adevărat; dar asimilarea celor 
două în același tip de modernism angajat, mai ales 
într-o perspectivă world lit, este o mișcare conceptuală 
falacioasă. Tendințele trăiriste de dreapta erau centripete, 
reprezentând mai degrabă un reviriment naționalist 
decât o deschidere spre contextul european. Membrii 
acestei generații devin relevanți în sistemul global 
abia după ruptura ideologică (a se vedea contribuția 
lui Mihai Iovănel). Avangarda, în schimb, este din start 
a-națională și, totodată, participă nemijlocit în world lit.

Este adevărat, totuși, că ideologiile pătrund 
în spațiul național tot prin contacte transculturale 
(revoluția herderiană în sine este un exemplu). Există 
cazuri în care, totuși, fenomene culturale și ideologice 
importate suferă modificări într-o cultură locală, 
primind noi valențe. Acesta este și cazul generației 
’80, discutată în contribuția Teodorei Dumitru. Având 
în vedere că una dintre sursele principale și oficiale ale 
optzecismului a fost generația Beat americană din anii 
’60, ne-am aștepta și la o adoptare a ideologiei anti-
capitaliste din spatele acestei mișcări. Totuși, generația 
Beat a fost, în contactul cu literatura optzecistă, 
sterilizată – caracterul său politic în sine a fost redus la 
minim sau, în unele cazuri, întors pe dos: Occidentul, 
antagonistul principal în operele unor Ginsberg sau 
Kerouac, este idealizat, fetișizat, glamourized (cel mai 
pregnant, probabil, în multe dintre poemele lui Mircea 
Cărtărescu). „Liberalizarea” beatnicilor avea, desigur, 
o valență subversivă în contextul ultimei decade sub 
comunism. Generația Beat este transformată, alterată, 
recontextualizată prin generația optzeci, arătând că, deși 
puteau fi considerați „cu greu «internaționali» în ceea 
ce privește receptarea, erau transnaționali prin practica 
scrisului” (p. 284).

În fine, o temă importantă în world literature 

este problema literaturilor minoritare. Mai exact, a 
„microliteraturilor” care apar în relație cu literaturile 
mari, naționale, centrale. Deoarece aici este un punct 
orb al oricărei istoriografii naționale, fie ea a națiunii-
origine sau a națiunii-gazdă, o analiză pertinentă a 
acestui fenomen este imperativă. Mircea A. Diaconu și 
Imre József Balázs răspund acestei dileme și lansează 
piste de discuție în acest sens. Mircea Diaconu propune 
o panoramă a acestui fenomen, propunând terminologia 
de microliteraturi intra- și extrateritoriale. Astfel, cazuri 
de microliteraturi intrateritoriale sunt literatura maghiară 
și cea germană din Transilvania, iar extrateritoriale – 
literatura Republicii Moldova sau a autorilor români din 
Serbia. Aceste „anexe culturale” (cum pot părea dintr-o 
perspectivă națională) sunt, de fapt, într-o negociere cu 
centre culturale multiple – atât cu sistemul național în 
care se află, cât și cu „țara de baștină”, fapt ce le determină 
pluriteritorialitatea și le încadrează, simultan, în două 
(sau mai multe) sisteme literare diferite. Reconsiderarea 
acestora trebuie gândită în termeni transnaționali. Imre 
József Balázs particularizează această problemă prin 
cazul literaturii maghiare din Transilvania, mizând pe 
afilierea sa multiplă la diferite literaturi, culturi și spații 
geografice (locale sau globale). Criticul adaugă metafora 
whirlpool („vârtej”) celor două metafore morettiene 
(tree and wave) pentru a desemna complexitatea acestui 
fenomen al literaturii minoritare (în sensul împrumutat 
de la Deleuze și Guattari) – mai mult decât o propunere 
metodologică, este mai degrabă un instrument metaforic 
sugestiv pentru teza acestuia.

Toate aceste implicații surprind faptul că 
tripla definiție a literaturii globale dată de Damrosch 
este aplicabilă și în cazul recitirii literaturii române „as 
World Literature”. O dată, ea este o reflectare eliptică 
a literaturii naționale, având în vedere că elementul 
local suferă o serie de transformări și alterări când este 
trecut prin noile grile. În al doilea rând, este o literatură 
care câștigă prin traduceri, fie ele ale unor opere 
particulare sau a întregii culturi: devine, astfel, un mod 
de confruntare cu alteritatea, un „comerț” al diferențelor 
interculturale. În al treilea rând, este o metodă 
specifică de lectură, prin care literaturi particulare sunt 
reteritorializate și recontextualizate. Destabilizarea 
prin includerea în world literature a literaturii române 
scoate în evidență tocmai „calitatea de palimpsest” (p. 
12) a acestei literaturi: ea devine un „nod” (în sensul 
lui Valdés) în care întrepătrunderile mai multor culturi, 
precum și participarea la constituirea altor literaturi 
devin câmpuri necesare de studiu. 

Problema world literature este strâns legată 
de problema globului – odată ce globul începe să fie 
definit mai puțin ca o formațiune geopolitică în proces 
de omogenizare și mai mult ca ansamblu de alterități 
socio-culturale, care își formează identitatea tocmai 
prin poziționarea în sistemul economic și politic global 
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(conform ideii de world-system a lui Wallerstein), 
literatura mondială depășește sfera unei adunări 
democratice internaționale de reprezentanți literari ai 
fiecărei națiuni. De altfel, colecția de studii propusă 
de Mircea Martin, Christian Moraru și Andrei Terian 
nu este nici pe departe un proiect anti-național sau o 
amenințare la adresa conceptelor de „stat național”, de 
identitate națională sau regională. Dimpotrivă, acestea 
sunt resemantizate și revalorificate.
______________
*Mircea Martin, Christian Moraru , Andrei Terian (coord.), 
Romanian Literature as World Literature, Bloomsbury 
Publishing, 2018.

Daiana GÂRDAN

Antimodernii martiri și Lovinescu

 
 Ultimii doi ani au dat pe piața critică poate cele 
mai relevante revizitări teoretice (extrem) contemporane 
ale modernității românești văzute în context european. 
Mă refer aici la volumele Teodorei Dumitru, 
Modernitatea politică și literară în gândirea lui E. 
Lovinescu și Rețeaua modernităților. Paul de Man – 
Matei Călinescu – Antoine Compagnon, ambele apărute 
la Muzeul Național al Limbii Române în 2016, dar și la 
mai recentul și amplul studiu pe care ni-l propune Oana 
Soare despre antimodernitate și antimodernii autohtoni. 
 Ceilalți moderni, Antimodernii. Cazul 
românesc* angrenează teoriile lui Compagnon despre 
modernitate și antimodernitate în spațiul literar și 
cultural românesc de final de secol XIX și primă jumătate 
de secol XX. Volumul propune un amplu excurs teoretic 
care analizează, la firul ierbii, conceptul de antimodern 
al lui Compagnon, urmat de câteva studii elaborate 

de caz în care disecă biografiile, orientările politice și 
ideologice și textele literare, critice sau teoretice ale lui 
Maiorescu, Iorga, Ibrăileanu, Caragiale, Blaga și alții, 
în virtutea exhibării, dacă nu a profilurilor antimoderne 
ale moderniștilor sau tradiționaliștilor noștri, măcar a 
liniilor fine prin care aceștia se despart de curentele și 
ideologiile la care au fost anexați în istoriografia literară 
autohtonă.
 Oana Soare realizează, în prima parte a 
amplului său studiu, un soi de portret de autor al lui 
Antoine Compagnon ca teoretician al modernității și 
antimodernității. Analiza conceptului de antimodern 
se autogenerează printr-un close reading al celor 
trei studii ale teoreticianului francez (La Troisième 
République des Lettres din 1983, Les cinq paradoxes de 
la modernité din 1990 și Les Antimodernes. De Joseph 
de Maistre à Roland Barthes din 2005) care, în rețea, 
compun o istorie literară alternativă a modernității 
prin analiza antimodernilor. Pentru Oana Soare, în 
siajul lui Compagnon, antimodernul vizează categoria 
spiritualului (ideologiile) mai degrabă decât cea a 
literarului (esteticile) și se plasează ca o poziție din prag, 
ambivalentă („insul aflat la cumpăna dintre secolele 
XIX și XX, ni monarchiste ni républicaine” în primă 
instanță, reprezentatul noii burghezii antidemocrate), 
scindată între două temporalități și definit eminamente 
de și prin paradox. Antimodernul cu care lucrează Oana 
Soare în interiorul volumului este „modernul lucid și 
mefient, cel nepăcălit de marile povești ale modernității 
(…) ale cărei mituri autolegitimatoare le vor contesta 
din interior”. Raportați în mod constant la moderni și 
la tradiționaliști, antimodernii lui Soare via Compagnon 
sunt antiprogresiști și antitradiționaliști, moderni 
emancipați care au depășit vârsta revoluționară și care 
contestă formulele contemporane din interiorul și cu 
muniția lor. 
 Aplicabilitatea terminologiei lui Compagnon 
în spațiul românesc apare pentru Oana Soare drept 
necesară și revelatorie. Eforturile autoarei sunt, în 
majoritatea covârșitoare a cazurilor, de redempțiune și 
recuperatoare a unor atitudini antimoderniste sacrificate 
în virtutea unui țel patriotic de alfabetizare culturală 
a maselor. Singura persona non grata din demersul 
Oanei Soare (așa cum recunoaște de altfel, concluziv, 
la finalul volumului) este Eugen Lovinescu, care – 
aproape psihanalizat în interiorul capitolului care îi 
este dedicat, răstălmăcitor al lui Tarde în efortul de 
a-și valida teza formelor care își produc fondul, orbit 
de aura revoluționară – departe de a fi autorul unei 
istorii obiective, este „istoricul partizan care scrie 
și reinventează o istorie accentuând unele poziții, 
ocultându-le sau deformându-le polemic pe altele”. 
Deși în excursul ei autoarea nu uită să menționeze rolul 
fundamental al lui Lovinescu în epocă („Modernismul 
lui Lovinescu a salvat, în fond, chiar literatura, asfixiată 
de doctrina tradiționalistă rigidă a sămănătorismului”), 
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îl instrumentalizează (analizând raporturile lui cu Iorga 
sau textele lui Maiorescu de pildă, pe care încearcă 
să-i recupereze ca antimoderni parțiali sau sacrificați) 
ca punct de reper modern (acest „mare prestidigitator 
al modernității noastre”) în raport cu care îi situează 
pe antimoderni. În ciuda demersului științific și riguros 
documentat, loialitatea de principiu față de conceptul 
de antimodern a Oanei Soare îi subminează pe alocuri 
abordarea.
 Probabil punctul forte al volumului este 
discuția care-i prinde într-un soi de rețea pe Maiorescu 
– Ibrăileanu – Iorga (și Lovinescu, dar ca reper 
reprezentativ al modernului). Maiorescu – caz de 
„cenzură interioară și presiune a spațiului românesc” 
–, recitit și clasat ca dosar de Lovinescu pentru 
istoriografia românească ulterioară, este antimodern căci 
deziluzionat și „nepăcălit”, oripilat de modelul revoluției 
franceze, pe care o vede drept legiferare a crimei („În 
spatele sloganului «libertate, egalitate, fraternitate»  se 
ascunde intoleranța de orice fel, reprezentată elocvent 
prin ghilotină”). Plasat în contra-curent, care respinge 
transplantul de cultură și de ideologie revoluționară 
franceză ca soluție pentru cultura autohtonă, în siajul 
unei „temeri de moarte” sau de sufocare a culturii 
românești, criticul de la Junimea este totodată și 
anticonservator, în sensul în care respinge ambele 
poziții extreme (conservatorism vs. liberali). Dacă „[S]
trigătul său antimodern e unul sugrumat” (autocenzură), 
cazul lui Iorga duce mai departe lupta împotriva „crimei 
culturale” produsă de invazia formelor străine. Cazul lui 
Iorga însă este și el unul de autosacrificare în virtutea 
alfabetizării culturale a maselor. Pentru Iorga – și 
aici rezidă filonul antimodern – tradiționalismul nu 
este decât rezultatul faptului că singura carte pe care 
consideră că o poate juca în contextul dat este cartea 
naționalismului („Tradiționalismul său rigid ne apare, în 
această situație, ca o patologie a antimodernului, maladie 
accentuată și de decalajul modernității românești”). 
Varianta sămănătoristă îi apărea lui Iorga singura soluție 
valabilă, în contextul unei țări preponderent rurale, era 
„singura formă pe care o credea pliabilă peste fond”, 
în timp ce importul de formule era riscant, în măsura 
în care spațiul românesc ar risca să devină o „colonie 
franceză”. Cazul Ibrăileanu, în viziunea Oanei Soare, 
este unul reconciliant („împătimit al spiritului național 
deschis către fenomenul modernității”), pe care teoria 
despre specificul național l-a condamnat în posteritate 
la eticheta tradiționalistă. Ibrăileanu este antimodern 
prin falia dintre acceptarea necesității modernității și 
reticența față de câștigurile acesteia producătoare de 
pierderi („Ibrăileanu este unul dintre primii moderni 
care se întreabă ce se pierde atunci când se câștigă”). 
Propunerile lui Ibrăileanu vizau reformele necesare 
în interiorul societății rurale românești și în speță 
țăranul social, propuneri de occidentalizare așadar a 
spațiului românesc prin chiar specificitatea sa („Viața 

românească cerea transformarea plăieșilor lui Ștefan cel 
Mare în cetățeni”). Și ca romancier (Adela) Ibrăileanu 
intră în sfera de irizații antimoderne, prin ficțiunea 
recuperatoare (roman-retro) de factură proustiană – un 
alt soi de reconciliere a formulei moderne cu o materie 
a tradiției.
 Nu mai puțin ofertante sunt, în volumul Oanei 
Soare, discuțiile dedicate lui I.L. Caragiale și Camil 
Petrescu, unde în cazul celui dintâi autoarea recitește 
textele literare și de corespondență cu conștiința 
existenței unei „subversiuni antimoderne”, iar în cazul 
celui de-al doilea revizitează tensiunile care se ivesc în 
textele (memorialistice în speță), create de „pulsiunile 
atavice” ale unui modern subminat de propriile 
slăbiciuni față cu „sublimul tradiției” sau „un antimodern 
vulnerabil în care se revoltă periodic demonul modern 
în cea mai reductibilă formă: aspirația progresistă”. De 
un tratament recuperator au parte în Ceilalți moderni… 
și Blaga, dar și Fundoianu, Eliade, Cioran și Steinhardt, 
ale căror exiluri sau plasări în „ariergarda avangardelor” 
le trădează apetențe antimoderne. 
 Cercetătoarea închide volumul cu o scurtă 
trasare a tatonărilor conceptului de antimodern în spațiul 
românesc, trecând în revistă trei demersuri de acest fel 
(Matei Călinescu, Sorin Alexandrescu și Eugen Simion), 
racordate toate la (și legate de) figura lui Emil Cioran, 
care, până la finalul studiului său, rămâne singurul 
antimodern aproape după rețetarul Compagnon. Amplul 
studiu al Oanei Soare, autosabotat poate în dimensiunea 
sa științifică doar de atitudini transparente în raport cu 
opțiuni de natură foarte personală ale autoarei și de câteva 
(supărătoare) repetiții în mecanismul demonstrativ al 
fiecărui excurs, este, fără îndoială, o contribuție da mari 
proporții pentru teoria și critica românească actuală, de 
recomandat cu insistență pentru orice cercetare viitoare 
care vizează modernitatea românească.
___________
*Oana Soare, Ceilalți moderni, Antimodernii. Cazul românesc, 
Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2017.
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Rita CHIRIAN

Despre neașezarea unui război
 

 Febra Centenarului a cuprins editurile. Desigur, 
acolo unde este loc de festivism, luminății, sensiblerii 
și, de e cu putință, bani, acolo se va fora cu neabătută 
încredere. Nu altfel se pot explica titlurile în rafală, care 

marchează Centenarul. Nu spun că nu e lăudabil, căci 
fibra națională vibrează vrând-nevrând. Dar se poate 
întâmpla ca tocmai excesul buruienos să anemieze niște 
cărți care, în vremuri mai puțin inflamate patriotic, ar fi 
avut ecouri mai clare. 

Și, românește, inflației de titluri se adaugă și 
opacitatea ori dezinteresul unor editori care, în ciuda 
faptului că au în mână o carte cu totul remarcabilă, 
despre care se știe deja că, epuizându-și primul tiraj 
– probabil neglijabil –, ar vinde substanțial, lasă să se 
stingă vipia. Am în minte Scrisori de pe front, cartea 
Mirelei Florian, scoasă la Muzeul Țăranului Român 
și, firește, intruvabilă. Poate se urmărește o vânzare a 
drepturilor, dar până atunci este ce să citim, și numai 
dacă ne uităm la Humanitas: Nicolae S. Șucu, Viața și 
aventurile unui cioban român în Bulgaria în vremuri de 
război, 1908-1918, Marcel Fontaine, Jurnal de război: 
Misiune în România. Noiembrie 1916 – aprilie 1918 sau 
Raul Dona, Jurnalul unui medic militar: 1917-1918. 
Cum s-a întâmplat Marea Unire? Și, dacă s-a întâmplat, 
nesperat, în ciuda a ceea ce părea să ne iasă din urna 
sorții, ce-am izbutit să facem cu ea? Care au fost 
sacrificiile și care au fost virtuțile ori slăbiciunile puse în 
slujba „Idealului Național de Carnaval” (cum îl numește 
Dona)? Posibile răspunsuri – ca și justificări-premise ale 
neorânduielii de azi – se întrețes în aceste cărți. Ele spun 
mai mult, fiindcă vin din creiere foarte departe de a fi 

teziste, decât ar putea spune istoria canonică. (Și cine a 
îndrăznit, dintre istorici, să mai scoată vreun cuvânt în 
afara firitiselilor obișnuite și-a pierdut până și cinstea de 
a fi numit istoric, degradat fiind la căldicelul supranume 
de eseist…)

Raul Dona a trăit Marele Război la vârsta 
maturității. Avea 43 de ani când România a ieșit din 
neutralitate. Nu are nici avânt tineresc, nici energie 
de gazetă, numai bună de pus la temelia unui edificiu 
himeric. Cu puțin înainte de a se porni cascada 
evenimentelor, Dona se căsătorește (februarie 1916) cu 
cea de-a treia fiică a lui Delavrancea, pictoriță. După 
primele înfrângeri, Bucureștiul fiind amenințat de 
apropierea trupelor germane, familia doctorului Dona 
se retrage în Moldova. I se naște un copil în octombrie 
1916, așa că are destul motiv să supraviețuiască și să …
scrie. Îi face copilului un jurnal de sugar, consemnând 
evenimentele familiale, progresul, poznele, sâcâielile de 
copil, zbaterile părinților pentru a asigura cele necesare, 
gânguritul, primii pași, galerie de tandrețe proiectată 
pe fundalul cumplitelor episoade în care un neam de 
nici șapte milioane de oameni se războiește cu multele 
milioane a șase popoare, complet înconjurat. 

Manuscrisul jurnalului a traversat, romantic, 
veacul al XX-lea și este descoperit, ca din întâmplare, 
spre sfârșitul anului 2016, de Viorica Milicescu, nora 
Emiliei Șt. Milicescu. A stat cuminte într-una dintre 
cutiile ei cu documente literare. Emilia Milicescu este 
unul dintre istoricii literari care s-au preocupat de Barbu 
Ștefănescu Delavrancea, socrul lui Dona. Nu este întru 
totul inteligibil parcursul pe care l-a avut jurnalul publicat 
în Anul Centenarului la Editura Humanitas; cum a ajuns 
în casa Milicescu nu ni se spune – și poate că nici nu se 
știe. Caietul negru cu coperte de carton pânzat, de vreo 
200 de file, scris cu creionul, îi aparținuse medicului 
militar bucureștean Raul Dona, aflat în retragere la 
Vaslui, la Iași și câteva luni la Agapia, înainte de 
reîntoarcerea într-o Capitală destrămată de război, din 
care nemții se retrag în dezordine violentă. Este, ici și 
colo, completat cu desene care o înfățișează pe fiica, 
Nuni/Ienina/Nuca etc., în vârstă de câteva luni, schițe 
realizate de soția diaristului, Niculina Delavrancea-
Dona. 

Este un jurnal de familie, al unei nașteri și al 
unor morți, al bolilor și al penuriei, al devălmășiei, al 
disperării îndulcite de iubire și speranță, căci tânărul 
cuplu trăiește bucuria duioasă a noii vieți apărute 
în mijlocul lui. Numai că această nouă viață vine 
să confirme toate beteșugurile, tarele, repugnanțele, 
micimile de care este capabil omul, fiindcă jurnalul se 
deschide nu numai înaintea înmuierilor paterne, ci mai 
ales în fața deziluziilor pe care i le provoacă cei pe care 
pofta înavuțirii și învechirea în rele nu i-a abandonat 
nici în timpuri bezmetice. Iată, de exemplu, o astfel de 
pagină care deplânge dorința nejustificată, apocaliptică 
de continuare a războiului: „Nu! Mă sacrific, văd prin 
ochii lor, dar în fundul sufletului meu, aci mărturisit, 
nu pot vedea fericirea în abis și pieirea la care ne-
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au dus până acum și ne duc mereu, mângâindu-ne 
cu vorbe goale că o să recucerim până la urmă, după 
ce vom perde tot. Văd mai degrabă o ambiție a celor 
compromiși de a fugi de răspundere fugind din țară și, 
pentru a nu fi singuri acolo, iau cu ei și ce pot din țară 
(armată, parlamentari – ai lor căței –, funcționari etc.). 
Le convine, desigur, să le facem mobilă acolo, decât să 
încheiem o pace cu cuceritorul țărei, care mai are de 
luat un petic pentru a fi stăpân pe toată țara. Țara e în 
mâna cuceritorului, bunurile noastre și ai noștri toți, de 
asemenea, și noi singuri să mergem după ambițioșii cari, 
până acum, au făcut numai… greșeli. Ca să nu peardă 
ei puterea și ghelirurile, să perim noi en attendant, să 
recucerim (cu ce? cu cine?) tot ce am perdut și vom mai 
perde. Peste acest fundal al conștiinței mele turburate 
stă lespedea cu inscripția «Înainte cu România mare». 
Toți am vrea-o, bine ar fi, dar până acum, într-un an 
împlinit, ce am avut? Numai perderi, perderi, trădări, 
trădări, nimic, nouă ăstora nimic, ălora și altora multe, 
multe (de aceea și doresc ei să mai ție războiul).// Pe 
un ofițer de pesmeți mort accidental dintr-o bombă s-a 
găsit numerar în carnetul lui 200 000 lei, deși era numai 
locotenent și nu primise acești bani pentru vreo gestiune 
– erau micile lui economii ce ținea, în numerar (?!), pe 
el. Desigur că de alde acesta nu poate dori să se termine 
războiul, țâță inepuizabilă. Și câți nu stau ca el, și încă și 
mai bine! Gorăscu, d-rul de tristă amintire de la Vaslui, 
care punea tificii câte 5 în 2 paturi, avea 1200 de bolnavi 
pe zi, cari mai toți nu mâncau, fiind cu 40 grade de febră 
și cu delir etc. Din alocația de 1200 lei pe zi se cheltuia 
– cât? – și rămânea în buzunarul lui – cât? Internul de 
la spitalul lui mi-a spus că le dădea numai ceai ca să 
nu le mărească …febra, și alocația se încasa regulat, 
bolnavii fiind trecuți că mănâncă porția reglementară 
(care nu se gătea). (…) Dar câți dintre acești nu sunt 
printre acharnații «întruchipărei Idealului Național»?”. 

Am citat poate prea amplu pentru rațiunea 
unei cronici de carte, dar parcă nu destul pentru a 
înțelege zbuciumul unui om – în fond, al sistemului, al 
intelectualității, apropiat al administrației (Delavrancea 
este ministru al industriei și comerțului în guvernul Ion 
I.C. Brătianu și fusese primar al Bucureștiului etc.) –, 
un om a cărui coloană nu este încă frântă. De altfel, 
se plânge Dona că, deși „Ticu” e ministru, e chiar în 
plin exercițiu de justă măsură, mai onest ca oricând 
și le refuză orice înlesnire ce le-ar putea face… Fără 
îndoială că nu sunt cu totul partizana celor pe care le 
ruminează Raul Dona. În lectura jurnalului nu pot fi 
uitate convențiile unei astfel de scriituri: o formă de 
narcisism, de victimizare, de contemplare a propriei 
ruine și de măgulire a virtuților, cu blândețe și cuviință 
(nici la cel mai atroce și mai puțin blând dintre diariștii 
de complicații ideologice și belicoase, Drieu la 
Rochelle, nu e, la rigoare, altceva). Poate că Dona-și va 
fi gândit jurnalul ca simplă mărturie (de uz intrafamilial) 
a Marelui Război, dar, chiar și în această ipoteză, e greu 
de crezut că paginile ar fi putut apărea în interbelic, de 
pildă, când nu se făcea să nu fi crezut, la vremea și cu 

aplombul cuvenite, în „Idealul Național”. Iar mai târziu, 
cu atât mai puțin: bolșevicii, nemții, evreii, muntenii, 
„patrioții” ardeleni (în fond, spune Dona gândindu-se 
la Goga, cântăreți foarte versatili și după comandă), 
țăranii, prostituatele, cocotele din „lumea bună”, 
Regele, Regina (falsă, bovarică, instigatoare), traficanții 
și speculanții, militarii de popotă care n-au văzut frontul, 
gazetarii și stâlpii de cafenea, toți își lasă dârele, foarte 
puțin patriotice ori – am spune azi – corecte politic, în 
lumea pe care o vede, cu asprime, Raul Dona. Iar dacă 
jurnalul n-a fost gândit pentru public (deși un cititor de 
peste timpuri, invocat din când în când, este cam prea 
abstract să poată fi asociat numai cu Nuni, fiica lui, cea 
care este constant portretizată și pentru a cărei memorie 
se consemnează ritmica zilelor), paginile lui Dona nu ies 
din această logică a convenției diaristice; există emfază 
literară și altitudini patetice, desigur, dar și nespus de 
multă durere: „Miră-te! Cine vei fi, care mă vei citi 
vreodată, deși nu pentru altul am scris, ci pentru mine, 
astăzi, sculat din boală, slăbit ca un mort și scârbit de ce 
îndurăm de atâta vreme, simțind adânc ce ne doare și, 
durându-ne deodată în atâtea locuri, împunși și de aia, și 
de aia, de nemâncare de luni de zile, de lipsă de confort, 
de serviciu, de murdărie, de mizerie, de descurajare față 
de nenorocirea soartei ce am avut și față de evenimentele 
nenorocoase ce ne tot vin, și cu perspectiva de a ne veni 
din ce în ce mai rele… e posibil să nu te doară toate 
veștile triste care-ți vin peste suferința fizică?”

Totuși, dacă zilele ultimului an și jumătate de 
război au însemnat pentru un doctor cu oarece mijloace 
inaniție, scumpiri alarmante (consemnează, în triste 
liste, cheltuieli și creșteri de prețuri), speculă, gesturi 
vindicative (pentru delictul de a fi pălmuit un soldat 
obraznic, Dona este mutat disciplinar), boală (tifos 
exantematic, hepatită, gripă spaniolă), moartea socrului 
(Delavrancea), corupție, imposibilitatea de a-și face 
meseria de vreme ce instrumentar banal lipsește cu 
desăvârșire (seringi, termometre, feșe sterile, cuvă de 
dezinfectare etc.), păduchi vorace, aducători de tifos, 
șoareci, lipsa unei elementare igiene (părinții sunt 
torturați de gândul că Nuni s-ar putea îmbolnăvi fiindcă 
a mâncat murdărie de pe încălțările unui soldat care 
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pășise prin fecale și flegme), „prăfărie” și „muscărie”, 
foamea și slăbiciunea „Puicei” care alăptează etc., e 
greu de imaginat ce a fost Războiul pentru talpa țării.

Ceea ce frapează în paginile lui Raul Dona 
este abila lucrătură în contrapunct: peste malversațiile 
războiului, peste ritualul bestial al subzistenței, se așază 
păturica moale a iubirii. Imagini ale devotamentului 
față de familie, grija Niculinei (Puica) pentru Nuni, 
ale preocupării diaristului că „fetele” ar putea fi atinse 
de frig, foame, boală epurează răul lunilor de război. 
Pe 7 februarie 1918, Dona descrie o astfel de scenă 
domestică pacificată: „Azi se împlinesc doi ani de când 
ne-am căsătorit, au trecut ca două zile frumoase, pline de 
soare și fericire. Toate suferințele războiului, lipsurilor, 
mizeriei și murdăriei ce am îndurat se șterg, se topesc, se 
risipesc ca un abur de ceață când reiese soarele… N-am 
un cuvânt de nemulțumire contra Pukului, din contra, 
numai recunoștință, numai dragoste adâncă, din adâncă 
mulțămire sufletească. Acu ședem toți… trei în odaia 
noastră, eu pe canapea, la meșcioara fabricată la Manta 
Roșie, Puica pe o ladă, vis-à-vis, lucrează la un jersey 
(galben cu alb) tricotat din lânuri de «necesitate» pentru 
Nunișoara, care cotrobăiește lâna măicuței ei pe o pătură 
soldățească, printre niște foi răzlețite de prin almanahuri 
vechi și jurnale de modă – singura distracție-jucărie ce 
interesează pe Nuni: imaje, cadre, cărți cu cadre; la 
toate chipurile de femei din aceste almanahuri (fin de 
siècle) le zice coca, gigea, domnu etc.”. Duioșie, bune 
generalități umane, curcubeie de normalitate se ivesc 
astfel într-o lume de infamii. 

Savuroase sunt, în ciuda ricanelor pe care le 
acoperă, paginile de consemnare a neplăcerilor în 
slujbă, rânduri scrise cu patimă și inventivitate lexicală: 
„Prin grele și mari mizerii am mai trecut de vreo 10 
zile încoace. Mai întâi bestia de Kikicaca cu licheaua 
de Gorăscu, în ura ei abominabilă contra familiei 
Delavrancea, după cum singură a și scris-o într-o 
scrisoare către Lily – pe care scrisoare o posed eu astăzi 
–, a căutat prin orice mijloc să izbească, dacă nu a putut 
în fete, cel puțin în mine. A găsit pe un Gorăscu, om 
de paie, care se pretează la orice și, punându-l rău cu 
mine, și-au urmat o serie de vexațiuni ce mi-a tot făcut 
în spital (…). S-a aranjat de clica mizerabilă Kakapiș, 
Gorăscu și Ghika, ca mameluc puturos, foutist sublim 
și sinistru, s-a aranjat zic, mutarea mea într-un sat în 
capătul județului Vaslui, la un spitălaș insignifiant, lăsat 
fără putință de comunicare etc.”     

    Cel mai luminos portret, făcut poate și 
din perspectiva „fiului adoptiv”, rămâne cel al lui 
Delavrancea, ale cărui ultime zile, bolnav, neputincios, 
sunt aureolate de o neverosimilă demnitate. Patriot fără 
panaș, „Ticu” este, pe catafalc, „o figură de apostol, ca de 
sfânt”. Între ultimele cuvinte pe care le rostește sunt „Să 
dea D-zeu să se întâmple ce am vrut eu”. Delavrancea 
este unul dintre puținii oameni politici pe care Dona îi 
fixează sub un reflector prietenos, căci Brătienii, Take 
Ionescu, generalii trădători, dinastia, toți sunt mitraliați 
cu invective aproape ...argheziene.  

Jurnalul lui Raul Dona devine astfel un tablou 
social indispensabil înțelegerii, la firul ierbii, a Marelui 
Război, așa cum a fost văzut dintr-o Moldovă cupidă, 
înrăită, înfometată. Departe de paginile de jurnal uneori 
prea calculate, bovarice, idealiste, avântate ale Reginei 
Maria, departe de cadența asurzitoare a mărturiilor 
mâzgălite prin redacții de goarnă patriotardă, departe 
de matrițe literare, jurnalul doctorului Dona este istorie 
mai ales fiindcă nu vrea să fie convingător, demonstrativ 
și nici nu se pretinde infailibil, de o autenticitate la care 
peste numai un deceniu unii dintre scriitorii moderni 
tare-ar fi vrut să ajungă, numai de i-ar fi lăsat literatura. 
Sunt consemnări de om care trece, ca atâția alții înainte 
și după el, prin istorie. Supraviețuind.    

Ovio OLARU

Dadi Issues

 Poate suna surprinzător, însă editura Nemira a 
început să găzduiască cărți de poezie. Cosmina Moroșan, 
Elena Vlădăreanu, Mihai Ignat și Sebastian Sifft sunt 
nume care, alăturate în colecția Vorpal, au prezentat în 
2017 și 2018 publicului volume foarte vizibile. Ultimul 
de pe această listă este Sebastian Sifft, care după ce în 
2004 a câștigat premiul `Mihai Eminescu” pentru debut 
cu volumul Smintirea, a revenit în 2017 cu un nou 
volum de poeme, Dadi*. 

Proliferarea formulelor poetice care 
funcționează predilect pe palierul limbajului e o tendință 
în continuă creștere. Poetica sugestiei și a legăturilor 
asociative a fost trăsătura tare a lui Vlad Moldovan și 
a Cosminei Moroșan, dar iată că și unele din textele 
lui Sebastian Sifft se cristalizează după această logică. 
Aceasta o ilustrează poemele care, dacă nu am recunoaște 
rețetarul, ar putea părea, în economia volumului, texte 
de umplutură, de pildă poemul veneam de la muncă, mi-
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era foame, așteptam, care în mod previzibil nu trezește 
nicio admirație: „dürumier iconar/ micromanaging puiul 
scrobit/ în bxl bate vântul/ comanda din spate nu se aude/ 
(cei flămânzi sunt iertați)/ norii sauce blanche se retrag/ 
gheruța puiului sclipește/ ca un cui aurit/ într-o picătură 
de ploaie.” Tot din această categorie fac parte textele 
compuse în totalitate din joculețe de etalare poliglotă. 
Poemele break, dormi, a sense of self sau een matine 
en beck (o dimineață la râu?), scris într-un amestec de 
engleză, germană, franceză, olandeză și română. Atât, 
atât de original. Dar la Sebastian Sifft forța sugestiei e 
mai slabă, iar volumul său nu se modelează în totalitate 
după acest tip de experimentalism ermetic. 

Un al doilea tip de poeme îl reprezintă textele 
anecdotice – uneori dublate de inserții de un absurd 
vecin cu nonsensul – ca de exemplu poemul astăzi, 
18.10.2016, la ora 08:01 AM sau poezie galbenă. Primul 
e o micronarațiune fadă fără tentative metaforice, în 
timp ce al doilea, schițând minimalist scene de familie, 
recuperează nostalgic figura paternă: „dadi construiește 
ceva/ cum ar fi un castel/ din cuburi colorate.” Regăsim 
în volum numeroase astfel de episoade fără intensități 
(„barmanița e depre,/ niciun client.// muzică disco, snap, 
jackson, urmează mambo no 5.// pisicuța chinezească/ 
de lângă borcanul cu tips/ dă din lăbuță.” Ok, și?). 
În poemul citat mai sus, de pildă, am ieșit să beau o 
bere, un alt lucru atrage atenția: din cine știe ce motiv, 
cuvintele și mărcile străine, ca pentru a le semnala 
caracterul diabolic, apar în majuscule: „în fața porții 
un domn în cămașă și pantaloni roz/ schimbă uleiul 
la RANGE ROVER.// la braseria de peste drum/ este 
HAPPY HOUR.”. E o grafie pentru care nu există 
justificare textuală.

Ce mai conține acest volum? Poeme anti-
sistem de-o revoltă naivă, elaborate în dulcele stil 
clasic al poeților ajunși la apogeul crizei biografice și 
aflați în permanent conflict simbolic cu Corporația (cu 
precădere Sorin Despot în Termeni / Condiții, dar și 
Matei Hutopilă în Tișița), prin repetiții și enumerații. 
Iar aceste artificii trebuie să dea seama de disperarea 
vocii auctoriale, care proiectează asupra cititorului 
infinita sastisire a omului modern: „mergi la aparat/ 
iei o cafea/ ieși afară/ aprinzi o țigară [...]// (repeat)// 
umbra ta pe beton/ umbra ta pe oțel/ umbra ta pe sticlă// 
(repeat)” ș.a.m.d. Nu toate sunt nereușite, însă. Poemul 
Selbstbewußtsein („nu grija./nu grija aia./ nu grija aia 
results oriented & effort management planning/ ci ceva-
altceva – cum ar fi: grația/ unei mâini întinse/ unui copil 
care încearcă să sară gardul [...]”), deși nu sclipitor – 
tocmai datorită unor repetiții, inutile pentru întinderea 
modestă a poemului –, e salvat elegant de distihul final 
(„numai saltul lui a fost real, adevărat,/ irepetabil.”)

Unde nu apar versuri salvatoare, textele rămân 
banalități livrate cu aerul unor mari adevăruri. Ultimul 
vis al rațiunii pure, de pildă, e un poem prozastic despre 

o conferință care nu poate demara din cauza unui 
microfon care nu pornește (wow) și se încheie astfel: 
„microfonul nu avea baterii/ și eu aproape că plângeam 
în fotoliu/ în timp ce participanții se întrebau mirați/ și 
din ce în ce mai nerăbdători/ de ce nu se aude totuși 
nimic/ s-a apăsat butonul on?// și-atunci am descoperit 
sensul vieții.” Sigur, nu orice poem care se încheie cu 
descoperirea sensului vieții este în mod neapărat un 
poem slab, însă cel de față funcționează pe repetiția 
unor versuri-refren și a unor truisme care nu reclamă 
necesitatea unui final apoteotic. 

În schimb, când autorul reușește să echilibreze 
derapajele, ies poeme care, deși inegale, se salvează prin 
niște versuri bune (borderline. fabulă sau soft skills), 
precum și poeme foarte bune, în care alegoria tatălui 
e prelucrată credibil. De ce zic că primele poeme sunt 
inegale? Fiindcă ele cad adesea în capcana itemilor la 
îndemână ca să exprime dezumanizarea corporației/ 
capitalismului/ rutinei urbane etc: „aici, în spatele 
biroului PAL,/ tuburile de aer condiționat/ ne prelungesc 
viețile PVC.”, „corpul omului, imens acum, întins pe 
spate/ aliniază flowul energetic și incubează neuronal/ 
ultimele comentarii/ primite înaintea log-offului// 
reminder pe Nevoia de Wellbeing, de Office Sanity, 
reply all/ nu uita că/ omul visează”. Adevărat, poezia 
noastră nu e foarte pricepută în scrierea de manifeste sau 
de asumarea unor proiecte ideologice, de orice natură 
ar fi acestea (Bani. muncă. timp liber, volumul Elenei 
Vlădăreanu, o face destul de bine), astfel încât nu ar 
trebui să ne surprindă când critica establishment-ului e 
împachetată cu entuziasmul unui copil care descoperă 
electricitatea statică, ca de exemplu aici: „în metrou 
chipul meu strălucește în geamuri/ și, uneori, în locul 
chipului meu/ văd o fată frumoasă din reclame care 
ne spune/ să nu mai fim atât de singuri/ să mergem 
repede acasă/ să o sunăm.” De altfel, manierismul 
digital constituia și una din marile carențe ale ultimului 
volumul al lui Andrei Dosá, Adevăratul băiat de aur. 

Poeme cu adevărat valoroase sunt un tată mai 
bun decât tatăl, ce spun eu când voi survola planeta 
pământ, un nou document administrativ sau istoria 
ne va ucide pe toți, care se încheie astfel: „acum, la 
patruzeci,/ zilnic pe marginea căzii/ cu capul în apa ca 
cerul,/ încă îmi pare rău că ți-am făcut asta,/ dar atunci/ 
când îmi pare rău/ mă uit cum degetele mele/ zgârie 
faianța// și nu lasă nicio urmă.”. Calitatea le-o conferă 
mitologizarea figurii paterne și reconstituirea dialogică 
a raportului dintre tată și fiu („unde am locuit cu băieții 
mei, a crescut putere și dinte rupt/ și din ei, băieții mei, au 
apărut băieței noi – și, mai târziu,/ jocuri noi de bărbați 
au ieșit din ei”), o tematică pe care registrul ultimativ/
testamentar și alonjele discursive ample se pliază foarte 
bine, precum aici: „Sunt pentru o curățire a corpului, pe 
dinăuntru, pe dinafară,/ pe unde se mai poate, pentru că 
nicio mizerie din secolul ăsta/ nu te mai poate atinge, ai 
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dat deja cu/ mopdetergentsăpunbombe, ai făcut ordine, 
ai așezat zilele/ una după alta, și nopțile prea lungi le-ai 
scurtat și ai promis și/ cerului și pământului, dar mai ales 
ei, că nu, nu o să mai/ beifumezifaciprostii/ niciodată”. 
Însă când când deviază de la această formulă, vocea se 
infantilizează forțat, producând fragmente de calitate 
îndoielnică: “mergeam încet spre casă/ și dadi cânta 
tuu tii tuu/ tuu tii tuu/ tuu tii tuu// pentru că dadi are 
întotdeauna dreptate”, “dadi se dă în mașinuțe/ lalala & 
lilili”.

Trăgând linie, Dadi e un volum bun, dar 
departe de a fi unul excepțional. La 13 ani de la debutul 
câștigător, Sebastian Sifft a „confirmat“ cu o carte 
profund inegală, dar conținând câteva poeme foarte 
puternice. 
__________
*Sebastian Sifft, Dadi, Editura Nemira, București, 2017

Senida POENARIU

Fulgurațiile unui apocaliptic
     

Liviu Georgescu, așa cum ne-a obișnuit deja 
prin numeroasele sale volume de poezie, regizează În 
formă continuată* un scenariu escatologic complinit 
de aceeași butaforie expresionistă și suprarealistă, 
cu marcante doze de absurd. Deloc surprinzător, 
modulațiile onirice, cu accente vizionare, probează în 
tradiția binecunoscută o libertate totală a procesualității. 
Cum afirma Al. Cistelecan prin 2004, poemele, prin 
verva asociativă, subminează sintaxa și chiar logica: 
„Această precipitare a dicțiunii vine din alertă și urgență, 
din presiune implozivă. Drojdiile viziunii și-au atins 
punctul de fierbere și ele amenință cu destructurarea 
discursului. În panica supunerii poetul abia dacă mai 

apucă să stenografieze ceva din emergența acestei 
entropii. În zorul său de a-și lua notițe discursul se 
comprimă în enunțuri lapidare, venind în avalanșă din 
toate părțile. Nici nu mai e timp pentru organizarea 
și administrarea imaginilor. Poemul nu e decât febra 
înregistrării lor”. (Al. Cistelecan, Al doilea top, p. 109) 
Această metodă compozită, spectaculară prin afluxul 
asociativ în spontaneitatea sa, nu lipsită însă de imagini 
forțate sau redundanțe, pune cititorul în dificultate: ori 
se concentrează exclusiv pe phanopoeia, pierzându-
se astfel din vedere perspectiva de ansamblu, ori se 
angrenează într-o cursă după referințe livrești pornind 
de la precursorii din linia Blaga, Arghezi, Barbu ș.a. 
De altfel, lectura acestui volum m-a trimis cu gândul 
și la Trakl. Poemul Empatie, de exemplu, invocă Șapte 
cântece ale morții. Fără comentarii suplimentare voi 
reda versurile reprezentative pentru a sesiza analogiile 
care ne interesează, începând cu poemul model: „O 
întunecime colindă în scăpătat și-n seara,/ Pândind 
cu auzul la duioasa tânguire a mierlei. Noaptea apare 
tăcută, o sălbăticiune sângerândă/ Care se lasă încet pe 
colină./ În aerul umed se leagănă creanga de măr înflorit/ 
[…]/ Mai strălucitor își ridică mâinile spre steaua sa/ 
Străinul alb;/ O moarte părăsi în liniște casa năruită./ 
O, putregăită făptură a omului: făurită de metale reci,/ 
Noapte și spaimă a pădurilor scufundate…” (Trakl, Șapte 
cântece ale morții, în Tânguirea mierlei, Editura Facla, 
Timișoara, 1981, p. 65). În poemul lui Liviu Georgescu, 
„El înaintează cu gesturi mici care reverberează în cei 
dimprejur/ veghează dincolo de peretele flăcării/ unde-i 
totul real și nu e real, e adevărat și nu e./[…] vocile 
lăuntrice se zbat/ se lovesc de pereți de metal și sunetele 
cresc din smalțuri/ să-nvelească veșnica tânguire a 
mierlei,/ afară, pe crengi înflorite./ Timpul alunecă sub 
picioarele lui/ și lumina se ridică și se destinde ca un arc 
de triumf”. (Georgescu, p. 131)

 Atât că, în poemele lui Liviu Georgescu, 
vuietele și vaietele, spaimele, umbrele morților, chiar 
și o coțofană plângătoare cu fața la perete, flori violete 
și grave, flăcările și morții cu potecile lor, toate aceste 
motive sunt transmutate într-un cadru post-apocaliptic 
mult mai agresiv și chiar lugubru: „În șanț pâlpâie flori/ 
prin crăpături morții sunt scoși de aici/ în sfere zdrențuite/ 
colinde de curcubeie în mlaștini/ un blestem pe cap ca 
un sac/ peste fața cu grimase și cusături/ pata clipei și 
punctul sângerării/ orhidee violet/ prin ploaie luna mă 
dojenește ia-ți mormântul și dispari” (Fulgurări) 

Cât despre poziția în cadrul generației sale, 
deși a frecventat Cenaclul de Luni, poezia sa nu are 
mai nimic de-a face cu poezia lunedistă „standard” 
(Romulus Bucur, T.T. Coșovei, Florin Iaru, Al. Mușina, 
M. Cărtărescu ș.a) cum o numea nu tocmai inspirat 
Cărtărescu în studiul său despre postmodernism, ci, mai 
degrabă, s-ar putea găsi asemănări cu latura echinoxistă, 
comparat fiind cel mai adesea cu Ion Mureșan și/ sau 
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Aurel Pantea. În orice caz, cititorul, dincolo de faptul 
că trebuie să aibă un apetit pentru ceremonialul thanatic 
sinistru în jurul căruia poetul gravitează obsesiv, 
trebuie să dea dovadă de multă răbdare și determinare 
pentru a parcurge volumul atipicului Liviu Georgescu.  
Ambiguitățile lexicale ale „cuvintelor înșirate anapoda”, 
ca să cităm din volum, merg mână-n mână cu gustul 
paradoxului și al stranietății pentru a descrie caracterul 
iluzoric al realității care nu mai poate fi receptată 
empiric: „Totul pare trucat/ neîncrezători în mersul 
printre obiecte/ și fără să simțim realitatea învelișului 
de carne/ trupurile care se iubesc în poduri de case/ 
necunoscând balansul în arcade de ape/ unde existența 
e pură/ unde ceea ce pipăi e ceea ce pipăi–/ iarba dintre 
degete în papilele dilatate de lauri/ piperul sfârâind în 
gropi de potențial/ imaginând infernul/ neliniști care 
trec dincolo de ziduri/ și ne apropie de îngeri”. (Ceea 
ce pipăi, p.109). Fluiditatea realului care nu se mai lasă 
„pipăit” obligă la o prevalare a senzorialității. Măsura 
existenței este ostensibilă la nivel epidermic, acea 
„gaura crestată în piele”, nu este de mirare că poemele 
sunt dominate de senzații tactile și auditive care mai de 
care mai torturante. 

 Deși deconspiră natura violentă și hâdă a 
omenirii, astfel că „Printre lilieci și trandafiri oamenii 
își arată colții/ se ascund apoi deghizați/ se roagă și 
produc, re-produc/ și rareori se înalță,/ se duc apoi de 
unde au venit și se întorc” ( Fir nevăzut, refăcut, p.7), 
în prim-plan este înregistrarea „zilei din urmă”, cea 
care succedă chemarea la trezire, eșuată, din poemul 
vaticinar cu trimiteri la discursul veterotestamentar 
Uitați-vă-n sus: „Ați rămas cu năpârca plăcerii, dacă 
plăcerea/ se numește mușcătura ei,/ roade prin voi, prin 
talpa osoasă/ spre talpa spiritului,/ încet și fără băgare de 
seamă, subtil și fragil,/ ca o floare carnivoră în plăcerile 
facerii.” (p.18)

Scenariul post-apocaliptic stă sub semnul 
focului, însă nu este nici iad, nici purgatoriu. Este un 
„aici” încremenit, un vestibul dantesc, teluric, care 
condamnă la disperare în lipsa unei finalități sau a unei 
speranțe. Cum indiferenții lui Dante erau condamnați 
să urmărească la nesfârșit un steag, uitați de lume 
și chinuiți de muște și viespi, nefiind demni nici de 
eliberarea prin moarte, și actanții lui Liviu Georgescu 
sunt părăsiți în „valea plângerii” unde „nimeni nu are 
puterea să spere” dat fiind că „ochiul lui dumnezeu nu se 
sinchisește”: „pământul soarbe lumina și păcatul umblă 
pe picioroange/ [… ]/ Pe acoperișul mării zac leșuri 
de păsări și vânturi crude,/ pământul nu are scăpare. 
Iarba crește-n neștire și o poți auzi cum scrâșnește și 
o poți vedea cum se zbate/ în flăcări cu gazul albastru, 
flăcări de timp infinit-/ ritmuri microscopice ale unor 
tobe infime./ Dintre buruieni hrănite cu bășici pline de 
gol și de lipsă/ cresc steaguri udate de ploi, decolorate 
de soare,/ înnegrite de fumul uzinelor moarte/ și de 

zgomotul pașilor tot mai mari crescuți din adânc.” (În 
formă continuată, p.5)  Revelația precarității condiției 
umane, a neputinței de a ieși de pe o orbită prestabilită, 
susținută prin meditații filozofice pe tonuri grave care, 
ce-i drept, intimidează prin preaplinul imaginarului 
și mai ales prin idiomul escatologic violent, confiscă 
poezia lui Liviu Georgescu. 

Descrierile preponderent oximoronice 
trădează și o urmă de satisfacție a eului care contemplă 
„splendoarea dezastrului”: „Spaima fertilizează plantele 
care cresc/ mai înalte decât catedrala,/ se leagănă în vânt/ 
și reflectă lumina strâmb către stele./ Apele șiroiesc pe 
acoperișuri precum șerpii/ și se scurg în suflete./ Pe 
străzile pustii,/ filamentele ard în becuri ca viermii de 
mătase./ Cineva a dat foc și oceanul fierbe, universul 
se topește./ La lumina flăcărilor/ uleiul clădirilor curge 
peste noi ca o binecuvântare/ și pe cerul de iarnă/ o 
catedrală arde până la schelete de păsări carbonizate” 
(Magie, p.68) 

Când nu profilează filme post-apocaliptice, 
Liviu Georgescu își exhibă ambiții totuși prea mari 
pentru un volum de poezie: caută sensul și adevărul, 
pune margini singurătății, descrie inefabilul, dizolvă 
entitatea în transă, dă direcție și flux timpului și scrie 
o istorie a vidului. Nu în cele din urmă, mai ucide și 
sentimente în camera de păpuși: „Sentimentul a fost 
ucis și s-a auzit în urmă/ un zăngănit de lingurițe în 
porțelanuri,/ cum nu se mai auzise în camera aceasta 
de păpuși./ Apoi o detunătură – căzând cu fața în jos./ 
Casa s-a întunecat încet ca la funeralii/ în care noi nici 
nu existăm./ Dar am văzut totul, ca la cinematograf/ cu 
lumina stinsă și cu umbrele pe pânză/ învălmășindu-se 
și sângerând” (Pe un fir subțire de porțelan, p. 31)

Posesor al unei recuzite capabile să imprime 
atât suflu vizionar, cât și un ritm aluvionar care îi 
individualizează poemele, Liviu Georgescu are 
resursele, și de altfel și reușește, să creeze din toată 
gama de tonalități ex inferno imagini rafinate care merită 
apreciate și totodată savurate de lectorul mai mult sau 
mai puțin obișnuit cu această formulă insolită. 
___________
*Liviu Georgescu, În formă continuată, Editura Cartea 
Românească, Pitești, 2017.
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Ioana BOȘTENARU

Înainte mult mai este

 Cu un debut înregistrat în 2003, Liliana Corobca 
rămâne în aceeași sferă a interesului pentru comunism 
în cel mai recent roman al său, Capătul drumului*. Dacă 
preocuparea pentru cenzură și exil o individualizează în 
rândul cercetătorilor, romanul de față se îndreaptă spre o 
altă fațetă a realității istorice, mai precis spre fenomenul 
deportărilor din spațiul românesc, început odată cu 
semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, când Moldova 
și Bucovina au fost invadate de trupele rusești. 

Un subiect istoric își alege, așadar, să transpună 
Liliana Corobca, un subiect istoric și sensibil, înțesat 
într-o poveste al cărei happy-end pare ușor neașteptat în 
contextul istorisirilor suficient de atroce. Îndreptându-se 
spre acesta, autoarea jonglează, fără doar și poate, cu două 
planuri. Există, așadar, un plan al poveștii (secolul trecut) 
și unul al povestirii (prezentul), puntea de legătură dintre 
cele două find Ana Blajinschi, Cuța, naratorul-personaj 
al romanului. Povestea începe la sfârșit de război, 
odată cu deportările masive ale familiilor bucovinene, 
printre care și a străbunicii nonagenare căreia îi place să 
povestească și o face cu minuțiozitate, conturând o frescă 
a satului și a țăranului român, confruntat cu asupritorii: 
„Era-n patruzeci și unu, departe bubuia tunul:/S-a dat de 
știre în țară de-o poruncă grea și amară/ de-a lui Stalin, 
blestematul, să ne pustiască satul. Of, of!/Târziu, pe 
la miezul nopții, oamenii dormeau ca morții,/Dar s-au 
trezit speriați, de soldați înconjurați/Și în care încărcați, 
înspre gară-apoi mânați./Ne mânau pe drumuri grele, 
satul ne plângea cu jele.”

Destinatarul poveștilor e strănepoata învestită 
cu misiunea de a o convinge să își abandoneze căminul 
pentru unul de bătrâni și din cititorul de pretutindeni. 
Convingerea străbunicii e însă doar un pretext al 

romanului, punctul de interes fiind reprezentat de 
amintirile eroinei. Doar prin rostire aceasta se poate 
elibera de trecutul apăsător, care își schimbă cursul 
edenic odată cu invazia trupelor rusești: „Orice poveste 
aduce lumină în casă. Câtă mângâiere și câtă bucurie 
de-a lungul vieții ne-au adus (...) Un drum nou a început 
odată cu povestea mea. Simțeam că trebuie să scap de 
povara poveștii mele, că ceva se va schimba, credeam 
că sfârșitul vieții este sfârșitul poveștii, dar orice sfârșit 
este precum capătul drumului, doar un episod, și după el 
urmează un nou început.”

 Împărțindu-și romanul în trei părți (Trenul, 
Surghiunul, Troița de Sus), pe care le putem redenumi cu 
ușurință pre-experiența, experiența și post-experiența, 
autoarea își propune o analiză în detaliu a impactului 
pe care îl are deportarea asupra cetățenilor români de la 
urcarea în trenul groazei, la munca silnică din stepele 
Kazahstanului și la reîntoarcerea pe meleaguri natale. 
Accentul e pus însă, cu precădere, pe primele două. 
Trenul deportaților e, într-adevăr, unul al groazei, unul în 
care foamea, mizeria și gesturile extreme fac casă bună. 
E un tren în care se trăiește datorită bucuriilor mărunte 
precum răsăritul soarelui printr-o borticică improvizată, 
un tren în care se naște și se moare, o metaforă a vieții, 
un soi de metamorfozare a luntrei a lui Caron, o luntre 
pe șine, unde marea bucurie constă într-o bucată de 
pâine sau în câțiva stropi de ploaie: „Prin gaura aceea 
scoteam o farfurioară când ploua și, după ce se umplea 
cu apă, o turnam oamenilor însetați în pahare și cești, iar 
apoi, într-o ulcicuță, ca să avem rezervă pentru vremuri 
de sete mare.”

Viața în trenul cu pricina se întreține, dincolo 
de bucuriile mărunte, prin poveste. Acesta este punctul 
cheie al scriiturii. De la povești bine știute la altele 
inventate pe loc nu e cale lungă în romanul Lilianei 
Corobca. Personajele au această trăsătură aparte, le 
place să povestească, să rostească povești de când 
lumea, accentuând tradiții, obiceiuri și superstiții 
legate de marile momente ale vieții precum nașterea 
sau moartea, adânc înrădăcinate în mentalul colectiv al 
satului românesc: „Dacă o femeie ascunde în primele 
luni că e însărcinată, copilul se va naște mut. Dacă l-ai 
înțărcat și l-ai întors iar la sân, el va deochea toată viața. 
Dacă i se dă sân sterp ca să tacă, el va spune minciuni 
toată viața. Dacă femeia fură un obiect oarecare, acela 
apare ca un semn pe corpul nou-născutului (...) Dacă 
cineva moare de la Paște până la Ispas – ajunge în rai, 
căci raiul e deschis pentru toți muritorii. Apa în care se 
spală mortul nu trebuie aruncată la nimereală, fiindcă 
cui calcă în locul acela i se paralizează picioarele.” Și 
lista lui „dacă” continuă la nesfârșit în povestea Anei 
Blajinschi. Tocmai aceste expuneri sunt savuroase 
pentru că aduc în prim-plan o plăcere de a expune 
coordonatele unei vieți a satului bazate pe semne și pe 
prejudecăți primitive. Totuși, dincolo de acestea există 
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o credință în Dumnezeu, postulată ca un alt factor 
esențial al supraviețuirii în romanul capătului de drum: 
„Rugăciunea, zicea ea, întărește duhul și ajută corpul 
(...) Cu  rugăciunea toți vrăjmașii sunt biruiți!” 

Nu toți prind însă gustul poveștii, nu toți pe al 
rugăciunii, iar neajunsurile și slăbiciunea fizică pun 
capăt zilelor multor dintre pasageri, care ajung la capătul 
drumului la propriu, deși, aparent, la un capăt de drum 
ajung cei debarcați în Siberia. De ce aparent? Pentru că, 
deși trenul se oprește la capăt de linie și nu mai duce 
nicăieri, o întreagă experiență îi așteaptă pe cei căliți. 
Maturizați înainte de vreme, conștienți de dimensiunile 
răului, aceștia sunt pregătiți să înfrunte orice. Drumul 
continuă, deși neantul a fost atins: „După atâta mers 
în tren, cerul a apărut așa, dintr-odată, de parcă m-am 
născut abia atunci și l-am văzut pentru prima oară. La 
capătul pământului, ne temeam să călcăm mai apăsat, 
pășeam cu o ușoară teamă. Poți cădea de pe pământ, 
care se termină aici (...) Căutam un băț, un dâmb, o 
baltă, ceva, un semn pământesc, unul omenesc, dar 
numai cerul cel înalt ne-a întâmpinat (...) M-am urcat în 
tren fetiță și am coborât femeie.”

Atât de cer, cât și de pământ o desparte însă 
experiența din lagăr, „surghiunul” cu epuizare fizică 
(munci agricole, pescuit, croitorie), rații, foame, 
frig, învățarea limbii ruse, moarte, speranțe eșuate de 
iubire. Totuși, deportații români dovedesc că se poate 
merge mai departe, că nu a fost atins capătul. Prin 
urmare, se gospodăresc, muncesc, își arată priceperea, 
transformând răul într-un rău digerabil. Capătul 
drumului evocat încă din titlu de autoare devine relativ. 
E un necapăt. Istoria mare se scrie continuu, e cu de 
toate, cu încercări și dezechilibre. De forța fiecărui 
individ depinde supraviețuirea. Sublinierea omeniei, 
a valorilor, a spiritului de adaptare în ciuda condițiilor 
indică astfel o a altă miză a romanului Lilianei Corobca. 
Folclorul local devine pregnant nu doar în planul 
poveștilor, căci țărăncile noastre cos, își duc tradițiile 
mai departe indiferent de context. Și acest aspect este 
postulat de către autoare. 

De altfel, ce fac românii când pun piciorul în 
Siberia? Încing o horă, apelând la tipicul haz de necaz: 
„Nu știu cum ne-am strâns una-n alta, ne-am îmbrățișat, 
am început să batem din picioare, să fredonăm o 
melodie, să cântăm tot mai cu suflet, mai tare, să ne 
rotim, improvizând, în cele din urmă, o horă. Păi ce 
fac româncuțele vrednice ca să nu înghețe? Înjgheabă 
o horișoară.” 

Interesant modul în care Liliana Corobca 
operează cu adevărul istoric, suprapunându-i un strat 
ficțional, care are rolul de a atenua atrocitățile istoriei. 
Rezultatul e un roman în care plânsul se preschimbă în 
zâmbet – și nu de puține ori. De la agonie la extaz, nimic 
nu e de nesuportat, atâta vreme cât există credința în 
propriile forțe – par a spune printre rânduri narațiunile 

cronică literară

cuprinse aici. Ce e viața în romanul autoarei? O poveste 
cu suișuri și coborâșuri, o poveste care se rostește 
în pragul morții de către o eroină nonagenară, ce a 
cunoscut suferința izbăvitoare, păstrându-și umanitatea 
și arătând că oamenii pot improviza în situațiile extreme 
„ca-n poveste, că-nainte mult mai este”.
____________
*Liliana Corobca, Capătul drumului, Polirom, Iași, 336 p.

Mihaela VANCEA

Conjuncturi forțate

 ,,După cum te-ai prins până acum, eu nu știu prea 
multe despre personajele mele și motivațiile lor din pagină. 
Au o minte și un destin independent de ce aș vrea eu să 
se întâmple”, spunea la un moment dat Cosmin Leucuța 
despre romanul său de debut într-un interviu acordat pe 
platforma Hyperliteratura. Chiar cu prima sa carte, Laptele 
negru al mamei, care câștigă Concursul de Debut al Editurii 
Adenium în anul 2013, autorul propune cititorilor romane 
imprevizibile. Dar vorbim despre o imprevizibilitate pusă 
pe seama prea multor idei – și a unei minime capacități de 
selecție –, ceea ce face ca lucrurile să-i scape prozatorului 
de sub control, după cum se întâmplă în Hoodoo*. 
 Hoodoo este un roman despre o serie de 
întâmplări care se petrec în timpul celui de al douăzeci și 
șaselea an consecutiv de când ,,dumnezeu păta pământul”. 
Însă lucrurile nu sunt atât de solemne sau religioase 
precum par, nu se învârtesc decât aparent în jurul acestui 
subiect, iar dumnezeu apare de cele mai multe ori random, 
ca într-un episod din South Park. Pe scurt, cartea o are în 
centru pe Sofia, o adolescentă care rămâne însărcinată cu 
un bărbat influent, Knopf, care îl va plăti pe Alberto să o 
ucidă. Alberto eșuează în misiunea respectivă întrucât fata 
este salvată de Paul, un tip urmărit de poliție, dar care are 
propriile chestiuni de rezolvat cu Knopf. Cei doi devin 
fugari, se plimbă prin lume timp de o săptămână și ajung să 
se cunoască mai bine. Dialogul dintre aceștia, la fel ca oricare 
alt dialog dintre personajele romanului, este de cele mai 
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multe ori teatral, încărcat de truisme și prea puțin captivant. 
De altfel, cam tot romanul este invadat de expresii goale 
precum ,,este foarte simplu: alegerile pe care nu le faci nu 
există”, ,,ceea ce nu este băgat în seamă nu există”, ,,cel mai 
gălăgios om din încăpere este și cel mai slab om din încăpere, 
,,când alegi ceva, renunți la libertatea de a alege”, comparații 
banale: ,,avea să-l iubească așa cum un miner iubea aurul”, 
,,toate amintirile se vărsară în ea ca apa într-un pahar” și alte 
formulări nefericite care se traduc într-un comic involuntar al 
limbajului: ,,masca normalității ii aluneca tot mai des”, ,,am 
fost greu prea mult timp”, ,,băiatul înghițise glonțul cu trupul 
lui”,  ,,muri uitând să închidă ochii”. 
 Tot în sfera comicului involuntar intră și 
descrierile de personaje. Pe cât ar dori naratorul să-l 
prezinte pe Knopf drept un individ puternic și de temut, pe 
atât îi discreditează puterea: ,,Knopf era brațul de fier care 
le îndoia gâtul celor ce se opuneau hotărârilor sale”, ,,Îi 
trimitea în țărână”. Până la urmă, în ciuda renumelui teribil 
pe care îl are, de motor al unei noi ordini social-politice și 
religioase, Knopf este un personaj nefinisat, nu dialoghează 
prea mult, iar în puținele sale intervenții discursul său nu 
se diferențiază cu nimic față de cel al lui Paul, al Sofiei sau 
al altora, fiind emițătorul unor maxime de genul: ,,Cel care 
nu-și dorește copii este cel care nu vrea să trăiască veșnic”. 
Prozatorul încearcă să facă senzație, să livreze o poveste 
à la James Bond, dar cu acțiuni duse la extrema factorului 
religios, cu venirea Antichristului pe lume și o agitație 
de tip gangsta care se creează în jurul acestui eveniment. 
Paul pare din această perspectivă, un Iosif modern care o 
salvează pe Sofia, născătoarea Antichristului, de acțiunile 
criminale ale lui Knopf. 
 Într-o încercare de a acoperi cât mai multe teme, 
Cosmin Leucuța își construiește superficial personajele și 
încearcă să ascundă faptul folosind în exces comentariul 
naratorului, care împinge de la spate povestea. Mai mult, 
naratorul dă impresia că își oprește personajele din a 
fi ele însele, iar explicațiile continue vizavi de fiecare 
gest și fiecare gând al acestora devin obositoare de la 
un punct. Ceea ce face ca dialogul, fie el afectat și lipsit 
de autenticitate, să devină o gură de aer proaspăt printre 
intervenții de tipul: ,,Atitudinea lui sugera că era de părere 
că sacrificiile nu ajutau pe nimeni, așa că nu le făcea”. Lucru 
care generează o confuzie la nivel discursiv. Sunt momente 
în care autorul chiar scapă din mână aceste personaje, nu 
le stăpânește, iar ele își pierd identitatea în ciuda rolului 
pe care înțelegem că l-ar avea fiecare: dumnezeu, Knopf - 
tipul cel rău, Paul - eroul, Sofia - adolescenta care trebuie 
salvată, Anton - fratele geamăn al Sofiei, un erou și el sau 
Isabela - sora lui Paul, o tipă posibil bolnava de Alzheimer 
care retrăiește episoadele infidelității ei conjugale cu 
Eugen. Înțelegem că Paul și Sofia sunt protagoniști în 
această cursă a supraviețuirii. Se sugerează existența unui 
pericol iminent la fiecare pagină, dar e un pericol în jurul 
căruia se face prea multă ,,publicitate” și care se manifestă 
prea puțin. 

 Hoodoo e dovada că se poate scrie despre orice, 
oricum, fără nicio limită. Tematic, cartea este un act de 
curaj, încearcă teritorii noi și imaginează lumea undeva 
în viitorul apropiat. Cosmin Leucuța preferă să rămână 
însă într-o zonă de confort, livrând un subiect tare dintr-o 
perspectivă mai degrabă cuminte. El apelează la formula 
oricărui film de acțiune unde există un răufăcător, o fată 
în pericol și un erou pe măsură; toate, așezate pe un fundal 
muzical cu piese de Bob Dylan, The Statler Brothers, 
Muse, The Killers, Dire Straits, Marilyn Manson și alții. 
S-ar părea, așadar, că formula predilectă a lui Cosmin 
Leucuța e narațiunea cu de toate. Pe ici, pe colo, câte o 
profeție, urmăriri, schimburi de focuri, drame amoroase, 
teribilism adolescentin, iar factorul tehnologic e acolo 
doar cât să justifice clișeul telepatiei dintre gemeni. De 
altfel, romanul abundă în astfel de subterfugii textuale, de 
găselnițe care sudează firele poveștii, dar asupra cărora nu 
se insistă prea mult. De pildă, aflăm într-o doară că cei doi, 
Sofia și Anton, nu doar că sunt gemeni, dar sunt și declarați 
cyborgs de către societate în urma unei operații care îi 
corectează lui miopia, iar ei, auzul. Astfel, Anton e capabil 
să o urmărească pe Sofia până în casa mamei lui Paul, 
unde vor ajunge și dumnezeu, Knopf și Isabela. Reuniunea 
acestor personaje rezultă într-un conflict inautentic, ridicol 
pe alocuri și placat de replicile lui dumnezeu despre liberul 
arbitru al omului și destinul întoarcerii acestuia în pământ. 
Un dumnezeu nehotărat, când interesat de oameni, când 
nepăsător. 
 Sigur că e de apreciat creativitatea autorului în 
a desface firul poveștii în patru, în a identifica soluții și a 
potrivi piesele astfel încât, la final, toate să capete un sens. 
Problema intervine în cazul stilului: tehnicile sale sunt 
prea evidente. Romanul nu poate fi considerat polițist sau 
detectivistic, căci un astfel de roman presupune o colaborare 
tacită cu cititorul, căruia îi oferă, de regulă, indicii ce-i 
permit să-și construiască un orizont de așteptare. În cazul 
de față, lectorul nu are timp să se entuziasmeze de vreo 
descoperire proprie, nici să formuleze vreo teorie, întrucît 
lucrurile sunt date mereu pe față. De pildă, dezvăluirea 
mătușii Sonja, care-l ucide pe tatăl Sofiei la cererea lui 
dumnezeu. Tot romanul se articulează pe fondul unei 
profeții: hoodoo prespune, iată, un blestem care se revarsă 
asupra Sofiei și familiei sale.
 Per ansamblu, Hoodoo este o carte în care 
trama narativă scapă mai mereu de sub control, cu nuanțe 
telenovelistice pe alocuri și cu răsturnări de situație 
senzaționaliste. Un roman în cadrul căruia Cosmin Leucuța 
experimentează, testează, tatonează, însă în care pasajele 
reușite par mai degrabă produse ale aleatoriului. Ca într-un 
joc de noroc.
___________
*Cosmin Leucuța, Hoodoo, Ego Proză, Polirom, Iași, 
2018, 475 p.
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Nina CORCINSCHI

Spectrele grădinii de sticlă

Cu excepția lui Aureliu Busuioc (cu ultima parte 
a romanului Hronicul găinarilor) și Stefan Baștovoi 
(cu Iepuri nu mor), prozatorii basarabeni ai copilului 
și copilăriei din epoca ultimilor ani ai comunismului 
sovietic s-au axat mai degrabă asupra reproducerii factice 
a întâmplărilor și înșiruirii unor peripeții cu iz strident de 
„demascare” ideologică a regimului și a oamenilor săi. 
Esențialul, mă refer la efectele nevrozelor sociale asupra 
condiției umane, la reacțiile ce țin de profunzimile unor 
plăgi psihologice și de mentalitate, a rămas pe dinafară. 
E tocmai ce suplinește într-un mod inedit și spectaculos 
Tatiana Țîbuleac cu romanul Grădina de sticlă (Cartier, 
2018). Perspectiva copilului, corelată cu cea a adultului, 
surprinde într-un filigran narativ de o rarisimă subtilitate 
psihologică și vibrație poetică sursele inițierilor 
deformate ale copilului sovietic: neiubirea și recursul la 
ură ca șansă de rezistență și supraviețuire într-o realitate 
traumatizantă.

Personajul principal, supranumit, într-o 
zgârcită efuziune de afectivitate de mama sa vitregă, 
Lastocika, este copilul abandonat de părinți la orfelinat, 
plasat de la bun început în câmpul ostil al  neiubirii. 
Acolo se produce prima inițiere: rezistența, ca formă 
de răspuns la violență, agresivitate și totala neajutorare 
(„Dacă te bate, rabdă. Dacă nu te hrănește, rabdă. 
Dacă nu mai poți răbda, plângi pe ascuns”). Bătăi, 
foame și frig, indiferența, viciile sadice ale educatorilor, 
acesta este mediul în care cresc copii abandonați aici. 
Cicatricele experiențelor la limită sunt adânci, în suflet, 
dar și pe corp de la țigara lui Rodion Eduardovici, care 
punea fetele de la internat să aleagă: violul sau țigările 

cronică literară

stinse de pielea lor. Experiența umilinței și a abuzului 
este prima inițiere a Lastocikăi, prin care fata însușește 
lecția răutății și a cruzimii acestei lumi. Prima dragoste 
este, așadar, violența. „Fusese locul lui preferat – umărul 
meu – plăcerea lui cea mare. Era mai mic ca celălalt, 
cu carnea strânsă de durere și înțesat cu cicatrice roșii. 
Uneori îmi părea chiar frumos. O gherghină în floare, 
un ciot de aripă. Cu fetele mari juca mai atent. Alegea 
locuri ascunse – spate, sfârcuri, tălpi - și oricum cu ele 
termina repede. Plânsetele, rugămințile nu-i plăceau și 
îi omorau dorința. Ura, furia din ochii celuilalt – asta 
căuta. Când a înțeles că sunt altfel, că-i pot da ceea ce 
vrea, n-am mai avut scăpare. „Cu tine nu mă joc, pe 
tine te învăț”, îmi spunea cu un fel de dragoste. Prima 
dragoste de care am avut parte. Și, în acele momente, 
în ochii noștri înflorea răul”. Rezistența la rău o face 
„preferabilă” pentru Tamara Pavlovna, care o înfiază, 
pentru a o „face om” zice ea, dar, de fapt, pentru a avea 
o mână de ajutor în munca ei de sticlăreasă. Această 
femeie, un veritabil homo sovieticus, aplică toate hibele 
de mentalitate ale timpului: educația prin bătaie (lecția 
„triunghiului din frunte”),  disprețul față de limba 
moldovenească și moldoveni, lăcomia de acumulare 
a banilor prin orice mijloace, atitudinea „practică” 
față de copil ca două brațe suplimentare de muncă.  
Dar – dincolo de toate acestea – și niște manifestări 
instinctuale de umanitate, așa precum sunt posibile 
acestea într-un mediu al abjecției și umilinței, dorința de 
a-i lăsa fetei banii strânși cu atâta osteneală și greutăți, 
de-a o vedea în rând cu oamenii, de-a o ajuta să ajungă 
doctor. O atitudine a contrariilor, în care grija pentru fată 
(îmbrăcată cu haine bune, hrănită cu pâine cu unt „pe 
care, dacă ar fi putut, mi l-ar fi turnat pe gât cu pâlnia”, 
pentru că „gras însemna mare, mare – deștept, deștept – 
doctor”) se însoțește într-un mod halucinant cu munca 
istovitoare de „sticlăreasă”, copila care încă nu mergea 
la şcoală fiind pusă să adune sticlele lăsate de bețivi 
prin gunoaie și apoi să le spele de vomă şi mizerie. 
Murdăria se insinuează torturant în suflet. Senzația fetei 
e mereu de dezgust și oroare. Rănile puroinde  de pe 
umăr de la greutatea sticlelor și aspectul de mâini fierte 
de la apa fierbinte sunt însoțite de permanente accese 
de umilire din partea Tamarei Pavlovna, de reacțiile ei 
brutale față  de tot ce nu încăpea în schemele ei rigide 
de viață. Orice întrebare a fetei care nu-i convine 
acesteia e taxată cu o lovitură de palmă peste gură. E 
o practică „educațională” aplicată cam de toți părinții 
sovietici („În clasa noastră o singură fată nu era bătută 
de părinți. Asta pentru că maică-sa lucra în schimbul 
de noapte, iar taică-său murise de tânăr”). Îndemnul 
la performanță se stimulează mereu cu amenințări și 
bătaie pentru cele 7 cuvinte zilnice din limba rusă, care 
se încăpățânează să fie memorizate corect, apoi pentru 
limba moldovenească, devenită română şi de care 
Lastocika se simte atrasă (o atracţie inconştientă, mai 
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întâi) și respinsă deopotrivă. Succesele sunt răsplătite 
cu bani și cadouri. Generozitate materială și carențe 
afective, milă, dar și cruzime, toate formează scheletul 
personalității acestui copil, căruia îi lipsește tot mai acut 
iubirea, în formele ei de generozitate, căldură, toleranță. 
Nici măcar nu știe ce înseamnă acest cuvânt. Întrebată 
de prietena ei Maricica dacă iubește pe cineva, reacția 
fetei căreia i-a fost răpită iubirea este spontană – o 
palmă peste gura care îndrăznise să răscolească o rană. 
Violența ca singurul răspuns posibil, ca singura definiție 
a iubirii.  „Am lovit-o pentru că mă speriasem, pentru 
că puteam, pentru că eram pe atunci un țurțur în haină 
de om. „Tu vrei să fii coadă de câine, Maricica?”, m-am 
răstit la ea, iar firul roșu care îi apăruse pe buza de jos 
trecuse imediat de partea mea. „Toți iubesc pe cineva”, 
am aflat în iarna aceea, însă fără vreun folos pentru 
mine”. 

O altă lecție a urii este violul. Durerea, rușinea, 
dorința de-a muri sunt stările pe care le încearcă 
adolescenta, violată în timp ce se odihnea sub un copac. 
O durere îngropată adânc în sufletul fetei, o experiență 
care, în perioada sovietică, nu avea dreptul la voce. 
Pentru că „dacă o fată ajungea să fie violată, chiar și 
în amiaza mare, vina era toată a ei. Înseamnă că nu se 
îmbrăcase cum trebuie, înseamnă că zâmbise, înseamnă 
că avea țâțele prea mari. Iar fetele de treabă nu aveau 
niciodată țâțele prea mari”. Profesorul de sport care 
obliga elevele să vină la lecții aproape dezgolite și să 
facă mișcări provocatoare este încă o  încercare pentru 
Lastocika, dar și pentru colegele ei, nevoite să suporte 
perversitatea în formele ei provocatoare, insinuante: 
„râdea de noi deschis, în hohote – da, în hohote - , atunci 
când ne loveam sau cădeam de la înălțime. Ne dădea 
porecle de genul „puțulica”, „putorica”, „buca” și ne 
striga cu voce tare, în fața tuturor, până când începeam 
să plângem. Ne obliga să ne crăcănăm în toate pozițiile, 
sub privirile lui mârșave, și, sub pretextul că ne ajută, ne 
atingea în voie pe unde i se scula. Când suna de pauză 
și alergam să ne schimbăm, jumate dintre fete aveau 
lacrimi în ochi. Și așa timp de zece ani”. Violența a 
dezvoltat în Lastocika frica amestecată cu înverșunare, 
cu răzvrătirea oțelită de ură. Profesorul este înfruntat 
calm, cu o retorică sadică pe potrivă: „sau îmi schimbi 
nota, sau trimit băieții acasă să-ți taie gâtul”.

În ambele ei romane, Vara în care mama a avut 
ochii verzi și Grădina de sticlă, Tatiana Țâbuleac descrie 
drama omului mutilat de o lume a urii și a intoleranței. 
Lipsa iubirii l-a marcat pe Aleksy din primul roman, dar 
și pe Lastocika. În Vara în care mama a avut ochii verzi,  
lumea-marionetă, golită de sentimente de dragoste 
și empatie ține, așa cum observă Andrei Țurcanu, de 
„semnele postmodernității globaliste” (Convorbiri 
Literare, 2018, nr. 3), iar tragediile (accidente, cancere 
și alte boli) sunt o marcă concretă a dezastrului 
ontologic al acestei lumi.  În Grădina de sticlă, carența 

de iubire e marca sistemelor totalitare, care  alienează, 
malformează ființa umană. În doar câteva fraze, 
autoarea descrie întregul sistem educațional al societății 
sovietice, orientat să producă mecanisme, nu oameni. 
„Trebuia să fac un cârnat de ciocolată – una dintre 
idioțeniile care li se cereau fetelor prin clasa a patra. 
Atât îmi amintesc de la orele de pregătire pentru viață: 
cârnatul de ciocolată și cusutul în cruciuliță. Cu alte 
cuvinte, pentru viață am ieșit din școală pregătită beton. 
De restul – tac. Nimeni nu m-a pregătit de viol. Nimeni 
nu m-a pregătit de trădare. Spălat, mâncat, culcat: asta 
trebuia să știe o femeie. N i m e n i nu mi-a spus că va 
veni o zi în care bărbatul meu – unul dintre băiețașii care 
la aceeași lecție ciopleau admirabil în lemn – se va căca 
în mâncarea și în curățenia mea și va pleca. Cam așa a 
fost cu pregătirea noastră pentru viață. Primești bătaie – 
freci un cârnat de ciocolată. Naști un copil bolnav – coși 
o batistă în cruciuliță”. 

Mutilată sufletește, Lastocika manifestă reacții 
la fel de controversate: recunoștință și milă pentru 
femeia care a adoptat-o, dar și o înverșunare confuză 
pentru cea care n-a știut s-o iubească și altfel. Pe de o 
parte, ea are luciditatea înțelegerii că mai mult de atât 
nimeni n-ar fi putut să-i dea unei abandonate de proprii 
părinți. Pe de alta, rana de copil părăsit, cu sentimentul 
de „cealaltă inimă” ce ține de identitatea românească 
și cu lecția dură a urii, i-a acutizat simțul milei față de 
victimă. Sentimentul de abandon, care-o urmărește ca o 
umbră fatală va provoca o empatie puternică pentru toți 
cei vulnerabili, abandonați la voia întâmplării: pentru 
ariciul pe care copii vroiau să-l omoare, pentru un copil 
bolnav, blamat de societate, pentru fiica Tamara, de care 
se dezice propriul tată. Imaginea acestei fiice ascunde 
un miez simbolic al romanului. Născută c-un handicap, 
„cu oase de sticlă”, cu o mână frântă încă la naștere, 
ea este imaginea în oglindă a sticlăresei. Este fiica unei 
mame schilodite, a unei ființe de cioburi („inima mi-e 
cioburi, mamă”, i se adresează aievea mamei absente), 
pentru care lipsa dragostei a funcționat ca o fatalitate, ca 
o „pată neagră”, care a urmărit-o mereu.

Cioburile de sticlă adunate într-un caleidoscop, 
pe care-l poartă Lastocika cu ea, reprezintă simbolic 
încercările copilei de a găsi puterea de a visa, impulsul 
de-ași imagina, de-a construi din propriile ruine o lume 
imaginară. Visul și iluzia, simulacrul compensează o 
lume debusolată axiologic.

În ciuda mizeriei vieții ei, acest copil e capabil 
să descopere licăre de lumină, reușind să surprindă partea 
miraculoasă a realității. Receptorii ei învață să capteze 
poezia lumii. De la înălțimea visului, realitatea sordidă 
a unei curți oarecare de cartier se preface într-o mirifică 
grădină de sticlă: „Aranjate în lăzi de sârmă până în pod, 
la atingerea luminii, sticlele înviau. Culorile lor simple 
se amestecau, și nășteau altele – neașteptate. Un rând 
vișiniu, un rând alb: trandafirie. Un rând cărămiziu, un 
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rând maro: miere. Un rând verde, un rând alb: turcoaz. 
Albele singure: argint. Grădina mea de sticlă”. 

Autoarea instituie, în termenii lui Bogdan 
Crețu, o „poetică a realității”. O poetică a asperităților 
existențiale, a apocalipselor sufletești, a unei lumi 
debusolate axiologic, dar și o poetică a frumuseții și 
tandreței răsărite parcă de nicăieri, regăsite în lucrurile 
simple, banale. O logică a inimii substituie realitățile 
crude cu altele, imaginative. Căldura umană iradiază 
miraculos din obiecte, haine, parfumuri. Frumusețea e 
regăsită până și într-o  față de masă, care „atunci când 
îngheța, franjurile i se întindeau drept și, pentru câteva 
ore, devenea soare. Cu ea în brațe despicam orice iarnă”. 
Repere ale omenescului devin ființele neajutorate, 
umilite, victime ca și ea ale răutății umane: un animal 
zdrobit pe traseu, un copil bolnav, blamat de societate 
pentru concediile de boală ale mamei sale. Toate, în 
roman, se constituie într-o imagine a umanității calde, 
luminoase, generoase. 

Simulacrul se întâlnește cu gestul autentic, într-
un complicat mecanism psihologic. Furtul de bani de la 
Tamara Pavlovna nu e din cauza lipsurilor materiale, ci 
tot din dorința subliminală de a substitui, vindicativ, o 
realitate străină cu una personală, furând de la femeia 
care o adoptase tocmai ceea ce iubea aceasta mai mult: 
banii. Până la urmă, de banii furați Lastocika va cumpăra 
flori și le va dărui trecătorilor, ca un gest suprem de a 
re-da noroiului realității un strop din frumusețile lumii. 
Aceste cioburi de frumusețe, Lastocika le întrezărește, 
cu ochi de copil mirat, în banalitatea cotidianului, în 
gesturile simple ale oamenilor din curtea sa. Peste ani 
își amintește cu drag de Zahar Antonovici „cu buzunarul 
plin de bomboane, cu gura plină de povești”, de dărnicia 
și puterea de-a iubi a Șurocikăi, de irezistibila Katia, 
de Bella Isaakovna, evreica deșteaptă care a convins-o 
pe Tamara Pavlovna s-o înscrie pe Lastocika la o 
școală moldovenească. Faptele acestor oameni dau o 
încărcătură poetică deosebită „grădinei de sticlă”. Din 
resturile și gunoaiele realității,  Lastocika (care în rusă e 
„rândunică”)  găsește puterea să-și încropească un cuib 
al ei, un cămin imaginar cald și primitor. Bucuriile ei 
se iscă parcă din nimic: din mâncatul cireșilor apoase 
din mâna Polcovnicului, din vărzarele calde ale Raiei, 
din poveștile neverosimile ale Șurocikăi. „Și în acele 
secunde, scurte și luminoase, ca un joc de oglinzi, ne 
simțeam fericite până în măduva oaselor. Pentru toți 
împreună și pentru fiecare în parte”. Curtea devine o 
insulă, cu o existență autonomă, parcă ruptă de lume. 
Iar clipele petrecute cu oamenii din curte peste ani se 
încarcă de miracol. Fiecare din ei deține o parte ascunsă 
de frumusețe și tandrețe, pe care inima dornică de 
iubire a fetiței o descoperă cu încântare și bucurie. Toți 
acești oameni, obiecte, lucruri, ființe (pisica Morkovka) 
formează un univers dulce-amar, al viitoarelor nostalgii, 
al amintirilor duioase, în izbucniri de poem („Ierni 

ca acelea nu mai sunt. Pisici ca aceea nu se mai fată. 
Dihania mea fermecată!”). Văzută de sus, de la 
înălțimea amintirilor și a reflecțiilor despre viață, lumea 
Lastocikăi – copil abandonat și înfiat – se încheagă într-o 
pânză narativă densă. Trecute prin filtrul sufletescului, 
asumate la modul ontologic, întâmplările din curtea 
copilăriei capătă semnificații largi ce trec dincolo de 
limitele cadrului strict istoric rememorat, spre sensuri 
care vizează viața, moartea, dragostea, ratarea, durerea. 

Bogdan Crețu scrie că „un mare scriitor  nu 
inventează, de fapt, nimic, el descrie totul din interiorul 
fenomenului. Adică are marea putere de-a se transpune 
acolo” (Iluziile literaturii şi deziluziile criticii. Noi 
coduri de lectură, între estetic şi ideologic, Bucureşti, 
Contemporanul, 2015). Despre asta e vorba în literatura 
veritabilă, despre situarea scriitorului în inima unei 
realități, reconstituindu-i în mod autentic și convingător 
formele vii. Și meritul Tatianei Țîbuleac e că a reușit 
să instituie, în complexitatea ei, o lume cu bunele și 
relele ei și să surprindă modul subtil și imprevizibil în 
care se înlănțuie cruzimea cu mila, umanitatea caldă cu 
răutatea, frumosul cu abjectul, imprimând și confesiunii  
un timbru pe cât de tandru, pe atât de rece și necruțător. 
Iată ce face cartea Grădina de sticlă atât de autentică și 
tulburătoare. Aceasta e și miza adevăratei literaturi. 
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titlu, creion pe hartie, 2015
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Al. CISTELECAN

Portret ”en miettes”
 

Leonid Dragomir, nume consacrat – ori baremi 
cunoscut – în dezbaterile noastre filosofice, a fost unul 
dintre elevii lui Al. Th. Ionescu. Poate nu doar unul 
dintre ei, ci chiar Elevul, de vreme ce relația a devenit, în 
timp, una de prietenie. Nu știu însă lista celorlalți elevi 
ai lui Al. Th., dar știu că au fost mulți de performanță 
și destui care nu-l vor uita. (Mai zilele trecute, venind 
vorba de Al. Th. la o mică sindrofie literară, pe obrajii 
uneia dintre elevele sale curgeau tăcut două firișoare de 
lacrimi.) Dar Leonid e singurul (din cîte știu) care și-a 
scris prietenia și admirația față de fostul său profesor 
și prieten; după ce l-a urmărit pas cu pas de-a lungul 
micii sale cariere editoriale antume și apoi de-a lungul 
celei – mult mai consistente – postume, Leonid și-a 
strîns toate mărturiile în Al. Th. Ionescu. Un om care 
te obliga să gîndești (Editura Cartea Românească, 
București, 2017). Cartea – subțire, chiar dacă Leonid 
a mai adăugat și o concisă antologie de fragmente din 
Ionescu, un mănunchi de referințe și cuvenitele ”repere” 
bio-bibliografice – e un portret en miettes, deopotrivă 
emoționat și emoționant. Și nici n-ar fi avut cum fi altfel, 
de vreme ce – zice Leonid – Al. Th. ”a fost profesorul, 
mentorul, modelul, prietenul” său. Pe acest fond afectiv 
(care nu stă doar sub rînduri, ci iese adesea deasupra 
lor) și pe această amintire îndoliată trebuie citită cartea, 
alcătuită dintr-o ”lectură” și o ”relectură” a cărților lui 
Al. Th. Leonid nefiind ”specializat” în literatură (deși nu 
știu dacă e cineva), comentariile sale la cărțile dedicate 
acesteia de către Al. Th. sunt mai degrabă descriptive și 
rezumative. Și-n primul rînd, firește, admirative. Doar 
atunci cînd comentariul lui Al. Th. atinge probleme mai 
generale, care pot intra și-n sfera de interes a filosofului, 
Leonid își permite – dar cu maximă civilitate și dragoste 
– cîte-o observație personală. De regulă, îndreptățită. 

Cum e, bunăoară, observația făcută pe seama conceptului 
de postmodernism, pe care Al. Th. (ce-i drept, în fugă, 
fără să stăruie) îl considera un fel de fatalitate care se va 
universaliza și va înghiți pe toată lumea, fie că vrem, fie 
că nu, fie că ne vom da seama, fie că nu. Un asemenea 
potop – observă just Leonid – are la bază un concept 
”tare”, cu teleologie sigură, adică ceva cu totul contrar 
spiritului postmodern. Nu e însă de mirare că Al. Th. 
vorbea și el – prin anii ‚80-’90 – în acest fel imperativ 
despre postmodernism, chiar dacă el n-a fost mare 
partizan și militant al acestuia (din contră, aș zice, dacă 
luăm seama la opțiunile exprimate în cronicile literare). 
Pe vremea aceea așa se vorbea despre postmodernism 
și în termeni de ”trebuie” și-a scris Mircea Cărtărescu 
tot Postmodernismul românesc. În aceiași termeni 
imperativi, fatali, vorbea despre postmodernism și Ion 
Bogdan Lefter și alți militanți, cu toții prinși parcă 
într-o campanie de convertire și de nouă evanghelizare. 
Leonid are dreptate să obiecteze că ”trebuie” e tocmai 
cuvîntul care trebuie să lipsească din doctrina și acțiunea 
postmodernistă. Iar odată cu el și credința în fatalitatea 
postmodernismului. Nu era însă loc de multă discuție 
pe această problemă între cei doi – Al. Th. și Leonid -, 
întrucît Ionescu își exprimase fatalitatea resemnată doar 
în trecere – și cu destulă ironie și scepticism (atitudini 
structurale la el, cum le și relevă Leonid). Pe linia asta 
– a observațiilor mai angajate – ar trebui evidențiată 
și cea privitoare la ”decadentismul” bacovian, o linie 
interpretativă deschisă chiar de Al. Th. și valorificată de 
Leonid ca pregnantă înnoire exegetică. 

Partea cu adevărat ”personală” a comentariilor 
lui Leonid e cea dedicată ”vocației de educator” a 
lui Al. Th., considerată ca definitorie în primul rînd 
și marcată printr-o mărturie asumată cu devoțiune. 
”Omul care te obliga să gîndești” devine propoziția 
decisivă a portretului, iar ”spiritul provocator-dialogal” 
al profesorului face transparentă trimitere la o vocație 
socratică. E bine pusă în evidență și ”vîna de moralist” 
a lui Al. Th., a unui moralist fără predici moraliste însă; 
e un moralism de sceptic, de ironic (”ironia, dublată de 
autoironie – zice Leonid despre Șora și Ionescu, spirite 
imediat afine – le conferea amîndurora ceea ce aș numi 
smerenia gîndului”), profesat cu surîs, chiar dacă uneori 
– dar numai în publicistica politică – el mai dădea și în 
sarcasme. Mă și miră că unora le-a putut face impresia 
de cinic – dar va fi știind Leonid ce zice cînd respinge o 
astfel de impresie. 

Repertoriul calităților critice ale lui Al. Th. e 
întregit de cel al calităților umane și pedagogice. Cele 
dintîi i-au mai fost consemnate, dar relevarea celorlalte 
e meritul deplin al lui Leonid. Cu atît mai mare cu cît e 
făcută fără emfaze, fără retorisme, dar cu dragostea – și 
recunoștința - celui care știe că ”El face parte din ființa 
mea”. Iar mărturia lui Leonid din această carte chiar 
adeverește această propoziție.  
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Andreea POP

Colajul narcotico-existențial vs. 
flaneurismul monoton 

 Cu o retorică malițios-acidă și o atitudine 
mai degrabă persiflantă intră în scenă poemele lui Dan 
Dediu din 4,5 litri de sânge, miliardar. Fizionomia lor 
caustică, un „tratament” aplicat deopotrivă lumii din 
jur și reconfigurării identitare personale (despre care 
au vorbit deja Andrei Dósa și Alex Ciorogar pe coperta 
a IV-a), sugerează peste tot, dincolo de o psihologie 
dură, badass (nejucată, aș zice chiar organică), o anume 
preferință a poetului pentru geometrii și forme precise.

Paradoxal, cu toate tripurile și coregrafiile 
narcotice pe care poemele le pun la bătaie la tot pasul, 
ele își asumă simultan și un cod intern extrem de lucid, 
care sugerează o complicitate duplicitară. Dincolo de 
încărcătura lor halucinogenă, adică, poemele nu refuză 
o anumită claritate a „filmelor” pe care le desfășoară, 
fie ele erotico-pornografice, sociale, ori de orientare 
biografică. Rezultă de aici o politică extrem de coerentă 
a recuperării fragmentarismului și colajului existențial 
pe care îl descriu poemele, acea poetică „rizom” de 
care vorbea Marius Conkan în „România literară” când 
amintea de volumele unor Alex Văsieș, Vlad Moldovan 
și Cosmina Moroșan și reconfigurarea semantică a 
poemelor lor prin pulverizare și ambiguizare discursivă. 
Urban e un text care sintetizează foarte reușit toată 
această premeditare pe de o parte matematică, și pe de 
alta obnubilant-vibrantă cu care se consumă  proiectul 
poetic al lui Dan Dediu din acest debut: „am scris ego 
pe sex/ și un răget de leu s-a întors înapoi,/ vibrând./ 
un culoar lung de metrou/ în care timpul accelerează 
mereu/ polaritate tantrică// câte cristale și câte mandale/ 

și gândurile tale albe./ se ascund./ aerul pe care îl inspir 
în fiecare zi/ și pașii conceptuali, displayu dereglat pe 
umanitate,/ același romb imperfect, vertigo în macro.// 
cât dumnezeu și frică se amestecă în mine./ cu muzică 
în boxa acuzaților, marchez datele care m-au frânt/ 
anticipare, hrană, mișcare, social/ cântec de ură. pe 
străzile generate/ de creierul uman/ înspăimântat 
de entropie, îmi clătesc ochii/ ca un Amstaff într-un 
acvariu cvadridimensional.” Flaneurismele afective pe 
care le desfășoară au de fiecare dată ceva din cinismul 
și mizantropismul secvenței de mai sus, configurează 
perspectiva polemică, instigatoare, la care sunt racordate 
poemele.

E drept că odată cu cel de-al doilea grupaj 
al volumului, (în câmpul meu strâmt de energie și 
odihnă), poemele capătă un aer ceva mai temperat și 
sunt mai puțin dedate notației corozive. Dacă anterior 
agresivitatea discursului ținea de o aderare funciară la 
rigorile exterioare hardcore, ea funcționează acum mai 
degrabă sub forma a câtorva exerciții de autodefinire 
care nu fac abstracție de puseul sarcastic – „La 30 
de ani, am găsit casa echilibrului dar balansez/ între 
simplitatea briciului/ și rock’n rolla ca un Buddha 
răsfățat./ Sânge rău, competitiv, fair doar din orgoliu,/ 
altfel vreau să fiu mereu mai bun decât tot ce ești tu.” 
vs. „sufletul ăsta prost/ cu mnemotehnici bolnăvicioase” 
etc. – și care trimit poemele într-o zonă cu o miză 
mai evident reflexivă: „Și toți oamenii pe care îi văd 
random/ în fiecare zi pe stradă,/ la fel de dezorientați 
și amorțiți,/ cu propriile lor reprezentări false/ despre:/ 
dragoste, divinitate, bunătate, prietenie,/ corectitudine, 
adevăr, bine, rău./ Pe undeva, gândurile noastre se 
intersectează./ Caută aceleași lucruri./ Aleargă prin tot 
felul de tuneluri.”, Tuneluri. E o componentă ceva mai 
„soft”, pe care versurile și-o asumă, însă, cu aceeași 
luciditate cu care anterior își proiectaseră experiențele 
narcotico-erotice.

Animate, deci, deopotrivă de impulsul sondării 
& delir (nu unul de abandon, însă), poemele cu care 
debutează Dan Dediu irizează sub forma unor fractalii 
vizionare pe cât de „relaxate” în derularea lor, pe atât de 
țintite și regizate cu maturitate.

_____________
•	 Dan Dediu, 4,5 litri de sânge, miliardar, Casa de 

Editură Max Blecher, Bistrița, 2017
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***

  

Iulian Leonard e un poet care, cel puțin cu 
debutul din Stau jos și tac, se aliniază unei direcții 
mai degrabă experimentale. E de găsit aici o poetică 
a tatonării, indiferent dacă la un nivel de conținut, ori 
ca abordare formală, pe care volumul o susține printr-o 
adevărată politică a plictisului codidian și a monotoniei, 
exersate, ambele, cu multă voluptate.
 Strategia aceasta a „exorcizării” detaliilor 
banale, aparent nesemnificative, e modalitatea cea 
mai accesibilă prin care poemele lui Iulian Leonard 
își configurează universul semantic, unul pe care 
departe de a-l supralicita prin valorizare ontologică, îl 
procesează tocmai sub forma unor expuneri metodice 
ale posibilităților sale transparent-virtuale: „sunt un om 
fără vocabular/ nu am amintiri/ nu știu ce-s alea/ mă 
caut în buric/ scot scamele n-am cu cine/ îmi datorezi o 
poză din liceu/ mâncăm slănină cu clementine/ în loc să 
ne îndese/ cu formol/ privind turnurile de cărți/ ca un fel 
de zgârie-nori/ [...] punem palmele pe față/ respirăm să 
n-auzim/ pornim de la 01/ știind că orice cod se sparge/ 
ca atunci când am scos 3 milioane cu cardul/ pentru 
poezie/ noaptea semisperiați/ mâncăm iaurt cu covrigei/ 
ne oprim facem flotări/ nu pierdem niciodată/ totul este 
la vedere// mă gândesc la legile umane/ e destul să le 
combini/ e destul să reții o idee din 10/ pe insulă/ mereu 
găsești câte ceva”, nu pierdem niciodată. Secvența 
citată definește concret discursul desolemnizat, lipsit de 
ambiții vizionare, al poemelor; formulările expeditive, 
observațiile ritualizate ale datelor din jur & scenariile 
comune pe care le consemnează (de regulă, niște 
decupaje biografice reconfigurate sub forma colajului 
zilnic și a reportajului autist), adeseori aglomerate 

înspre un final abrupt, lipsa totală de aderență, adică, la 
un proiect elaborat și miza anti-evenimențială declarată 
sunt reperele esențiale ale poemelor.
 Cu rare excepții – de obicei de găsit în câteva 
texte care înclină spre exhibiționism oniric (așa cum se 
întâmplă în Silviu al treilea, de exemplu) –, mecanica 
aceasta „epurată” de revelații e descrisă formulări 
concise, contrase sub forma unor definiții, comparații 
sau mici „sentințe”, care concentrează fizionomia 
relaxat-aforistică a poemelor: „o femeie gravidă/ cu 
tricou’ alb/ ca un om de zăpadă/ pe câmp” (fuma și se 
topea) vs. „un/ biciclist/ trece/ peste/ o/ gură/ de/ canal” 
(banc) vs. „dacă spargi multe pahare/ în același loc,/ 
restul paharelor nu se mai sparg.” (nu mă întreba ce 
vor) etc. Nu fără senzația că uneori ele rulează în gol 
se desfășoară exercițiile de acest gen, care, cu toate că 
nu se încarcă de referințe obscure sau abstracte, lasă 
impresia că au de multe ori un rol pur decorativ.
 Semnificativ e că tot acest repertoriu aparent 
gratuit al poemelor se suprapune, de fapt, cu maniera lor 
cea mai specifică de jubilare. bonibonus-ul care încheie 
volumul rezumă această dinamică a poemelor lui Iulian 
Leonard, care, nefiind un poet tentat de reverberații 
convulsive sau existențiale de niciun fel, vibrează 
tocmai prin regia poemelor sale de tip „Seinfeld”, cum 
le numea Cosmina Moroșan pe coperta a IV-a.

____________
•	 Iulian Leonard, Stau jos și tac, Casa de Pariuri 

Literare, București, 2017
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Alex CISTELECAN

Violență divină sau fascism de duzină

S-o recunoaștem: hegemonia actuală a discursului 
anticomunist – a unui anticomunism mult mai simplist 
și propagandist decât cel de dinainte de ‘89, dar tocmai 
de aceea mult mai hegemonic în discursul public – are 
și lucruri bune. În special pentru cercetarea istorică 
și analiza teoretică a comunismului, care au astfel a 
se confrunta cu un uriaș dușman de paie, foarte ușor 
de răpus printr-o simplă redescoperire a evidențelor. 
Astfel, tot așa cum un volum recent descoperea că, 
în ciuda discursului și deformărilor anticomuniste și 
anti-totalitare, orașul socialist a fost totuși un oraș, iar 
economia socialistă totuși o economie (deci nu un simplu 
mecanism de decizie discreționară și autoritară), la fel și 
aici, în Towards a Jurisprudence of State Communism. 
Law and the Failure of Revolution1, Cosmin Cercel 
ne demonstrează că, în ciuda perspectivei dominante 
anticomuniste, care vede aceste regimuri politice ca o 
domnie a fărădelegii criminale și a deciziei arbitrare, 
legea în comunism a fost tot lege, și a bifat astfel toate 
rigorile, constrângerile dar și aporiile formei-de-lege ca 
atare. Ceea ce salvează cumva raționalitatea – măcar 
imanentă, procedurală – și modernitatea acestui sistem 
politic (din nou, în contra viziunii anticomuniste), dar, 
într-un foarte problematic joc de sumă nulă, pare să îi 
compromită complet caracterul marxist, revoluționar 
sau emancipator. E un mic paradox în această 
abordare, care pare să clarifice și elucideze grosolăniile 
anticomunismului doar cu prețul de a le muta la un alt 
nivel: maniheismul anticomunist (cu schema sa binară 
prestabilită - binele, democrația liberală, individul, piața 
liberă vs. răul, comunismul, societatea, planificarea) este 
într-adevăr dizolvat; regimurile comuniste sunt plasate 

în genul lor proxim al regimurilor politice moderne, cu 
raționalitatea și legalitatea lor definitorii. Dar prăpastia 
etică se mută în altă parte, și abia aici ea capătă cu 
adevărat un fior religios, mistic, eliberată fiind de orice 
acoperire istorică: de o parte avem modernitatea, rațiunea 
administrativă, legalitatea, birocrația, forma-de-lege dar 
și monopolul violenței statale  – comuniste sau liberale, 
peu importe acum; de cealaltă parte, cea luminoasă, 
avem dizolvarea legii și a statului, „violența divină”, 
Pashukanis și, probabil, cea de-a doua venire a lui Mesia. 
Din păcate, marxismul și comunismele real existente cad 
acum, ca toată istoria și păcatul de altfel, fatalmente în 
prima categorie. 

Așa cum aflăm din introducere, această investigație 
asupra practicii și teoriei legale din comunismele 
realmente existente este menită să demonstreze, în 
principal, două lucruri: „reziliența formei de lege” și 
„limitele teoriei și practicii comuniste” – cel de-al doilea 
aspect fiind, de fapt, consecința directă a celui dintâi. 
Ceea ce este deja crucial pentru ce urmează. Într-adevăr, 
în ceea ce privește legea și supraviețuirea ei în regimurile 
comuniste, ceea ce interesează aici este în primul rând 
forma de lege, nu conținutul ei. Există aici o anumită 
încredere în autonomia și eficiența purei forme de lege, 
indiferent de conținutul ei specific, dar și de contextul 
său social-istoric, perspectivă apropiată totodată de 
Kelsen și de Lacan (surse de inspirație explicit asumate 
de către autor), dar care conferă, așa cum vom vedea mai 
jos, limitele formaliste sau idealiste ale acestui demers. 
Ei bine, această „reziliență a formei de lege” – și care 
verdict este idealist cel puțin (dar nu doar) în sensul 
că nu poate indica vreun contra-exemplu istoric, de 
societate complexă și funcțională în care statul și legea 
să fi fost abolite cu succes – este cea care se presupune 
că demonstrează „limitele teoriei și practicii comuniste”, 
altfel spus, trădarea promisiunii sale revoluționare 
de emancipare a omului de sub lege, stat și istorie. În 
intervalul acesta abrupt, pentru că aprioric, dintre premisa 
principală (reziliența legii în comunism) și concluzia sa 
critică (comunismul s-a trădat pe sine) stau toate meritele, 
dar și neajunsurile cărții. 

După cum foarte bine observă Cosmin Cercel 
în paginile de deschidere, există două aspecte decisive 
în discursul anticomunist care ambele au o legătură 
directă cu problema legii: pe de o parte, comunismul a 
fost declarat și condamnat, de consensul anticomunist, 
ca fără de lege și opus astfel (în mod oficial, vezi 
rezoluțiile citate la p. 16) statului de drept liberal; pe de 
altă parte, el a fost fagocitat de lege, în criminalizarea și 
justițiarizarea sa postfestum. În contra primului aspect, 
Cercel arată convingător, în capitolul de deschidere, că 
și înainte de apariția comunismului legea în democrațiile 
occidentale era „pătată”, impură, contaminată cu forță de 
lege și excepție, și că, prin urmare, nu poate fi vorba de 
vreo opoziție tare între legalitatea democrațiilor liberale 
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și ilegalitatea regimurilor comuniste. Trebuie însă spus 
că această contra-demonstrație nu se joacă pe terenul 
practicii legale propriu-zise din Europa ne-comunistă, ci 
pe terenul dezbaterilor de idei, al teoriilor despre drept 
din perioada interbelică: acesta e, altfel spus, momentul 
obișnuitei revizitări de rigueur a scenei originare a 
teoriei critice a dreptului – disputa Kelsen vs. Schmitt, 
foarte coerent reconstruită de către autor: de o parte 
kantianismul transcendental al lui Kelsen, care nu doar 
că evacuează politicul din juridic, ci chiar reduce teoria 
politică la teoria dreptului, cu statul ca simplă entitate 
legală reductibilă la un set de norme, și ale cărei limite 
sau aporii conceptuale sunt, de asemenea, bine puse 
în lumină – mai exact, amfibolia legii fundamentale la 
Kelsen, care e totodată un construct intelectual de care 
depind toate celelalte legi, dar și un fapt social, perturbând 
astfel separația obligatorie dintre „is” & „ought” pe care 
Kelsen speră să o impună. De cealaltă parte, nelipsitul 
Schmitt, al cărui merit rămâne cel de a fi scos la iveală 
„cealaltă scenă” a legii, întemeierea ei necesară în stat și 
putere suverană – și al cărui diagnostic rămâne valabil, 
spune Cosmin Cercel, atâta timp cât îl luăm ca descriere 
obiectivă și nu ca recomandare. Schmitt și Kelsen 
sunt așadar recuperați la pachet cumva, ca „expresii 
ale unui etos de criză, încercări simetrice de a reprima 
sau ascunde istorialitatea și contingența social-politică 
a legii”. În general – altfel spus, nu doar în această 
recuperare simultană a lui Schmitt și Kelsen – demersul 
din volum practică un anumit eclectism al surselor, care, 
aș spune, nu este nicidecum o eroare de construcție, ci 
un dat necesar, obligatoriu, al oricărui demers de critical 
legal theory: o integrare prin non-integrare, de tipul și-și, 
care este dictată tocmai de modul de constituire al acestui 
discurs și al obiectului său specific. 

Acest aspect e cel mai pregnant în pasajele în 
care Cosmin Cercel își mărturisește sursele teoretice 
de inspirație. Care sunt trei la număr: în primul rând, 
o anumită fidelitate față de formalismul pozitivismului 
logic care, în mod relevant, deși e conștient că, în ultimă 
instanță, legea nu poate fi separată de politic, consideră 
totuși că ea are o anumită autonomie și eficiență specifică 
prin chiar forma sa de lege – mai exact, ca text de lege. 
Dar dacă această creditare a autonomiei și eficienței 
purului text de lege este un prim element necesar în 
orice discurs de critical legal theory – i.e. momentul 
constituirii obiectului său în puritatea sa – cel de-al doilea 
moment, opus și simetric, este la fel de necesar pentru a 
adăuga dimensiunea critică a demersului: aici, legea nu 
mai este tratată în izolarea și abstracția textului de lege, 
ci raportată la instanța politică și subordonată acesteia. 
Este momentul secund, „agambenian”, al „complicității 
inerente a legii cu violența”, așadar al politicului și al 
fără-de-legii ca inerente legii. După cum se vede, aceste 
două surse de inspirație sunt practic echivalente cu 
pozițiile teoretice ale lui Kelsen, respectiv Schmitt, și 

sunt recuperate, din nou, laolaltă în ciuda contradicției 
dintre ele: autonomia și puritatea legii à la Kelsen, 
necesare pentru constituirea obiectului de investigație; 
dependența acesteia de putere și politic, à la Schmitt, 
pentru asigurarea dimensiunii critice a demersului. Cum 
sunt însă integrate aceste două poziții, desigur la fel de 
funcțional-necesare pentru un demers de critical legal 
theory, în ciuda – sau tocmai datorită – contradicției 
dintre ele? Printr-o a treia poziție teoretică, ce ar trebui 
să asigure totodată circulația dintre celelalte două dar 
și – de-a dreptul neverosimil – întemeierea istorică a 
acestora: este vorba de teoria psihanalitică – dar, după 
cum vedem, transportabilă în orice domeniu – a lui 
Jacques Lacan. Ideea de bază este că structurile legale 
și politice sunt determinate de un „inconștient social” 
care e „structural ca un limbaj” (?). Această ipoteză, 
ne asigură autorul, ne va permite să surprindem modul 
în care legea este un proces de enunțare, în care părții 
sale vizibile, de simbolizare (textul de lege – Kelsen) 
îi corespunde o parte întunecată – Realul, inconștientul 
– care scapă legii pe care totodată o constituie (puterea 
politică – Schmitt, Agamben), și în care „laws’ deeper 
constituents are interwoven with social forces beyond the 
reach of legal normativity”. Excepția lui Agamben este 
lărgită și generalizată aici, devenind „cealaltă scenă” a 
legii, inconștientul său întunecat, care pare a desemna 
tot ceea ce ține de partea de întemeiere, aplicabilitate și 
context social istoric al legii – pe scurt, tot ceea ce ține 
cumva, influențează sau e influențat direct de lege, dar 
e totuși altceva decât textul ei: pe scurt, enunțarea legii 
versul enunțul ei. 

Sunt nenumărate probleme cu această încercare 
de a lipi laolaltă și întemeia istoric, cu ajutorul lui Lacan, 
două perspective opuse dar deopotrivă de non-istorice 
asupra legii (Kelsen și Schmitt). Dar cert este că aici 
Lacan e într-un fel absolut necesar, oferind într-adevăr 
singura teorie posibilă care să ne permită să operăm 
această integrare prin non-integrare a obiectului idealist 
al discursului cu dimensiunea critică a demersului: abia 
relația apriorică, abstractă, formală și anistorică, pe care 
Lacan o postulează între enunț și instanța enunțării – și 
care salvează când autonomia și eficiența simbolicului 
în dauna realului constitutiv (Lacan 1 & Kelsen), când 
puterea și suveranitatea realului și a enunțării în dauna 
simbolicului și a enunțului (Lacan 2 & Schmitt) este 
liantul ce poate ține laolaltă ireconciliabilul acestui 
idealism materialist-critic. Doar așa, legea poate fi 
investită, în același timp, cu o anumită autonomie 
și eficiență a purului text de lege – ceea ce e absolut 
necesar, căci fără această presupoziție n-am mai avea 
de-a face cu un demers de critical legal theory, ci cu unul 
de teorie politică, sociologie a statului sau, și mai bine, 
materialism istoric; și totodată suficient de misterios 
raportată la o presupusă „cealaltă scenă întunecată a ei” 
încât această analiză de text – istorie a ideilor, discourse 
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analysis – să nu fie totuși simplă rutină kabalistică de 
studiu al textului legii. 

Simpla opoziție dintre enunț și instanța enunțării nu 
ne spune însă nimic despre relația întotdeauna determinată 
din punct de vedere istoric și social dintre lege și instanța 
ce o constituie și aplică. Ea este egal de verificabilă în toată 
istoria dreptului, de la Moise la Kovesi, și de fapt la fel de 
valabilă în toată istoria limbajului, fiind în fond un simplu 
aspect de limbaj. Problema cu tăietura pe care o operează 
această perspectivă lacaniană este că ea ne spune totodată 
prea puțin și prea mult. Prea mult, pentru că postulează 
în fond ceea ce trebuie analizat și explicat întotdeauna în 
maniera specifică a contextului concret – și anume relația 
dintre textul de lege și eficacitatea sa materială. Prea 
puțin în același timp, pentru că relația de întemeiere și 
posibilitate dintre lege și forțe sociale sau putere suverană 
este imediat redusă la această relație formală, și tocmai 
de aceea mereu „misterioasă”, „întunecată”, dintre enunț 
și enunțare, simbolic și real, lege și „cealaltă scenă” a ei. 

E aici la mijloc o dublă mișcare foarte utilă din 
punctul de vedere al întreținerii tensiunii și misterului 
textului, dar cam problematică pentru logica sau 
productivitatea lui intelectuală: întâi separi legea ca simplu 
text, în autonomia formalismului ei, de tot contextul ei, 
decupând subiectul cercetării, astfel încât tot ceea ce 
condiționează și determină legea, contextul ei social-
istoric, devine o enigmatică „cealaltă scenă”, Realul 
legii, fără-de-legea inerentă ei. Apoi, cel de-al doilea pas, 
„recontextualizarea” – dar nu e recontextualizare, căci pe 
filiera Agamben-Lacan e simplă postulare formală (enunț 
vs. subiect al enunțării; bios vs. zoe) – vine cu tot alaiul 
său de metafore dark, potențând neîndoielnic misterul 
textului, dar nelămurind nimic, decât ceea ce știam deja: 
că Realul și Simbolicul sunt mereu într-un raport de 
constituire parțială și v-ați-ascunselea reciprocă. Există, 
probabil, în general o relație de co-apartenență sau 
generare reciprocă a formalismului cu misterul: în fond, 
ambele sunt forme de rezistență la explicația materialist-
istorică, sunt, ca să zicem așa, lacanian, cele două fețe 
– luminoasă și întunecată – ale idealismului. Doar așa 
putem explica registrul de dark fantasy, steam punk, în 
care textul ne învăluie de fiecare dată când aruncăm o 
privire de partea cealaltă, întunecată, reală, a textului legii: 
„nocturnal jurisprudence” emerging in the … darkness 
of laws relation to life”. (p. 51) Dar de ce toată această 
beznă? Pentru că noi am stins lumina de partea cealaltă 
a legii, desprinzând legea și tratând-o separat de scena 
ei social-istorică, care acum ni se dezvăluie amenințător 
ca Realul ascuns și non-inteligibil al legii. Și a trebuit să 
stingem lumina pe partea social-istorică a legii pentru a 
obține autonomia formei lege și pentru a putea, așadar, 
practica acest demers de „critical legal theory”. 

În bună măsură, limitele cărții de față sunt, altfel 
spus, limitele însele ale acestui tip de demers, care, oricât 
ar fi de critic și ar accentua dependența și contingența 
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social-istorică a legii, prin chiar statutul său academic, 
de specializare separată, pornește de la separabilitatea și 
implicit autonomia – măcar formală – a obiectului său, 
de la detașabilitatea acesteia de totalitatea socială, pe care 
astfel nu o mai poate recompune decât în mod misterios, 
postulând-o postfestum ca Realul și „cealaltă scenă” de 
care legea nu se poate elibera vreodată. Prin chiar statutul 
său disciplinar, teoria critică a dreptului pare astfel 
condamnată să redescopere ca mister evidențele pe care, 
prin chiar instituirea ei, le ocultează. Faptul, ai zice de 
la sine înțeles, că orice lege – oricât de fundamentală, 
sau cu atât mai mult cu cât e fundamentală – depinde de 
o autoritate politică capabilă sau dornică să o aplice și 
de susținerea tacită sau explicită a forțelor sociale, apare 
aici ca reîntoarcerea enigmatică a Realului, a excepției 
și fără-de-legii inerente legii, a „celeilalte scene” a 
dreptului – dar care nu devine cealaltă și întunecată 
decât pentru că am tăiat-o în afara analizei în momentul 
inaugural. Această integrare prin non-integrare, acest și-
și, nu recompune, din păcate, o sinteză veritabilă: căci 
în locul unei explicații materialiste, social-istorice, a 
determinării legii de totalitatea socială, avem aici nici 
măcar o explicație în termeni de eficacitate specifică a 
legii, ci un simplu efect structural de limbaj (scindarea 
acestuia în Real și Simbolic), care se întâmplă să bântuie 
și legea, fiind și ea, într-un fel, o entitate de limbaj, vorbe, 
discurs. 

Pe de altă parte, faptul la fel de bine cunoscut 
că, indiferent de arbitrariul și autoritatea suveranului 
politic, nici o decizie politică nu se poate lipsi de 
legitimitatea – fie și subțire – pe care o oferă legalitatea 
formală, apare aici drept reversul misterului de mai sus, 
la fel de misterios: autonomia simbolicului – și a formei 
de lege – față de orice fel de real istoric, rezistența sa 
la orice fel de schimbare revoluționară. În această 
contrabandă a evidențelor recuperate ca mister, ceea ce 
ținea de explicația materialist-istorică reapare ca simplu 
efect structural de limbaj – în dubla ecuație lacaniană a 
preeminenței Realului față de Simbolic și a Simbolicului 
față de Real, în funcție de care perioadă a operei lacaniene 
e cea din care se întâmplă să cităm. 

Un ultim aspect, deloc secundar, în legătură cu 
această problemă fundamentală, în fond, de încadrare 
conceptuală: odată adoptată această grilă teoretică 
lacaniană (Real vs. Simbolic), care presupune practic 
aprioric reziliența acestor două dimensiuni, verdictul 
critic al volumului – că marxismul sau comunismul și-
au trădat promisiunea pentru că nu au abolit legea – nu 
prea mai poate fi susținut. Sau poate fi susținut doar ca 
judecată analitică apriori – societatea comunistă este o 
societate, are deci inconștient social „structurat ca un 
limbaj”, deci se enunță pe sine într-o formă de lege, 
deci se auto-alienează și compromite. Singura șansă a 
comunismului, singura sa posibilitate de a se salva de la 
propria sa trădare, ar fi fost să nu constituie o societate, 
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sau – ceea ce e același lucru – această societate să nu 
articuleze și enunțe nimic. Pe scurt, singura posibilitate 
de salvare a promisiunii mesianice a comunismului ar fi 
constat în a-l feri de orice fel de manifestare concretă, 
istorică – ceea ce este într-adevăr ceea ce implică, în 
fond, poziția lui Pașukanis și mistica violenței divine la 
Benjamin, asumate și desfășurate aici la tot pasul drept 
instanțe supreme de judecată și – evident – condamnare 
fără drept de apel ale comunismului real. 

Trecând însă peste această problemă de abordare 
conceptuală și încadrare teoretică, care din păcate 
determină din start verdictul pe care-l formulează 
volumul – comunismul n-a abolit legea, deci s-a trădat 
pe sine –, în munca de teren, capitol de capitol, Cosmin 
Cercel face o treabă foarte bună, reconstruind coerent 
și inteligent diferitele viziuni despre lege și drept din 
istoria marxismului și din practica juridică a URSS sau 
România. Capitolul 2, de exemplu, constituie o revizitare 
a principalelor idei ale lui Marx despre lege și drept, 
de la articolul său inaugural despre furtul de lemne și 
criminalizarea sa în dieta prusacă, la critica filosofiei 
dreptului a lui Hegel, pasaje din Manifestul comunist și 
celebra tematizare a dictaturii proletariatului din Critica 
programului de la Gotha. Și aici însă, în ciuda lecturii 
foarte atente, presupozițiile teoretice care-o ghidează o 
împing înspre concluzii problematice: astfel, începutul 
capitolului constituie un detur absolut inutil prin doxa 
postmodernă (Zizek, Balibar, Derrida) despre inexistența 
unui singur Marxism cu majusculă, despre pluralitatea și 
descentralitatea discursului său – detur inutil în sensul că 
nu pare să aibă alt rol decât cel de je sais bien mai quand-
même…: în cele din urmă, cartea pare să presupună o 
unitate foarte puternică și palpabilă a lui Marx cu el însuși 
și cu practica comunismului în est, dar și – mai riscant – 
cu esența întregului proiect politic al modernității, motiv 
pentru care, în general, eșecul comunismului real – de 
a nu fi abolit legea și statul – e plasat de volum, în mod 
interșanjabil, când pe umerii lui Marx sau ai teoriei 
comuniste în general, când pe cei ai modernității ca atare 
și ai proiectului său emancipator. Mai concret, același 
bias mesianist-idealist-formalist al abordării se vede și în 
verdictul asupra pasajelor finale, cu propuneri de reforme 
și măsuri legale, din Manifestul partidului comunist: și 
aici, forma face irelevant conținutul. „Propunerile de 
la finalul Manifestului ne oferă o perspectivă asupra 
limitelor rupturii radicale față de ideile burgheze. Deși 
la nivel de conținut programul e într-adevăr radical și 
îndrăzneț, ținând cont de contextul istoric, la nivel de 
formă există o stranie similaritate cu vocabularul legal 
al declarațiilor burgheze ale drepturilor”. (p. 62-3) Să 
mai precizăm oare că însăși ideea de manifest, de a 
scrie și tipări idei iluminatoare pentru mase, este până 
la urmă o formă de practică burgheză și că, așa stând 
lucrurile, puteam condamna Manifestul comunist fără a 
ne mai deranja să-l deschidem? În fine, aceleași limite ale 

interpretării se dezvăluie și în ceea ce privește relația lui 
Marx cu teoria dreptului: problema lui Marx reiese a fi că 
nu a oferit nici o teorie articulată și închegată despre lege, 
reflecțiile sale disparate pe acest subiect putând constitui 
doar cel mult „a form of counter-legal knowledge, a 
„nocturnal jurisprudence emerging in the … darkness of 
laws relation to life” (p. 51). Să remarcăm, din nou, cum, 
din cauza tăieturii epistemice cu care operăm aici (enunț/
enunțare, simbolic/real, lumină/întuneric), materialismul 
istoric al lui Marx, cel care, tocmai, iluminează problema 
legii doar în contextul relației sale cu totalitatea socială, 
trece aici, dimpotrivă, drept jurisprudență nocturnă, al 
cărui întuneric trebuie opus adevăratei practici critico-
legale, ce ar fi trebuit să discute problema legii în lumina 
purității și izolării ei absolute de societate și istorie – 
ca formă și text de lege. Ipoteza mea este însă că, deși 
Marx a lăsat fără doar și poate o sumedenie de aspecte 
cruciale pentru teoria sa social-istorică neproblematizate, 
în chestiunea dreptului și a legii el a spus chiar destul: 
și anume că, în fond, legea exprimă și depinde mereu 
de un anumit raport determinat istoric dintre forțele de 
producție și relațiile de producție, ceea ce înseamnă că 
a înțelege legea în profunzimea ei înseamnă tocmai a 
ieși din limitele cadrului juridic înspre analiza concretă 
a situației concrete. Voi reveni la final asupra acestui 
aspect. 

Capitolul 3 își deplasează atenția asupra scrierilor 
din prejma revoluției ale lui Lenin, Troțki și Pașukanis, 
dar rămâne ancorat în aceleași chingi de lectură: „while 
obviously Lacan is not in the least concerned with 
the Russian Revolution, … the formula he employs 
describing the subject torn between the desire and the 
law can usefully and quite aptly be applied to clarify the 
narrative structures through which we can now articulate 
the revolutionary event” (p. 75-76). Altfel spus, tot acest 
periplu prin textele despre violență, lege și revoluție ale 
mai marilor bolșevici doar ca să reconfirmăm drama 
destinală, supra-istorică, a scindării omului între lege 
și dorință – sau, tradus în termenii acestui capitol, 
între cele două motoare ale comunismului, dictatura 
proletariatului (i.e. supunerea legii la stat și la forța 
politică) vs. dizolvarea legii și a statului. E un caz tipic 
a ceea ce Lukács numește „distragere prin aprofundare”: 
o problemă istorică specifică e proiectată pe fundalul 
unei opoziții atotcuprinzătoare, în lumina căreia toată 
istoria devine o unică mare dramă și contextul istoric 
specific își pierde orice fel de specific. De la sfântul 
Pavel la Cidul la Troțki și ultimul Batman, aceeași dramă 
umană, supraumană, de zbatere a subiectului între iubire 
și datorie, dorință și lege, real și simbolic, enunțare și 
enunț. Într-adevăr, comunismul nu a reușit să iasă în afara 
acestei istorii blestemate, pentru că, evident, nu există 
istorie în afara ei.

În rest, capitolul desfășoară o lectură fidelă, 
corectă, dar și previzibilă a pamfletului „Terorism și 
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comunism” al lui Troțki – blamat pentru apologia violenței 
statale a dictaturii proletariatului –, „Stat și revoluție” a 
lui Lenin – felicitat pentru propunerea dizolvării viitoare 
a statului și a legii, dar și acuzat pentru nerespectarea 
bolșevică a acestei promisiuni – și, în fine, desigur, 
Pașukanis, cu versiunea sa fără doar și poate originală, 
anarhizant-mesianică, de marxism, în care legea și 
dreptul însele sunt văzute ca expresii ale legii valorii 
și, deci, ca eminamente capitaliste și nedrepte, cerând 
desființarea lor totală în societatea în sfârșit socialistă. 
Dar până și Pașukanis e depunctat la coerență mesianică 
(pentru că totuși puțin realist și el), deoarece și la el 
supraviețuiește o formă de drept după abolirea sa: e vorba 
de așa-numitele „reguli tehnice” după care societatea se 
va guverna odată ce legea și dreptul – ca expresii „neutre” 
și „impersonale” ale unor conflicte și raporturi inegale de 
clasă, tipice capitalismului – vor dispărea, iar societatea 
va fi un ansamblu coerent, armonios, de voință și interes. 
Or, această fantasmă, în opinia lui Cosmin Cercel, nu 
doar că se face vinovată de supraviețuirea dreptului, dar 
riscă să alunece în fascism: căci această rămășiță juridică 
– „regulile tehnice”, pe care Pașukanis le aseamănă cu 
neutralitatea și armonia unui fel de „mers al trenurilor” 
– presupun, pentru Cosmin Cercel, o unitate de voință 
și reprezentare a corpului social, așadar un imaginar 
biopolitic, deci quasi-fascist (p. 93). 

Atingem aici una din problemele principale de 
care se lovește în mod repetat acest capitol, ca și de altfel 
mai tot volumul. Problema raportului dintre comunism 
și fascism. Deși, la nivel declarativ, autorul încearcă 
să mențină mereu netă deosebirea dintre comunism și 
fascism, la nivelul argumentelor el este mereu împins 
contre coeur înspre ideea unei identități de substanță a 
celor două ideologii și regimuri politice. Pe de o parte, 
și tocmai ca efect al lecturii formaliste pe care o depliază 
volumul, comunismul și fascismul par să fie egal de 
îndepărtate – și implicit îngemănate – de democrațiile 
liberale în nerespectarea „statului de drept”, în supunerea 
autoritară a legii la voința politică suverană. (În mod 
inexplicabil, pare a fi cu totul uitată ideea inițială potrivit 
căreia nu există nici o ruptură netă între liberalism/
legalitate și comunism/fascism/ilegalitate; în ciuda acestei 
intuiții inițiale, ca și a nenumăratelor contraexemple 
contemporane, democrațiile liberale sunt văzute aici, 
în contract cu fascismul/comunismul, ca la manual, 
pură domnie a legii în autonomia ei kelseniană). Așa 
stând lucrurile, singura diferență pe care autorul o poate 
impune între comunism și fascism este natura tranzitorie 
sau nu a dictaturilor lor respective: asumat tranzitorie 
pentru comuniști, deliberat perpetuă pentru fasciști. Doar 
că aici istoria ne copleșește cu probleme: în realitate, 
dictatura suverană a lui Schmitt tot tranzitorie se dorea a 
fi; de cealaltă parte și în contra declarațiilor de intenție, 
dictatura comunistă s-a dovedit a fi non-tranzitorie. Iată 
cum, obligați, prin grila teoretică asumată, să evaluăm 

aceste regimuri istorice din perspectiva pur formală a 
relației lor cu un pretins stat de drept ideal, ne rezultă 
că ele sunt fundamental identice, dacă nu cumva chiar 
comunismul rezultă a fi, ca la Nolte, adevăratul fascism. 
(Faptul că mai toată bibliografia folosită pe subiectul 
comunismului real abundă de revizioniști anticomuniști 
ca Tucker, Figes, Fitzpatrick, Furet, Nolte etc. trebuie 
să-și fi spus și el cuvântul în această privință, deviind 
intențiile altfel nobile ale autorului)2. Dar nu e doar 
atât: așa cum ne arată verdictul asupra lui Pașukanis, 
problema conivenței comunismului cu fascismul e încă 
și mai groasă. Și asta deoarece acel presupus stadiu final, 
comunist, al societății fără de clase, drept și stat, spre care 
tindeau regimurile din Est, și pe care-l viza și utopia lui 
Pașukanis, se dezvăluie a fi adevărata fantasmă biopolitică 
nazistă, a corpului social omogen și armonios, curățit de 
orice scindare structurală. Voilà deci fundătură: pe de o 
parte, dictatura proletariatului – tranzitorie, desigur, în 
intenții – e cea care aseamănă comunismul cu fascismul, 
pentru că îl confirmă a fi la fel de ireverențios ca acesta 
față de autonomia legii pure. Pe de altă parte, abia 
încheierea fazei tranzitorii de dictatură a proletariatului și 
realizarea „statului omogen și universal”, care ar fi trebuit 
să încheie faza „fascistă”, căci violentă, a comunismului, 
reprezintă dezvăluirea adevăratei sale naturi fasciste, căci 
bazată pe o idee de unitate și suveranitate socială profund 
non-liberale. De-o parte fascismul ca violență (extra-, 
para- sau infra-legală), de cealaltă parte fascismul, 
dimpotrivă, ca pacificare socială totală: mai scoată cineva 
de poate comunismul (real sau ideal) din aceste sufocante 
furci caudine. 

Pe scurt, problema și aici este că textul operează 
cu niște presupoziții atât de copleșitoare încât îi fac 
desfășurarea practic inutilă sau imposibilă. Dacă știam 
de la bun început că ideea unei societăți fără clase, 
armonioasă și suverană, este automat o fantasmă fascistă, 
conform doxei postmoderniste, poate că studiul istoriei 
reale a societăților comuniste nu a fost cea mai bună 
alegere de carieră. Pentru că are deja concluziile la 
purtător. 

Hăituit de aceste contradicții, capitolul se 
refugiază în elegie, încheind cu clasicele evocări ale 
represiunii de la Kronstadt și ale colectivizării forțate 
din Ucraina ca mostre ale violenței bolșevice, criticată și 
condamnată ca nefiind nicidecum conforme cu „violența 
divină” pe care ne-o recomanda Benjamin. Un alt mit 
fondator al mesianismului postmodern care animă acest 
volum, și care, încă o dată, îi face redundantă întreaga 
desfășurare. Căci din perspectiva violenței divine a lui 
Benjamin, toată istoria – și comunismul cu ea – e o 
nesfârșită cădere, neîncetată neîntâlnire cu Evenimentul 
care să o destituie și mântuie în același timp.

De la capitolul 4 încolo volumul devine însă mai 
interesant – deși nu mai puțin problematic din punct de 
vedere conceptual-teoretic –, căci își îndreaptă atenția 
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asupra unor contexte juridice și sociale determinate din 
istoria regimurilor comuniste. Sunt, astfel, realmente 
fascinante paginile despre dezbaterile juridice din URSS 
de după îndeplinirea primului plan cincinal, în care 
pozițiile juriștilor care argumentau că dreptul și legea pot 
fi acum desființate, deoarece socialismul a fost atins, au 
fost contrate de Stalin și Vîșinski cu argumentul că statul 
va dispărea nu prin slăbirea sa treptată, ci prin întărirea sa 
la maxim pentru a învinge rămășițele societății de clasă. 
(p. 101) Aici, în acest cult deschis al autorității și puterii 
statale, stă, spune Cercel, deosebirea dintre leninism și 
stalinism. Deosebirea însă se pierde din nou atunci când 
ajungem la verdictul de ansamblu, potrivit căruia, după 
cum știm, violența și cultul stalinist al statului exprimă 
în fond limitele marxismului și ale proiectului politic 
al modernității3. Mai mult, tot ceea ce e interesant și 
revelator chiar în discuțiile acestea aplicate asupra 
practicii juridice din URSS se risipește și opacizează în 
interpretările lacaniene în care debușează, despre violență 
ca „extimitate” ce bântuie legea simbolică, „the return of 
the repressed” & „the survival of the legal form as living 
dead”, Zizek, Derrida, Kristeva plus concluzia: „there is 
a haunting at the core of the spectre haunting Europe… 
it is a call, a desire for order which doubles the radical 
changes”. (p 119). Încă o dată, limita comunismului este 
că s-a dorit a fi mai mult de-un spectru. Că s-a enunțat și 
obiectivat. De-aici, negreșit, prăpastia.

Capitolul 5 își mută atenția la noi, asupra 
contextului particular în care s-a realizat instaurarea 
puterii comuniste în România și, mai ales, modul în care a 
fost intentat procesul lui Antonescu. Descoperim din nou 
coabitarea destul de confortabilă a comuniștilor cu legea 
și statul, faptul că au făcut totul pentru a prelua forma 
legalității și implicit continuitatea formală cu regimul 
precedent, încercând să-i schimbe doar conținutul – 
care oricum nu contează, o știm deja. Și cum faptul că, 
în procesul lui Antonescu, a fost condamnat omul și nu 
funcția (adică statul) demonstrează încă o dată dorința 
comuniștilor de a salva cadrul statal și legal și de a se erija 
în reprezentanții acestei noi unități sociale, o presupusă 
unitate stat/popor care, din nou, după cum știm deja, este 
în mod inerent fascism și explică astfel viitoarea turnură 
naționalistă a regimului. Las la latitudinea istoricilor și 
specialiștilor în drept discutarea acestei probleme tehnice 
– dacă, în contextul său atât de particular, procesul 
lui Antonescu ar fi putut fi un proces revoluționar al 
întregului regim triplu-dictatorial și al statului de dinainte 
de 1945, și nu doar procesul unui individ, așa cum a 
fost. Cert este că – oricum nu prea contează4. În final, 
în practica juridică din primii ani ai comunismului și în 
condamnarea lui Antonescu regăsim aceeași reconfirmare 
a tezelor lui Lacan, de data asta despre le discours du 
maître: „the primordial assertion of power through and 
within the law… the new discourse of the master in its 
irrational dimension… It is not only that a new social 

contract emerges but also that the new master itself 
asserts it as such. That is because it effectually conceals 
its symbolic castration. Stalinism is … the new, irrational 
master signifier sustaining the emerging discourse. It is 
the new law”. (p. 150) Pentru cei care speră să descopere 
specificul stalinismului pornind de la aceste afirmații, să 
remarcăm că, la Lacan, discursul stăpânului este de fapt 
forma primordială și presupoziția de bază – univocitatea 
semnificației – ale oricărui discurs. Lansați așadar pe 
acest drum, nu doar că transformăm stalinismul într-o 
simplă problemă de limbaj, ci tratăm limbajul în general 
ca o problemă de stalinism: sutura forțată a enunțului și 
enunțării al căror abis suntem de fapt chemați a-l păstori 
în tăcere….

Penultimul capitol tratează despre instituirea 
juridică și politică a RPR, care, după cum putem bănui 
deja, se face vinovată de prezervarea continuității 
juridice cu cadrul legal al vechiului regim, și astfel de 
nonconformitate flagrantă cu mitema „violenței divine” a 
lui Benjamin. Și aici, ca pretutindeni, forma juridică face 
totul, conținutul fiind irelevant: „instaurarea republicii 
a luat o formă legală, care a ocolit în mod deliberat 
realitatea materială a luptei pentru putere și a proiectat 
preluarea comunistă a puterii într-o realitate normativă 
de continuitate cu regimul precedent”. Asta chiar dacă „e 
adevărat, democrația populară este un regim diferit de cel 
al monarhiei constituționale, însă cel mult o subvertire 
a limitelor sale, o deplasare care, vai, are loc în limitele 
sale” – limitele, desigur, apriorice ale formei de lege 
ca atare. „Mișcarea comunistă nu s-a plasat în afara 
categoriilor tradiționale de legalitate, ci mai degrabă a 
utilizat cadrul legal existent și l-a schimbat în acord cu 
scopurile sale. Astfel, nu doar că a acționat la fel ca alte 
forțe politice din alte contexte și regimuri, dar s-a și plasat 
în continuitatea unui proiect specific de dereglementare 
a puterii statale care își are rădăcinile în intervențiile 
autoritariste din interbelic” (p. 167). Din nou așadar, 
odată conținutul evacuat, forma juridică a comunismului 
îl face indistinctibil de fascism. În loc să asistăm la „the 
deliverance of divine violence, it is again law-preserving 
violence that we are witnessing” (p. 171). Pe scurt: nu-i 
violență divină? atunci adio, fascism de duzină.

Ultimul capitol se apleacă asupra sfârșitului 
comunismului și tranziției postcomuniste, cu concluzia 
deja în mânecă – atât comunismul cât și postcomunismul 
sunt, desigur, forme de „law preserving violence”, deci 
nimic nou sub soarele orbitor al lui Benjamin –, dar cu 
analize punctuale interesante sau cel puțin intrigante 
despre, de exemplu, a) forma de proprietate de dinainte 
de 89 (într-o abordare pe cărările, hélas, deloc paralele 
ale lui Pavel Câmpeanu și Jacques Lacan, cocktail 
de referințe ce are, cel puțin pentru mine, un efect de 
opacizare completă: de la vacuumul de proprietate și 
statutul ei ambiguu în comunism (pace Câmpeanu) la 
statutul spectral al partidului comunist, de la „forcluderea 
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realului din comunism – lupta de clasă”, la „obiectul a” 
– fantasma pe care o proiecta regimul comunist – și le 
grand Autre, pe care partidul pretinde a-l întruchipa, 
cu tot cu nelipsita „întoarcere a refulatului” – ca 
rezultat al caracterului incomplet al revoluției, care nu 
poate socializa pe bune mijloacele de producție); sau 
b) instituirea funcției de președinte al republicii, cu 
caracterul său plebiscitar și populist, ce a potențat și ea 
fondul oricum fascist al comunismului românesc; sau c) 
contractarea, în anii 80, a datoriei insolvente la FMI, care 
– oarecum implauzibil, dar și inevitabil în grila aceasta 
lacaniană, în care totul comunică cu totul și istoria nu 
e decât o desfășurare a unor structuri paranoid-destinale 
– e mult mai mult decât un efect al crizei petrodolarilor 
și al politicilor neinspirate ale comuniștilor români, 
căpătând în schimb valențe simbolic fatale: „its implicit 
signification, that of settling a debt towards the Big Other 
[care-o mai fi el aici? Partidul? Limbajul? Istoria? Stalin? 
Capitalul internațional?] with and through the sacrifice 
of the people”. (p. 198) Austeritatea din anii 80 e, așadar, 
de la Lacan și de la limbaj. E enunțul care fagocitează 
enunțarea. Sau, se prea poate, invers. 

În fine. Nu aș fi zăbovit, desigur, atât de îndelung 
asupra acestui volum dacă el nu ar avea meritele sale 
incontestabile – atât cât îi permite corsetul conceptual 
formalist-poststructuralist-mesianic pe care îl îmbracă, el 
e foarte dens în idei, excelent scris și remarcabil articulat 
– și dacă el nu ar fi extrem de relevant în chiar modul în 
care, în opinia mea, eșuează5. 

Problema nu e atât inspirația nechestionat 
poststructuralistă și mesianistă a volumului, ci tipul 
de marxism (sau materialism) pe care el și-l asumă, și 
care e, evident, mult îngrădit și condiționat de rețetarul 
prestabilit – i.e. un marxism derridian al spectrului 
neîntrupabil și al promisiunii pure, care, idealist-
formalist fiind, conduce la o evacuare și opacizare 
implicită a întregii istorii. Această versiune, aparent 
radicalizată – căci înarmată cu o opoziție conceptuală 
care-i permite, într-adevăr, să smulgă toată istoria din 
rădăcinile ei și să o proiecteze pe fundalul supraistoric 
al unei opoziții și drame destinale – nici măcar nu e, în 
fond, una nouă. E, mai degrabă, o tentație des întâlnită 
în istoria marxismului, o deviere care decurge, ai zice 
automat, din una din presupozițiile sale de bază: căci 
dacă este adevărat, așa cum descoperă materialismul 
istoric al lui Marx, că specificul capitalismului și ceea 
ce-l deosebește de formele premoderne, directe, politice, 
de dominație de clasă este persistența, la suprafața sa, 
a unor raporturi juridice, contractuale, de echivalență 
și neutralitate, altfel spus, faptul că dominația de clasă 
trebuie aici să ia măcar aparența unei domnii a egalității 
și echivalenței formale, de aici se alunecă foarte ușor la 
concluzia că secretul capitalismului, ceea ce-i conferă 
puterea dar și îi marchează călcâiul lui Ahile, este tocmai 
forma echivalenței abstracte ca atare – fie că e vorba 
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de forma-valoare, ca în Wertkritik, de forma-bani, ca în 
diferitele versiuni de marxism proudhonian-anarhist, de 
forma însăși a identității ca în teoria critică sau de forma 
de neutralitate și impersonalitate a legii, ca la Pașukanis 
sau în volumul de față. Această privilegiere a formei 
ca total eficientă și autonomă în chiar formalitatea ei, 
ca asigurând specificul dar și punctul de vulnerabilitate 
al capitalismului, ajunge astfel negreșit la concluzia că 
nu vom fi scăpat de capitalism decât atunci când vom fi 
dinamitat aceste forme de echivalență abstractă care-i 
asigură legitimitatea și eficiența. Orice simplu bricolaj al 
conținutului lor este inutil. Până ce nu vom aboli aceste 
forme, categorii și opoziții ale limbajului și gândirii, nu 
putem spera la comunism și dreptate, ci doar la diferite 
nuanțe de fascism. Încrâncenate și neconsolate în această 
așteptare becketiană a abolirii totale a limbajului și 
identității, în acest mesianism pur intelectualist și livresc 
de altfel, de eliberare de sub povara cuvântului, legii 
și enunțării, aceste demersuri uită că dacă alienarea 
limbajului e una structural-necesar-fatală, alienarea 
mijloacelor de producție din mâna societății nu este așa 
ceva – sau nu ar trebui neapărat să fie. 

Note:
_________
1 Routledge, London & New York, 2018.
2 Din bibliografia de altfel cu totul respectabilă a 

volumului, lipsește însă orice referință la Alexandre Kojève 
– ai fi zis referința filosofică centrală atunci când e vorba de 
teoria statului stalinist universal și omogen. Dacă există vreo 
continuitate între stalinism și marxism, din punct de vedere 
filosofic ea trece prin deturul necesar Hegel-Kojève. 

3 Practica stalinistă a legii dictatoriale „is not a mere 
contingent by-product of communist politics, let alone 
Stalin’s personal whims… It exposes a deeper tension 
between revolutionary practise and the structure of the state 
in modernity… it sheds light on the discursive and historical 
traps laid before the Marxist movement by the legal form” (p. 
103). 

4 Conform unei alte presupoziții forte cu care însă aflăm 
că operăm abia în capitolul următor, de data asta de la Foucault 
citire: „oare nu chiar forma de proces este marca unei trădări a 
ideii de justiție populară?”. (p. 173) Se prea poate. Dar atunci, 
la ce bun întreg acest capitol? Doar știam deja că procesul lui 
Antonescu a fost, orișicum, un proces. 

5 În concluziile cărții, autorul ia în discuție, foarte pe 
scurt, mult prea pe scurt, cele două obiecții majore care i s-ar 
putea aduce: că, în realitate, comunismul nu a vrut – sau, mai 
corect, nici nu putea, și implicit, materialist vorbind, ar fi făcut 
bine să nici nu vrea – să abolească legea și statul. La care se 
răspunde cu trimiteri rapide la Pașukanis și Marx de tinerețe, 
din care reiese că totuși a promis asta; și în al doilea rând, 
că nu forma legalității și persistența ei sunt determinante, 
ci conținutul legii – la care se răspunde din nou, mult prea 
superficial, aprioric, că nu contează, căci și această lege nouă, 
comunistă, ia forma statuturilor, decretelor și a altor forme de 
legiferare, fiind astfel tot lege, cu tot pachetul ei destinal de 
dramă a enunțării… 
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Andrei GORZO

Cu cele mai bune intenții: „Nu mă 
atinge-mă” al Adinei Pintilie

Nu mă atinge-mă/ Touch Me Not al Adinei Pintilie 
a fost conceput ca un hibrid de documentar și ficțiune 
(în care părțile nu sunt întotdeauna ușor de delimitat) și 
ca o experiență terapeutică atât pentru participanți (nu 
în ultimul rând pentru Pintilie însăși), cât și, potențial, 
pentru spectatorii care acceptă să se deschidă față de 
acest film. Temele sunt confortul în propriul corp, 
confortul față de corpurile altora, împăcarea cu propria 
sexualitate, împăcarea cu sexualitățile altora. Suntem 
invitați să urmărim mai multe personaje ale căror fire 
narative se derulează uneori în paralel, pentru ca alteori să 
conveargă. Prima, în ordinea apariției, este Laura (Laura 
Benson), o femeie de circa 50 de ani, care nu suportă să 
fie atinsă de bărbați și, ca urmare a acestei fobii, a pornit 
într-un fel de odisee sau quest terapeutică. Pe parcursul 
filmului are întâlniri cu trei lucrători sexuali: un gigolo 
(Georgi Naldzhiev) căruia îi cere numai să se masturbeze 
în fața ei, pentru ca după plecarea lui să-și îngroape fața în 
așternuturile pătate de el; o persoană transgender, Hanna 
(Hanna Hofmann), care prin discuții amicale încearcă 
s-o aducă pe calea împrietenirii cu propriul corp; și un 
specialist (Seani Love) în deblocarea psihică pe calea 
durerii corporale.

Imediat după ce ne face cunoștință cu Laura, 
Adina Pintilie ne invită să asistăm la o ședință de terapie 
de grup în cadrul căreia unui bărbat numit Tomas (Tómas 
Lemarquis) i se cere să atingă fața unui alt bărbat, 
Christian (Christian Bayerlein) și să exprime verbal ce-a 
simțit. În continuare, atât Tomas, cât și Christian se vor 
impune, alături de Laura, ca personaje importante. Tomas 
n-are pic de păr – alopecia universalis a făcut să-i cadă 
tot când avea 13 ani. Cât despre Christian, acesta suferă 
de atrofie musculară spinală: membrele îi sunt deformate, 
dinții de sus îi sunt ieșiți în afară și saliva îi curge din 

gură. Cu toate acestea, el a învățat să-și accepte corpul și 
să se bucure de el – nu în ultimul rând făcând sex cu soția 
lui, Grit (Grit Uhlemann).

Aceste personaje au grade diferite de ficționalitate, 
respectiv de realitate documentară. La capătul 
documentar al spectrului stă Christian, cu realitatea 
incontestabilă a atrofiei lui musculare spinale. Pe de altă 
parte, Tomas e jucat de un actor islandez profesionist 
(vedeta filmului Nói albinosul, prezentat cu succes la 
TIFF în 2003); alopecia lui o fi ea reală, dar love-story-ul 
(narat eliptic) pe care-l trăiește pe parcursul filmului e, 
în mod clar, structurat (scenarizat, regizat – tot tacâmul) 
după regulile ficțiunii – fata îl părăsește, el o caută și până 
la urmă dă de ea într-un sex club, privind-o cum domină 
un bărbat (încălecând pe fața lui, scuipându-l în gură 
etc.) înainte de a-l lăsa pe acesta s-o domine la rândul 
lui printr-un pic de strangulare. (Și ea e jucată tot de o 
actriță profesionistă – Irmena Chichikova; nici măcar n-o 
cheamă la fel ca pe personajul ei – Mona.) Cât despre 
Laura, aceasta e jucată tot de o actriță profesionistă. (Cel 
mai faimos film în care a apărut e ecranizarea din 1988 
a lui Stephen Frears după Legături periculoase.) Seria 
de secvențe în care ea își vizitează la spital tatăl bătrân 
și bolnav, privindu-l în tăcere, cu reproș și încordare 
(ni se dă de înțeles că bătrânul e responsabil, într-un fel 
sau altul, de actualul ei blocaj în relațiile cu bărbații), 
sunt printre cele mai evident-scenarizate și evident-
regizate din film. Cu ocazia ultimei vizite, e posibil ca 
Laura să-și decupleze tatăl de la aparate – un adevărat 
climax melodramatic, deși punerea în scenă e ambiguă. 
În orice caz, Laura pare după aceea să se fi eliberat, să 
fi început să se vindece: bărbatul în fața căruia alege să 
se dezbrace este tocmai Tomas, pe care pusese ochii mai 
devreme (spațiul în care e internat tatăl ei părând să se 
învecineze cu spațiul în care se întrunește grupul lui de 
terapie). Satisfacția formală pe care o oferă convergența 
lor împinge filmul și mai tare pe terenul ficțiunii. 
Această recunoaștere de către privitor a importantei 
lui dimensiuni ficționale riscă să lase filmul întrucâtva 
diluat; autoprezentarea lui ca experiență terapeutică de 
grup își mai pierde din forța de convingere.
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Therapy-talk-ul este non-stop în acest film; 
secvență după secvență vine în valuri-valuri. Lucrurile 
au loc într-un euro-nicăieri generic-modern: saloane de 
spital, clădiri de birouri, colțuri de stradă, terenuri de 
construcție care ar putea fi oriunde în Europa. Se vorbește 
în limba engleză, cu accente de diverse proveniențe. În 
majoritatea secvențelor stau de vorbă câte două personaje, 
nu o dată așezate pe canapea. Indiferent ce-și sunt acestea 
– și pot fi amanți, sau pot fi unul lucrător sexual, celălalt 
client -, conversația tinde să ia forma unei ședințe de 
terapie. Ce-ai simțit? Am simțit așa și pe dincolo. Și 
ce-ai mai simțit? Teamă de furia mea. Nepunând la 
socoteală răcnetele pe care Laura e încurajată să le scoată 
în scop terapeutic, nimeni nu ridică vreodată vocea. Toți 
vorbesc la fel – blând, murmurat, ca niște hipnotizatori. 
Dimensiunea sonoră a filmului, vătuită, capitonată, se 
asortează la dimensiunea abstractă a spațiilor sale.

O vedem uneori pe regizoare însăși, făcând terapie 
cu Laura și totodată autochestionându-se („De ce sunt eu 
în dormitorul tău?”). Inițial, Pintilie îi vorbește Laurei 
doar de pe ecrane, și tot de pe ecrane o supraveghează 
– solemnă, cu o compasiune încercănată (cu ceva din 
Maria Falconetti în Patimile Ioanei d’Arc). Dat fiind felul 
oarecum mecanic-literal în care Pintilie pare să înțeleagă 
autoreflexivitatea, obligația ei ca regizoare de a se expune 
odată cu personajele, de a se autoexplora și de a se face 
vulnerabilă odată cu ele, e previzibil că, la un moment 
dat, Pintilie va încerca să facă schimb de roluri cu Laura. 
Astfel, Laura este cea care ajunge să o privească de pe 
monitor, în timp ce ea încearcă să se pună în locul Laurei, 
să-i simtă „frica de a fi privită, frica de a fi judecată”. 
Iar mai târziu, Pintilie ține un monolog în care dezvăluie 
ceva intim despre ea: tot un blocaj, și unul având de-a 
face, ca al Laurei, cu unul dintre părinți (acești suspecți 
de serviciu), dar mult mai puțin sever decât la Laura. 
În fine, tot așa cum vina pe care o poartă tatăl Laurei 
pentru blocajul ei e lăsată vagă în film, ceea ce povestește 
Pintilie despre relația cu propria mamă sună generic.

În pofida Ursului de Aur primit la Berlin, Nu 
mă atinge-mă nu a entuziasmat nici pe departe critica 

internațonală, iar relativa răceală a acesteia nu e foarte 
greu de explicat și nici de împărtășit. În unele momente, 
aproape că am putea fi într-o parodie de film european 
de artă. De pildă, prima secvență, cu Laura și gigoloul 
non-comunicând și non-copulând într-unul dintre 
numeroasele non-spații ale filmului. Ea: „Pot să-ți pun 
câteva întrebări?” El: „De ce? Simți nevoia să vorbești?” 
Ea: „Voiam să te cunosc mai bine.” Și amândoi cu fețe 
grave, și amândoi făcând pauze studiate (de parcă ar 
număra secundele) între replici, și cuvintele lor vibrând 
în mediul sonor vătuit, și în cadre mult alb. Perdele albe 
flutură artistic în fața canapelei pe care Adina Pintilie i 
se alătură Laurei Benson ca să-i vorbească despre mama 
ei. În general, descrierile făcute acestui film au exagerat 
caracterul lui experimental și greu clasificabil. E un 
film de artă cu componente non-ficționale (ținând în 
primul rând de participarea lui Christian) și componente 
ficționale (unde cele dintâi au inclusiv rolul de a le 
contamina pe cele din urmă cu un „efect de real”) și 
cu o serie de mesaje pozitive, generoase, transmise 
– trâmbițate – foarte explicit și insistent: trebuie să ne 
racordăm mai bine la propriile corpuri; „nu e nimic ciudat 
în sexualitate”; „spune-mi cum ai fost iubit și o să-ți spun 
cum iubești”; dragostea e dificilă și de multe feluri. E un 
film foarte pătruns de solemnitatea învățăturilor pe care 
le are de transmis: oriunde ar ajunge personajele, conduse 
de quest-urile lor (și până la urmă ajung mai toate la sex 
club, unde unii se iubesc tandru sub o lumină caldă, în 
timp ce alții fac chestii implicând frânghii, bice și costume 
speciale, în doi, în trei, în câte-câți vrei, în unghere 
întunecoase sau sub strobo-pâlpâiri hardcore), quest-
urile respective nu sunt privite niciodată ca prilejuri de 
chicoteală, de dat coate sau de salivări lubrice. Privirea 
este uneori clinică, uneori tandră, frecvent calofilă, mereu 
bine intenționată, niciodată aprinsă de umor. Din cauza 
sau datorită temelor sexuale și mai ales Ursului de Aur, 
acestui film i se va acorda pe termen scurt mai multă 
importanță decât ar justifica meritele sale ca experiment 
artistic și/sau terapeutic.
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Laurențiu Ridichie - proaspăt 
licențiat, creion pe hartie, 2006
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Alex GOLDIȘ

Moromeții	I. O lectură în cheia 
naratologiei ideologice

Într-un eseu semnat de Alexandre Gefen intitulat 
Responsabilités de la forme. Voies et detours de 
lʼengagement littéraire contemporain (2005), autorul 
atrage atenția asupra diversificării strategiilor prozei cu 
substrat politic – mai ales în a doua parte a secolului 
XX – prin deplasarea interogațiilor tematice spre căutări 
formale, vorbind despre tensiunea permanentă dintre 
puritatea ideilor și impuritatea mijloacelor tehnice. 
În culturile est-europene aflate sub un regim strict al 
cenzurii (aplicate adesea mai mult conținutului și mai 
puțin strategiilor literare), reflecția asupra raportului 
dintre formele narativului și ideologia lor implicită a 
avut un caracter privilegiat.

Cu toate acestea, majoritatea studiilor cu privire 
la romanul românesc de sub comunism se opresc în 
pragul analizelor formale, preferând să investigheze 
conținuturi, teme, idei ș.a.m.d. Fapt care conduce 
adesea la contradicții în interpretarea aceluiași text, ba 
chiar la deformarea raportului dintre operă și context. 
Probabil că cel mai simptomatic exemplu este chiar 
cel al Moromeților lui Marin Preda. Deși e discutabil 
dacă cele două cărți pot fi privite ca o operă unitară 
(diferențele de formulă, de context istoric, de vârstă 
formativă a autorului sunt, totuși, considerabile), atât 
volumul din 1955, cât și cel din 1967 sunt privite când 
ca romane aflate în contradicție față de ideologia epocii, 
când ca romane care răspund cu fidelitate contextului. 
Ceea ce contribuie în mod decisiv la deruta interpreților 
(firească, până la un punct, datorită ambiguității epocii) 
e caracterul dialogic al acestor romane, în care naratorul 
se retrage în spatele personajelor pentru a le oferi spațiu 
liber de manifestare. Ceea ce nu înseamnă, însă, că textul 
e neutru din punctul de vedere al valorilor, nici că autorul 

implicit aderă în aceeași măsură la toate punctele de 
vedere exprimate de personaje. Premisele structuraliste, 
care denunțau pe urmele lui Wimsatt și Beardsley 
„iluzia intenționalității”, au fost deconstruite în favoarea 
a ceea ce teoreticieni recenți numesc „intenționalitatea 
globală a textului” (Liesbeth Korthals Altes, Ethos and 
Narrative Interpretation, 2014) – greu de retrasat mai 
ales în narațiunile polifonice, unde diferitele puncte 
de vedere sunt imposibil de redus la orientare unică. 
Cu toate acestea, există, argumentează Vincent Jouve 
în Poétique des valeurs (2001), un „suprasistem de 
simpatie a textului”, simptomatic pentru valorile în 
favoarea cărora acesta optează implicit. Ambiguitatea 
enunțării sau ironia, redundanța unor scenarii sau fapte 
stilistice, jocurile de perspectivă narativă sau raportul 
narator-personaje devin relevante pentru viziunea 
generală a textului. 

Revenind la cazul contradictoriu al Moromeților, 
privit în general ca un triumf al libertății creatoare într-o 
epocă întunecată: cea mai radicală perspectivă contrară 
îi aparține lui George Geacăr, un monograf mai recent 
al prozatorului, care afirmă fără înconjur că romanul 
aparține realismului socialist. Poziția, discutată și de 
Nicolae Manolescu în Istoria critică a literaturii române, 
își ia drept argument faptul că „vocea supratextuală” ar 
adopta viziunea realist socialistă, fiind responsabilă de 
comentarea „stării unui sat al anului 1937 în termenii 
luptei de clasă a anilor 50” (Marin Preda și mitul omului 
nou, 2004). O atare interpretare, argumentează Geacăr, 
ar explica de ce romanul n-a fost considerat la apariție 
ca „o deviere de la linia oficială”. 

Or, trebuie spus de la început: ipoteza înscrierii 
Moromeților în canonul realist socialist poate fi cu greu 
admisă, întrucât romanul părăsește în mod evident 
dogmele literaturii cu teză, iar diferența de fond e de 
regăsit în primul rând în aspectul formal al prozei: unui 
narator instruit și angajat ideologic, gata să distribuie 
didactic sensurile narațiunii, îi corespunde un narator 
cvasi-absent, neutru, care se retrage din procesul 
valorizării lumii descrise și din catalogarea faptelor 
personajelor. E diferența esențială dintre Moromeții și 
Ana Roșculeț (1949) sau Desfășurarea (1952), nuvele 
publicate cu doar câțiva ani înainte. În mod evident, 
romanul renunță la maniheismul ficțiunii realist 
socialiste, în care relația dintre personajele pozitive 
și cele negative era bine delimitată. Acolo, antiteza 
dintre cele două categorii era atât de îngroșată, încât 
niciuna dintre dimensiunile personajului nu rămânea 
inocentă: portretul oponentului progresului socialist era 
respingător chiar și fizic, în timp ce figura activistului era, 
evident, serafică. În termenii regimurilor reprezentative 
ale lui Jacques Rancière (Politique  de la Littérature, 
2007) , care descriu omonimia dintre normele care 
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stau la baza societății și cele care stau la baza lumilor 
ficționale, realismul socialist echivala în mod evident 
cu o regresiune dinspre regimul estetic și democratic 
al modernității spre regimul etic: la fel ca lumea reală, 
ficțiunea trebuia să se supună unei ierarhii a subiectelor, 
a genurilor și a modalităților de reprezentare.

Evident, aceste intervenții brutale ale 
naratorului-ideolog în sistemul de valori al lumii 
construite lipsesc din Moromeții, carte de care se leagă 
resurecția structurilor polifonice în proza post-stalinistă 
și renașterea democrației interne a romanului. Nu numai 
că supravocea naratorului nu mai încarnează un punct de 
vedere bine conturat ideologic, dar limbajul romanului 
este complet epurat de clișeele propagandistice ale epocii, 
anunțând un contract lingvistic egalitar, în care granițele 
dintre cuvintele nomenclaturiste și cele obișnuite dispar 
complet. De aici, celălalt pol al interpretărilor, care 
văd în el, ca Eugen Negrici, „o apariție neverosimilă 
în universul maculaturii realist-socialiste” (Literatura 
română sub comunism. Proza, 2006). 

Ceea ce nu spune încă nimic despre valorile 
înscrise în roman, greu de reperat într-adevăr datorită 
acestei voci impersonale. La o privire mai aplicată, însă, 
„sistemul de simpatii al textului” devine precizabil. În 
primul rând, trebuie spus că pactizarea naratorului cu 
perspectiva lui Ilie Moromete (fenomen care s-ar putea 
numi „morometizarea” punctului de vedere) a fost mult 
exagerată de critică. Aproape niciun calificativ naratorial, 
de-a lungul întregului roman, nu trădează vreun semn de 
admirație sau de aderență la acțiunile sau la punctele de 
vedere ale personajului. Dacă reiese de undeva autoritatea 
lui Moromete, ea reiese mai degrabă indirect, prin 
acordarea privilegiului introspecției (puține personaje 
din Moromeții beneficiază de efortul naratorului de a 
coborî în subsolurile conștiinței lor) și prin mărturiile 
celorlalte personaje (e drept, parcimonioase și ele): din 
perspectiva femeii lui Boțoghină, Ilie e un exemplu 
comunitar întrucât – spre deosebire de majoritatea 
noilor împroprietăriți –  a reușit să nu vândă niciunul din 
cele 8 pogoane de pământ; s-a observat, apoi, cam de 
către toți comentatorii: Moromete e invidiat de apropiați 
– ba chiar și de spiritualul Cocoșilă – pentru capacitatea 
lui de a descoperi cuvintelor și lucrurilor înțelesuri 
nebănuite și e respectat ca un conducător informal al 
dezbaterilor din poiana lui Iocan. 

Mai puțin s-a observat, însă (cu notabila excepție 
a monografiei lui Ion Bălu din 1976) că celălalt mare 
personaj al cărții e Stan Țugurlan. El e, alături de 
Moromete, singurul care beneficiază de un bagaj 
introspectiv, cu mutații fine de psihologie. Chiar spațiul 
consacrat al poianei lui Iocan e contaminat de prezența 
lui, cel puțin la fel de pregnantă ca cea a lui Moromete. 
Prezentat la început ca „un glas neprietenos și străin, 

care spuse ceva neplăcut la adresa tuturor și în urma 
căruia se așternu o tăcere lungă”, personajul acaparează 
discuția devenind o autoritate chiar și in absentia: „se 
pare că prezența lui Țugurlan stăruia mereu între ei 
și nu izbutiră să se mai simtă în largul lor”, notează 
sentențios autorul. Însăși poziția personajului în 
societate se modifică radical de-a lungul romanului: 
din ins taxat drept străin, ranchiunos, ermetic, Țugurlan 
devine, după actul justițiar contra clanului Aristide, un 
erou, reprezentant al unui ethos social: „De mult nu mai 
văzuseră un astfel de om și faptul că acesta de acum (...) 
îndrăznea totuși să nu se împace cu ceea ce de mult se 
stabilise în sat, îi făcură să uite ceea ce ei știau bine de 
ani de zile. Dacă el îndrăznea, însemna că el știa ceva 
care ei nu știau și înfrigurați să afle acest ceva nou și 
nebănuit care apăruse în mijlocul lor, lăsară căruțele 
fără pază și începură să se apropie din toate părțile. Se 
apropiară însă cu grijă, mai mult la pândă decât hotărâți 
la ceva. În orice caz el avea dreptate, o știau prea bine și 
dacă nu puteau face ce făcea el, puteau totuși să-l apere”. 

Și mai interesant e că cele două personaje, atât de 
diferite în punctele de plecare, își consolidează reciproc 
autoritatea – fapt sugerat de narator printr-o serie de 
scene-cheie, aflate în progresie în economia narrațiunii. 
Pe de o parte, Țugurlan se contaminează de perspectiva 
detașată a lui Moromete asupra lumii, constatând că 
„ceva se topea în el” și că „știa și el starea în care mintea 
contempla în liniște lucrurile și pătrundea dincolo de 
ceea ce arătau ele că sunt”. Pregătiți să vadă în Moromete 
centrul absolut al narațiunii lui Preda, comentatorii au 
fost mai puțin dispuși să constate procesul invers: de 
țugurlanizare a lui Moromete. De notat că acesta din 
urmă e singurul care identifică legitimitatea morală 
a lui Țugurlan din poiana lui Iocan (trimițând la actul 
traumatic al uciderii fratelui în cadrul mișcărilor de 
la Grivița). Când e să aleagă între partenerul de ironii 
Cocoșilă și Țugurlan, Moromete optează vizibil pentru 
mizantropul revoltat, chiar cu prețul supărării colegului 
de simpatii politice pro-parlamentare. Nu în ultimul 
rând, într-una din scenele-cheie ale romanului în care 
acest transfer identitar se află în punctul lui culminant, 
detașatul și impertubabilul Moromete reflectează social 
în termenii lui Țugurlan, revoltându-se împotriva clasei 
asupritoare: „Cum să împart eu, mă, munca mea, cu 
unul care n-a muncit? De ce stai tu aici să muncești pe 
din două pe moșia ciocoiului ăsta?”.

Dacă totuși cuiva i-a scăpat această țugurlanizare 
a personajului central, naratorul revine asupra ei în scena 
cea mai dramatică a romanului, cea în care Moromete 
se retrage „pe piatra de hotar” pentru a-și problematiza 
condiția. Pe scurt, Moromete își dă seama, beneficiind 
de stilul indirect liber al narațiunii (deci de girul vocii 
naratoare), că „libertatea în care crezuse se prăbușea”, 
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că „speranța că această lume de negustori, preceptori 
și jandarmi, această orânduire care avea undeva un 
parlament, ziare și legi, putea fi orânduire dreaptă, 
speranța aceasta nu fusese decât momeala capcanei”. 
Mai mult, Moromete constată că „îi trebuia mai ales 
acea gândire necruțătoare care duce înțelegerea până la 
capăt și care lovește și arde până la os credința în pacea 
și armonia lumii”. Probabil că cea mai surprinzătoare 
frază – și nu prea, pentru cititorul atent la anastomozele 
secrete dintre personajele lui Preda – e constatarea care 
închide paragraful ca o sentință, răspunzând ca ecou 
„vocii” comunitare citate mai sus, aceea că „Țugurlan a 
avut totdeauna dreptate”. 

Într-atât este de puternică și de plină de 
consecințe această propoziție pentru proza lui Marin 
Preda, încât în ediția din 1964, ea dispare complet 
(de notat că toate citatele de mai sus sunt extrase din 
ediția princeps a romanului). După cum dispar, din 
scena pietrei de hotar, și considerațiile cu privire la 
„orânduirea” socială nedreaptă, la nevoia unei gândiri 
care lovește necruțător” sau fraza din epilog ce conține 
prolepsa „în următorii ani gospodăria țărănească 
continuă să se ruineze”. Cel mai consistent calup din 
roman care nu se mai regăsește în edițiile de după 1964 
îl vizează, evident, tot pe Țugurlan: întregul episod în 
care acesta se întovărășește, în penitenciarul de la Jilava, 
cu comuniștii în vederea unor acțiuni protestatare, e 
eliminat complet. Aceste ajustări și permutări de nuanță 
sunt în mare măsură semnificative pentru direcțiile 
divergente de interpretare a romanului. 

Câteva concluzii de etapă: în primul rând, e 
evident că Marin Preda a încercat să comute subtil 
interesul dinspre încărcătura ideologică spre monografia 
familială și spre drama conștiinței. Pasajele din final în 
care Moromete se lamentează cu privire la orânduirea 
nedreaptă a societății sunt înlocuite cu considerații 
precum: „Nu cumva copiii de aceea sunt copii, ca să nu-
și înțeleagă părinții? (...) Dar i-am iertat mereu, gândi 
deodată Moromete și gândirea aceasta reveni și nu mai 
fu urmată de alta, i-am iertat mereu, i-am iertat mereu”. 
Ceea ce nu înseamnă că, față de autorul Moromeților din 
1955, Preda din 1964 apasă un buton textual care face 
ca, în acest roman democratic, accentul subtil asupra 
semnificației politice să se dezamorseze în favoarea 
celei general-umane, în ton cu anunțata perioadă a 
liberalizării. În al doilea rând, e de reținut faptul că 
intervențiile naratorului vizează figura lui Țugurlan 
– căruia i se retează legăturile concrete cu comuniștii 
–, dar mai ales (și aici lucrurile devin cu adevărat 
interesante), căruia i se diminuează legătura secrete cu 
Moromete. 

De remarcat că aceste opțiuni naratoriale pentru 
unul sau altul dintre personaje erau cruciale atât în epoca 

realismului socialist, cât și în perioada liberalizării. 
Relația autor-personaj a reprezentat o ecuație esențială 
în poetica realismului socialist, când scriitorul era tras 
la răspundere pentru conduita sau cuvintele personajelor 
sale. În mod paradoxal, însă, această suprapunere din 
cauza căreia scriitorul a avut de suferit în anii ̓ 50 devine 
o tehnică frecventă de subminare a politicii oficiale 
începând cu a doua jumătate a anilor ʼ60, prin ceea ce 
s-ar putea numi subversiunea prin mandat ficțional, 
de vreme ce „protestul naratorului înlocuia protestul 
scriitorului ca cetățean” – observația îi aparține lui 
Sorin Alexandrescu (Intelectualul ca mediator social, 
1991). Astfel încât aceste suprapuneri, delimitări sau 
clivaje subtile ale perspectivei autorului real în raport cu 
cele ale naratorului sau ale personajelor sale constituie 
unul dintre cele mai complexe aspecte ale poeticii 
romanului sub cenzură. Cu Preda, lucrurile sunt și mai 
complicate, întrucât postura socială a scriitorului – care 
ar merita un studiu aprofundat din unghiul conceptului 
lui Jérôme Meizoz – a tins să fie asimilată punctelor de 
vedere ale personajului său central. „De ce sunt socotite 
«moromețiene» gânduri ale scriitorului, din articole sau 
din cărți în care numele lui Moromete nici măcar nu e 
pomenit? De ce atitudinile sale față de evenimente sunt 
raportate la atitudinile pe care le-ar fi luat Moromete, 
dacă s-ar fi aflat în situații asemănătoare? De ce nu este 
Moromete un personaj «tip Marin Preda», așa cum ar 
părea firesc? Cine e tatăl și cine e fiul?”, se întreabă 
Florin Mugur în introducerea celebrului volum de 
Convorbiri cu scriitorul.

De aceea, înclin să cred că acest sistem de 
simpatii nu constituie un fapt accidental, ci mai degrabă 
o formă de angajare, simptomatică pentru sistemul de 
valori înscrise în text. E ușor de observat, revenind 
la relația dintre personaje și la comportamentul 
naratorului, că meritul Moromeților constă în a fi 
furnizat toți actanții curenți în epocă și de a-i face, 
strict formal, recognoscibili. Ecuația minimală a prozei 
realist socialiste presupunea trei personaje: comunistul 
(activistul) ca personaj pozitiv, burghezul ca erou 
negativ și inițiatul – cel indecis care, supus procesului de 
lămurire, se transformă într-un om nou. În mod evident, 
singura tipologie respectată e cea a personajului negativ. 
Bălosu e burghezul tipic, mercantil, dezumanizat din 
mai toate narațiunile realist socialiste. Orice acțiune 
a sa sau a fiului său e sancționată indirect, dar fără 
drept de apel, prin tirul de ironii moromețiene. În 
schimb, comportamentul naratorului face ca celelalte 
două tipologii să devină de nerecunoscut: nu numai 
că Țugurlan nu intră în hagiografia eroilor pozitivi ai 
realismului socialist, dar nici relația dintre Moromete 
și Țugurlan nu e cea de la inițiat la magistru – ci, 
după cum am arătat mai sus, o relație de egalitate, cu 
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multe corespondențe absconse. Din procesul însuși de 
„lămurire” – neinițiat vreodată de așa-zisul om nou – 
rămâne doar fraza finală, acea „Țugurlan a avut dreptate”. 
E drept că „faptul că nu e un roman de actualitate”, 
așa cum observă Manolescu in Istoria critică..., l-a 
mai scutit de ideologizarea imediată, însă proiectarea 
ideologiei comuniste asupra unor scenarii revolute nu 
constituie un lucru de neconceput în epoca stalinistă. 
Mai prudent ar fi să spunem că schema realist socialistă 
a fost subminată din interior de comportamentul bizar al 
naratorului, care alege să evite maniheismele ideologice 
ale epocii și – mai mult – să facă din activist și ezitant 
două fațete ale aceleiași entități.

Să rezumăm consecințele opțiunilor narative 
și stilistice ale „autorității” textuale din Moromeții: în 
spatele figurii lui Moromete nu se ascunde, așadar, țăranul 
mijlocaș reprezentativ pentru ruinarea gospodăriei 
țărănești, ci – Eugen Simion a observat-o printre primii 
în Scriitori români de azi (1974) – , figura artistului 
sau în orice caz a contemplativului – drapat într-o aură 
stilistică specifică: plăcerea de a nara, de a crea ficțiuni 
compensative (fie că e vorba de relatarea întâmplărilor 
de negoț eșuat, de surprinderea caracterologică a 
familiei lui Pisică sau chiar de gratuitatea dezbaterilor 
din poiana lui Iocan) sau de a juca teatru constituie, 
toate, simptomele omului evazionist. Dacă figura lui 
Preda ca persoană în carne și oase a fost asimilată 
moromețianismului e pentru că Preda însuși a înscris 
în filigranul personajului rural figura artistului. În 
schimb, Țugurlan e departe de a fi reprezentativ pentru 
galeria „lămuritorilor” sau a activiștilor, întrupând 
spiritul dinamic și justițiar, atent la oameni și gata să 
se sacrifice de dragul comunității. E, în mod evident, 
figura ideologului sau a vizionarului, „glasul profetic 
care îl impresionă pe Moromete”, așa cum notează 
naratorul la un moment dat. Nu e greu de observat, 
așadar, că în centrul sistemului de simpatii al textului 
lui Preda stă, într-o dialectică perfectă – ca să folosim 
un termen specific epocii – figura artistului-ideolog, 
cu toate nuanțele acestei relații, încifrând deliberările 
interioare ale scriitorului, care a fost supus slalomului 
între angajare și pasivitate de-a lungul întregului 
deceniu stalinist. În locul expunerii schemei clasice a 
realismului socialist – aceea a lămuririi ezitantului de 
către ideolog, romanul ilustra pledoaria pentru o formă 
subtilă de chiasm: evazionistul din angajat și figura 
angajatului din evazionist. 

În cadrul acestui echilibru plin de nuanțe 
(problema cea mai stringentă a întregii epoci, în fond), 
prima versiune a romanului optează – din rațiuni de 
convingere sau din compromis, imposibil de delimitat 
– pentru ideolog și pentru lumea nouă ce stă să vină. 
Deși situarea de partea transformării revoluționare a 

societății rămâne vagă (căci termeni precum „gândire 
necruțătoare care duce înțelegerea până la capăt și 
care lovește și arde până la os credința în pacea și 
armonia lumii”, asociați dreptății lui Țugurlan ar putea 
să însemne orice), critica de întâmpinare a romanului 
s-a descurcat să-l tragă pe linia oficială din punct de 
vedere politic: într-un articol din „Contemporanul” 
anului 1955, Dumitru Micu citește în pactizarea lui 
Moromete cu Țugurlan „un licăr de lumină asupra 
forțelor subterane menite de istorie să destrame din 
încheieturi orânduirea nefastă”. De altfel, majoritatea 
cronicilor din epocă identifică tema centrală a romanului 
în destrămarea relațiilor materiale ale capitalismului, de 
la surprinderea „corăbiei bete a economiei și societății 
burgheze” (Ov. S. Crohmălniceanu, în „Gazeta literară”) 
până la demonstrația de ruinare a micii gospodării în 
condițiile capitalismului (Lucian Raicu). În probabil cel 
mai consistent articol de întâmpinare a romanului – un 
eseu, de fapt – din „Viața românească”, acesta din urmă 
notează sensul proiectiv al finalului, care ar „sugera 
ideea că înflorirea economică a gospodăriei țărănești 
va veni de acum înainte pe alte căi”, imaginând chiar 
un dialog ideologic peste paginile romanului între autor 
și personajul său central: „când Moromete va înțelege 
sensul adânc și grav dat de scriitor romanului, el se va 
trezi din starea de neagră depresiune în care îl vedem în 
ultimele pagini”. Cârligul final al frazei despre ruinarea 
mici gospodării, dar și adoptarea de către Moromete a 
perspectivei revoluționare a lui Țugurlan, legitimează 
mai toată critica de întâmpinare să treacă – mai mult 
sau mai puțin strategic –prima versiune a romanului în 
contul realismului socialist. 

Numai că Preda nu-și respectă promisiunea de 
a-l face pe Moromete să adopte în totalitate poziția lui 
Țugurlan, ci – prin modificările substanțiale din 1964 
– modifică accentul pe celălalt termen al dialecticii 
angajare-retragere: din personaj indecis pe punctul de 
a se radicaliza, Moromete devine un evazionist cu acte 
în regulă, repliat asupra problemelor familiale și de 
conștiință. Era aproape normal ca, trei ani mai târziu, 
în al doilea volum al romanului (și într-un alt context 
cultural, în punctul de vârf al liberalizării), să-l regăsim 
pe Moromete părăsind postura „artistului” în favoarea 
cârtitorului la adresa lumii noi. Și aici ar putea începe, 
într-adevăr, o nouă analiză de naratologie ideologică 
menită să deconspire dialogul complex al romanului cu 
noul context social-politic al anilor ʼ60.
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Ioana DIACONESCU

 Auz
 
Îți iei viața din
Viața cît un fir de păr
Aurora cade golită de patimi
Aud tropotul calului pe care vii în galop
Tremurul urechilor lui
Este semnul tremurului tău 

Spre valurile de pămînt
Speranța trece munții

Zbori prin sîrma ghimpată
Nu te doboară valul de pămînt
Ce ți-l aruncă negrele copite
Nici umbra nu te ia 
Dispare orizontul
Căruia te pleci

Sunt cu urechea la pămînt
Aud cearta Parcelor
Pe-un măr de aur

 Poem naiv

Păstra o bucată de piele
De jaguar de leopard
Nu știa sigur
Se acoperise cu ce găsise
Nimeni nu-i putea reproșa nimic

Un vapor e un tablou
Pe perete
O fată în barcă la mal
Singură
Și malul stingher

Ține-te bine mai spuse
Cu glasul  în lacrimi
Era frumos ca un zeu
Și ea  o naiadă
Care se scufunda în iarbă
În valurile ei

Ai să te îneci frumoaso
Mai spuse el tremurînd
Asta și vreau îi răspunse codana
Din valurile
De sub pămînt

 În joc secund pe zidurile apei

Acoperit domul
Liniștea lui întruchipată
Cere cap de om
Răsăritul și apusul
Coroană discordantă

Rup pînza străvezie ce acoperă
Mă regăsesc deși îmi par
Un alt chip
Străin slăbit de nerecunoscut

Adînc zenitul
Joc secund în apa lacului
Al codrilor albastru

Și-i pînă la genunchi
Și pînă la brîu
De mi-ar ajunge numai pînă la gură
De gheață domn fantomatic
Mă-mbracă în zidurile reci
Ce-mi vin turnate ca o haină
Un mort frumos cu ochii vii

În joc secund
Pe zidurile apei

 Arginturile lunii

Numai atît o înghițitură de cerneală
Albastre tuburi se ridică
În pomii verzi de astă vară

De astă iarnă verzi mai vrei să spui
Cu gura înghețată

O picătură de cerneală în vene
Cerul apasă atotcuprinzător
O plasă pescărească
În care se zbat
Arginturile lunii

 Insula

O ruină albastră dantelată
Gulerul mării albit de furtuni
Părul fluturînd în desprinderi stranii
Ancorînd pe alt țărm

O insulă infimă perfect rotundă
Cu un sigur simbol rezolut
Treptele pietrificate
Lemn cîndva clădit
În formă de scară
De o mînă uitată
Ochi ascunși în ruină albastră
Clipind monstruos și suav
Atît cît se poate
Clipi fără pleoape
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Lucia NEGOIȚĂ

Atingeri

(Răsăriteano așa mă chemai...)

...pe mine o biată Lucitoare

refugiată după scaldă

în strâmtul halat al unui adjectiv

iar tu atât de tânăr tremurând

la poarta psalmului ce mult l-am iubit

în cântările lui legănate

și cum furaseși văzul tufelor de vâsc

plămădite de preoți druizi

(boabele lucii amnare lovite de focul iubirii)

de razele milei și de privirea la cer

am căzut secerați sub nori paulini

prin ulicioarele reci din Fanar

ce pâlpâie încă în lumina lor slabă

psihi mu o sută de vieți netrăite

cerșetori și povești care așteaptă pomana

miros barbar de pește și plăcinte turcești

copii care urlă după acadele și zombi

ay ay tricourile horror ne intră cu totul în carne

(Părul Berenicei)
“O arteră, un aerian bulevard
Și la nr. 52 sorb din cupa vieții și eu”
Emil Botta

Numai că Visul meu Zburătorul
noapte de noapte mă ia în paza lui
“sub cerul lăcrimat și sfânt ca mirul”

și dau la o parte podoaba arborilor
pe care atât i-am iubit
sicomorii în floare virginele lor tatuaje

uite Vizitiul Lebăda Ursele
încă strunind pâraiele de sus

printre Cosițele Berenicei
vestonul ponosit al lui Verșinin

ales voi fi sau poate doar chematul
ce nu se deszice de freamătul lutului
cum ramura de liliac se vrea strivită
de sandaua unui copil la moșii de vară

aproape e cifra nădejdii

Corona Borealis

isihie a umbrei
și câtă lumină

(Până-n cetatea Corint)

domnului Al. Cistelecan   

Închide ochii și vei vedea
cămășile primenite ale unor cuvinte
trimise nouă de îngeri rugători
suind coborând iar suind

mai sunt atâtea zăvorâte pagini
ce n-au cunoscut păcatul nici taina
fecioarei preschimbată-n femeie
a femeii întoarsă-n fecioară

dacă le-atingi îndată vei încărunți
cu versul altuia mocnit în pieptul tău
prea plin de-aroma lumii-îmbălsămată

iubirea unei femei e durere

mai bine caută-ți toiagul pentru umblet
prin somnoros frunziș unde limacșii
împrăștie lumina cum gonacii frica

o suflete ca luntrea te-mbracă-n hiacint

nu-l uita pe luntrașul mânat de voia vâslei
(a Duhului mâhnit)

drumul e lung până-n cetatea Corint
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(Pe strada Eliade între vii)

Câte și mai câte se vor fi îngropat
în tăblițele cu nume de-alint
inișor călușei rumeoara
mieilor rapiței mierlei sau meliței

lasă mai lasă uricul lor nedezlegat
ca un sunet al lutului
flori păsări tufe pitice jertfele
amiezii de iulie cu alaiuri de nuntă
și dricuri urnite de cai obosiți

la Gara de Est pe Eliade între vii

privești făinoșii nori ai iertării
ce nu așteaptă pedeapsă
razele milei cad secerate pe dalele lipsă
chiar pe trotoarul unde vânzătorii de Lipsca
vindeau altă dată coloniale amulete și prafuri

prin cafenele bonsai schilodiți la fereastră
pericol iminent înapoi de pe zebră

“plin am fost de iubire
că auzit-a Domnul
glasul rugii mele”

splendoare atâta splendoare
în ceața celor de jos

Eugen BUNARU

 Poem nocturn

Oraşul agonizează în seara umilă de ianuarie
moare încet aici în Piaţa Primăriei Vechi
vizavi de cazarma pustie. Dincolo de poartă
jeleşte cu dublu ecou un câine prizonier.
Pe străzi iluminate feeric înnoptezi cu tine însuţi
îţi trece prin cap un gând trufaş: cică să-ţi refaci 
viaţa (deja neverosimil de lungă). Tocmai acum 
te înconjoară gândul ăsta obscur îţi linşează lăuntric 
ultimele cântece de sirenă. Oraşul agonizează 
în seara umilă de ianuarie. Moare încet moare discret 
insignifiant aici în Piața Primăriei Vechi. 
Bătrâna Doamnă însăşi se poate ivi oricând şi oriunde 
după primul colţ. Pofticioasă şi chicotindă. Tocmai 
acum și aici  când rătăceşti abulic ușor narcotizat 
prin vechea cetate şi pentru tine orice stradă 
din oraşul acesta feeric poate fi chiar este deja 
Strada Fantomelor.   

 Ardența privirii

Era un tip nocturn
mediul lui de exprimare era noaptea
ochii i se încărcau cu energii uluitoare
luminau hăt departe la mii de ani distanţă
adulmecau explozia cosmică originară 
ce părea să îmbrăţişeze cu incandescenţa ei (fără 
vreo omenească măsură) până şi cea mai infimă pată a 
nopţii. 
Acolo tremura într-o materialitate aproape oceanică 
doar transparenţa unei zile ce părea să nu se sfârşească 
vreodată 
încât ochii lui distingeau deja ca într-o feerie edenică
pe copiii copiilor strămoşilor lui cum alergau zburdau 
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ca nişte miei în jocul lor nefinit în loc luminat în loc cu 
verdeaţă  
Alteori ochii lui iscodeau doar aici şi acum prin 
cotloane obscure
în zonele fierbinţi-erogene ale realului colcăind 
în cea mai vibratilă vecinătate 
Spre zori ardenţa privirii lui se mistuia ireversibil
abia de mai reuşea să-și urmeze paşii spre un oarece 
adăpost
să ghicească drumul să nu-l rătăcească acum când 
soarele însuşi 
tocmai aprindea toate lumânările stinse de prin toate 
cimitirele urbei 
iar paşii i se împleticeau bâjbâiau tot mai împovăraţi 
de chiar intensitatea luminii ce tremura necruţător 
în toiul amiezii  

 Lansare de carte  

Poetul e tânăr. Vibrant.
Două-trei bucle îi joacă rebele
pe frunte.  Semnează de zor dedicații. 

Semnează pe bandă rulantă - 
autograf după autograf.

Se face o coadă lungă. Nu se mai termină.
Un tremur abia perceptibil ‒ efect de 
milioane ‒ îi flutură pe fața aplecată
peste măsuța doldora, clătinată de cărți.
 
În final (la cererea publicului) poetul citește 
poemul despre  bătrânul comunist 
Iliescu. 

Supersucces! Ropote de aplauze 
cineva din spate strigă: haștag rezist!
cineva  (din față) se întoarce: 
liniște vă rugăm!

 ***

Anticomuniști foști comuniști 
strigă, în Piața Revoluției, cât îi țin bojocii:
Jos Comuniștii! Mărșăluiesc prin oraș:
Moarte lor! Strigă toți în cor.
S-au blindat unu’ în spatele celuilalt
avangarda lor – activiști născuți în UE
extremiștii șoptesc: un nou URSS.

 ***
Am urcat în tramvaiul 1
era a doua zi de Crăciun
câțiva inși - figuri ruginii -
moțăiau lipiți de ferestrele
bocnă 

o fată cu părul revărsat 
lumina toată hardughia

la stația următoare
au năvălit unii cu  măști 
înfofoliți în blănuri 
răpănoase 
de urși și de capre

s-au pus să tropăie și să grohăie
cu tot arsenalul sonor
(o tobă un acordeon o trompetă)

fata a scos celularul
și a dat să-i filmeze

ce faci mă puță
a râgâit unul burduhănos

la prima 
am coborât cu toții
în gerul înstelat de afară

 Joc de mărgele 

Şi cuvintele astea care tot gâlgâie în gâtlej
care se tot deşiră asurzitoare pe lespedea 
unei infatuate alei şi toată tărăşenia acestui 
asfințit care nu se mai termină care mereu amână 
mereu promite să-şi deconspire spectacolul 
să-şi vomite jur împrejur frumuseţea orgiastică 
şi toate lumile astea paralele care tot pâlpâie aiurea 
din propriul lor trecut şi viitor din galaxii 
din ce în ce mai ermetice mai obscure
încă şi încă nevizitate de vreo urmă de fiară
de vreo respirare de vietate împlântată
în aer 

***
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Dumitru CRUDU

 Vaci ale domnului

Când în dimineața zilei de trei iunie am mers cu mama la spitalul de boli infecțioase la mătușa ileana, sora 
mamei, la care mama ținea enorm de mult, mătușa Ileana era galbenă la față ca 
șofranul
 pe banca din fața spitalului cu un etaj galben cu vopseaua coșcovită pe care ne-am așezat mătușa ileana își 
ținea picioarele în sus 
ferindu-se să le așeze pe asfalt, ca să nu strivească vacile-domnului care roiau pe sub banca pe care stăteam le 
ținea în aer
O asculta pe mama cu picioarele în aer 
Îi spunea mamei cu picioarele în aer că
de un singur lucru îi pare rău că îi sunt copiii mici
și în timp ce îi spunea asta își ținea picioarele în aer 
își ținea picioarele în aer când mama a apucat-o de  umăr și a tras-o spre ea
își ținea picioarele în aer
 când  s-a lipit de mama
își ținea picioarele în aer când plângea cu fața
pe umărul mamei ca să nu o văd eu
cu grijă
ca eu să nu observ că plânge își
ținea picioare în aer 
în timp ce mama o ferea de mine și de restul lumii își ținea picioarele în aer 
când capul i se zbătea pe pieptul mamei ca un clopot din curzio malaparte
își ținea picioarele în aer
când mâinile au început să-i tremure își ținea picioarele în aer temându-se să nu observ eu asta
vacile-domnului fojgăiau pe sub picioarele băncii, pe lângă picioarele noastre și ea se temea să nu observ eu asta
și teama ei i s-a transmis și mamei care a început să plângă
și și-a ridicat picioarele în aer
vaci ale domnului care mișunau pe sub tălpile noastre
și teama ei mi s-a transmis și mie
și mi-am ridicat picioarele în aer
vaci ale domnului care mișunau pe sub tălpile noastre
cu toții stăteam pe banca aia din fața spitalului de boli infecțioase
din ungheni galbeni la față ca șofranul și ne țineam 
picioarele ridicate în aer

 azi
o singură dată dată am fost cu mama la un film 
la care am râs ca un apucat 
azi cinematogragul ăla nu mai există 
azi nu mai e în viață nici mama
 azi m-am uitat iar la filmul ăla și am
plâns în hohote
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 ciupercile bune/ciupercile otrăvitoare
 
mătușa mea vighea știa să distingă ciupercile bune 
de alea otrăvitoare mergea dimineața devreme după furtună
 la cules ciuperci 
când ploaia încă se scurgea pe ciuperci
ca pe sticla ferestrei
mătușa mea vighea nu era căsătorită
bărbatul cu care urma să se căsătorească
a părăsit-o când a rămas gravidă
și ea mă lua cu ea în pădure
la cules ciuperci după furtunile alea mari
când toată noaptea am tremurat de frică
la culesc ciuperci în pădurea din fundul grădinii
știa să le deosebească 
Mă lua cu ea în pădure și mă învăța
 să le caut la poalele copacilor
din care mai cădea câteun strop de ploaie
să le deosebesc pe cele bune
de cele otrăvitoare
și era tare uimită că eu nu vedeam diferența
mătușa mea vighea a murit și eu nici acum nu știu
prin ce se deosebesc ciupercile bune de alea otrăvitoare

 camera vecină

moș vasile și mătușa ileana se retrăgeau în camera vecină  și șușoteaua cu mama mea 
un zâmbet niște vorbe tărăgănate niște șoapte și o trâmbă de fum de țigară 
 în camera vecină
„oare dacă aș deschide brusc ușa aș mai da de ei acolo?”

 Într-un mic orășel de pe graniță

Când vreau foarte tare să vorbesc cu mama mea Iau autobuzul și cobor într-un mic orășel de pe graniță Și dau 
roată autogării Pe unde treceam de fiecare dată când Veneam acasă. Acolo aș fi putut-o întâlni Și acum Dacă mama 
mea ar mai fi fost În viață Zeci de bătrânele în sala de așteptare din acel mic orășel de pe graniță Vorbind între 
ele Cu mâinile pe genunchi Îmi plimb ochii de la una la alta Deși știu că mama mea nu are cum să fie Printre ele 
Barem măcar vreuna dintre ele de-ar fi cunoscut-o, Atunci m-aș fi apropiat Și aș fi intrat cu ea în vorbă. Dar nu 
e nici asta. Deschid ușa și intru în casa ei din acel mic orășel de pe graniță Acum pustie Și ating cu mâna toate 
obiectele Pe care le-a atins mama mea Ridicând în jur un nor de praf Un nor de praf atât de mare Că nimeni nu 
m-ar mai putea vedea de afară Dacă s-ar uita pe geam Cu norul ăla de praf în jurul meu Trec dintr-o cameră în 
alta Și intru în camera mea, din casa mamei din acel mic orășel de pe graniță, unde Mă bag în pat Și aștept cu 
nerăbdare să adorm. Măcar în somn poate o voi întâlni Pe mama mea

 Xxx
Treceam printr-o câmpie pustie și am zis Hristos a înviat. 
Sunt sigur că cei pe care eu nu-i văd și nu-i aud 
mi-au răspuns.

 Xxx
Doamne petalele albe din copaci sunt ca niște 
felii de pâine

***
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Liviu CANGEOPOL

Al cincilea război troian

Maşini despuiate vuiesc dintr-o parte în alta, 
Se izbesc de lumina reclamelor vestind bunăstarea, 
Cetatea nu e pregătită pentru un alt război trivial 
Cu duşmanul de-afară, aliatul din mijloc, îngrijorarea.

Clopote trase la marginea unui meleag fumuriu,
Vase de sînge adunate-n ameţeală virală,
Copile adorm zidite-n capelă, tineri se-antrenează-n pustiu,
Părinţii văd sub felinarul de azi întunericul zilei spre seară.

Eroi se-mbrîncesc în arenă, săbii de fier scormonesc 
scînteieri, 
Motociclete purtate în lesă de tîmpiţi ne-nfricaţi cavaleri, 
Clănţănesc rafale de ură şi păreri de-argument prea isteţ, 
Binecuvîntări mîngîind lasciv violenţa, iubirea scursă-n   
   dispreţ.

Niciodată cauza nu fu surplusul unui pretext de schimbare, 
Cînd răul înlocuieşte răul dinainte şi binele rătăceşte-n   
   continuare, 
Eroii se nasc pentru-a fi omorîţi şi sfinţii pios depuşi pe   
   gunoaie, 
Ce mai merge-nainte, ce rămîne risipit pe ogoare sub zoaie,

O, dac-aş putea privirea de spaimă spre hău s-o îndrept, 
Să-nduplec legile lumii să ne dea un moment de răgaz, 
Măcar morţii de pe trotuare s-avem timp de hulit... 
Prin lentila strivită de cer bătrînul priveşte năuc!

Am petrecut orice oră cu uşa iertării închisă în prag, 

Cărţi aruncate pe foc, înţelepţi duşi la casa de cruci, 
Fiul fu răstignit la o răspîntie pe care-o găsiră în drum, 
Iar Soarele trebui să fie acoperit ca să nu-i facă scrum.

Dacă iertare nu-mi cer pentru tot ce-am făcut, 
Şi nu-mi pun inima rug pentru timpul trecut, 
Ce bunăvoinţă s-aştept în schimbul ispitei de jos, 
Cînd este singur omorul pe care-n lume l-am scos?

Lecturile nu vor opri o clipă războiul în loc. 
Iubirea mea pentru tine nu va spori decît suferinţa. 
Vinovăţia face casă cu pedeapsa pe care-o aştept.
Dacă nu voi minţi cu împrumutată, demnă nobleţe, 
Războiul cu grecii nu ne va aduce decît demenţă.

   19 aprilie 2018
 A şaptea sentinţă

Tăcerea este nemişcarea păcatelor, 
In decorul de paie al nemestecatelor, 
Picături se preling de pe streaşina udă, 
Unde ţurţuri de noapte pătrund să se-ascundă.

Copacii sînt prinşi în inele de aur, 
Coroane de sfinţi ocrotind un balaur, 
Vulpi lătrătoare şi lupi hămesiţi,
O ceaţă meschină ce strînge din dinţi.

Dintr-o groapă mascată sub frunze şi trup 
Emană un abur ce se pierde-n văzduh 
Fără sens pentru minţile celor ce străbat 
Prin limbajul de-azur al repetatului sabat.

Se strecoară răvăşiri luminoase de apă şi fum, 
Parcă e toamnă şi-s singur pe falnicul drum, 
Păsări înalte consumă tăcerea cu cioc sîngeriu, 
Bocănesc cerbii mari în orologiul acelui pustiu.

Coboară, Doamne, şi-n peştera mea-ntunecoasă, 
Unde cînt la chitară cînd vremea-i atît de ploioasă! 
Maestrului meu leşul fiarele tîrît-au prin rîpi, 
Aud bubuit însoţit de tăcutele stinse aripi.

Viaţa mea nu fu decît o strălucitoare farsă hazlie, 
Plîng alţii pentru mine, un nebun compunînd poezie. 
Copiii sunt morţi, travestiţi de dulcea himeră, 
Prieteniile s-au uscat, pete cuprinse-n bandulieră,
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Iubirea e moartă, voinţa aşijderi, la fel e iertarea, 
Nu mai am timp să-mi cerşesc nici măcar împăcarea, 
Războaiele mele năruite au fost în iluzii de pace, 
Luptător înconjurat de armate, trezitu-m-am singur.

Eram prea naiv să-mi închipui că pe cel apărat 
Nu-l va mustra conştiinţa şi va cădea la urcare, 
Nu e vina hienei care sfîşie mielul curat, 
Nici a mielului care ignoră suprema trădare,

Căci cine pe fratele său îl aruncă sub bardă, 
Deja îşi vînduse bagajul pe-o singură halbă, 
Prieteni beţivi care-au murit cu sticla în gură 
Intr-o ţară sufocată de schizofrenie şi ură.

Impostori pentru care zîmbirea-i doar o ască, 
Dănţuind cu tineri care nicicînd n-or să cească, 
Zurbagii murdari te cîntăresc la colţ din privire 
Şi memoria ta nu mai vine la nicio-ntîlnire.

Eşti un bătrîn hoinărind pe străzi aburite, 
Privind după umbre, furişat printre stive, 
O părere căznită din rana unor vremuri apuse, 
O secundă de viaţă... dar secunda se duse.
20 aprilie 2018
Al 14-lea val

Un cînt aş vrea să-ţi închin, creaţie de dincolo de lume. 
Sub orice cotlon de cîmpie şi galerie muntoasă, 
îndurare marină, prundiş de izvoare, poiană-miracol 
şi văi îndelung străbătute, cor polifonic al acestui 
spectacol,

Mode, pasiuni, treceri dintr-o-ncăpere în alta, 
imnuri de mister şi ode înalte, mituri aprinse pe rug, 
se află un aspect care corespunde unui alt adevăr.
Cînd vom fi acolo vom înţelege pe unde am fost.

N-ar trebui să scriu cu durere, pentru că lumea 
a fost făcută să treacă. Eroii se duc, martorii mor. 
Locuri prin care am fost au căzut în pîrloagă. 
Dar nu lucrează uitarea la forma existenţei de mîine?

E cu putinţă ca viaţa altora să fi fost a noastră, 
ce-a fost uitat să fi fost înainte trăit, schimbăm 
date unii cu alţii, stăm nepăsători lîngă mort,
 nimeni nu ştie ce mai contează, unde şi cînd.
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Afişăm un zîmbet care unora li s-ar părea stingher, 
viaţa a fost un lung şir de chinuri şi regrete fugare, 
nimic nu rămîne în urmă, nimic nu trece-n uitare. 
O secundă şi-un vis. Un chip în nori, norii pe cer.
  
   22 aprilie 2018
 
 16 glastre de muşcate

Mirobolant, putrefact, muced, molîu, lînceziu, 
pete de culoare dînd viaţă unui muribund tîrziu. 
O alee străbătută de ceardacuri suspendate 
urcînd o pantă pietruită într-un tîrg alogen.

Timpul e niciunde, locul, nicăieri, acoperite 
de flori atîrnînd din glastre care nu se văd. 
Doi paşi mai încolo o uşă dă-ntr-un birt gotic. 
Dacă intri ai să observi că toţi sunt cunoscuţi.

S-au adunat în jurul unui sicriu modest. 
Cel care azi e mort fuse viu pînă ieri. 
Unul după altul, vorbitorii ne ţin la curent 
cu ultimele lui ziceri, suferinţe şi gesturi.

Există ceva măreţ în unii murind, 
după ce toată viaţa au agonizat fără să ştie. 
S-au zbătut, au fost loviţi, penibilizaţi de rău, 
copleşiţi de boli şi limite-ascunse, umiliţi

de puterea nemeritată a altora, glasul lor 
susţinut de-o amplificare turnată în pîlnii, 
pe considerentul celui care urlă mai tare: 
Stalin, Ceauşescu şi toate celelalte gîngănii
strivite-n parcare.

Acum tăcerea lui e la fel de sonoră 
ca a tuturor zbirilor care-au murit. 
Necrologiştii dau cîte-o bere pe gît, 
se aşează fiecare la masă şi plîng.

Departe, dincolo de învechitul crîng,
se surpă cu zgomot un turn în amurg. 
Aud tropăit apropiindu-se de jur-împrejur. 
Lumea în care trăiesc precipitat se restrînge.

întunericul mai face un pas către noi.

   23 aprilie 2018



71

21 de semne ale iubirii

Iubirea e atunci cînd nu-ţi găseşti locul în tine. 

Iubirea e atunci cînd crezi că ţi-ai găsit locul în lume. 

Iubirea e atunci cînd nu mai simţi niciun fel de durere.

Iubirea e atunci cînd nu mai simţi nevoia să

îndurerezi pe nimeni. 

Iubirea e atunci cînd nici o prostie nu te mai supără,

fie venită din interior, fie din afară. 

Iubirea e atunci cînd te simţi luminat în timpul nopţii. 

Iubirea e atunci cînd în arşiţa Soarelui te afli la umbră. 

Iubirea e atunci cînd setea ţi-a fost potolită. 

Iubirea e atunci cînd îndestularea creează un transfer spiritual. 

Iubirea e atunci cînd frumuseţea este curăţată de

orice urmă de obscenitate.

Iubirea e atunci cînd fărădelegile trecutului intră într-un

con de iertare fără regret. 

Iubirea e atunci cînd nedreptăţile lumii deţin puterea uit

Iubirea e atunci cînd orice faptă rea este anihilată iară efort.

 Iubirea e atunci cînd trăsăturile feţei se pierd în universalitatea

creaţiei care imită modelul primordial. 

Iubirea e atunci cînd sufletul tău pogoară în apă şi se contopeşte

cu toate picăturile Oceanului planetar. 

Iubirea e atunci cînd auzi muzica de dincolo fără ca nimeni

să atingă vreun instrument. 

Iubirea e atunci cînd eşti pretutindeni fără a face un singur pas. 

Iubirea e atunci cînd toate iubirile neîmplinite luminează zorii

aceleiaşi zile.

Iubirea e atunci cînd nu mai ai nevoie de nicio libertate. 

Iubirea e atunci cînd nu mai îmbătrîneşti o singură secundă.
 Iubirea e atunci cînd toate idealurile văzute şi invizibile 

se strîng în căuşul palmei lui Dumnezeu.

chintă roială
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Argument

 Se împlinesc 50 de ani de la mișcările protestatare din 1968. Două sunt perspectivele din care aceste 
evenimente pot fi considerate într-adevăr epocale:

 a. ele au marcat, mai întâi, nașterea „Noii Stângi”: altfel spus, abandonarea vechiului subiect politic (clasa) 
și a reprezentanților săi tradiționali (partidul, sindicatul) și afirmarea, în schimb, a unei multitudini de identități 
politice marginale, particulare și eminamente non-universalizabile, a căror bătălie politică se desfășoară mai curând 
pe terenul suprastructurii și în jurul recunoașterii culturale, juridice și simbolice a diferenței;

 b. în al doilea rând, ¢68-ul este și nașterea a ceea ce s-a numit „noul spirit al capitalismului” prin care 
paradigma fordistă-axată pe munca de fabrică și relațiile sale specifice de producție-își pierde treptat din importanță 
odată cu deplasarea structurală înspre sectorul de servicii (preponderent financiar și informațional), cu accentul său 
pe „munca imaterială”, flexibilitate, creativitate și „post-materialism”.

Se împlinesc, așadar, cincizeci de ani de când imaginația e și la putere, dar și în opoziție. În acest context aniversar, 
revista Vatra vă invită la o revizitare a evenimentelor din 1968 din cel puțin trei unghiuri posibile de abordare:

 1. Mai întâi, din punct de vedere strict istoric, ca o încercare de repunere a evenimentelor în context și 
de înțelegere a lor din perspectiva orizontului lor imediat: cum se explică diversele manifestări, durate, intensități, 
forme de exprimare pe care protestele le-au luat în Franța, Germania, Italia, China, Mexic, SUA, Cehoslovacia 
etc., care este relația lor (cauzalitate materială directă? supradeterminare cultural-ideologică?) cu contextul social-
politic general al vremii (Războiul din Vietnam, eșecul destalinizării, sfârșitul boom-ului economic al celor „Trente 
Glorieuses” etc.) și, în fine, care au fost efectele lor social-politice imediate?

 2. În al doilea rând, o revizitare a evenimentelor din punctul de vedere al efectelor de durată și al semnificației 
lor pentru ceea ce a urmat după: în ce măsură, altfel spus, este conjuncturală sau structural necesară această lungă 
conviețuire dintre „Noul spirit al capitalismului” și „Noua stângă”, și invers, în ce măsură noul spirit contestatar, 
post-șaișoptist, identitar și creativ – proto-tefelist? – poate adresa problemele și nedreptățile specifice ale timpului 
nostru? Cum ar arăta o evaluare comparativă a palmaresului „noii” și „vechii” stângi, în condițiile în care cea dintâi 
ajunge astăzi la o vârstă aproape la fel de venerabilă cu cea la care a murit cea din urmă?

 3. Care ar fi, nu în ultimul rând, expresia ideologică a 68-ului (deconstrucția? situaționismul? mișcarea 
beat? teoria critică?) și în ce măsură își mai păstrează ea astăzi un potențial subversiv? A fost aceasta compromisă 
de instrumentalizarea ei actuală în neo-conservatorism sau alt-right-ul postmodernist? Care ar fi moștenirea 
structuralismului și a poststructuralismului antiumanist în vremuri așa-zis „postumane” și cum se definesc disciplinele 
socio-umane în raport cu gândirea specifică lui 68?

 Ce ne mai spun următoarele cărți (și nume) la jumătate de veac de la apariție: R. Barthes „Critique et Vérité” 
(1966), „S/Z” (1970), T. Todorov „Littérature et Signification” (1967), J. Lacan „Écrits” (1966), J. Derrida „De la 
grammatologie”, „La Voix et le Phénomène”, „L’Écriture et la différence” (1967), M. Foucault „Les mots et les 
chose” (1966), „L’Archéologie du savoir” (1969), „L’Ordre du discours” (1971), P. Macherey „Pour une théorie de la 
production” (1966), L. Althusser „Pour Marx” (1965), „Lire ‚le Capital’” (1965), „Lénine et la philosophie” (1969), 
L. Goldmann „Pour une sociologie du roman”, „Sciences humaines et philosophie” (1966), G. Deleuze „Différence 
et répétition” (1968), „Logique du sens” (1969), J. Kristeva „Séméiôtiké: Recherches pour une sémanalyse” (1969), 
J. Baudrillard „Le Système des objets: la consommation des signes” (1968), „La Société de consommation” (1970) 
sau G. Debord „La Société du spectacle” (1967)?
       Coordonatori: Alex Cistelecan și Alex Ciorogar

ce mai rămâne din mai ’68
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Scurtă cronologie a anului 1968

31 ianuarie, Vietnam: cu ocazia sărbătorii Têt, 
80.000 de luptători ai Viet Cong lansează o ofensivă 
împotriva a sute de localități din Vietnamul de Sud. E 
un dezastru militar, dar o victorie politică, ce seamănă 
îndoiala în armata americană. 

Februarie, Algeria: universitatea din Alger 
este închisă timp de o lună pentru a evita extinderea 
protestelor care cer libertatea de expresie. 

1 martie, Italia: „bătălia din Valle Giulia”. 
Poliția încearcă să evacueze universitatea din Roma, 
ocupată de studenți. Debutul mișcării de protest din 
Italia.

8 martie, Polonia: la Varșovia, interzicerea unui 
spectacol considerat anti-sovietic provoacă o revoltă 
studențească.

20 mai, Iordania: organizația Fatah rezistă cu 
succes armatei israeliene la Karameh. La mai puțin de 
un an de la deruta arabă din timpul războiului de Șase 
Zile, fedainii palestinieni își demonstrează puterea de 
rezistență independent de statele arabe. Fatah obține un 
imens prestigiu și își multiplică efectivele de 15 ori într-
un an. 

22 martie, Franța: sediul conducerii universității 
de la Nanterre este ocupat; ia naștere mișcarea „22 
martie”.

4 aprilie, Statele Unite: ca urmare a asasinatului 
lui Martin Luther King, izbucnesc revolte în 125 de 
localități, soldate cu 45 de morți.

11 aprilie, RFG: tentativa de asasinare a liderului 
studențesc Rudi Dutschke provoacă un val de revolte (2 
morți la Munchen). 

1 mai, Spania: punct culminant al grevelor care 
marchează anii 1968-1969. Intensificarea protestelor 
accelerează descompunerea franchismului. 

10 mai, Franța: la Paris, „noaptea baricadelor” 
în Cartierul latin. 

24 mai, Nigeria: cucerirea orașului Port 
Harcourt, ultimul acces la mare al republicii secesioniste 
Biafra (susținută de Franța), care în 1967 se separase 
de Nigeria (susținută de URSS, Statele Unite și Marea 
Britanie). Încercuirea republicii Biafra și foametea vor 
provoca 1.5 milioane de morți. 

29 mai, Senegal: grevă generală reprimată de 
armată: 1 mort și 20 de răniți. 

Iunie, Cehoslovacia: în cadrul „primăverii 
de la Praga”, apar consiliile muncitorești care asumă 
conducerea întreprinderilor. 

3 iunie, Iugoslavia: studenții universității din 
Belgrad lansează sloganul „revoluția nu s-a încheiat, ne-
am săturat de burghezia roșie”. Represiunea provoacă în 
jur de o sută de răniți.

12 iunie, Uruguay: revoltă a studenților la 

Montevideo. Este decretată starea de asediu și libertățile 
civile sunt suspendate. Ceea ce va determina trecerea la 
gherila urbană a mișcării Tupamaros, fondată cinci ani 
mai devreme. 

24 iunie, Canada: 290 de locuitori ai Quebecului 
sunt arestați la Montreal ca urmare a unor manifestații 
pro-independență. E „lunea bastoanelor”.

21 iunie, Brazilia: manifestaţie studenţească 
împotriva violenţei poliţiste reprimată de dictatură 
(6 morţi şi peste 1.000 de arestări). Ziua următoare 
Parlamentul de la Brasilia e ocupat. 

24 iunie, Canada: 300 de arestări la Montreal 
vizând mişcarea independentistă. 

21 august, Cehoslovacia: invazia a cinci state 
socialiste sub conducerea URSS şi sfârşitul Primăverii 
de la Praga; discurs istoric de condamnare a intervenţiei 
susţinut de Nicolae Ceauşescu la Bucureşti.

26-29 august, Statele Unite: violente 
manifestaţii împotriva războiului din Vietnam prilejuite 
de convenţia Partidului Democrat la Chicago.

Septembrie, Statele Unite: proteste feministe 
contra concursului Miss America. Naşterea mişcării 
Women’s Lib.

2-3 octombrie, Mexic: manifestaţii studenţeşti 
împotriva partidului la putere din 1929 se sfârşesc într-o 
baie de sânge (masacrul de la Tlateloco): sute de morţi, 
implicarea CIA e azi recunoscută. 

5 octombrie, Irlanda de Nord: marş pentru 
drepturi civile violent reprimat la Derry; începutul 
revoltei populare împotriva ocupaţiei britanice. 

17 octombrie, Jocurile Olimpice de la Mexico: 
celebra ridicare a mănuşilor negre, simbol al Black 
Panthers, de către atleţii americani Tommie Smith şi 
John Carlos.

22 octombrie, Japonia: mişcarea studenţească 
Zengakuren asediază timp de trei zile Parlamentul şi 
ambasada Statelor Unite.

27 aprilie 1969, Bolivia: moartea accidentală 
a dictatorului bolivian René Barrientos destabilizează 
regimul (Bolivia e un loc de retragere preferat al unor 
lideri nazişti fugind de justiţie, iar Barrientos, un apropiat 
la CIA, e responsabil de moartea lui Che Guevara şi de 
reprimarea sângeroasă a grevelor minerilor). 

29 mai, Argentina: grevă insurecţională în 
oraşul industrial Cordoba; 10. 000 de grevişti reuşesc 
să alunge poliţia şi să preia conducerea municipalităţii. 
Mişcarea numită Cordobazo se extinde şi în celelalte 
oraşe argentiniene, obligând junta militară la o repliere 
strategică; retragerea generalului Ongania şi începutul 
deschiderii democrate a regimului.

28 iunie, Statele Unite: confruntări cu poliţia în 
Stonewall (New York) în urma violenţelor homofobe ale 
poliţiei, dată important în naşterea mişcării gay. 

11 septembrie, Italia: greva metalurgiştilor 
şi începutul „toamnei calde” (o succesiune de greve, 
moment crucial al luptelor de clasă peninsulare).

Imperiul portughez: Sporire a intensităţii 
luptelor de guerila în Mozambic, Angola, Guineea 
Bissau şi Capul Verde.

ce mai rămâne din mai ’68
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Bogdan GHIU 

Mai, Mai, Mai! Epoca „Mai 68”

Mai 68, devenit „Mai 68” (simbol), a fost, dar 
nimeni nu știe ce a fost – și, mai ales, ce devine, ce poate 
(amenință, riscă, promite) să devină: revoltă, revoluție, 
revoluție politică, revoluție politică progresistă, 
revoluție politică conservatoare, revoluție culturală, 
precedent periculos, mișcare anti-capitalistă sau intra-
capitalistă? N-a existat, nu există și nu va exista consens 
sau măcar convergență în această privință. Din ce în 
ce mai puțin. Pentru că la început, imediat după Mai 
68, acesta a însemnat, politic antagonic, speranță sau 
spaimă. Unii au vrut să-l continue, alții, să-l facă uitat. 
La fel ca în cazul Revoluției Franceze, dar radical altfel.

Or, Mai 68 a continuat, a devenit „semnificantul 
liber” (sau „flotant”) „Mai 68”, bun de invocat una-două, 
și s-a transformat într-un imens rezervor, într-o imensă 
arhivă vie de lozinci și de atitudini, de convergență 
politico-estetică de o extraordinară creativitate, absolut 
nouă pentru acel moment și rămasă nouă, până una-
alta, pentru vecie. Niciodată ca până în Mai 68 revolta, 
politica și arta nu se aliniaseră, nu încheiaseră o alianță 
mai spontană, devenită între timp, dar fantasmat, 
habitus: cultural vorbind, ca revoluție culturală, „Mai 
68” a învins, s-a făcut epocă, trăim în Epoca „Mai 68”. 
Toate visele avangardelor istorice sau transistorice, în 
special ale suprarealiștilor – al căror teren era, tocmai, 
Parisul – și, apoi, chiar atunci, ale situaționiștilor, au 
părut că s-au realizat, că au devenit existență atunci. Și, 
de atunci încoace, această alianță, această indistincție 
artă-politică-existență, manifestată atunci popular, 
(aproape) în masă, a devenit simbol și paradigmă. Pe 
care capitalismul a știut să-l transforme în propria lui 
paradigmă, mitul creativității devenind motorul noilor 
dematerializări, până la totala semiotizare tehnologico-
financiară de astăzi. Pentru asta, în această calitate, Mai 
68 a fost acuzat, de către detractorii săi de stânga, de a 
fi devenit „Mai 68”: revoluție individualistă a elitelor. 
Marele cuvânt de ordine: Dorința. Marx devenit 
Marcuse – pantă fatală.

Dar marele termen, cuvântul-cheie, pe care l-am 
pronunțat deja și care a speriat și sperie cel mai mult, 
până azi (de exemplu în toiul haotic, greu de coagulat, 
al diferitelor mișcări împotriva frontului de reforme 
structurale inițiat de Macron), marea spaimă pe care 
a reprezentat-o, a făcut-o, literalmente marxist, să 
bântuie, atât, imediat, Mai 68, cât și de atunci încoace, 
cum spuneam, până azi, o constituie convergența. 
Atât puterea politică a momentului (de Gaulle, care își 
permitea, suveran, să nu-și întrerupă băile de mulțime 
de pe traseul București-Craiova - ! – în compania 
promițătorului conducător Nicolae Ceaușescu), cât 
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și cea financiar-burgheză s-au temut cel mai mult de 
convergența luptelor, de convergența dintre Universitate 
și Uzină, dintre ocuparea Sorbonei și ocuparea fabricilor, 
mai mult, de meta-convergența dintre Revoltă și Dorință, 
dintre Negativ și Pozitiv (sau Afirmativ): noua sinteză 
politico-afectivă. Care s-a dovedit, într-adevăr, istorică, 
cu bătaie extrem de lungă, până azi. Cu atât mai mult 
cu cât atunci, în Mai 68, ea doar s-a prefigurat, inițiind 
și impunând trans-categorial supremația regimului 
semnelor, n-a dus, altfel spus, la apariția, prin unificare 
(materială, substanțială, ci doar semiotică) , a unei noi 
Clase, cu toate că a indicat direcțiile de dezvoltare, sau de 
disoluție – să zicem, de transformare ale proletariatului 
clasic în epoca, deja, post-fordistă (sau în noua epocă a 
fordismului imaterial).

Prin convergența fronturilor și a luptelor, cu 
toate traducerile ei (ca „intersecționalitate”, de pildă), a 
speriat și continuă să sperie Mai 68 și, mai ales, „Mai 
68”. Antropocenic vorbind, Mai 68 a fost un seism, 
dar numai în sensul în care un seism se manifestă și se 
simte la suprafață (și ca suprafață zdruncinată, negată, 
promițînd noi reliefuri și amenințând cu formarea de 
noi abisuri și culmi) și înseamnă ajustare, re-potrivire, 
în echilibru instabil, a unor plăci tectonice (eliberare de 
energie). Regimul politic al capitalismului postbelic se 
schimbase, în primul rând demografic, și cerea ajustări. 
Care, însă, „metastabil”, cum ar spune Gilbert Simondon, 
nu au putut să aibă doar un efect retroactiv de reglare, 
ci au produs ceva nou. Nu masiv și nici efectiv, ci doar, 
tocmai, ca semn, ca posibilitate și promisiune. Ca viitor 
deci. De aici, persistența și capacitățile de proiectare, de 
devenire, recuperare și utilizare ale lui „Mai 68”. De aici, 
caracterul lui obsesiv, inepuizabil. În acest sens, „Mai 
68” este un eveniment superficial, în sensul „istorial” în 
care ajustările de adâncime au însemnat și o schimbare 
de regim, o trecere categorială spre suprafață, spre semn, 
atitudine, gest. Afect – suprafață.

Mai 68 poate fi privit, așa cum începusem deja 
să spun, și ca perechea complementară a Revoluției 
Franceze: Revoluția a decapitat, tăiat, rupt, întrerupt, 
Mai 68 – evenimentul fără nume, eveniment plural 
și eveniment-„nor”, eveniment-mulțime, eveniment 
a-sintetic și eveniment a-categorial sau trans-categorial 
– a adunat, a combinat, a făcut să coincidă și a dovedit 
imposibilitatea unei sinteze, a unei coagulări și 
convergențe altfel decât, tocmai, ca Dorință, devenit 
(revelat ca) afectul politic prin excelență, în sens 
post-nietzschean, post-resentimentar, deci post-uman. 
Irealizabil însă, rămas să ne bântuie ca posibilitate 
și promisiune. Iar pentru dușmanii noștri, ca Mare 
Spaimă. Care tocmai de aceea merită, face bine oricând 
să fie provocată. Chiar dacă poate ajunge să se întoarcă, 
istorico-dialectic, pe linia sa politico-estetică, împotriva 
propriilor începuturi (sub forma, în România noastră de 
azi, a deja celebrelor manifestații #rezist, care constituie 
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un anti-Mai 68 aproape perfect, ambiguitatea fiind însă 
aceea a lui anti-, devreme ce Mai 68 este deja anti-
…), „Mai 68” va mai rămâne multă vreme „orizontul 
cu neputință de depășit” al impulsurilor, proiecțiilor și 
viselor noastre politice, dat fiind – probabil – că, făcând 
să coincidă – sau, poate chiar mai important, să stea 
alături –, spontaneist, gestul politic și gestul estetic, 
Trupul proletar al Uzinei și Capul elitar al Universității, 
„estetizând”, el anesteziază, făcându-ne să îndurăm, 
pentru a putea măcar să-l nutrim, visul revoluționar prin 
amputarea ororii lui necesare și inevitabile.

Multă vreme „Mai 68” va continua să fie 
pandantul, dacă nu chiar substitutul, proteza de 
suportabilitate a Revoluției. Ca eveniment irealizabil 
– dar fiind că, estetico-afectiv, autocentrat – și 
inconsumabil, „Mai 68” are viitorul asigurat.

Mihai DINU GHEORGHIU

50 de ani (si mai bine) de strabism 
intelectual

Aniversarea celor 50 de ani care au trecut de la 
mișcările muncitorești și studențești din Mai 1968 în 
Franța este la originea unei supraproducții comemorative 
și dincolo de frontierele Franței: publicații, dezbateri, 
expoziții, reeditări ș.a.m.d. O amplă ședință de spiritism, 
susținută de interese comerciale sau politice explicite, 
și-a propus resuscitarea „spiritului lui Mai 68”. Pentru 
a lua doar exemplul postului de radio France Culture, 
acesta organiza la sfârșit de aprilie, împreună cu 
Centre Beaubourg (Georges Pompidou), un „Festival 
al imaginii” pentru a reanima acest spirit: https://www.
franceculture.fr/emissions/week-end-imagine/festival-
imagine-1968-2018-allers-retours-le-week-end-de-la-
creation-et-des-idees; tot France Culture propune și 
o „plimbare sonoră”, cu un documentar itinerant care 
să-ți permită să retrăiești Mai 68 cu un sunet 3D, pe 
străzile Parisului, cu telefonul sau de acasă: https://
www.franceculture.fr/mai68 Invitația era însoțită de 
o fotografie de pe-atunci, cu aer exotic, unde se văd, 
pe zidurile Sorbonei, portretele lui Guevara și Troțki, 
steaguri roșii, stele în cinci colțuri, efigii cu secera și 
ciocanul. 

Asemenea aniversări au mai fost și în trecut, 
poate nu cu aceeași amploare. Câteva publicații au trecut 
în revistă principalele evenimente și figurile marcante 
ale vremii, reunind și interpretările contradictorii ale 
unor participanți, într-o cacofonie comercială precum 
în numărul „Hors-série” al publicației stângii de salon, 
L’Obs, „68, Le grand tournant”. Edgar Morin deschide 
aici seria mărturiilor: revoltele din Mai 68 au fost, în 
viziunea lui, împotriva autorității adulților și au reușit 
o răsturnare în civilizația occidentală, de ordin cultural 

mai degrabă, „revoluția” nefiind pentru el decât un 
mit stângist. Dintr-o perspectivă apropiată, Luc Ferry 
(filosof și fost ministru al educației) vede în Mai 68 
elementul declanșator care avea să asigure triumful 
individualismului, consumerismului și hedonismului; 
în ciuda coloraturii revoluționare, adevăratele reforme 
aveau să fie făcute ulterior de dreapta (sub președenția 
lui Giscard d’Estaing), iar nostalgia de azi după Mai 68 
n-ar fi decât un simptom între altele al senilității. 

La polul opus, Nancy Fraser (filosof american, 
feministă) este printre cei care consideră Mai 68 în 
primul rând ca o revoluție ratată, mare parte dintre 
mișcările contestatare apărute la sfârșitul anilor 1960 în 
Occident (feministe, antirasiste, ecologiste...) devenind 
treptat elitiste, raliate neoliberalismului. Subscrie de 
altfel interpretării propuse de Luc Boltanski și Eve 
Chiapello din Noul Spirit al Capitalismului (1999, 
trad. rom. 2016) în privința transformării celor două 
forme de critici, artistică și socială, care coexistaseră 
în 1968, devenite divergente ulterior. Fraser explică 
metamorfozele acestor mișcări, la origine anticapitaliste 
și antiimperialiste, prin distrugerea valorilor de stânga 
în America: maccarthysmul a dus la dispariția unui 
punct de sprijin istoric care le-ar fi permis acestor 
mișcări să prindă rădăcini și să se consolideze. Chiar 
dacă noua stângă americană (New Left) a reușit să se 
impună, obținând câștig de cauză în unele conflicte 
punctuale, acest lucru nu s-a putut înscrie în instituții 
perene, „adevărata natură” a societății americane dându-
și arama pe față (o aluzie transparentă la alegerea lui 
Trump)1. 

Mai 68 nu este, bineînțeles, doar un prilej de 
exploatare mediatică. Înscrierea în istoria franceză 
recentă a „evenimentelor”, cu o denumire concurentă 
celei de „revoluție”, amintește într-un mod tulburător 
de ezitările în calificarea, în România, a revoltelor din 
decembrie 1989. Schimbările sociale petrecute de atunci 
încoace justifică întrebările puse în privința existenței 
unei „moșteniri” și a legitimității „moștenitorilor” 
care se revendică de la un astfel de moment istoric 
consacrant. Printre traiectoriile biografice divergente, 
cea a lui Daniel Cohn-Bendit, o figură simbolică a 
mișcării studențești din Mai 68, devenit lider ecologist 
și parlamentar european (german), raliat recent la 
„macronism”, este probabil dintre cele mai edificatoare. 
Pot fi citate și numele foștilor „noi filosofi”, André 
Glucksmann și Bernard Henri Lévy, intelectuali 
mediatici ale căror prestații au încurajat, începând cu 
anii 1970, afirmarea unei drepte „decomplexate”. Lista e 
lungă și, după cât se pare, foștii „maoiști” au fost printre 
cei mai dispuși dintre soixante-huitards să-și întoarcă 
haina pe dos (retourner sa veste)2. 

Mai 68 este un subiect constant de disensiune 
politică. Exemplar este în privința asta cazul lui 
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François Mitterand, a cărui alegere ca președinte, în 
1981, fusese considerată una dintre urmările cele mai 
importante ale lui Mai 68. Totuși, doi ani mai târziu, 
în 1983, reorientarea neoliberală a regimului său 
avea să contribuie la erodarea și discreditarea stângii 
parlamentare. Mitterand se pare că îi disprețuia pe 
acești „zozos” soixante-huitards, în care vedea doar 
„fii de burghezi catolici revoltați împotriva ipocriziei 
părinților lor”. În preajma precedentei aniversări 
(2008), Sarkozy îi atăca frontal pe „moștenitorii lui 
Mai 68”, iar actualul președinte, Emmanuel Macron, se 
arată foarte rezervat față de „deconstrucția autorității” 
începută acum 50 de ani. 

Multe dintre intervențiile legate de această 
comemorare au atras atenția asupra multiplicității 
perspectivelor, între care și opoziția dintre privirea 
nostalgică, a celor care se consideră într-un fel 
proprietarii istoriei, și privirea tinerilor care, născuți 
după 1968, observă mai ales diferențele care fac 
imposibilă repetarea evenimentelor de acum 50 de ani, 
în ciuda efervescenței, chiar în săptămânile anterioare 
lunii mai 2018, unor mișcări sociale masive, cum 
sunt cele ale muncitorilor de la căile ferate (SNCF) 
și cele ale studenților. Există însă și o „stângă de 
stânga” (confundată uneori cu „stânga stângii”) pentru 
care Mai 68, fără a fi un „model” de urmat, oferă un 
prilej de reflecție asupra continuității și convergenței 
luptelor. Criza profundă a partidelor social-democrate 
din principalele țări vest-europene este probabil 
unul dintre factorii care au stimulat nostalgia după 
mișcările din Mai 68 și de capacitatea de mobilizare 
de care era capabilă atunci o stângă revoluționară, 
detașată azi de dogmatismul ideologic specific anilor 
60. Diviziunile lumii sindicale și ale stângii politice 
fac însă dificilă realizarea convergenței în contextul 
grevelor și manifestațiilor de acum, din aprilie și mai 
2018, în Franța, unde „la convergence des luttes” este 
unul din principalele sloganuri. Tensiunea politică este 
totuși foarte ridicată, convingerea că o nouă deflagrație 
se va produce este împărtășită de mulți, fără ca să-și 
asume cineva prezicerea locului (unde), momentului 
(când) și scânteii (cum) va fi declanșată. Sloganurile, 
fotografiile, graffiti-urile lui Mai 68, antologate ca 
opere inaugurale ale street art-ului (l’art urbain) par 
a îndeplini și rolul unor incantații magice, fiind nu 
doar produse, ci și (re)producătoare ale evenimentelor 
evocate. 

Nu este de trecut cu vederea nici 
internaționalismul militant, caracteristic mișcărilor 
din Mai 68. Pentru unii, acesta s-a convertit în 
mișcarea mai generală pentru apărarea drepturilor 
omului, înscrisă în patrimoniul politic francez. O 
conversie soft, denunțată de adversari ca droit-de-
l’hommisme, justificare a „dreptului la intervenție 
[ingerință] umanitară”, ulterior a „războaielor 
umanitare”3. În Mai 68, dimensiunea internațională 
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era indisociabilă de cea socială, anticolonialismul 
la puțini ani de la sfârșitul unei serii de războaie 
coloniale și antiimperilismul în plin război din 
Vietnam au fost mize politice enorme. Pe de altă parte, 
încurajarea mișcărilor insurecționale, în Europa sau 
pe alte continente (Africa, America de Sud), au eșuat 
și din cauza supraestimării condițiilor revoluționare. 
În Germania și în Italia, luările de poziție radicale 
au degenerat în atentate și asasinate, furnizând 
argumente partizanilor restabilirii ordinii sociale și 
politice. Sprijinul primit din partea polițiilor politice 
est-europene de către unele dintre aceste grupări 
teroriste avea să se înscrie ulterior printre capetele 
de acuzare la adresa „comunismului criminal”. 
Responsabilitatea actelor de violență este astfel pusă 
exclusiv în seama celor care răspund violenței prin 
violență, eliminându-se un întreg lanț al cauzalităților 
multiple. Franța nu a fost atunci expusă unor acte 
de violență extremă precum cele din Italia și din 
Germania, unde moștenirea fascistă era mai pregnantă 
și făcea obiectul unei denunțări colective la momentul 
schimbului dintre generații4. Astăzi, dimpotrivă, este 
printre țările cele mai expuse terorismului, probă a 
nesoluționării pe fond a „problemei coloniale” și a 
celei mai generale a migrației. 

Mai 1968 a avut ecouri contradictorii în 
Estul Europei, inclusiv în România. Pentru partidele 
comuniste aflate la putere, mișcările din Vest erau o 
confirmare a poziției de avangardă pe care o ocupau, 
chiar dacă partidele comuniste din Franța și din Italia, 
cele mai importante din Vest, trebuiau să facă față 
contestațiilor „stângiștilor” (stângismul însă, se știa de 
la Lenin, era doar „boala copilăriei comunismului”). 
Reformismul „primăverii de la Praga”, numit ambigu 
și „socialism cu față umană”, avea să fie reprimat doar 
câteva luni mai târziu, în August 68, printr-o miscare 
strategică cu efecte dezastruoase pentru pretinsa unitate 
a „mișcării comuniste și muncitorești”. 1968 a rămas de 
atunci un an cu semne politice contrare în Vest (Mai) 
și în Est (August), și a alimentat treptat convingerea 
în caracterul nereformabil al partidului și „sistemului” 
comunist, a stimulat conversia intelectualilor critici 
în anticomuniști și, la modul general, a mărit distanța 
dintre „partid și popor”.

În Mai 1968, chiar în zilele în care la Paris aveau 
loc lupte violente de stradă, președintele Franței, Charles 
de Gaulle, vizita România, marcând începutul unei suite 
de succese diplomatice pentru Nicolae Ceaușescu. 
Relația specială care părea stabilită cu Franța n-a durat 
însă decât până pe la începutul anilor 1980, încheindu-
se o dată cu conflictul cu François Mitterand, fostul 
adversar al lui de Gaulle și primul președinte socialist 
al Franței. Turnura autoritară și în cele din urmă 
dictatorială a regimului Ceaușescu nu era fără legătură 
cu eșecurile politice ale simbolicului an 1968, în Vest 
ca și în Est. 
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_______________
 „Les militants progressistes ont pactisé avec le 

néolibéralisme”, Entretien avec Nancy Fraser, in Le grand 
tournant, Les Hors-Séries de L’Obs, [februarie 2018]. Pentru 
comparație pot fi consultate și Que reste-t-il de Mai 68?, Hors-
série n°67, février-mars 2018, al săptămânalului Politis, sau 
68. Les jours qui ébranlèrent la France, un număr hors-série 
al ziarului Le Monde.

2 Daniel Cohn-Bendit și Romain Goupil, cineast (ex-
troțkist), sunt considerați printre cei mai influenți consilieri 
ai președintelui Macron. Ca un mic studiu de caz arhetipal 
poate fi văzut portretul schițat de Pierre Bourdieu lui Philippe 
Sollers : „Sollers tel quel”, in Libération, 27 janvier 1995. 
Sollers semnase cu puțin timp înainte o declarație de adeziune 
politică, „Balladur tel quel”, in l’Express, 12 janvier 1995. 

3 Cf. și Rony Brauman, Guerres humanitaires? 
Mensonges et intox, Paris, les éditions Textuel, 2018. Rony 
Brauman este fondatorul organizației Médecins sans frontières.

4 Această afirmație, care se referă în principal la actele 
de violență comise de grupările de extremă stângă, ar fi de 
revăzut dacă sunt luate în calcul cele ale extremei drepte. 
Ziarul Le Monde, care consacră un mic serial „Dreptei în 
Mai 68” (24-26 aprilie 2018), amintește unele dintre actele 
de violență extremă ale unor grupuri precum „Occident” sau 
„Serviciul de acțiune civică” (SAC), adevărată poliție paralelă 
a regimului gaullist, în rândul căreia s-au distins câteva dintre 
figurile dreptei politice franceze contemporane. Anii de după 
1968 au fost ani de investiții masive în echiparea forțelor de 
ordine, bugetul ministerului de interne francez crescând între 
1968 și 1974 cu 117 % (conform datelor publicate de una 
dintre revistele citate), iar influența grupurilor violente a fost 
în constant declin.

Vladimir BORȚUN

Revoluția pierdută: greva generală din 
Mai ‘68

Mai ‘68 francez e cunoscut posterității în special 
pentru protestele studențești și tumultul intelectual 
din jurul lor, și mai puțin pentru greva generală din 
aceeași lună. A fost cea mai mare grevă din istorie la 
data respectivă și a oferit aproape toate elementele unei 
situații revoluționare. Care au fost condițiile care au 
facilitat o grevă de peste 10 milioane de oameni și ce a 
lipsit pentru ca acea revoluție incipientă să fie dusă la 
bun sfârșit? 

Balanța forțelor de clasă și contextul economic 
de după Al Doilea Război Mondial au obligat clasele 
capitaliste din Europa de Vest la concesii fără precedent 
față de clasele lucrătoare: statul bunăstării, drepturi 
sociale tot mai extinse și un ritm susținut de creștere a 
salariilor. Toate acestea au făcut posibile standarde de 
viață generale nemaiîntâlnite până atunci în Europa.

În acest context, nu puțini au fost cei care, 
inclusiv printre intelectualii și activiștii de stânga, au tras 
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concluzia potrivit căreia clasele muncitoare din Occident 
au ajuns să o ducă atât de bine încât s-au „îmburghezit” 
și și-au pierdut potențialul revoluționar. Astfel, revoluția 
nu mai putea avea loc decât țările proaspăt eliberate sau 
în curs de eliberare de sub dominație colonială, țări în 
care clasele populare aveau „totul de câștigat și nimic 
de pierdut”.

Această analiză – cu atât mai surprinzătoare 
venită din partea unor auto-declarați marxiști – ignora, 
înainte de toate, predispoziția inerentă a capitalismului 
la crize structurale tot mai severe, al căror impact imediat 
e tocmai degradarea condițiilor materiale ale oamenilor 
de rând (după cum ne-a dovedit-o recent criza financiară 
și politicile de austeritate care au însoțit-o). Salariile 
și drepturile muncitorilor sunt primele victime când 
capitalismul intră în criză. Cu alte cuvinte, teza defetistă 
a „îmburghezirii proletariatului” se baza pe asumpția 
greșită – și promovată intens tocmai de ideologii 
burghezi – că sistemul capitalist găsise formula creșterii 
economice și a stabilității sociale perpetue.

Mai mult însă, acel soi de defetism dădea o 
interpretare simplistă, nedialectică, a dinamicii dintre 
condițiile materiale ale lucrătorilor și conștiința acestora. 
În funcție de context, o îmbunătățire a condițiilor 
materiale poate conduce nu la pasivitate politică, ci, 
dimpotrivă, la o libertate materială și o încredere de 
sine mai mare a lucrătorilor de-a lupta pentru condiții 
mai bune în alte privințe și în alte sectoare. Căci 
îmbunătățirea acestor condiții nu e niciodată omogenă, 
nici ca extindere, nici ca profunzime; clasa lucrătoare 
franceză n-a făcut excepție.

Condițiile obiective din Franța în ajunul lui Mai ‘68

Pe de-o parte, într-adevăr, condițiile materiale 
ale lucrătorilor francezi se îmbunătățiseră relativ 
constant de-a lungul anilor ‘50-’60. Bunăoară, salariile 
reale creșteau în medie cu 5% pe an, iar în deceniul 
premergător grevei generale numărul proprietarilor de 
automobile se dublase, la fel și numărul deținătorilor de 
mașini de spălat. 

Pe de altă parte, rapida acumulare de capital 
adusese cu sine o inflație de 45% în decursul aceluiași 
deceniu, iar șomajul crescuse cu 70%. Mai mult, șase 
milioane de francezi continuau să trăiască sub pragul 
sărăciei, în vreme ce numai în Paris trei milioane de 
oameni încă locuiau în mahalale insalubre. Săptămâna 
de lucru de 40 ore, introdusă de Frontul Popular în 1936, 
crescuse în medie la 45 de ore până în 1968. Mai mult, 
muncitorii imigranți aveau un statut inferior la locul 
de muncă și erau permanent amenințați cu revocarea 
permiselor de muncă în caz că ar fi încercat să lupte 
pentru drepturi egale.

Cu alte cuvinte, progresele înregistrate de clasa 
lucrătoare erau, într-adevăr, nemaiîntâlnite, însă totodată 
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limitate și inegale. În loc să se mulțumească cu ele și să 
devină forța socială pasivă din textele stângii defetiste, 
lucrătorii francezi erau și mai conștienți de nevoia de-a 
extinde acele progrese – ca cercetătorul care cu cât află 
mai multe despre subiectul său, cu atât își dă seama cât 
de multe mai are de aflat. 

Apetitul militant al clasei lucrătoare franceze 
s-a văzut în disputele industriale tot mai numeroase și 
mai intense în perioada de dinainte de Mai ’68 – de la 
greva angajaților Peugeot din iunie ’67, înăbușită în 
sânge de jandarmi și soldată cu doi muncitori uciși, la 
greva de 23 de zile a muncitorilor dintr-o fabrică de fibre 
sintetice din Lyon. La uzinele Renault din Billancourt, 
numai între martie și mai ’68 au avut loc circa 80 de 
acțiuni sindicale pentru salarii mai bune și un orar de 
muncă mai scurt. Primele zile din mai au adus dispute 
industriale în sectoare care mai de care mai diverse, 
de la lucrătorii din industria aeronautică și muncitorii 
tipografi la poștași și meteorologi! Acesta era contextul 
în care avea să aibă loc cea mai mare grevă generală din 
istoria Europei.

Protestele studențești și reacția establishment-ului               

Pe fondul mișcării împotriva Războiului 
din Vietnam, protestele studențești au izbucnit la 
Universitatea Paris Nanterre, unde condițiile de studiu 
și de trai ale studenților deveniseră insuportabile: 
regulamente arhaice de tip cazon (inclusiv segregarea 
pe bază de sex a căminelor), săli de clasă și biblioteci 
suprasaturate, o birocrație administrativă opacă, zvonuri 
despre agenți ai Poliției infiltrați printre studenți etc. 
Pe 22 martie, o clădire administrativă a universității 
e ocupată pentru câteva ore de studenți și activiști de 
stânga. Măsurile de represiune luate de administrație, 
printre care și exmatricularea liderilor studenților, 
ca Daniel Cohn-Bendit, nu fac decât să escaladeze 
tensiunile. Majoritatea cadrelor didactice trec de partea 
studenților, astfel că pe 2 mai administrația închide 
universitatea. 

În ziua următoare, studenții de la Sorbona 
organizează un protest de solidaritate cu colegii lor 
de la Nanterre și mulți sunt arestați. Cursurile sunt 
suspendate și orice demonstrație interzisă. Pe 6 mai, 
principala asociație studențească din țară, Uniunea 
Națională a Studenților Francezi, organizează un marș 
de zeci de mii de persoane înspre Sorbona, în centrul 
Parisului. În apropierea Sorbonei, jandarmeria răspunde 
cu o violență perfect grăitoare pentru caracterul istoric 
profund reacționar al acestei instituții: 739 de protestatari 
sunt spitalizați și alte câteva sute arestați. Apar primele 
baricade în Paris de după război, iar luptele de stradă cu 
forțele de represiune (cărora li se alătură și membri ai 
organizației gaulliste paramilitare Serviciul de Acțiune 
Civică) continuă și în zilele următoare.  
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În ciuda cenzurii rigide a presei, veștile despre 
violența poliției ajung în restul țării, în special pe 
calea radioului. Un sondaj arată că circa 80% din 
populația pariziană e de partea studenților. Numai că 
stânga franceză ezită, incapabilă să ofere viziunea și 
strategia politică de care protestele aveau nevoie pentru 
a se dezvolta în ceva mai substanțial. Ba dimpotrivă: 
Partidul Comunist Francez (PCF) și CGT (principala 
confederație sindicală, controlată de PCF) se dezic inițial 
de protestatari, pe care îi cataloghează condescendent 
drept „grupuscule de pseudo-revoluționari” care îi 
împiedică pe studenți să-și dea examenele! De cealaltă 
parte, organizațiile troțkiste, maoiste și anarhiste 
îmbrățișează entuziast protestele, convinse că studenții 
pot juca rolul revoluționar abandonat – în viziunea 
multora dintre ei lor – de clasa muncitoare, deși exact în 
aceleași zile aveau loc greve pe tot cuprinsul țării! 

Ambele poziții erau greșite. Majoritatea acelor 
studenți provenea, într-adevăr, din rândurile clasei de 
mijloc și ale păturii de sus, însă – vorba lui Troțki – vântul 
revoluției adesea scutură mai întâi vârfurile copacilor, 
adică fiii și fiicele păturilor superioare. Căci studenția 
e poate singura perioadă din viața lor în care aceștia 
capătă o oarecare autonomie față de constrângerile și 
dogmele mediilor din care provin. În cazul de față, cei 
mai buni dintre ei puteau fi câștigați de partea revoluției 
dacă un pol revoluționar s-ar fi dezvoltat, dar pe care 
ei singuri nu l-ar fi putut construi. Pentru ca asta să se 
întâmple, clasa lucrătoare trebuia să intre în acțiune, 
ceea ce s-a și întâmplat: tot mai mulți muncitori tineri 
se alătură protestelor, inclusiv din rândurile membrilor 
PCF și CGT. 

Membrii de rând încep să pună presiune asupra 
celor două mari organizații ale clasei muncitoare 
franceze să se alăture protestelor și să conecteze cererile 
muncitorilor cu cele ale studenților. Astfel, în ciuda 
opoziției lui Georges Marchais (unul dintre liderii PCF 
și viitor secretar general), CGT anunță o grevă generală 
de 24 de ore pentru data de 13 mai, mai mult în speranța 
că aceasta va funcționa ca o supapă pentru dezamorsarea 
protestelor. Lucrurile aveau să stea însă tocmai invers.

Greva generală din 13 mai și ocupările de fabrici

Pe 13 mai, un milion de oameni ies pe străzile 
Parisului și alte câteva sute de mii în celelalte orașe 
mari ale țării. Poliția e copleșită numeric și stă deoparte. 
Sindicate tradițional rivale afișează pancarte comune, 
îndemnând la unitate: „Studenți, Profesori, Muncitori 
– Împreună!” Un jurnalist britanic aflat la fața locului 
a surprins splendid diversitatea și puterea emanată de 
acest puhoi uman: 

„Erau muncitori feroviari, poștași, tipografi, 
personalul de la metrou și de la aeroport, metalurgiști, 
piețari, electricieni, avocați, instalatori, angajați ai 
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băncilor, șantieriști, lucrători în industria chimică, 
chelneri, funcționari municipali, zugravi, lucrători 
la gaze, vânzătoare, agenți de asigurări, măturători, 
operatori, șoferi de autobuz, profesori, muncitori din 
industria de mase plastice – coloană după coloană, 
carnea și sângele societății capitaliste moderne, o masă 
infinită de oameni, o forță care ar putea mătura tot în 
cale dacă s-ar hotărî s-o facă…”

În aceeași zi e ocupată Sorbona, unde se 
înființează comitete studențești: unul însărcinat cu 
ocuparea propriu-zisă, altul pentru cooperarea studenți-
muncitori, altul pentru relații cu presa etc. În curând, 
aproape toate universitățile din Franța urmează exemplul 
Sorbonei, însă nu doar universitățile. 

Ce a început ca un protest al studenților îi 
molipsește și pe muncitori. Greva generală nu a 
funcționat ca o supapă, ci ca un catalizator: muncitorii 
nu se întorc cuminți la lucru de a doua zi, ci se întorc ca 
să-și ia în stăpânire locurile de muncă. Metalurgiștii de 
la fabrica aeronautică Sud Aviation, de lângă Nantes, 
își închid șefii în birouri și le pun Internaționala în 
difuzoare. Ziua următoare, pe 15 mai, ocupările se 
extind în fabricile Renault, în șantierele navale, în 
spitale, în Teatru Național Odéon etc. În zilele care 
urmează, alte sectoare ale economiei intră în grevă: 
inginerii, angajații din transporturi, vânzătorii din 
centrele comerciale, fotbaliștii, până și angajații de 
la pompe funebre. Dacă pe 17 mai doar 200.000 de 
lucrători sunt în grevă, în mai puțin de o săptămână 
numărul lor ajunge la 10 milioane – două treimi din 
forța de muncă franceză! E cea mai mare grevă din 
istoria Europei.

În cartiere apar comitete de acțiune, care 
stabilesc legături cu comitetele din fabrici și din 
universități. În aer plutește sentimentul că se pot obține 
concesii importante și poate chiar mai mult decât atât. 
Cererile devin tot mai radicale: de la salarii mai mari 
și condiții de lucru mai bune la înlăturarea regimului 
De Gaulle și democratizarea fundamentală a locurilor 
de muncă. Organizația Națională a Tinerilor Fermieri 
se alătură și ea grevei și cere „democrație economică 
și socială reală”. Nu mai e vorba de simple doleanțe 
cantitative, locale, ci de o dorință tot mai clar articulată 
pentru o schimbare calitativă, la nivel sistemic; în unele 
locuri din țară deja se întrezărește o astfel de schimbare.

Poate cel mai avansat experiment de democrație 
și auto-organizare populară din acele zile are loc la 
Nantes – paradoxal, același oraș unde în 1936 peste 
50.000 de țărani mărșăluiseră împotriva Frontului 
Popular. De data aceasta însă, țăranii își unesc forțele 
cu studenții și cu muncitorii și împreună pun stăpânire 
pe oraș. Polițiștii trimiși să evacueze o fabrică ocupată 
ajung să fraternizeze cu muncitorii. Structurile statale 
sunt complet inerte și sunt înlocuite de comitetele 
populare, care imediat scad prețurile la alimente și 

distribuie mâncare gratuită către familiile sărace. Până 
și Piața Regală este redenumită, în acest vechi bastion 
monarhist, Piața Poporului. Paralizia autorităților e 
vizibilă inclusiv la centru, la vârful statului francez.

Dezorientarea și diviziunile establishment-
ului

Pe De Gaulle evenimentele din Mai ‘68 l-au 
prins în România, de unde nu a emis nicio declarație, 
evocându-l parcă pe Ludovic al XVI-lea care pe 14 
iulie 1789 scria în jurnalul său că nimic semnificativ 
nu se întâmplase în ziua respectivă. În ciuda reputației 
de mare tactician, De Gaulle pare depășit de situație 
chiar și după revenirea în Franța pe 19 mai, când se 
limitează să propună organizarea unui referendum 
pentru descentralizare administrativă, propunere 
primită însă cu răceală inclusiv de propriul partid. 
O anecdotă emblematică din acele zile spune că De 
Gaulle a încercat să-l sune pe comandantul trupelor 
franceze din Germania, însă i s-a spus că nu se poate 
pentru că telefonistul e în grevă; contrariat, De Gaulle 
îi spune că „e pentru Generalul De Gaulle”, la care 
operatorul răspunde: „Și ce dacă? Sunt în grevă pentru 
toată lumea.”

Criza sistemului e evidentă în ralierea la grevă 
a unor secțiuni tradițional conservatoare ale populației, 
ca magistrații ori ofițerii din marina comercială. Mai 
mult, loialitatea instituțiilor de forță ale statului e tot 
mai incertă. Poliția pariziană e ea însăși în prag de 
grevă, iar departamentul de spionaj refuză să comunice 
guvernului informații despre liderii studenților!  
Atmosfera de rebeliune cuprinde și armata, iar în Armata 
a V-a, pregătită anume de guvern să spargă grevele, apar 
comitete ale soldaților de rând. Răspunsul unui soldat la 
întrebarea pusă de un reporter dacă ar trage în muncitori 
și studenți e elocvent: „Niciodată! Poate că metodele 
lor sunt puțin cam brute, dar eu însumi sunt fiu de 
muncitor”. De asemenea, comitetul dintr-un regiment 
de infanterie publică un manifest care anunță că „ni s-a 
ordonat ca mâine sau poimâine să încercuim o fabrică 
de armament pe care cei 300 de muncitori care lucrează 
acolo vor s-o ocupe. Vom fraterniza.”

Până și gaulliștii moderați se declară de partea 
studenților și condamnă violența poliției, care atinge o 
nouă culme în noaptea de 24 mai; unii dintre ei chiar 
cer demisia lui De Gaulle însuși. Aliații acestuia deja 
încep să facă planuri pentru un eventual guvern în 
exil pe malul vestic al Rinului! Bogații încep să-și 
transfere averile în străinătate, iar la granița cu Elveția 
se creează ambuteiaje. E un vid clar de putere, iar clasa 
conducătoare franceză e ca un boxeur groggy care mai 
are nevoie de un simplu brânci ca să cadă lat la podea. 
Însă organizația revoluționară care să dea acel brânci 
lipsește. 

ce mai rămâne din mai ’68
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Eșecul stângii de-a umple vidul de putere

Lenin vorbea de patru condiții necesare pentru ca 
o revoluție să aibă succes: 1) clasa lucrătoare se ridică 
împotriva ordinii existente; 2) secțiuni semnificative 
ale clasei de mijloc i se alătură; 3) clasa conducătoare e 
divizată și dezorientată; 4) partidul revoluționar unește 
forțele revoluționare sub un program și o strategie prin 
care acestea să preia puterea economică și politică în 
vederea transformării societății. În Mai ‘68 toate aceste 
condiții au fost întrunite, mai puțin ultima. 

Organizațiile hegemonice ale clasei muncitoare 
franceze deja pomenite mai sus, PCF și CGT, au 
adoptat o poziție contra-revoluționară în toate etapele 
evenimentelor din acea lună. Mai întâi s-au distanțat 
condescendent de protestele studențești. Când acestea 
s-au răspândit și în rândurile muncitorilor, au încercat 
să-și aroge meritul de a-i fi îndemnat pe aceștia să ocupe 
fabricile – deși ocupările și grevele porniseră spontan de 
la muncitorii de rând – tocmai pentru a putea controla 
și preveni radicalizarea mișcării. Liderii PCG și CGT 
insistau că revendicările sunt strict legate de salarii mai 
bune și nu au un caracter revoluționar, în ciuda semnelor 
tot mai clare ale unei situații revoluționare. 

La fel ca la greva generală din 1936, PCF a făcut 
tot posibilul să aplaneze conflictul cât mai repede și 
și-a limitat cererile politice la organizarea de alegeri 
anticipate. Până și Wall Street Journal a remarcat 
la momentul respectiv că „Waldeck Rochet, liderul 
Partidului Comunist, era la fel de iremediabil depășit 
de situație ca premierul Georges Pompidou. Toți făceau 
parte din establishment și toți aveau de-a face cu un val 
popular de care aveau motive bune să se teamă”. 

De ce totuși un partid auto-intitulat comunist se 
temea de o situație revoluționară în loc să o îmbrățișeze 
cu entuziasm? Motivul oficial al liderilor PCF era că, 
deși două treimi din forța de muncă franceză intrase în 
grevă, nu toți voiau neapărat o revoluție socialistă, ci 
doar concesii concrete în termeni de salarii, drepturi și 
condiții de muncă. Însă unul dintre rolurile cheie ale 
unui partid revoluționar e tocmai să convingă masele 
răsculate că acele concesii nu pot fi cucerite permanent 
decât printr-o revoluție. Or, PCF a eșuat exact în această 
privință, tocmai pentru că acest partid profund birocratic 
și conservator nu voia cu adevărat o revoluție.  

Mai mult, PCF era și a rămas până la 
destrămarea URSS partidul comunist european cel 
mai fidel autorităților de la Moscova, autorități care 
în același an au zdrobit mișcarea de protest similară 
din Cehoslovacia (răstălmăcită azi de istoriografia de 
dreapta ca o mișcare pur anti-comunistă mai degrabă 
decât, așa cum de fapt a fost, una pentru socialism 
democratic). Regimul birocratic de la Moscova oricum 
abandonase internaționalismul revoluționar încă din 
primii ani de stalinism, iar acum politica sa externă era 
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tot mai aliniată regimului De Gaulle, care numise URSS 
„un stâlp al Europei”. Mai mult, hegemonia regională și 
însăși stabilitatea internă a regimului sovietic ar fi putut 
fi periclitate de exemplul pe care o revoluție socialistă 
de succes în Franța l-ar fi putut da claselor populare din 
celelalte țări europene, vestice și estice deopotrivă.  

Nu în ultimul rând, liderii organizațiilor clasei 
lucrătoare adesea trădează posibilitatea unei schimbări 
radicale din pură lașitate: nu sunt dispuși să-și riște 
pozițiile privilegiate de care se bucură pentru o 
revoluție care poate izbândi sau nu. În ciuda retoricii, 
odată aflați la răscruce, cei mai mulți dintre acești 
lideri operează la fel precum capitaliștii pe care vor 
să-i dea jos, în virtutea interesului personal. De aceea, 
o altă scuză găsită de liderii PCF a fost că o revoluție 
propriu-zisă ar fi declanșat o reacție violentă a statului 
francez, ceea ce probabil ar fi condus la război civil. 
Date fiind însă amețeala și diviziunile din sânul clasei 
conducătoare și ale organelor sale de forță (poliție, 
armată, magistraturi), balanța de putere a fost, preț de 
aproape două săptămâni, categoric în favoarea claselor 
populare. Însă PCF a evitat în mod deliberat să profite 
de acest prilej istoric în care pârghiile de putere ale 
statului capitalist înțepeniseră.

În excelenta sa carte despre greva generală din 
Mai ‘68, „Luna Revoluției”, Clare Doyle schițează în linii 
mari vziunea pe PCF ar fi trebuit s-o aibă: „Comitetele 
de acțiune ale muncitorilor ar fi putut fi coagulate 
într-o luptă pentru preluarea industriei și a finanțelor 
în proprietate publică și sub control democratic. Din 
organe de ocupație și luptă, s-ar fi transformat într-un 
adevărat parlament și guvern al clasei lucrătoare. I-ar 
fi putut atrage de partea lor pe micii fermieri și pe 
micii antreprenori prin ștergerea datoriilor acestora și 
acordarea de credite ieftine. (…) Un apel către clasele 
lucrătoare din alte țări să le urmeze exemplul ar fi 
putut avea un efect extraordinar asupra cursului istoriei 
mondiale.” Aceasta era viziunea revoluționară pe care 
PCF o avansa în majoritatea textelor sale teoretice, 
însă pe care a evitat s-o avanseze atunci când situația a 
cerut-o în mod concret. 

Pe 25 mai, simțind ezitarea liderilor PCF și 
CGT, guvernul îi invită la negocieri la Ministerul 
Afacerilor Sociale din Rue de Grenelle, la care 
participă și reprezentanți ai patronatului. După 
două zile și două nopți se ajunge la un compromis 
supranumit Acordul din Grenelle și care stipulează 
încetarea grevelor și a ocupărilor în favoarea celor 
mai substanțiale concesii de după război pentru clasa 
lucrătoare, printre care majorarea salariului minim 
cu o treime și a celorlalte salarii cu 10% în următorii 
doi ani, precum și recunoașterea din oficiu a dreptului 
angajaților din fiecare loc de muncă la organizare 
sindicală (într-o țară în care 80% din forța de muncă 
era încă nesindicalizată). 
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Previzibil însă, acest compromis nu e bine primit 
de greviști, iar majoritatea sectoarelor aflate în grevă îl 
resping laolaltă cu oferte sectoriale separate, unele chiar 
mai favorabile decât acordul general. De la minerii din 
nordul țării la muncitorii din fabricile Renault și Citrӧen, 
lucrătorii refuză să reia lucrul. Aspirațiile lor depășiseră 
nivelul acelor concesii și vizau însăși transformarea 
societății; nu și liderii lor, care le promiteau muncitorilor 
pâine când aceștia vedeau că pot să aibă cozonac. Până și 
presa internațională de dreapta e frapată de compromisul 
acceptat de liderii CGT și PCF, un reporter al Sunday 
Times aflat la fața locului declarând că „orice amator ar 
fi putut negocia concesii uriașe într-o situație ca asta!”. 

Vidul de putere e mai clar ca niciodată: pe de-o 
parte, un De Gaulle tot mai izolat și rămas în pană de 
idei se refugiază dezorientat pe 29 la o bază militară 
din Germania de Vest pentru a discuta posibilitatea unei 
intervenții militare asupra propriei populații; pe de altă 
parte, liderii principalelor organizații ale clasei lucrătoare 
refuză să umple golul lăsat de regimul De Gaulle și 
caută să asigure implementarea Acordului din Grenelle. 
E un interregn, reflectat și în cele două demonstrații de 
masă petrecute pe străzile Parisului la doar o zi distanță 
una de alta: pe 30 mai, când De Gaulle revine la Elysee, 
susținătorii săi mărșăluiesc sub sloganuri ca „Franța 
pentru francezi” și „La Dachau cu Cohn-Bendit”, iar 
pe 31 mai, o demonstrație a membrilor CGT afișează 
pancarte pe care scrie „A Șasea Republică suntem noi” 
și „Guvernul poporului”.

Numai că un interregn nu poate dura prea 
mult. Dată fiind influența PCF și CGT în rândurile 
muncitorilor și, totodată, absența unei organizații 
revoluționare alternative care să joace rolul pe care 
ar fi trebuit să-l joace PCF, rezistența muncitorilor 
se diminuează de la o zi la alta. Încrederea în propria 
putere de a transforma societatea nu poate fi menținută 
în lipsa unei viziuni clare și unitare pentru o astfel de 
transformare. Astfel, muncitorii încep treptat să reia 
lucrul, deși cinci milioane încă sunt în grevă în primele 
zile ale lui iunie. Cum bine punctează aceeași Doyle 
în cartea sa, „muncitorii nu sunt blocuri de marmură, 
ci ființe umane, cuprinse când de exaltare, când de 
deziluzie, și toți marii revoluționari marxiști au înțeles 
rolul dinamicii complexe a stării de spirit a milioane de 
muncitori în fluctuațiile evenimentelor istorice”.

În același timp, De Gaulle declară națiunii că 
„statul e încă acolo” și anunță alegeri anticipate pentru 
ultima zi din iunie. PCF primește entuziast vestea 
alegerilor anticipate și îi îndeamnă tot mai ferm pe 
lucrători să negocieze – separat, fiecare fabrică pe cont 
propriu! – cele mai bune compromisuri posibile și să se 
întoarcă la muncă. Cum bine observa un editorial din 
The Economist la acea dată, „când De Gaulle a declarat 
că statul e încă acolo, comuniștii au părut aproape 
ușurați”. 

Alegerile anticipate și replierea lui De Gaulle

În campania electorală, PCF are un program mai 
moderat și decât al socialiștilor lui Mitterand. În loc 
să vorbească despre socializarea principalelor sectoare 
ale economiei sub control democratic, PCF vine cu 
sloganuri ca „Împotriva dezordinii, împotriva anarhiei 
– votați comuniștii”. Încearcă să se erijeze în partidul 
„legii și al ordinii”, deși De Gaulle se pricepea mult mai 
bine la asta. De ce ar fi votat acele secțiuni ale clasei 
de mijloc care participaseră la săptămânile de grevă cu 
PCF și nu direct cu De Gaulle? Acele secțiuni nu pot fi 
câștigate de partea partidelor muncitorești decât printr-
un program curajos de transformare a societății, nu 
prin încercarea acelor partide de a semăna mai mult cu 
partidele sistemului.

Restul organizațiilor stângii radicale, deși 
jucaseră un rol mai activ în timpul protestelor și 
grevelor, se dovediseră incapabile să ofere o alternativă 
revoluționară la PCF și continuau să exercite o 
influență insignifiantă în rândurile muncitorilor. În 
loc să încerce să convingă membrii de rând ai CGT și 
PCF de politica greșită a liderilor lor, au condamnat în 
bloc acele organizații, alienându-i astfel pe cei pe care 
ar fi trebui să-i câștige de partea lor. Aceste organizații 
s-au condamnat definitiv la irelevanță când, ulterior, 
au refuzat să participe în alegeri și i-au îndemnat pe 
muncitori să-și invalideze votul, unele propunând calea 
gherilei urbane, iar altele continuarea ocupărilor, deși 
flama care le animase se stingea. 

Privarea de vot a celor 5 milioane de francezi 
între 16 și 21 de ani (exact categoria de vârstă cea 
mai activă în evenimentele din mai), un sistem de 
circumscripții proiectat în favoarea dreptei (în medie, 
un candidat comunist avea nevoie de 135.000 de voturi 
pentru a intra în parlament, iar unul gaullist de numai 
27.000) și, dincolo de toate, neputința stângii de-a oferi 
o alternativă electorală anti-sistem, au însemnat un 
rezultat catastrofal pentru aceasta. Atât comuniștii cât 
și socialiștii au pierdut câte jumătate din locurile lor 
în Adunarea Națională. Previzibil, PCF a folosit acest 
rezultat ca dovada supremă că poporul francez nu era 
pregătit pentru revoluție. Cu alte cuvinte, oamenii erau 
de vină, și nu o stângă incapabilă să profite de pe urma 
celei mai mari greve generale din istorie, incapabilă 
să ofere viziunea și strategia necesare, atât în timpul 
grevei, cât și în timpul campaniei electorale.

De cealaltă parte, De Gaulle a câștigat cu cel 
mai mare scor de după război – 46% dintre voturi și 111 
locuri în plus în Adunarea Națională. Desigur, victoria 
sa a fost mai mult reanimarea unui personaj deja mort 
din punct de vedere politic. Anul următor, referendumul 
său pe tema organizării administrative a țării a fost 
înfrânt, iar locul său a fost luat de fostul bancher Georges 
Pompidou. Mai ‘68 l-a învins până la urmă pe De Gaulle, 
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fie și cu o amânare de un an. În anumite privințe, Mai ‘68 
a învins și genul de societate conservatoare și represivă 
pe care De Gaulle o reprezenta – cuceririle în materie 
drepturi civile și libertăți individuale sunt incontestabile 
și probabil vor fi tratate în alte texte din acest dosar. 

Totodată însă, deziluzia din sânul clasei lucrătoare 
care a urmat grevei generale a subminat puterea de luptă 
a clasei în anii următori și a determinat anumite secțiuni 
ale stângii să abandoneze lupta de clasă cu totul. Însă 
contradicțiile interne ale capitalismului garantează 
apariția periodică a genului de condițiilor materiale care 
îi împing din nou și din nou pe lucrători să reia lupta 
pentru condiții de muncă și de trai mai bune.

 
Lecția lui Mai ‘68 pentru stânga de azi

După colapsul regimurilor comuniste s-a impus 
teza potrivit căreia capitalismul neoliberal era acum 
unica variantă posibilă, iar răspândirea sa triumfală pe 
tot mapamondul era doar o chestiune de timp. Aidoma 
argumentului despre „îmburghezirea proletariatului” 
din anii ’60, această teză ignora caracterul intrinsec 
al capitalismului de-a genera crize sistemice tot mai 
profunde și mai greu de rezolvat. De un deceniu încoace, 
ne aflăm într-o astfel de criză, iar elitele capitaliste 
par în pană de soluții. Ideile de stânga, reformiste și 
revoluționare deopotrivă, considerate cândva desuete, 
sunt tot mai populare, în special în rândurile tinerilor. 
Simultan, asistăm și la revirimentul ideilor reacționare 
de dreapta, în special acolo unde stânga e în continuare 
slabă sau incapabilă să prezinte o alternativă credibilă la 
establishment.   

Deocamdată, ideile stângii reformiste, care 
încearcă să reînvie programul social-democrației 
postbelice, sunt mai populare decât cele socialiste, ceea 
ce e perfect explicabil în condițiile ofensivei ideologice a 
dreptei din ultimele trei decenii de neoliberalism. Numai 
că, în contextul de azi, cu o creștere economică palidă și 
rate de profit modeste, cererile reformiste pentru salarii 
mai mari, drepturi sociale, servicii publice bine finanțate 
etc. se vor lovi inevitabil de rezistența capitalului și a 
reprezentanților săi politici. La fel de inevitabil însă, 
asta va conduce la noi momente ca cel din Mai ’68, 
în care clasele populare se vor ridica împotriva status 
quo-ului și își vor forma din nou propriile comitete 
în locurile de muncă, universități, cartiere. Numai că 
astfel de momente vor putea conduce la transformarea 
sistemică de care societatea are nevoie doar în prezența 
unei forțe politice capabile să intervină cu programul și 
strategia revoluționare necesare. Altminteri, stânga nu 
va face decât să-și retrăiască înfrângerile trecute și să 
întărească din nou sistemul împotriva căruia luptă.

ce mai rămâne din mai ’68

Costi ROGOZANU

Sub pavaj, nimic

Cu ce rămâi la relectură, din clasicii pre/post 68, 
cu ce rămâi după diverse filme subtile sau documentare 
de televiziune din topor, cu ce rămâi după zeci de 
versiuni reacționare ale evenimentelor din 1968? Am 
făcut experimentul  pe mine, citit, recitit, revăzut, am 
niște note.

Punctul de pornire ar fi droaia de scriitori și 
panseuri reacționari generați de Franța în ultimii 50 
de ani. Ei au ocupat scena, ei au oferit o narațiune 
universală despre părinții iresponsabili ai 68-lui care s-au 
remarcat apoi prin cinism, indiferenți față de odraslele 
născute bătrâne conservatoare și cumva traumatizate de 
revoluția sexuală, dar măcar copiii unei generații care a 
prins un stat social puternic . Am rezumat practic câteva 
sute de pagini din Houellebecq. Chestiunea nu e doar 
franceză , voci blazate obosit-târziu- postmodernistă 
s-au consolidat și în SUA, și în alte locuri, o voce anti-
hippie, anti-dezordine, adoratoare secretă de ordine și 
disciplină, dar bucurându-se de rămășițele rentelor din 
welfarestateul vestic și de ce plăceri poți cumpăra din 
ea, ceva sex de prin orientul îndepărtat sau apropiat, 
turism și existențialism de supermarket. 

De decenii aceste voci se pretind oprimate, și nu 
e doar un  firesc alint al unor voci ultrapopuliste, este 
și ăsta un ”antitotalitarism”. Ne plângem de libertăți 
pierdute în timp ce ne dorim o ordine de pension 
de dezintoxicare. Deși dominante comercial, aceste 
filozofii ale apocii nu domine singure imaginarul artistic 
și public înmileniului 3. Miorlăiala antifeminism, anti-
antirasism, anti-PC etc. este dubla față firească a puterii. 
Este limbajul privat al puterii. Un CEO puternic și 
corect politic va avea  întotdeauna o formă de limbaj de 
rezervă pentru dominație, va găsi un mecanism privat 
secret și incorect. De aia reacționarii mai mult sau mai 
puțin talentați vor crea întotdeauna un zâmbet mulțumit 
pentru puterea economică și politică mainstream. 68-ul 
a fost o revoltă globală (cu scopuri diverse și cu efecte 
extrem de diferite) urmată de o reacțiune puternică în 
care nu doar intențiile au fost înfrânte, ci și conduita 
revoluționară confiscată. Un cadru de succes azi poate 
fi 68-ist în ședință, și rasist și sexist în timpul liber, 
cu succes garantat în amebele dimensiuni. Ba chiar e 
recomandat să fie așa. Feminist la muncă, Houellebecq 
în intimitate. Sigur că ambiguitățile merg mult mai 
departe. Cei mai vocali cu libertățile și dreptul la opinie 
”antisistem” sunt acum cei de extremă dreapta, care 
ar vrea să se elibereze în stil 68-ist de diverse reguli. 
Puterea economică și politică se manifestă, cum e de 
așteptat, în funcție de profilul producției. Tehnologia 
avansată are nevoie de finanțare globală, deci de 
”toleranță”, capitaliștii autohtoni vor să recupereze un 
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mitic stat protector ca să-i scape de faliment. Codificare 
culturală e frustă, pro și contra refugiați, gay, femei; dar 
condițiile economice sunt clar diferite de 68, nu venim 
după trente glorieuse, ci dupa vreo 40 neoliberali.

Houellebecq nu e neaparat anti-68, preia fix 
paradigma Huxley-Marcuse, în ce privește confiscarea 
sexualității și automatizarea ei. Ce știu Houellebecq și 
alții e să cultive complice dualismul descris mai sus, 
liniște materială vestică și tristeți existențialiste de ex-
mic-burghez, actualmente rentier.

Pentru unii e cumva misterios cum capitalismul 
si-a abandanat pudibonderiile acum 50 de ani, hainele 
de familie și-a tras contracultură, eliberare sexuală  
a lăsat în urmă critica socială, masa proletară, a 
camuflat tensiunea de clasă, precaritatea etc. – asta 
ar fi explicația fără diverse crize economice interne, 
crize ale petrolului, crize ale capitalului însuși, ca să 
nu mai vorbim de crizele din fostele colonii. Capcana 
interpetării strict culturale este să judeci 1968 ca pe un 
soi de rebranding al capitalismului aproape voluntar. 
De aici la un soi de conspiraționism intelectualist sau 
relativizare în detrimentul etichetelor precise nu mai e 
decât un pas. 

Merită o mare atenție unul din superstarurile 
anilor 60, Marcuse, pe care l-am interpretat împărțindu-l 
între un anumit tip de analiză (cea interbelică despre 
complicitățile dintre liberalism și fascism) și cărți 
precum ”Eros și civilizație” sau ”Omul unidimensional” 
(publicate în anii 50-60). Marcuse interbelic e mort și 
îngropat, Marcuse cel din anii 60 este topit și pierdut în 
cultură populară, cultură de resurse umane corporatistă, 
cultură self-help, chestie care desigur îl anihilează 
complet. Marcuse din anii 60 îl reinterpretează pe Freud 
cel speculativ, interbelic, care căuta să diagnosticheze 
mase, și vede ca inevitabilă o reașezare, o nouă încercare 
de eliberare a maselor, eliberare de autorități mai mult 
sau mai puțin abstracte. Numai că societatea vestică se 
confruntă cu o „problemă”. Trăiește apogeul welfare-
ului postbelic.
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”Omul unidimensional” (1964)  și ”Eros și 
civilizație” (1955) sunt ancorele noii stângi vestice care 
încerca să iasă de sub influența sovietică și influența 
partidelor comuniste vestice, percepute ca anchilozate 
în stalinism (uneori chiar era cazul, dar la adăpostul 
umbrelei  ”antistaliniste” s-au inventat eroisme 
antitotalitare pur și simplu de spectacol). Marcuse 
dă tonul ieșirii din opoziția muncă-capital, Marcuse 
consideră că eliberarea muncitorilor s-a produs și s-a 
trecut la ”servitutea voluntară”. Matrix, frate. Multe din 
sentințele lui Marcuse au ajuns replici celebre în filme 
SF sau mantre motivaționale de corporație. 

Lumea unidimensională, o lume în care 
proletariatul vestic s-a moleșit într-o perioadă de belșug 
și nu mai visează la schimbări revoluționare pentru că e 
ținut sub control prin creare de nevoi artificiale și febră 
de consum, mai are poate o speranță - să primească ceva 
zvâc de la proletarul nonvestic, unul ținut treaz de mizerie. 
Marcuse așteaptă mult de la proetariatul nonvestic, dar și 
mai mult de la declanșatorii minoritari din Vest, singurii 
care mai simt mizeria, nu neapărat materială, ci mizeria 
rasismului, sexismului, homofobiei etc. 

Maestrul fuziunilor (Heidegger cu Marx, Hegel 
cu Dilthey și Marx) ajunge în anii 50-60 la produsul 
sintetic filozofic de Freud stins cu marxism, un Freud 
al cărui scepticism târziu este cufundat de Marcuse într-
un sentiment al urgenței revoluționare. Capitalismul nu 
poate fi subminat în  mod real decât prin revoluționarea 
condiției umane. E momentul, credea Marcuse, 
pentru dezlegarea unei noi etape din istoria omului. În 
excelenta prefață semnată de Nicolae Tertulian la ediția 
”Scrieri filozofice” din 1977, este punctată  credința 
în Marx tânăr, cel cu emanciparea simțurilor și cu 
alienarea, ca un precursor firesc al lui Marx maturul, cel 
care cerea înlăturarea muncii înstrăinate. Omul, obligat 
să aprope principiul realității înaintea principiului 
plăcerii, după descrierea lui Freud, se vede din ce în ce 
mai îndepărtat de sexualitatea adevărată, din ce în ce 
mai constrâns de raționalizarea excesivă. Eliberarea de 
constrângere, eliberarea de muncă se face prinn trecerea 
spre ”munca ca joc”. Game-ificarea muncii este însă 
acum tot ce poate fi mai mainstream. Cum mai extragi 
potențialul ”radical” din acel Marcuse în eșecul post-
68-ist? O întrebare care merită pusă în legătură cu multe 
manifestări ale emancipării de atunci. Cum a ajuns 
critica societății de consum însuși limbajul de bază al 
popculturii de corporație?, limbajul tipic pentru resurse 
umane în anii 80-2000? Răspunsul marxist clasic, 
Marcuse nu e decât unul din mulții care au crezut în 
abandonarea proiectului revoluționar muncitoresc și 
căutarea intelectualilor sau minoritățilro ca noi factori ai 
schimbării. Tertulian indică discret că tocmai fascinația 
pentru o anumită filozofie a iraționalului pe care 
Marcuse a vrut să o mute în limbaj revoluționar ar putea 
fi cauza unor neînțelegeri profunde.
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Adevărul e că evenimentele pe care le însoțim 
cu eticheta de 68 sunt și ultimele evenimente în care se 
discută fascinat despre ”mase”, studenții, intelectualii 
încearcă legături cu muncitorii organizați tradițional 
în sindicate, fie sub tutela unor partide ocmuniste 
puternice. Încercările Noii Stângi de comunicare cu 
masele au dus la eșec (poate și pentru că de multe ori au 
încercat preluarea în forță a rolului de purtător de cuvânt 
intelectual pentru muncitorime), grupurile și facțiunile 
de stânga active la sfîrșitul anilor 60 au renunțat prea 
repede la luptă, spunea Marcuse într-o conferință din 75. 
Același Tertulian sublinia din nou că disfuncțiile sunt 
mai adânci, speranța lui Marcuse ca ”noua sensibilitate” 
să le fie injectată maselor de undeva din afară ar indica 
niște boli vechi precum ”elitismul”. Nu putem să nu 
vedem că utopia lui Marcuse, ca masele ”producătoare” 
ar putea să-și însușească lupte specifice Noii Stângi, s-a 
transformat mai târziu în distopia elitelor neoliberale 
care au început să vâre pe gât globalizare financiară 
la pachet cu clamarea unor drepturi pentru minorități. 
Este și acesta un eșec, protestul real și justificat al 
minorităților să fie preluat de politici de corporație și 
de expansiune. Lucrurile astea trebuie înțeles și depășite 
măcar pentru simplul fapt că acum, la 50 de ani de la 
acele evenimente, să constatăm tocmai regres acolo 
unde credeam că sunt drepturi ireversibil câștigate. 
Drepturile femeilor, antirasismul, drepturile LGBT sunt 
acum contestate de voci care se pretind antisistem. De 
fapt, asistam poate la o închidere definitivă a afacerii 
68. Drepturile pentru minorități trebuie reîncadrate în 
mișcări populare largi de stânga sau se pot pierde de tot 
pe coridoarele birocrației corporate.

Într-un fel, chiar Marx ca neobosit critic al 
utopicilor și radicalismelor de operetă în secolul 19 ne 
poate fi de folos în relație cu textele clasice ale Noii 
Stângi. Deși acele texte îi sunt judecate de mulți ca 
fiind conjuncturale, prea legate de o colerică etc., se 
pierde din vedere că literatura antirăzboi, anti bombă 
atomică a deceniilor postbelice a păcătuit printr-un 
soi de milenarism, uneori asumat marxist. Și, ca orice 
milenarism, a sfârșit prin a deveni un entertainment 
straniu și în cultura populară, și pentru elitele economico-
politice. Că doar ce devinește mai bine capitalistul decât 
”după mine potopul”?

În omul unidimensional, Marcuse discută la un 
moment transformările artei, trecerea de la realism la 
arta pervertită de realitatea tehnologică. Gangsterul, 
prostituata, proscrisul din romanele romantice sau 
realiste burgheze încă aveau funcție de indicatori 
și demascatori ai alienrăii capitaliste. În realitatea 
ultraraționalizată și ultraindustrializată ”vampa, 
eroulnațional, beatnik-ul, gospodina nevrozată, 
gangsterul, starul, magnatul charismatic îndeplinesc o 
funcție fundamental deosebită de cea a predecesorilor 
lor culturali, ba chiar opusă ei”. Nu mai sunt indicatori 
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ai diferenței de modul de viață capitalist, ci simple 
variațiuni. Cu alte cuvinte Marcuse intuia inclusiv 
soarta revoluționarului ”romantic” din Noua Stângă, 
pe care el însuși îl propunea. ”Baza alienării artistice” 
sucombă în societatea de consum unidimensională care 
devine imposibil de contestat. Munca industrială reduce 
sensibil efortul fizic și exploatarea directă trecând, 
spune Marcuse, la o etapă estetică. Frumusețea ieftină 
de masă intră și ea în relațiile de muncă, componentele 
libidinale intră în schimbul de mărfuri. Progresul 
tehnologic este cel care raționalizează imaginarul, 
care intră cu reglementarea în profunzimi care păreau 
protejate cu tot cu misterul și poezia lor. Ce era de făcut? 
Trebuia inventat un nou tip uman, incapabil de război, 
cu sensibilitatea eliberată de chingile industrializării. De 
unde-ți iei atâtea resurse utopice? Din energia mizeriei 
îndurate de unele minorității sau de nații asuprite 
din lumea a treia. Contopirea ”respingătoare” dintre 
estetică și relaitate este pentru Marcuse provocarea. 
Textele lui profetice pentru acele timpuri își conțineau 
și antidotu: pentru că era cultivată suspiciunea față de 
masele conservatoare muncitorești, gata să bată palma 
cu sistemul pentru o mașină de sălat și o haină ieftină 
și furmoasă; avem la Marcuse dorința de a ”elibera” un 
om nou, blând și irațional în același timp. Se pare că 
exista puțină înțelegerea pentru ”revoluția” pe care o 
putea aduce o mașină de spălat într-o casă de muncitori.

Distopiile de acest tip, Huxley-Marcuse să le 
spunem, ultimul contorsionând critica marxistă până 
la noi forme culturale extrem de pe placul unor pături 
aflate în prim avânt (vezi mica burghezie, studențimea 
în Franța și studiile precum Homo academicus, a lui 
Bourdieu). 

Ca o observație de culoare, să spunem că în 
1961, Stansilaw Lem publica ”Întoarcerea din stele”, 
nu cel mai bun roman al său, dar un soi de replică la 
”Minunata lume nouă” în care apare o variantă de 
societate a viitorului care se autotransformă voluntar 
printr-un proces chimic, dar nu un drog de conservare a 
unor caste sinistre ca la Huxley, ci, în urma unei evaluări 
politice lucide, oamenii hotărând că un soi de castrare 
chimică a pulsiunilor distrugătoare trebuie să însoțească 
tehnologizarea, robotizarea, care eliberase omul de 
muncă. Răspunsul lui Lem era o foarte curioasă și 
interesantă alienare voluntară, în opoziție și cu distopii 
vestice și cu eliberările prea romantice de alienările 
capitaliste. 

Stânga fragmentată franceză, sătulă de rigiditatea 
Partidului Comunist Francez este furnizoarea și 
viitorului discurs antitotalitar care avea să se transforme 
de-a dreptul în tsunamiul intelectual reacționar din anii 
80. Michael Scott Christofferson urmărește impecabil 
această evoluție în cartea lui ”Intelectualii francezi 
împotriva stângii” (în curs de apariție și la noi), de la 
stânga bloc ”veche”, la stânga atomizată plină de idei 
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care aveau să producă până la urmă germenii unor 
compromisuri definitive cu sistemul pe care mișcările 
din 68 se presupunea că vor să-l înlăture. 

Protestele din 1968 au prins și intelectuali, 
studenți, dar și mase enorme de muncitori care și-
au ocupat fabricile. Acordurile de la Grenelle au fost 
văzute de mulți ca un soi de sucombare voluntară a 
revoluției. Social-democrații din ziua de azi privesc 
ceva mai relaxat treaba. Piketty notează într-un articolaș 
de celebrare a mișcărilor de atunci că până la urmă 
esența a fost că în următorii 10 ani inegalitățile s-au 
redus simțitor, deci au fost bune și protestele respective 
la ceva. 

Reeroizarea liberalismului ca unică alternativă 
la totalitarisme, acesta este mitul universal câștigător 
până azi.  Cele mai îndrăznețe voci social-democrate azi 
nu mai pot visa decât cel mult la o combinație fericită 
de înviere a welfare-state-ului și un Tinder care să 
funcționeze perfect. Cam asta a rămas și din 30 glorioși 
totuși care au adus o creștere nemaivăzută și pentru 
mase proletare, dar și pentru încercări de ținere în frâu 
radicală a capitalismului. 68-ul poate fi văzut ca o formă 
de răbufnire a unor clase care puteau gândi dincolo de 
alternativele simpliste liberalism-totalitarism, acesta 
fiind un construct post-68ist care a dat tonul în anii 
neoliberal-reacționari. 

„Trebuie ca societatea să fie capabilă să formeze 
articulaţii colective corespunzătoare noii subiectivităţi”, 
scrie Deleuze într-un text de evaluare a mișcărilor din 
68. Avansul tehnologic a produs ”reconversii subiective” 
la nivel colectiv în diverse țări, Franța a eșuat, scrie 
Deleuze. ”Nu există altă soluţie decât creativă. Aceste 
reconversii creative sunt cele care ar putea contribui la 
rezolvarea crizei actuale şi care ar prelua ştafeta unui 
Mai 68 generalizat”. Dap, nu există decât creativitate 
când nu mai ai nimic, e ce aude orice șomer în ziua 
de azi. Sunt răutăcios, se vorbea de o creativitate 
colectivă în acel text. Avem și de aia acum – rețeaua 
socială virtuală, simularea perpetuă a ”masei” moarte și 
îngropate în 68. Sub pavaj nu e plaja, e cimitirul masei 
organizate sindical și partinic. 

În fond, Marcuse e mai actual acum cu articolul 
său extraordinar din 1934 „The Struggle Against 
Liberalism in the Totalitarian View of the State”, decât 
cu acea căutare a omului nou care să rupă consensul 
societății de consum. Ideile radicale și revoluționare 
de anii 60 ale lui Marcuse au fost complet înghițite 
de social-democrația liberală în mileniul 3. Cu greu 
mai distingem între forțările de a elibera individul de 
constrângerile evoluției capitalismului și ”eliberarea” 
individului de diverse forme de siguranță socială azi. 
În condițiile discuțiilor despre rivalitățile liberalism-
iliberalism, articolul din ‘34 al lui Marcuse se arată mult 
mai incomod și mai important. Eroizarea, misticismul 
popular al antiliberalismului începeau atunci să devină 

utile și liberalismului care vedea acele transformări 
ca unice și ultime apărătoare ale proprietății private. 
Controlul, opresiunea în numele proprietății private 
sunt viciul ascuns al liberalismului, iar forme de 
eschivă se găsesc. Atacăm comercianul și proslăvim 
liderul eoconomic, CEO-ul. Liberalismul renunță 
ușor la ”normalitate” și ”bun simț”, intervine nevoia 
leadershipului economic de excepție pentru vremuri  
excepționale, fapt cerut și de concentrarea masivă a 
capitalului. Sub monopol, un fapt periculos se întâmplă, 
”unificarea” societ[ții, de fapt dependență diversă de 
centre economice unice de putere. Așa ajungem la 
antiliberalism, combinație de realism cinic economic 
și social de o parte, și de retorică agresivă de salvare 
spirituală de cealaltă.

Textele publicate despre 68 la cald de Ernest 
Mandel sunt un model de analiză temperată, în ciuda unui 
trotkism avântat justificat de apropierea de evenimente. 
Mandel nu se rătăcește prea mult în labirintul alienărilor, 
atrage atenția că ridicarea în standardele vieții pentru 
muncitori presupune și creșterea nevoilor. Nu trebuie 
să fantazăm ca în Matrix despre crearea nevoilor prin 
mijloace sofisticate de marketing și psihologia maselor, 
Mandel e mult mai calm în acest aprecieri, nevoile cresc 
firesc, tinerii care intră mai mulți în Universități și apoi 
rămân cu studiile în brațe, neintegrați, toate astea pot fi 
explicate și simplu. Tot așa, Mandel spune simplu că de 
Gaulle a câștigat o bătălie politică în fața unor mișcări 
de masă reale, puternice, dar ezitante.

Interesantă este și această relatare despre 68-
ul iugoslav (https://www.marxists.org/reference/
archive/perlman-fredy/1969/revolutionary-movement-
yugoslavia.htm) a lui Fredy Perlman care arată 
tot o manevră politică de deturnare și confiscare a 
revendicărilor studenților. Programul lor e curățat discret 
de revendicările mai revoluționare (anti proprietate 
privată, antiinegalități) și se rețin revendicările mai 
reformiste de la finalul documentului: revolta împotriva 
unei elite birocratice de manageri  e transformată în 
revendicări pentru transformarea universității într-un 
mai bun producător de ”cadre”.  Antiteza studenți-
muncitori e alimentată la greu de conducătorii vremii. 
Șomajul masiv e însoțit de dreptul muncitorilor iugoslavi 
de lucra în alte părți ale Europei, problema armatei de 
rezervă prea mari e rezolvată.

A fost o șansă de revoluție, n-a reușit, iar 
represaliile au fost crunte, reacțiunea a fost uriașă 
spune Bourdieu într-o discuție de câteva minute 
filmată și aruncată pe net. Prefer acest ton în marea de 
nuanțe și fornăieli prea pătrunse despre 68 , cozeria 
asta de cafenea cu Bourdieu (https://www.youtube.
com/watch?v=Sj3r48hMnw0)  prinde în ea și respect 
pentru mișcările de masă, și recunoașterea înfrângerii 
din diverse motive, și o definiție anecdotică a stângii 
și a dreptei în funcție de ambiții, dorința de ordine etc. 



86

Bourdieu spune că-i putea identifica pe cei de dreapta 
încă de pe vremea când se dădeau radicali de stânga în 
mișcările de la sfârșitul anilor 60. Și înțelegem complet 
ce vrea să spună, nu doar intuitiv, dacă adăugăm Homo 
Academicus de exemplu și diagnosticul său în ce 
privește lupta universitară, aspirațiile micii burghezii, 
anchilozările din sistemul ierarhic universitar. E, de 
asemenea, esențială explicația acelei poziții marginale în 
mediul academic, dar cu deschidere publică, mediatică, 
poziții ale contestării și ale asumării de statut academic 
în același timp, împotriva cadrelor complet implicate în 
birocrația academică. Ce spune cu finețe în cartea citată 
reia frust în acest interviu. Ierarhia și nepotismul din 
facultățile de drept sau medicină, locuri de educație a 
cadrelor pentru conducerea statului și pentru prezervarea 
moștenirii patrimoniale sau culturale, sunt puse față 
în față cu o mai crudă competiție meritocratică în 
facultățile de științe exacte sau sociale. Nu știi neapărat 
după moacă cine e de stânga sau de dreapta, dar nici 
departe de acest tip de scanare nu ești, dacă ești atent 
și educat în depistarea mecanismelor subtile de avans 
social. ”Se vede” cine e de dreapta, nu e așa greu să 
te prinzi, asta e o afirmație 68-istă prin excelență, în 
sensul bun al cuvântului, cam așa îmi traduc eu spiritul 
revoluționar de atunci, spirit enunțat de un tip care, 
desigur, n-a fost în prima linie. Dar doar nu l-oi cita pe 
Cohn-Bendit.

Christian MORARU

Noi nu am fost niciodată postmoderni. 
Despre alfabetizarea critică

 Majoritatea întrebărilor formulate de revista 
Vatra în chestionarul ce aniversează cei 50 de ani de la 
momentul 1968 ar putea fi reduse la următoarea „Ur-
interogație” formulată de Bruno Latour în titlul unui 
articol influent publicat în 2004 în Critical Inquiry: 
„Why Has Critique Run out of Steam? From Matters 
of Fact to Matters of Concern”. În cele ce urmează, 
nu o să acord prea multă atenție nici prezumțiozității 
implicate în prima parte a titlului lui Latour și nici 
detaliilor alambicate ale argumentului lui. Aș vrea să 
observ, în schimb, că eseul – care a marcat o turnură 
epistemologică largă si extrem de mediatizată - a fost 
receptat drept o mișcare de întoarcere la problematicile 
realismului, o schimbare împărtășită în Italia de 
derriderieni precum Gianni Vattimo și Maurizio Ferraris, 
o cotitură aprobată de Quentin Meillasoux și alții în 
Franța (numele lui Slavoj Žižek merită și el reținut 
aici, chiar dacă intervențiile sale trădează obsesia de a 
se afla mereu în centrul atenției) și reprodusă, dincolo 
de Ocean, de „noii materialiști” precum Ian Bogost sau 
Graham Harman. Ceea ce face eseul, în esență, e să 
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pună postmodernismul și poststructuralismul occidental 
(în jurul cărora critica se tot învârte din anii ‚60 încoace) 
sub aceeași umbrelă, atacând apoi acest conglomerat 
„constructivist” pentru a demonstra că revizionismul său 
iresponsabil e cumva răspunzător pentru „controversele 
susținute în mod artificial”1 privind realitățile științifice 
și istorice precum încălzirea globală sau Holocaustul2. 
Aș adăuga, apoi, faptul că renașterea electorală recentă 
a populismului și recrudescența realității/lor televizate 
sub formă de „show,” „producție” și „irealitate”, aspecte 
care ranforsează retorica populistă din întreaga zonă 
euroatlantică, au fost blamate, în aceeași măsură, ca 
fiind efectele unei mixturi „pomo-poco-poststruct” și, 
totodată, ca urmări ale „deconstrucției” marilor narațiuni 
(teleologiile marxiste, psihanaliza, noțiunile arhaice de 
clasă, gen ori sexualitate), operațiuni complexe ce fac 
parte din mai larga cultură a suspiciunii.
 În prefața traducerii în engleză a Manifestului 
noului realism semnat de Ferraris, Harman observă 
că „postmodern relativism has reached its logical 
outcome in right-wing populism”3. Dar aici, cât și în alte 
dezbateri din jurul postmodernismului, conceptul de 
relativism e deseori utilizat în mod greșit. Caracterizând 
editorialele prost informate și arogante în care dreapta 
și stânga își strâng de cele mai multe ori mâinile, felul 
în care conceptul e invocat reflectă ignoranța privind 
ceea ce înseamnă, cu adevărat, cultura postmodernă. 
În termeni generali, activarea termenului de relativism 
pune sub rechizitoriu întreaga producție culturală din 
jurul postmodernismului la fel cum, în mod particular, 
uzanța sa blamează ontologia poststructuralistă care ar 
fi, chipurile, complice celor care neagă Holocaustul, 
trumpiștilor, neoliberalilor, susținătorilor lui Berlusconi 
i tutti quanti. E adevărat - constructivismul extremist 
al unui Jean Baudrillard te poate călca uneori pe nervi 
(așa cum mi se întâmplă și mie). Însă a lua teoria 
simulacrelor ad litteram sau, mai rău, a echivala întreaga 
teorie postmodernă (sau o caricatură ignară a acesteia, 
mai curând) cu implicațiile critico-teoretice privind 
felul în care postmoderniști precum Thomas Pynchon, 
Don DeLillo, Kathy Acker sau David Foster Wallace se 
raportează la „fapte” e, în mod clar, o practică abuzivă.
 De douăzeci de ani încoace, postmodernismul 
și teoria postmodernă se află în constant declin. De asta 
putem fi siguri. Într-un anumit sens, postmodernismul 
s-a sfârșit în Statele Unite. Cel puțin în SUA, s-ar părea 
- și o să vedem mai jos de ce subliniez această formulă 
restrictivă – că postmodernismul, fără a fi murit, a 
finalizat un anumit ciclu. Vocabularul postmodern 
și tematicile sale nu se mai află în centrul discuțiilor 
de azi. Însă o corectă înțelegere a ceea ce a însemnat 
istoric și epistemologic postmodernismul - mișcarea 
transnaționala definitorie din perioada Războiului 
Rece - nu poate fi obținută decât în momentul în 
care cei implicați în dezbatere devin suficienți de 
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„realiști” pentru a nu declara, așa cum face Latour, că 
„entire Ph.D. programs are still running to make sure 
that good American kids are learning the hard way 
that facts are made up, that there is no such thing as 
natural, unmediated, unbiased access to truth, that 
we are always prisoners of language, that we always 
speak from a particular standpoint, and so on, while 
dangerous extremists are using the same argument of 
social construction to destroy hard-won evidence that 
could save our lives”4.
 Responsabile, chipurile, de răspândirea 
culturii critice a suspiciunii care a marcat perioada de 
după 1968, programele doctorale americane nu sunt, în 
fapt, într-atât de nocive pe cât își imaginează Latour. Ca 
multe alte „fapte” într-adevăr fictive, „descrierea” lui 
Latour e pură invenție. De altfel, programele doctorale 
din Statele Unite o duc chiar bine în realitate. Să nu mai 
zic că distincțiile dintre „matters of fact” și „matters 
of concern” nu sunt într-atât evidente pe cât și-ar dori 
gânditorul francez. Însă, așa cum am spus, n-o să 
intru în detaliile argumentului său. Ultimul aspect din 
pasajul de mai sus la care mă voi opri în continuare e 
problema „poziționalității” chiar dacă termenul, un 
element de jargon, nu sună prea elegant. Dar, ca multe 
alte concepte din zona „constructivismului”, nici 
acesta nu e doar „invenție”; el are, adică, o acoperire în 
realitatea socio-culturală și îl folosesc aici în varianta 
sa moderată („soft”). Ce înseamnă ea? Ea înseamnă, 
pur și simplu, că e o bună „practică intelectuală” sa fii 
atent la poziția din care cineva vorbește (sau la pozițiile 
din care persoana respectivă analizează, teoretizează 
sau face asumpții și așa mai departe). Din punctul meu 
de vedere, contextul contează, chiar dacă acesta nu e 
întotdeauna saturat ideologic. Mai mult, sunt gata să 
accept noțiunea unui parti-pris în această privință, 
dat fiind că am fost implicat în programe precum cele 
atacate de Latour, fără să mai menționez aici proiecte 
personale sau colective de cercetare postmodernă sau 
alte afaceri „suspicioase” de acest tip. Dar aș avea și 
eu întrebările mele, pe care eu personal aș ține să le 
pun referitor la context sau la poziția vorbitorului, iar 
ele se referă tocmai la interogatoriul - legitim, țin să 
menționez - propus de revista Vatra. Iată doar câteva 
dintre ele: la care spații culturale și istorii se referă 
acesta? Cu alte cuvinte, cine sunt acești „noi” și unde 
sunt ei, cei care au cerut ca relevanța critico-teoretică 
a volumelor enumerate să fie re-evaluată? Mai simplu 
spus: sunt întrebările chestionarului adresate criticului 
român? Criticilor ce locuiesc în România? Poate celor 
care au fost implicați, în ultimii 50 de ani, în istoria 
intelectuală a României?
 Aș argumenta că, departe de a fi un simplu joc 
deconstructiv, „metaîntrebările” - punerea sub semnul 
întrebării a întrebărilor însele formulate de Vatra - 
reprezintă un demers justificat și poate ar fi trebuit să 
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începem chiar de aici. Pentru că nu poți aștepta același 
răspuns de la un critic bulgar sau de la unul canadian, 
la fel cum n-ar trebui să avem așteptări similare de la 
critici care, deși aparțin aceleiași culturi ori tradiții, nu 
fac parte din aceeași generație. Postmodernismul - și 
aparatul critico-epistemologic asociat în mod obișnuit 
și poate puțin cam pripit acestuia - a avut istorii diferite 
în locuri diferite. Cu alte cuvinte, în epoca post-1989, 
postmodernismul a atins diverse grade de uzură și 
extincție în locuri diferite. Se poate argumenta de fapt 
că, dată fiind, în principal, cenzura politică din România, 
proiectul postmodern românesc să fi rămas incomplet 
sau că acesta ar mai avea încă un oarecare potențial - 
un soi de întârziere „fericită” de care scriitori ca Mircea 
Cărtărescu încă profită în mod vădit. Se poate spune, 
de asemenea, făcând cu ochiul lui Latour, că „noi,” 
în România, nu am fost niciodată postmoderni, nici 
instituțional, nici cultural. Poate că e timpul - dacă nu 
să (re)devenim postmoderni - să vedem, cel puțin, unde 
ne aflăm, în speranța că putem în sfârșit să trecem mai 
departe pentru a participa la cultura critico-teoretică și 
literară globală care a lăsat în urmă definițiile și practicile 
postmoderne ale jocului, ironiei si ale intertextualității, 
pirotehnicile „de tip meta” și sofismele-clișeu de 
genul „nu fapte, ci doar interpretări”. Mai mult, se 
poate spune că lista cărților inventariate în chestionar 
au avut un impact slab în cultura critică română, că 
ele au fost greșit interpretate, că, într-o mare parte a 
ei, cultura critica românească postbelică e o colosală 
„misreading”, așa cum sugerează o serie de tineri critici 
în contribuții capitale precum cele ale Adrianei Stan în 
Bastionul lingvistic sau Alexandru Matei în cartea sa 
despre Roland Barthes.
 Matei își încheie eseul cu o dare de seamă 
deloc măgulitoare la adresa universităților române. În 
sistemul educațional din rândul țărilor din „lumea a 
treia”, programe graduate propriu-zise (MA si PhD), 
nu doar pe hârtie, nici nu au existat practic înainte de 
19895. Trebuie spus răspicat ca asemenea programe ar 
fi fost singurele spații intelectuale în care paradigmele 
critice de după 1968 ar fi putut fi studiate în mod adecvat 
sau chiar ajustate critic ori înlocuite. Ele au intrat în 
ființă mult după acest moment și, de atunci încoace, 
ele se află într-un proces continuu de aducere la zi a 
paradigmelor, blocate fiind încă în tradiționalismul 
naționalist estetisto-eseist și în metodologia și 
vocabularul demodat al acestora. Așadar, în momentul 
în care programele doctorale încep să prindă avânt în 
anii ‚90, ele folosesc doar tangențial instrumentarul 
criticii șaișoptiste. Excepții există, într-adevăr, însă 
ele constau în articole și cărți aparținând tinerilor care 
au debutat după anul 2000. Cu toate acestea, capitalul 
lor cultural e încă redus, insuficient pentru a înlătura 
modelul naționalist-arhaic de secol XIX. Acest model 
domină încă instituțiile și presa culturală. Dar el nu se 
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focalizează, să zicem, pe Deleuze, iar genul de energie 
intelectuală care-l menține atât de anacronic în viață (pe 
„life support”, în fond) nu e nici el unul de tipul Bogdan 
Ghiu. Ritualurile centrale ale culturii critice, susținute 
de majoritatea programele doctorale și de extensiile 
lor publice academice (înăuntrul și înafara Academiei 
Române propriu-zise), sunt epuizate nu în glose 
constructivist-deconstructive à la Mille plateaux, ci în 
parade epistemologice necrofile pe dinaintea corpusului 
îmbălsămat al lui Titu Maiorescu.
 Mă întreb deci, încă o dată, la rândul meu: „Ne”-
am pus „noi” oare adevăratele întrebări? Au ajuns într-
adevăr șaișoptismul în general și reflecția sa postmodernă 
în particular la un moment de saturație în Romania? Au 
reprezentat vreodată Lacan, Deleuze sau chiar Barthes 
influențe excesiv de „hegemonice”, de sufocante intelectual 
vorbind, așa încât o reacție anti-68 să aducă, la rândul ei, 
gura de aer proaspăt de care cultura critică românească are 
urgentă nevoie? Iar dacă această hegemonie și alfabetizare 
critică corespunzătoare nu au existat niciodată ca atare - și 
dacă, în schimb, ceea ce a dominat și domină, de fapt, e 
un soi de neoimpresionism naționalist, un retro-iorghism 
pentru era Facebook – care ar fi, atunci, ținta a ceea ce, în 
buna tradiție locală, numim critica criticii?
      

Traducere din limba engleză de Alex Ciorogar
_____________
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Adriana STAN 

Anestezii structuraliste

 În jurul lui 1968, România și Franța 
își reînnoadă vechile afinități culturale (ușor 
unidirecționale), pe canale îngust-livrești de trafic de 
idei, dar cu o simpatie reaprinsă de îndoiala aruncată 
asupra marelui vecin sovietic. Dezlegare la traduceri, 
permisivitate în dezbateri critice și inovații literare, 
recuperare a moștenirii literare și, nu în ultimul rând, un 
lider oarecum rezonant Primăverii de la Praga – toate 
sună promițător pentru lumea intelectuală românească, 
dacă nu și pentru mase. Soarele acesta pregătește, totuși, 
alt îngheț, pe cale să se instaleze în doar trei ani. Dar 
nu spectrul lui, neconturat deocamdată nici în mintea 

liderului, face puțin probabil să se aprindă scântei pe 
stradă. Ci tocmai deschiderea arătată de regim, o căldură 
cu atât mai entuziasmantă cu cât urmează nopții polare 
a realismului socialist. Scriitorii nu întârzie să prindă 
hora acestor speranțe, iar retorica aurorală a poeților 
neomoderniști consună, chiar și neconștientizat, 
mitologiei solare pe care și-o construiește regimul. În 
literatura română, mici revoluții apăreau în mai multe 
locuri – în recuperarea lirismului, a subiectivității, în 
exercițiul criticii estetice; iar în afara literaturii, presiunea 
se disipase într-un climat general de liberalizare: oala 
continua să fiarbă, dar capacul fusese găurit. Contextul 
acestei destinderi – care descurajează inițiativa exact 
în măsura în care încurajează mici spărturi – slăbește 
ecourile, chiar și subterane, ale lui Mai ’68: priza sa în 
România va rămâne, oricum, mult mai slabă decât cea 
a contraculturii americane și ea recuperată în decalaj 
(îndeosebi la scriitorii optzeciști, peste care fusese 
pus din nou capacul), dar mult mai pacifistă, utopică, 
artisticizată. Dacă, până azi, tot literații locali par să mai 
privească uneori nostalgic înspre șaișoptismul francez 
nu e neapărat argument pentru simțul lor protestatar, 
ci mai curând semn al estetizării care marchează la 
noi receptarea mișcărilor civice și politice (chiar și 
articularea lor, după cum se vede în scenografia „rezist”-
ului actual). 

 Nu e întâmplătoare în acest sens călduroasa 
primire în România a elegiei de senectute a lui Bernardo 
Bertolucci, The Dreamers (2003): în ea, Mai ’68 se 
transformă într-un fel de illo tempore. Muzeele, sălile 
de cinema sau apartamentul claustrat în care tabuurile 
se suspendă pentru ca cei trei adolescenți să leviteze 
în toate permutările fantasmatic posibile seamănă unui 
interior depresurizat de navetă spațială, unde zgomotul 
străzilor cuprinse deja de revoltă pătrunde numai cu 
prețul de a strica puritatea coregrafiei și, literalmente, de 
a încheia filmul. Deși se află în miezul evenimentelor, ba 
chiar se întâlnesc în plină agitație stradală, protagoniștii 
se desincronizează contextului lor imediat, amorul lor 
de amorul artei și cu o patină de rafinament aristocratic 
fiind, într-un fel, negația dialectică a acelui context. Că 
referințele marxiste sau cărțulia lui Mao apar în film ca 
obiecte decorative, inserate unui peisaj artistic și erotic, 
ține de estetica regizorului italian. Dar ea se potrivește 
și unui pattern românesc de receptare, pentru care 
anticomunismul din jurul anilor 2000 nu a reprezentat 
decât cel mai recent - și creditat public - avatar. Cu 
patru decenii în urmă, predecesorii tinerilor spectatori 
de acum trăiau și ei într-o cameră închisă, doar că, pe 
atunci, ea se construia și din cărămizile pe care încercau 
să le dărâme tinerii protestatari francezi. 

 Deși s-a iscat în perioada de ascensiune a 
paradigmei structuraliste, momentul Mai ’68 a targetat 
și fenomenul structuralist, în care adversari declarați, 
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precum Henri Lefebvre, vedeau o ideologie pseudo-
științifică menită să legitimeze sistemul, în acord cu 
tehnocrația gaullistă. Un discurs ce pune în evidență 
norma, convenția, legile impersonale, debilizând 
subiectul uman, lipsit de libertatea opțiunilor – ce ar 
putea fi mai vizibil complice mașinăriei de manipulare 
și integrare politică? În 1968, Michel Foucault e întrebat 
în revista inamică Esprit dacă accentul pe constrângerile 
sistemului în istoria gândirii nu neagă, de fapt, 
fundamentul oricărei intervenții politice progresiste 
(răspunsul că „o politică progresistă trebuie să releve 
condițiile istorice și regulile specifice ale practicii” 
sunând mai degrabă defensiv). Ce-i drept, principalii 
artizani ai structuralismului se țin departe de tumultul 
social șaișoptist; au rămas anecdotice reticențele 
lor față de starea de spirit studențească, precum în 
aforismele cu privire la „structurile care nu coboară 
în stradă” sau temerea mărturisită de Lévi-Strauss lui 
Greimas că evenimentele vor face proiectul lor științific 
să regreseze cu 20 de ani. Adevărul e că, după 1968, 
destule lucruri au implodat în interiorul paradigmei, de 
la revenirea treptată a subiectului și a referentului social 
în lingvistică (nu încă și în teoria literară), la insistențele 
grupului Tel Quel de a grupa literatura și ideologia într-
un proiect revoluționar comun, sau la reorientarea lui 
Althusser și Foucault spre practicile instituționale și 
existența materială a ordinilor discursive. 

 Pe de altă parte, marele beneficiar intelectual 
al răsturnărilor din 1968 este tocmai structuralismul, 
transformat din avangardă în instituție, o dată ce se mută 
din centrele para-academice sau de margine în citadela 
Sorbonei: deja de mare notorietate, structuraliștii sunt 
primii care să ocupe posturile lăsate libere sau să 
creeze catedre într-o universitate șubrezită, mai mult de 
legitimitate, decât de cadre. Oficializarea paradigmei 
- chiar și cu prețul unor mutații interne în direcția 
istoricizantă reclamată de șaișoptism – contribuie și ea 
la dezarmarea sensului politic al mișcării care, în fond, 
o adusese la putere. În climatul de repulsie față de Gulag 
și de marginalizare a leftismului politic în Franța de prin 
1972-1973, tot ce părea de partea stângii în proiectul 
structuralist inițial (în sensul criticii implicite a valorilor 
occidentale de libertate, individualitate, esență artistică) 
se reajustează eventual într-un discurs pro-minorități 
(stimulat și de prolificul exemplu american), dar devine, 
de fapt, tot mai estompat pe fundalul umanitarismului 
„drepturilor omului” și în condițiile ascensiunii 
neoliberalismului.

 România nu doar că a ratat revoluția, până și 
din poziția spectatorului estic, lucru perfect explicabil 
în contextul descris la început, dar, importând 
structuralismul, a îngroșat tocmai liniile conservatoare 
reproșate de protestele pariziene paradigmei, reiterând 
consecințele dezarmante (nu și scenariul lor ideologic) 
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pe care ea îl va parcurge inclusiv în Franța. Liberalizarea 
din România celei de-a doua jumătăți a anilor ’60 
mediază transformarea unui structuralism până 
atunci marginal într-un cadru academic și educațional 
corect politic: circularitatea discursului structuralist și 
modul său algoritmizat de analiză rezonează perfect 
tendinței generale a ceaușismului de a ține lucrurile 
în stand-by. Aici, speranțele deschiderii din jurul lui 
1968 participă, de fapt, la o strategie de conservare 
a cuceririlor socialismului și, totodată, de potolire a 
conflictelor, căreia o educație în spiritul regulii, normei 
sau convenției nu avea decât să îi convină. Faptul că 
această educație se derulează doar în domeniile de 
limbă și literatură nu scade impactul formator al acestor 
discipline într-o epocă totalitară, nici congruența lor de 
adâncime cu restul socio-umanelor colonizate într-un 
mod mai fățiș de dogmă: oricât ar fi crezut suporterii 
săi bine-intenționați în valoarea de gândire alternativă  
a „științei” ermetice a structuralismului, speculația sa 
statică este, în materie de simț politic, o foarte eficientă 
anestezie. 

 Ceva mai mult din spiritul contestatar șaișoptist 
supraviețuiește, neoficial, în cenaclurile studențești 
care-i incubează pe viitorii scriitori optzeciști. Literatura 
lor ancorează numeroase referințe contraculturale, nu 
doar dinspre flower-power-ul american, ci și din zona 
mai dinamitardă franceză. Celebra, și scandaloasa 
la vremea ei, prefață a lui Mircea Nedelciu la 
Tratamentul fabulatoriu, extinde, chiar și pe jumătate 
din argumentație, ideea poststructuralistă despre 
omologia dintre strategiile de manipulare/legitimare ale 
capitalismului târziu și societățile totalitare. O detentă 
insurecțională poate fi simțită și în obsesia optzeciștilor 
pentru spațiul cotidian, unde scriitorii români simt, în 
spiritul celui de-al doilea Foucault, că se fac și se desfac 
jocurile capilare ale puterii. Însă la fel ca în telquelismul 
francez – de o faimă deloc întâmplătoare în această 
vârstă a literaturii române – „revoluția” se consumă în 
granițele scriiturii, la nivelul mecanismelor de producere 
și receptare ale textului: revoluția este o bătălie intra-
literară. 

 Am crescut citind o astfel de literatură și 
învățând să receptez astfel lucrurile, după cum cu 
câțiva ani în urmă mi-a plăcut în filmul lui Bertolucci 
exact ceea ce mi se pare azi tendențios (pe dos). Dar 
tocmai o cercetare mai vastă despre structuralism m-a 
obligat să ies puțin din camera închisă. Fără să intru-n 
detalii, invoc exemplul personal ca să constat prin el, în 
încheiere, cât de întinsă a rămas paranteza estetizantă 
pe care ruptura din 1989 nu a rupt-o de fapt. Desigur, 
vorbesc ca un literat. Totuși, uitându-mă la narațiunile 
eroice în care se diluează protestele tinerilor conaționali 
de azi, am îndoieli că mulți non-literații ar gândi, până 
azi, prea diferit. 
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Giordano ALTAROZZI

De la inocență la violență. Mișcarea 
protestatară din 1968 în Italia

Anul 1968 a fost un adevărat annus mirabilis 
pentru istoria recentă a unei lumi care, tocmai 
atunci, începe un proces inexorabil de globalizare și 
mondializare. Este anul în care tensiunile produse 
de procesele de modernizare izbucnesc în mișcări 
protestatare care străbat întregul Pământ, depășind 
granițele impuse de reorganizarea lumii de după cel de-
al doilea război mondial. Motivele revoltelor, precum 
modul lor de manifestare, prezintă diferențe uneori deloc 
neglijabile, răspunzând unor nevoi politice, economice, 
culturale, sociale diferite, fiind însă acomunate de o 
aspirație generală la schimbarea radicală a structurilor 
existente. Căutând în trecutul istoric, am putea spune că, 
cu toate diferențele, doar Primăvara popoarelor a avut o 
intensitate și o răspândire atât de vaste precum mișcările 
din 68. Protestele din SUA (atât cele studențești, cât și 
cele ale afroamericanilor), revolta studențească din Paris 
și cea a tinerilor din Ciudad de México, Primăvara din 
Praga și Revoluția culturală chineză, revoltele din Italia, 
războiul condus de formațiunile comuniste în Vietnam, 
luptele de eliberare din Africa și mișcările de rezistență 
împotriva dictaturilor din America latină reprezintă 
momente independente, și totuși interconectate, a 
unui singur fenomen caracterizat de un spirit comun 
și cunoscut drept „Șaizeciopt”. Un spirit care, în ciuda 
diferențelor ontologice și imanente a manifestărilor 
sale, prezintă unele caracteristici comune.

Fără pretenția de exhaustivitate, dorim aici să 
amintim doar pe cele care ni se par mai relevante. Astfel, 
primul element comun este legat de dorința de implicare 
directă a tinerilor, de participare la viața publică, mai ales 
în forme colective; o dorință care, calitativ și cantitativ, 
nu poate fi regăsită în epocile istorice anterioare. Până la 
urmă, și revoluțiile pașoptiste au implicat numai nucleele 
restrânse ale societății europene, fără a înregistra o 
participare semnificativă a maselor. În dezacord cu acest 
caracter limitat, revoluțiile saișoptiste s-au remarcat prin 
caracterul lor de masă, aducând la maturitate deplină 
evoluția politică a contemporaneității.

O altă caracteristică comună este caracterul 
internațional și internaționalist al revoluțiilor. Într-
un timp foarte scurt, „vântul” nou al generației din 68 
începe să „sufle„ peste tot și să cuprindă toate structurile 
sociale, de la sistemul de învățământ la fabrici și uzine, 
de la instituții bisericești la familie. Revendicările 
sindicale și muncitorești, cerințele de înnoire a 
sistemului de învățământ, luptele pentru drepturile 

femeilor și ale minorităților etnice, manifestările 
susținând reinterpretarea relațiilor socio-economice 
pe baze ideologice marxiste - maoiste, leniniste sau 
libertare - reprezintă fenomene diferite, de cele mai 
multe ori lipsite de relații de cauză și efect, dar care 
totuși nu pot fi simple coincidențe cronologice.

Alt element specific mișcărilor din 68, care 
se regăsește în contexte deseori foarte diferite, este 
caracterul vădit revoluționar, de respingere totală a 
oricărei autorități constituite. Statul, partidele, armata, 
poliția, familia, biserica, fabricile, școala, sistemul 
sanitar, închisorile, însuși consumul, sunt privite drept 
părți separate ale unei singure structuri de oprimare 
a omului de către om, relații de putere impuse și, în 
consecință, artificiale deși prezentate ca fiind naturale. 
Ideei exprimate, cu câțiva ani înainte, de Herbert 
Marcuse în capodopera sa Omul unidimensional1, 
o lucrare destinată să devină noua „biblie” a unei 
generații întregi, și care transpar din sloganurile vremii 
(printre cele mai celebre amintim aici doar câteva 
exemple, precum: „Consumate di più, vivrete di meno”, 
„Il padrone ha bisogno di te, tu non hai bisogno di 
lui”, „Vietato vietare”, „Siamo realisti, pretendiamo 
l’impossibile”, „Apriamo le porte dei manicomi, delle 
prigioni, dei licei e dei nidi d’infanzia”).

Ultima, și poate cea mai semnificativă dintre 
caracteristicile comune ale mișcării din 68, capabilă 
să le cuprindă și să le explice pe cele amintite anterior, 
este aspectul de luptă generațională. Mișcările care s-au 
manifestat aproape la unison pe întregul glob au exprimat 
peste tot frustrarea tinerilor aparținând generației 
născută în timpul celui de-al doilea război mondial 
sau în anii imediat următori acestuia. O generație care 
trăise o serie de schimbări radicale în stilul de viață, 
dictate în primul rând de trecerea la societatea bazată 
pe consum, dar care nu fuseseră însoțite de o evoluție 
corespunzătoare la nivelul structurilor sociale de bază. 
Tinerii devin astfel, pentru prima dată, o categorie 
aparte spre care se îndreaptă atenția partidelor politice 
și, în primul rând, cea a mediului economic. Într-o 
societate în care incluziv cultura tinde să devină un bun 
de consum (concept exprimat de mișcarea Pop Art și, în 
special, de pictura lui Andy Warhol), tinerii reprezintă 
un segment al pieței extrem de apetisant, cum dovedește 
printre altele evoluția industriei muzicale din anii 
Cincizeci și Șaizeci (Elvis Presley, Buddy Holly, Jerry 
Lee Lewis, The Beatles, The Rolling Stones, pentru a 
aminti doar câteva dintre icoanele muzicale ale epocii, 
la care se pot adăuga cele cinematografice, de exemplu 
James Dean sau Marlon Brando). Mai ales în ceea ce 
privește lumea occidentală, la originea mișcărilor se 
află o nevoie profundă de înnoire, de participare activă, 
voința neclintită de schimbare a unei lumi care nu mai 
este percepută ca imuabilă, și care poate fi îmbunătățită 
doar printr-o implicare directă a individului.

ce mai rămâne din mai ’68
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Printre fenomenele protestatare care zguduie 
lumea întreagă, cel mai lung și plin de consecințe a 
fost, cu orice probabilitate, cel italian. Cel mai lung 
deoarece, spre deosebire de mișcarea franceză, care a 
pierdut foarte repede elanul său, sau de experimentul 
cehoslovac, înăbușit de intervenția trupelor Pactului 
de la Varșovia (cu excepția României ceaușiste2), 68-
ul italian durează aproximativ un deceniu. Cel mai plin 
de consecințe deoarece toate celelalte mișcări, inclusiv 
cea americană, sunt lipsite de un proiect politic, și ca 
atare de o finalitate, bine conturate, în timp ce în Italia 
se creează o serie de structuri politice, mai mult sau mai 
puțin organizate, unele dintre ele optând în cursul anilor 
Șaptezeci pentru lupta armată, cea mai cunoscută fiind 
fără îndoială Brigate Rosse. Pentru a înțelege în mod 
deplin fenomenul italian, este necesară o analiză sintetică 
a situației peninsulare în perioada imediat anterioară 
anului 1968, o epocă caracterizată de schimbări majore 
pe plan politic, economic și social. Din punctul de vedere 
economic, anii Șaizeci sunt caracterizați de așa-zisul 
„miracol economic”, o perioadă de dezvoltare capabilă 
să modifice radical structura însăși a economiei italiene, 
care din țara agrară se transformă în una din principalele 
economii industrializate din lume. Acest fenomen, care 
se manifestă și în celelalte două țări învinse în cel de-
al doilea război mondial incluse în blocul occidental - 
Germania și Japonia - caracterizează întreaga perioadă 
postbelică, atingând vârful său în perioada 1958-1963, 
în care se reduce drastic decalajul economic dintre Italia 
și celelalte țări industrializate. Această dezvoltare a 
fost posibilă datorită mai multor factori, unii endogeni, 
alții exogeni: situația internațională favorabilă (Război 
Rece și poziția geopolitică a Peninsulei, aflată la granița 
cu blocul socialist), consecventa incluziune în Planul 
Marshall, apartenența la spațiul comun european, cu 
un rol activ în constituirea Comunității economice 
europene, care a favorizat schimburile comerciale intra-
continentale, și mai ales nivelul scăzut de salarizare, 
datorat în mare parte ratei șomajului crescută din anii 
Cincizeci, care a permis o competitivitate ridicată a 
produselor italiene pe piețele internaționale3. Această 
dezvoltare a permis reducerea decalajului economic cu 
celelalte țări europene, dar în același timp a adâncit cel 
intern între regiunile industrializate și cele prevalent 
agrare (mai ales în partea sudică a Peninsulei), în care 
modernizarea economică s-a manifestat la un nivel net 
inferior, în parte datorită unei lipse de interes din partea 
Statului, concentrat pe creșterea sectorului industrial, 
dar în mare parte și datorită unui puternic val de migrații 
interne din mediul rural spre cel urban și din Sud spre 
Nord.

Numărul mare de muncitori disponibili, și în 
consecință costul muncii scăzut, permite deci „miracolul 
economic” amintit anterior4. Cu toate acestea, 
dezvoltarea economică se manifestă cu grade variate, 
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interesând prevalent sectorul industrial, în timp ce în 
agricultura schimbările sunt mult mai limitate, în primul 
rând din cauza fenomenului migrator, dar și ca efect al 
reformei agrare de după cel de-al doilea război mondial, 
care le atribuie țăranilor din Italia de sud parcele prea mici 
pentru a fi rentabile5. Schimbările radicale ale structurii 
economice afectează și înfățișarea societății italiene. 
În primul rând, tocmai migrațiile din Sudul Peninsulei 
spre Nord și din mediul rural spre cel urban, produc 
o serie de consecințe: expansiunea, deseori haotică, a 
mediului urban, cu apariția unor cartiere lipsite de cele 
mai elementare servicii, însoțită de speculații imobiliare 
care schimbă radical aspectul marilor orașe; creșterea 
cantitativă a clasei muncitorești și a micii burghezie 
urbane; integrarea dificilă a imigranților din Sud în 
noul context de destinație și dezrădăcinarea acestora, 
mai evidentă în rândul celei de-a două generație; 
frustrarea generată de condiții de trai diferite de cele 
așteptate la momentul părăsirii localităților de origine6. 
Pe de altă parte, creșterea producției industriale permite 
transformarea societății în una bazată pe consum. 
Bunurile considerate până în acel moment de lux devin 
accesibile unui număr crescând de consumatori, iar 
unele dintre ele - automobilul, frigiderul, mașina de 
spălat - devin obiecte de uz cotidian. Și, fără îndoială, 
cel mai important pentru efectele sale de termen lung, 
este televizorul, instrument de agregare familială dar și 
de integrare lingvistică și culturală a unei populații încă 
caracterizată de localisme greu de îndepărtat.

Cum este de așteptat, schimbările economice 
și sociale determinate de evoluția economică produc 
modificări și în mentalul colectiv, care afectează 
inclusiv Biserica catolică, chemată să se confrunte cu o 
scădere a religiozității tradiționale, efect - printre altele 
- al migrațiilor interne spre mediul urban, deja laicizat 
și unde sentimentul religios era mai puțin înrădăcinat. 
Pentru a contracara această evoluție, Biserica condusă 
de papa Ioan al XXIII-lea deschide Conciliul Vatican 
al II-lea, care introduce schimbări majore în doctrina și 
liturghia catolicismului7.

Încheiată prima etapă a „miracolului 
economic”, ocuparea forței de muncă disponibilă 
produce un dezechilibru pe piața muncii; scăderea ofertei 
determinată de un sistem care e aproprie de ocuparea 
deplină a forței de muncă, aduce la deschiderea unui prim 
sezon de revendicări salariale și sindicale, iar creșterea 
numerică a clasei muncitorești favorizează partidele 
de stângă, producând efecte politice semnificative. 
Astfel, perioada denumită „centrism”, caracterizată de 
guvernarea exclusivă a partidului Democrazia Cristiana 
(DC), ia sfârșit, fiind înlocuită de o nouă etapă a istoriei 
politice italiene (denumită „centru-stângă”), în care 
partidul de majoritate relativă acceptă în componența 
guvernelor alte formațiuni politice moderate (Partito 
Social-Democratico Italiano - PSDI, Partito Liberale 



92

Italiano - PLI, Partito Repubblicano Italiano - PRI) și 
cu sprijinul parlamentar din partea Partidului Socialist 
Italian (PSI), acceptat în scurta vreme și la guvernare8. 
Dacă aceste schimbări nu produc efecte semnificative 
pe plan extern, atlantismul și europenismul rămânând 
puncte ferme ale politicii externe italiene9, ele 
favorizează proiectarea și implementarea unui plan de 
reforme interne, menit să dezvolte și în Italia sistemul 
de welfare state deja manifest în alte țări occidentale10. 
Dar decalajul dintre reformele propuse și așteptările 
sociale rămâne mare, iar multe aspecte sensibile 
ale societății italiene nu sunt abordate satisfăcător, 
alimentând astfel neîncrederea opiniei publice în 
partidele moderate și în dorința și capacitatea lor de 
a rezolva eficient marile probleme ale Italiei, ceea ce 
se traduce în creșterea consensului pentru partidele 
extremiste, atât de stângă (Partito Comunista Italiano 
- PCI) cât și de dreaptă (Movimento Sociale Italiano - 
MSI, neofascist). Temându-se de potențialele efecte 
destabilizatoare ale reformelor, alianța de guvernământ 
hotărăște suspendarea acestora, decizie adoptată 
concomitent cu începerea unei crize inflaționiste, scurtă 
dar intensă, determinată de creșterea costului muncii 
și de cea a cererii de bunuri de consum. Cum era de 
așteptat, promisiunile neîndeplinite și efectele negative 
ale valului inflaționist produc o lovitură de imagine 
pentru partidele din arcul guvernamental. Astfel, se 
poate afirma că oprirea bruscă a procesului reformist a 
contribuit substanțial la începutul revendicărilor care au 
caracterizat mișcarea din 68 din Italia.

Bulversarea socială și economică care 
caracterizează perioada cuprinsă între sfârșitul anilor 
Cincizeci și evenimentele din 1968 afectează puternic 
tinerele generații, care încă din acea perioadă încep 
să adopte atitudini potrivnice impunerilor societății în 
care trăiesc. Creșterea economică, schimbările sociale, 
procesul de modernizare accelerat, produc un cleavage 
inter-generațional, o falie care se va adânci în deceniul 
următor, transformându-se treptat din simplu anti-
conformism în protest social deschis și din ce în ce mai 
violent.

Printre reformele propuse și implementate de 
guvernele de centru-stângă, cea a învățământului este 
dintre cele mai importante pentru începerea valului 
protestatar de la sfârșitul deceniului. Reforma își propune 
să „democratizeze” învățământul, mai ales la nivelul 
universitar, permițând accesul la educație a unui număr 
crescând de tineri și lărgind semnificativ numărul de elevi 
și studenți care frecventează școlile și universitățile din 
Italia. În anul 1961, prin reforma legislativă absolvenții 
de școli tehnice pot accesa studiile universitare (până 
atunci rezervate absolvenților de liceu), chiar dacă 
limitat la specializările din domeniul științelor exacte; 
un an mai târziu, învățământul pre-universitar devine 
obligatoriu până la împlinirea vârstei de paisprezece 

ani. Aceste reforme determină o creștere simțitoare a 
populației școlare; în perioada 1962-1967 numărul de 
elevi înscriși în sistemul educațional italian crește cu 
18%, în timp ce populația universitară înregistrează o 
adevărată explozie, crescând cu ca. 60%11. Creșterea 
cantitativă subită a numărului de elevi și studenți pune o 
serie de probleme greu de rezolvat în timp scurt, pe plan 
logistic dar și din punctul de vedere al relațiilor dascăl-
elev și profesor-student. Dar criza care va izbucni în cea 
de-a două jumătate a deceniului, și care are epicentrul 
său tocmai în instituțiile de învățământ, nu este o 
consecință directă a creșterii cantitative a populației 
studențești, fiind determinată mai degrabă de lipsa de 
perspectivă a unor tineri supra-calificați dar pentru care 
nu există cerere pe piața muncii. Mai mult, creșterea 
cantitativă a populației universitare nu este însoțită de 
o reformă radicală a parcursului de studiu, care rămâne 
deosebit de greu mai ales pentru studenții provenind din 
institutele tehnice, care de regulă prezintă un nivel de 
pregătire inițială mai scăzut în comparație cu colegii lor 
absolvenți de liceu. Astfel, șansa de școlarizare rămâne 
de cele mai multe ori pur formală (cum dovedește 
numărul foarte ridicat de studenți care nu termină studiile 
universitare), iar diferențele de clasă sunt introduse în 
mediul universitar între studenții „burghezi” absolvenți 
de liceu și studenți „proletari” absolvenți de alte forme 
de învățământ pre-universitar12. În aceste condiții, 
nemulțumirile tinerilor se accentuează. Pentru mulți 
accesul la studiul universitar reprezentase un obiectiv 
în sine, capabil să asigure condiții de viață mai bune și 
prestigiu social, dar așteptările sunt frustrate de lipsa 
unei reforme substanțiale a învățământului.

Așadar imposibilitatea de a atinge nivelul de 
bunăstare promis de societate aduce tinerele generații 
să respingă convingerea burgheză conform căreia 
capacitățile individuale sunt suficiente pentru a garanta 
o mobilitate socială accentuată și complet deschisă. 
Din dezamăgirea generată de promisiunile societății 
burgheze, percepute ca fiind false, izvorăște voința de 
proiectare a unei societăți alternative și a unei adevărate 
contra-culturi, care reprezintă trăsătura specifică 
a fenomenului denumit „il Sessantotto”. În aceste 
condiții, nu este de mirare faptul că, în Italia ca și în 
alte țări occidentale, mișcările protestatare încep tocmai 
în universitățile, prima fiind Universitatea Catolică din 
Milano, urmată la scurtă vreme de multe alte centre 
universitare. Inițial revendicările studenților sunt 
limitate la metodele de predare și evaluare, precum și la 
traseul didactic, cerut a fi mai flexibil și adaptat la nevoile 
și interesele beneficiarilor. Curând, însă, revendicările 
se radicalizează, devenind extreme și vizând gestiunea 
însăși a instituțiilor de învățământ. Ocuparea școlilor 
și a universităților, constituirea de adunări studențești, 
autogestiunea instituțiilor devin realitatea cotidiană a 
acelor ani, propunând o cultură proprie, antitetică celei 
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dominante13. O contracultură de sorginte marxistă, dar 
explicit revizionistă față de interpretările tradiționale 
ale marxismului (exprimate pe plan politic de PCI și, 
în mai mică măsură de PSI). Astfel, modelul nu mai 
este căutat în Uniunea Sovietică post-stalinistă, ci în 
realitățile alternative precum China maoistă a revoluției 
culturale, Vietnamul de Nord, Lumea a treia, Iugoslavia 
titoistă îndreptată deja spre autogestiune. Mao, Ho Și 
Minh, Che Guevara devin adevărate icoane culturale ale 
tineretului italian, care de asemenea privește cu simpatie 
către mișcările de emancipare ale afro-americanilor 
din Statele Unite. Simbol al acestei fracturi interne 
stângii italiene, dar care reflectă și tensiunile inerente 
mișcării proletare internaționale, este apariția publicației 
periodice „Il manifesto”, al cărui prim număr vede 
lumina tiparului pe 23 iunie 1969. Scopul noii publicații 
este de a dezbate în mod autonom (adică fără viziuni 
dogmatice și preconstituite impuse de liderii partidului) 
chestiunile interne și internaționale; ca și efect, inițiatorii 
revistei sunt expulzați din PCI14.

Inițiate de studenții, foarte repede protestele 
se extind și la alte sectoare, interesând în primul rând 
fabricile și uzinele. Protestul muncitorilor din sectorul 
industrial are, însă, motivații diferite de cel studențesc 
și, în consecință, prezintă forme de exprimare proprii, 
care aduc la o adevărată mitizare a maoismului, dar 
și la redescoperirea tradiției anarho-sindicaliste15. În 
acest context, sindicatele tradiționale, foarte apropriate 
de partidele politice parlamentare, încep să piardă 
atractivitatea lor, fiind percepute drept structuri inutile. 
Muncitorii încep să se organizeze singuri, înființând 
comitete de bază la nivel de întreprindere16. Pentru a 
redobândi încrederea salariaților, sindicatele își revizuiesc 
strategia proprie, înaintând revendicări crescânde și din 
ce în ce mai generale, înlocuind treptat rolul specific al 
partidelor politice și subminând în special formațiunile 
de stângă, incapabile să guverneze mișcarea protestatară. 
Este paradigmatică în acest sens dezbaterea internă 
PCI-ului între Luigi Longo17 - susținătorul aproprierii 
dintre Partidul și mișcarea - și Giorgio Amendola18, care 
afirmă necesitatea luptei împotriva tendințelor anarhiste 
și extremiste manifestate mai ales de studenți. Se poate 
afirma că, în general, Partidul Comunist a agreat poziția 
exprimată de Amendola, dovedind astfel o rigiditate și un 
dogmatism intern accentuate, care vor facilita (desigur, 
fără a reprezenta motivul unic sau hotărâtor) alunecarea 
mișcării spre forme de organizare și manifestare extra-
parlamentare, vizibile mai ales în deceniul următor, când 
protestele se radicalizează, adoptând forme de luptă 
violentă care vor aduce la o perioadă aparte din istoria 
Italiei, denumită „anni di piombo” („anii de plumb”)19.

Primul atentat se produce la un an de la 
începerea manifestărilor; pe 12 decembrie 1969 o 
bombă explodează la Milano, în Piazza Fontana20, 
cauzând 17 morți și 88 de răniți și deschizând o 
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perioadă de violența generalizată care va continua până 
la jumătatea anilor Optzeci și interesând formațiuni 
politice extra-parlamentare extremiste de dreaptă 
(Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo, Nuclei Armati 
Rivoluzionari etc.) și de stângă (Brigate Rosse, Gruppi 
Armati Proletari, Gruppi d’Azione Partigiana etc.), 
structuri deviate ale serviciilor secrete, grupări de crimă 
organizată (Mafia, Nuova Camorra Organizzata, Banda 
della Magliana) și loje deviate ale francmasoneriei 
(Propaganda 2). Atentatul din Piazza Fontana încheie 
prima etapă a fenomenului cunoscut drept 1968, 
caracterizată de puternice aspirații ideale și de o viziune 
romantică asupra lumii, cu largi tente pacifiste. Cum 
a afirmat Adriano Sofri21, lider al formațiunii extra-
parlamentare Lotta continua și printre cei mai importanți 
lideri ai protestelor din anul 1968, o dată cu atentatul 
mișcarea a pierdut inocența sa. Din acel moment se 
deschide o altă fază, destinată să se prelungească până 
la sfârșitul anilor Șaptezeci, în care se va manifesta o 
radicalizare socială și politică constantă, urmată de o 
creștere semnificativă a violenței (inclusiv din partea 
Statului, care după Piazza Fontana apelează la așa-
zisă „strategie a tensiunii”), culminată cu sechestrul și 
asasinatul lui Aldo Moro, în anul 1978.
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Dana DOMSODI

Mai ‘68 și 2018. Revoluție și 
contrarevoluție în Italia

Prolog

Gianni di Michelis definește Mai ‚68-ul italian ca 
momentul de profundă iluminare ce precedă lunga durată 
(neo)liberală a amurgului zeilor muncii. Istoric de meserie, 
Paul Ginsborg se abține de la slogane metafizice și ne 
propune teza unei revoluții culturale în răspăr cu teleologia 
modernizării italiene ce „emerges as an extra-ordinary, but 
unsuccessful attempt to challenge the predominant values 
of a rapidly changing society; but, in the last analysis, it 
was in direct conflict with the underlying tradition of Italian 
modernization”1. Cinzeci de ani mai târziu, Belpaese pare 
să-și fi găsit o nouă matrice (de)stabilizatoare a mult doritei 
treceri de la cea de-a doua la cea de-a treia Republică (visul 
neîmplinit a trei generații de politicieni) în figura unui 
regim politic ce înceacă să-și îndese contra-revoluționarul 
postfascism în straie mult prea mici de populism democratic 
de dreapta. O simplă explicație a situației pornind de la 
premisele sale istorice ne scutește de inutile mirări de 
îndată ce luăm în calcul atât procesul de declasare socială 
a păturilor sociale medii și inferioare, cât și contextul 
supranațional al unor constrângeri banal capitaliste ce pun 
probleme economiei italiene acum ca și acum cinzeci de 
ani. Actuala degradare politică de dreapta – de altminteri 
o constantă la nivel global, nu este decât un nou moment 
al dialecticii social-istorice pusă în mișcare de înfrângerea 
claselor muncitoare și negarea materială a condițiilor unui 
sistem de producție non-capitalist. Nu-s multe lecțiile ‚68-
ului italian, dar după cum zice și istoricul, putem uita totul, 
mai puțin faptul că este totuși posibil să acționezi în răspăr 
față de modernizarea capitalistă, să poți să vrei totul și să 
chiar câștigi. Drept e, o scurtă, dar iluminatoare victorie, 
rezultat direct al câtova premise istorice. 

Politica italiană de după cel de-al doilea război 
mondial iese în evidență prin câteva trăsături sistemice și 
conjuncturale, niciunele neaparat pozitive. În interiorul 
partidelor există această tradiție a ‚corentismului’ unde 
partidul în diferitele momente ale existenței sale nu este 
decât victoria unui curent în detrimentul tuturor celorlalte. 
DC a desăvârșit acest tip de maladie politică executându-
și politic toți liderii care au încercat să se ridice deasupra 
propriului curent. (Ciriaco de Mita știe câte ceva despre 
asta, colegii lui democrat-creștini preferând să îi inmâneze 
victoria socialistului Bettino Craxi mai degrabă decât lui.) 
Apoi, o altă constantă a politicii italiene este și aceea că 
mai întâi se merge la vot, apoi unii fac guvernul, apoi alții, 
câteodată cu totul alții, câștigă alegerile. Durata de viață a 
cabinetelor italiene este mică în raport cu media europeană, 



95

având în vedere că din 1945 până astăzi au fost 65 de 
cabinete. În topul celor mai multe zile în funcție ale unui 
premier conduce Berlusconi cu 3339, urmat de Andreotti 
cu 2678, Alcide de Gasperi cu 2591 de zile, Aldo Moro 
cu 2279, Aminatore Fanfani cu 1659, Prodi 1608, Craxi 
1353, apoi, mai jos Renzi cu 1024, ultimul fiind actualul 
premier Giuseppe Conte cu doar 49 de zile. Italiană este 
și definiția clasică a politicii ca metodă de a face lucruri 
cu vorbe, mai ales atunci când nu ai nici bani, nici prea 
multă putere. Nimeni nu știe asta mai bine decât Maggie 
Thatcher care i-a și dedicat câteva pagini lui Andreotti în 
cartea sa The Years on Downing Street, pentru a semnala 
istoriei liberale lipsa de morală și scrupule a strategilor 
politici italieni. Dacă adăugăm la acest tablou ți perioadele 
de alternanță între boom și creștere economică și stagnare 
și regresie, puternica polarizare ideologică și socială, 
discreditarea graduală a clasei politice, politica partidelor 
de masă și paradigmatica incapacitate de a controla crizele 
de la periferia Mediteranei, atunci tabloul devine grăitor 
pentru vivacele laborator politic italian actual. Perry 
Anderson mai adaugă la aceste trăsături, tocmai pentru 
a evidenția anacronismul material al obsesiei italiene 
pentru independență și libertate, și faptul că „Italy is 
closely enmeshed in the European Union, its economy, 
military, diplomacy are all subjected to supranational 
controls that leave little leeway for independent policy 
of any kind”2. Relevanța politică a acestei situații nu este 
neglijabilă, în contextul în care unul dintre vârfurile de 
lance ale noilor populiști și ale dreptei clasice italiene a 
fost tocmai comerțul electoral cu promisiunea negocierii 
unei forme de surveranitate în raport cu UE și celelalte 
organisme supranaționale de control. Când actualul 
ministru de interne, Matteo Salvini a lăsat nava cu refugiați 
în mare pentru a fi salvată de un alt stat european, miza, 
dincolo de monstruosul calcul anti-umanitar, a fost tocmai 
renegocierea raportului de putere cu UE. (Tragic, dar 
lumea moare în mediterană și pentru că dreapta trebuie 
să-și arate mușchii în fața propriului electorat și a UE.) În 
fine, de la Risorgimento încoace, spune Ginsborg tipice 
pentru Italia sunt și „the incapacity of the elites to establish 
their hegemony over the classes that lay bellow them; the 
weakness and the inefficiency of the state; the strength of the 
Catholic church in Italian society; the class consciousness 
of significant sections of Italian urban and rural workers; 
the special political role of the ceti medi; the middle classes 
of Italian society; the enduring problem of the South”3. 
Teza lui Ginsborg se confirmă cel puțin în ceea ce privește 
persistența structurală a problemelor Mezzogiorno-ului 
italian, ce a pedepsit establishment-ul politic democrat 
votând în masă M5S, instalându-l astfel ca ministru al 
muncii și al dezvoltării economice pe napoletanul Luigi di 
Maio. În ceea ce privește blocajul administrativ e suficent 
să amintim că italienii au mers la vot fără o lege electorală 
funcțională, cu o struțocămilă făcută în grabă de PD și ALA 
fie pentru a câștiga ei alegerile, fie pentru a-i împiedica pe 

oricare alții să o facă, ceea ce a și dus la alianța dintre cele 
două drepte M5S și Lega, dușmani până în preziua semnării 
pactului, niciunii neputând guverna de unii singuri. Nimic 
nu pare a fi mai departe de 1968-ul italian decât 2018-ul 
italian. Ziua de azi pare a fi pura negație a toamnei fierbinți 
- revoluție și restaurație. 

Mai 1968. Scurtă istorie a lui Vogliamo Tutto!

Poate că la fel de interesantă ca toamna de foc 
italiană este și decada ce a precedat-o, ceea ce și justifică 
retromarșul narativ istoric tocmai pentru a surprinde mai 
bine câteva dintre condițiile de posibilitate a protestului din 
Mai ‚68 italian, care deși nu face concurență intensității 
și amplorii celui francez, se identifică prin revărasarea sa 
socială, ieșind din universitățile catolice în stradă, apoi 
reintrând în fabrici, de unde cortegii între de muncitori 
și studenți au luat cu asalt cerul social, vroind nici mai 
mult nici mai puțin decât totul. Protestele pornesc din 
cercurile studențești din universitățile milaneze catolice ca 
reacție la adresa reformelor din educație. În 1968 urma să 
se aprobe un proiect de lege ce ar fi limitat și mai mult 
accesul la formele de învățământ superior celor din păturile 
inferioare, precum ar fi făcut și introducerea a trei tipuri 
diverse de diplome ce ar fi adâncit și mai tare faliile dintre 
diferitele categorii sociale de studenți. În 1968 contingentul 
de studenți număra 450.000 de voințe. Quanderni Rossi 
devine locul de coagulare ideologică a unui nou set de teorii 
și valori în răspăr cu baza materială conservatoare medio 
ceto din care apare noua generație revoluționară. În raport 
cu individualismul și conservatorismul capitalist al claselor 
de mijloc, studenții militau pentru solidaritate, acțiune 
colectivă, justiție socială și modernizarea curriculelor 
universitare. Confortabilul spleen istoric în care se scălda 
amoralismul familist italian este zdruncinat de valul social 
de opoziție condus chiar de copii lor, ce pentru prima data 
denunțau familia ca pe o formă de opresiune, maladie 
socială, leagăn al individualismului conformist. Deși din 
punct de vedere ideologic mișcările studențești pro-pace/
anti-război erau clar și anti-capitaliste ele au reprezentat 
o problemă pentru PCI, tocmai pentru că acestea erau 
incontestabil și anti-comuniste, fiind și o formă de reacție 
împotriva stalinismului comunist italian, dar și împotriva 
complicității transpartinice italiene în ceea ce privește 
represiunea socială și blocajul structural al reformelor. Cu 
toate dezavantajele sale, intelectualismul revoluționar al 
clasei studențești se mântuie tocmai prin conștiința de clasă 
studențească care recunoaște că nu este clasa revoluționară 
și că pentru o transformare radicală a societății, revoluția 
trebuie dusă la făuritorii săi de drept – clasa muncitoare. 
Ceea ce se și întâmplă. După 1968 mișcarea studențească 
s-a îndepărat de libertarianism apropiindu-se de leninism, 
mutându-se dinspre universități către fabrici. Au apărut 
o pleiadă de mișcări: maoiștii de la Servire il Popolo, 
leniniștii milanezi de la Avanguardia Operaia, studenții 
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staliniști organizați în Movimento Studentesco, Lotta 
Continua, Potere Operaio și grupul Il Manifesto. Multe, dar 
din păcate divizate de diferențe ideologice ce s-au dovedit 
ireconciliabile. 

În 1968 situația în fabrici era departe de a fi roz, 
restructurările din ‚64 și ‚65 au condus la o creștere a 
tehnologizării și mecanizării fabricilor, intensificare a 
regimului de lucru fordist, diferențele salariale și de 
producție dintre muncitori au crescut, controlul managerial 
și supraveghearea au crescut, la fel ca și puteria de decizie a 
celor din middle management. Operai comuni rămăseseră 
în fapt fără reprezentare. Protestele au început la fabrica de 
textile venețiană Marzotto, dar modelul acțiunii colective 
muncitorești a fost setat la uzina Pirelli Bicocca în Milano. 
Aici apare atât ideea inovatoare a comitetelor muncitorești 
revoluționare, cât și lupta împotriva cuștilor salariale 
(diferențe de salariu pentru aceeași muncă în diferite părți 
ale țării.) În vara lui ‚69, evenimentele au atins un climax 
tot la uzina Fiat din Torino. Studenți și muncitori s-au aliat 
pentru a protesta împotriva prețului ridicat al chiriilor. De 
la uzina Fiat Mirafori a plecat cortegiul ce a făcut celebră 
toamna fierbinte italiană scandând: Cosa vogliamo? 
Vogliamo tutto!. În timp ce situația revoluționară lua cu 
asalt societatea, nici sindicatele nu au stat degeaba, reușind 
să încalece acest val revoluționar. În 1970 și 1971, CGIL, 
iar apoi și celelalte sindicate (CSIL și UIL) au aprobat 
introducerea unui nou sistem de reprezentare bazat pe 
comitete muncitorești. Pentru a ne face o idee despre 
puterea de reprezentare a sindicatelor e suficient să amintim 
că aceasta a crescut ca urmare a evenimentelor din 68-69, 
astfel că în 1975 avem un număr de 6.675.000 de muncitori 
sindicalizați. În 1972 ia naștere federația sindicală CGIL-
CISL-UIL ce reușește să susțină protestele muncitorești de 
la locurile de muncă întinse până în 1973. 

În ceea ce privește peisajul politic și economia 
politică a acelor ani, situația a rămas mai degrabă constantă. 
La alegerile din 1968 DC ia 39.1%, PCI 26.9%, iar PSIUP - 
partidul revoluționarilor, 4.5%. Pentru a contracara valul de 
creșteri salariale statul a răspuns cu măsuri deflaționiste, iar 
dreapta deep-state-ul cu o strategie de tensiune manifestată 
prin atentate cu bombă și o hilară coup d’etat pusă la cale 
de unul dintre moștenitorii familiei Borghese cu un batalion 
de baionetiști. Strategia de tensiune a dreptei dă roade, iar 
în 1972 la alegeri îi vedem ieșind învingători pe cei de la 
extrema dreaptă MSI-DN 8.7%, PCI 27.2%, iar DC 38.7 %. 
Guvernul format de DC este unul tot de dreapta, Andreotti 
premier, într-o coaliție DC, PLI și PSDI. Guvernul cade 
în 1973, înlocuit fiind de unul de centru stânga cu Rumor 
premier, într-o coaliție DC, PSI, PRI, PSDI. Ce a urmat 
după este deja istorie a câștigătorilor capitaliști. Decadele 
de plumb pentru muncitorimea europeană și globală a 
căror ceas a sunat odată cu izbucnirea crizei din 1973 și cu 
consensul neoliberal ce a stăpânit globul până a-i înmâna 

frâiele actualui post-fascism global. Miracolului șaișoptist 
îi urmează lunga înfângere, dar poate mai interesant decât 
cronica acestei înfrângeri este tocmai istoria ce duce 
dialectica socială la momentul ‚68. Asupra ei ne vom opri 
în cele ce urmează. 

Prima jumătate a anilor 1950 reprezintă pentru clasa 
muncitoare italiană gli anni duri: somaj endemic de la nord 
al sud, sărăcie, putere scăzută pentru sindicate. PCI și PSI 
trăiau sub constanta amenințare de a fi dizolvate, în timp 
ce erau oricum ținute în afara guvernelor. CGIL propune 
un nou piano del lavoro, dar care rămâne considerat prea 
socialist, drept pentru care a și fost respins de către elita 
conservatoare aflată la guvernare. Imediat după război, 
atât Marea Britanie, cât și SUA s-au amestecat puternic 
în politica italiană, americanii nedorind ca PSI sau PCI să 
facă parte din guvern, la fel de speriați fiind și de puterea 
crescândă a sindicatelor. În acest context 1955 reprezintă 
un punct de cotitură în istoria laburistă italiană, deoarece 
cade contractul național și negocierile se reântorc în fiecare 
fabrică, ceea ce înseamnă că luptele sindicaiste trebuiau 
să se reorganizeze la nivelul fiecărei fabrici. Ceea ce 
trebuia să reprezinte o lovitură de grație pentru sindicate 
s-a dovedit o binecuvântare, reântărind de fapt relația 
dintre sindicate și muncitori. Un alt punct de cotitură, îl 
reprezintă și 1960, când la Torino, Nenni de la PSI a lansat 
politica de cooperare dintre PSI și DC ce va domina anii 
‚60. Nu la fel de bine au stat lucrurile pentru PCI care a 
avut o perioadă dificilă, trezindu-se din ce în ce mai izolat 
de baza sa socială, ligile tărănești, proletariatul industrial și 
districtele rosii din Emilia Romagna, asta și fiindcă în 1956 
apare raportul negativ despre Stalin, o lovitură grea pentru 
stânga italiană, mai ales pentru PCI atât de clar pro-sovietic 
sub conducerea lui Palmiro Togliatti, care propune acum 
policentrismul socialist ca răspuns la caderea politicii 
staliniste centralizatoare. 

În 1950 agricultura era încă principalul sector 
economic, iar în 1951 42.2 % dintre angajați lucrau încă în 
agricutură, cu o rată de 56.9 % în Sud. În ceea ce privește 
șomajul, 48% din forța de muncă agricolă din Sus era 
subangajată, în centru șomajul era de 43.8, iar în Veneto 41.3. 
O imensă rezervă de forță de muncă aștepta transformarea 
din temelii a economiei italiene. Primul răspuns pentru a 
această armată de rezervă a fost migrația. Între 1946-1957 
rata de migrație a devenit negativă – 1.100.000, brațe 
de muncă fugind către America, Argentina, Venezuela, 
Canada, Australia. (În satele din Calabria, America de 
Sud era considerată terra ‚e d’u scuordo – tărâmul uitării). 
Migrația către Nord între aceiași ani a fost de 840.000, din 
nou negativă, destinațiile europene preferate fiind Franța, 
Elveția sau Belgia. 

Din punct de vedere economic, lucrurile devin 
interesante mai ales între 1958-1963, anii miracolului 
economic italian, ce va transforma Italia dintr-o țară 
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agricolă, într-una competitiv industrializată. Contextul 
global face ca 1950-1970 să fie decade de aur pentru 
comerțul internațional global, când a crescut de 6 ori 
producția de bunuri manufacturate și producția de masă, 
a crescut productivitatea economică (muncă și capital) și 
gradul de integrare economică al țărilor industrializate. 
Fordismul și consumerismul devin zei gemeni ai epocii. 
În acest context, Italia a încetat politica sa protecționistă și 
pentru că atinsese un grad suficient de înalt de dezvoltare 
tehnologică și diversificare a bunurilor produse, dar și 
pentru că descoperiseră noi surse de energie transformând 
astfel și industria metalurgică. ENI a descoperit gaz metan și 
hidrocarburi în Val Padana și laolată cu politica lui Mattei de 
a importa cheap liquid fuels (nu mai depindeau de cărbune 
importat) acest cumul de condiții a permis patronilor 
italieni să își scadă seminificativ costul de producție. La IRI 
(Instituto di Riconstruzione Industriale), Oscar Sinigalia a 
promovat crearea unei industrii moderne de metalurgie, 
cu investiții majore la Piombino, Cornigliano și Bagnoli. 
Din partea statului au fost lucrari majore de infrastructură, 
politici de stabilitate monetară, non-taxare a intereselor 
de afaceri, rate favorabile de împrumut din partea Băncii 
Italiei. Desigur, miracolul nu ar fi putut fi posbil fără 
menținerea unui cost scăzut al muncii, ceea ce a fost posibil 
după ratele mari de șomaj din anii ‚50, în condițiile în care 
puterea sindicatelor fusese strivită după război: „between 
1953 and 1960, while industrial production rose from a 
base of 100 to 189, and worker productivity from 100 to 
162, real wages in industry fell slightly from 100 to 99.4. 
With labor costs as low as these, Italian firms were highly 
competitive on international markets”4. 

Miracolul a avut două faze: 1951-1958 creșterea 
consumului/cererii interne, cu dezvoltări tehnologice 
care să satisfacă acest tip de economie capitalist centrată 
pe consumerism domestic. Apoi 1958-1963 accentul s-a 
mutat pe pe export. Celebrul slogan Class war is over, 
export or die! descrie spiritul ideologic al epocii. A avut 
loc o creștere anuală a GDP de 6.3, iar investiția în mașini 
și industrie semnala o creștere de 14 % pe an. Astfel, în 
1965, 40.2% dintre produsele italiene erau destinate 
exportului. Factorii care au favorizat un astfel de rezultat 
au fost: productivitatea crescută, capitalul disponibil, 
inovația tehnologică, costul scăzut al muncii, absența 
unor organizații sindicale puternice până la sfârșitul anilor 
60. În 1961 38 % din populație lucra în industrie, 32% în 
sectorul terțiar, iar 30% în agricultură. Desigur, efectele 
acestei transformări structurale ale economiei italiene nu 
au fost neapărat pozitive, tocmai fiindca boom-ul economic 
urma logica pieței capitaliste, creând atât dezechilibre 
structurale cât și condițiile de subfinanțare ale sectorului 
public. Din punct de vedere ideologic, boom-ul a asigurat 
difuzarea ideologiei individual-familiste de prosperitate 
și îmbogățire . Din nou, Ginsborg sisntetizează excelent 
dubla natură a miracolului: „On the one hand, there was 
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the dynamic sector, consisting of both large and small 
firms, with high productivity and advanced technology. 
On the other, there remained the traditional sectors of the 
economy, labor intensive and with low productivity, which 
absorbed manpower but acted as an enourmous tail to the 
Italian economic miracle. Finally, and most dramatically, 
the miracle heightened the already grave disequilibrium 
between North and South. With very few exceptions, all the 
sectors of the economy in rapid expansion were situated in 
the north-west and in some parts of the Centre and north-
East of the country”5. Această falie economică între Nordul 
și centrul industrializate și Sudul schilodit de o serie de 
reforme agrare dezastruoase persistă până astăzi.

În ceea ce privește migrația, între 1955 și 1971 în 
jur de 9.140.000 de italieni au fost implicați în procesul 
de migrație inter-regională. A avut loc un exod masiv 
din Mezzogiorno. Între 1958-1963, anii miracolului, mai 
mult de 900.000 de sudiști au migrat spre Nord. Uitându-
ne la schimbarea numărului de capete din marile orașe ne 
putem face o idee mai clară. Roma: populație în 1951 și 
1967, 1961754 și 2614156, Milan: 1274245 și 1681045, 
Torino: 719300 și 1124714. Totuși, dialectica socială 
își făcea simțită prezența, dat fiind că pe la sfârșitul 
anilor miracolului, balanța muncă-capital s-a răsturnat 
ușor în favoarea muncitorilor, tocmai fiindcă cererea 
depășea usor oferta. (De pildă, FIAT angaja muncă 
din Lombardia și Piemonte, ferindu-se de cea din sud. 
Exploatarea muncitorilor din sud se făcea prin intermediul 
cooperativelor controlate de mafie.) Apoi, nici orașele 
nu erau pregătite pentru asemenea flux de persoane, apar 
coree-le, simpom al atomizării locative și sociale, câte una 
pentru fiecare familie și fără ferestre care să dea spre o 
altă locuință. Socialul era încă un spațiu ce rămânea a fi 
construit.

În cee ce privește Mezzogiorno-ul, boom-ul 
economic s-a manifestat mai degrabă indirect. Între 
1961-1965 s-au cheltuit fonduri mai ales pentru industrie, 
oferite prin intermediul Cassa-ei del Mezzogionrno sau al 
construcției unor fabrici complet izolate - catedralele în 
deșert, care au și înghițit 30 miliarde, adică 12% din banii 
Cassei. În 1973 cifra a crescut la 230 de miliarde anual, 
30% din buget. În 1957 IRI a anunțat că 40% din totalul 
investițiilor sale și 60% din totalul investiției industriale 
o să meargă către Sud. Bari, Brindisi, Cagliari, Salerno și 
Taranto devin poli de dezvoltare, iar alte orașe nuclee de 
industrializare. Din păcate, totul s-a sifonat în clientelism, 
mafie și apropriere privată, crearea unei burghezii 
latifundiare locale și a unei elite bugetare rentiere. La 
începutul anilor ‚60 din totalul de 1170000 de populație 
napoletană, 800000 nu aveau un loc de muncă stabil, iar 
280000 de persoane erau considerate ca trăind sub pragul 
de sărăcie. În centrul Italiei, industrizalizarea a luat o formă 
proprie, mai ales firme mici și medii, cu mai puțin de 50, 
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respectiv 20 de angajați. Acest model a fost denumit cel de 
industrializare difuză sau urbanizare a mediului rural. 

Inițial schimbarea structurii de clasă evidenția 
trăsături mai degrabă paradoxale. A avut loc un declin al 
populației active din totalul populației, care în 1951 era de 
42%, apoi în 1971 de 36.3%. O nouă generație de nuveaux 
riches, mari capitaliști, afaceriști, liber profesioniști s-a 
născut în acea perioadă. În 1951 erau 1970000 de gulere 
albe, în 1971 3.330.000. Clasa muncitoare industrială 
a crescut și ea. În 1951 erau 341000, în 1961 4190000, 
iar în 1971 4800000, 33% din totalul populației active. 
Clasa mijlocie s-a îmbogățit, individualizat și secularizat. 
Capitalismul consumerist și individualist pare să fi 
învins atât comunismul cât și catolicismul. Conflictul de 
clasă nu s-a lăsat mult așteptat, acesta apărând tocmai în 
industrializatul Nord, unde locul de muncă stabil a dat 
muncitorilor încredere și forță de a se organiza în fața 
alienării provocate de fordism și tehnologizare. Imigranții 
din Sud s-au alăturat protestelor tocmai fiindcă situația lor 
din afara fabricilor și a locului de muncă era îngrozitoare. 
Deja din 1962 încolo au apărut primele semne că situația 
economică nu e roz: 182 de milioane de zile pierdute 
în greve, în comparație cu cele doar 79 de milioane din 
1961. Grevele violente de la Fiat din 1962 din Torino și 
incidentele din Piața Statuto anunțau că miracolul economic 
a creat mai degrabă polarizare socială decât armonizare a 
intereselor individuale. 

În timp ce capitalismul (consumerist) imprima 
Italiei propria sa logica modernizatoare, principalele 
partide politice de masă (DC, PCI și PSI) au avut propriile 
lor dileme și câteva răspunsuri istorice de dat. Să începem 
de la alegerile din 1958 când DC a luat 42.4. %, PSI 
14.2%, MSI 4.9 %, PCI 22.7%. Deja în 1957 Aminatore 
Fanfani de la DC anunța deschiderea către stânga 
socialistă, menită atât să izoleze politic comunismul, 
cât și să asigure alianțe politice favorabile unei serii de 
reforme sociale. Chestiunea reformelor rămâne până astăzi 
principala problemă și principalul eșec al politicii italiene. 
Trei mari școli de gândire politice au propus trei tipuri 
diverse de implementare. Pentru DC reformele trebuiau 
să fie corective, iar pentru PCI și PSI structurale, idea 
reformismului structural fiind susinută de Togliatti, Nenni, 
Lombardo și Bassi. La sfârșit a ieșit învingătoare cea de-a 
treia școală, anume dreapta conservatoare ce propunea 
varianta unui reformism minimalist. Întorcându-ne însă 
la guverne, între 1962-1963 primul guvern DC, PSI și 
PR, cu premier Amintore Fanfani propune naționalizarea 
trusturlor de electricitate (tip de reformă corectivă): Sade, 
Edison, Sip, Centrale și Sme. Apare astfel ENEL, dar 
plătindu-se compensații foștilor patroni privați, aceasta a 
dus și la crearea unei elite rentiere/baroni financiari.

În 1963 are loc o nouă rundă de alegeri. DC ia 
38.3%, PSI 13.8 %, PCI 25.3 %, care a câștigat mai ales 
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în cartierele de imigranți din Nord. Se creează astfel 
guvernul Aldo Moro democreștini în alianță cu socialiștii, 
ce promitea mai tot, cu un program de guvernare ironic 
supranumit de Giovanni Malagodi Short observations 
on the Universe. În ianuarie 1964 apare PSIUP (Partito 
Socialista de Unita Proletaria) condus de Lelio Basso. 
În același an, Guido Carli și Emiolo Colombo introduc 
măsurile deflaționiste ce fac ca șomajul să crească, frmele 
mici să falimenteze, costul muncii să scadă, iar consumul 
să se contracteze. Un eșec economic pe toată linia, care 
mai și deschide spațiul pentru un plan de contra-insurgență 
pus la cale în același an de generalul Giovanni De Lorenzo, 
comandant la SIFAR. Planul SOLO de contra-insurgentă, 
insurgent el însuși, punea la cale suspendarea republicii. 
De Lorenzo avea dosare despre comuniști și socialiști, 
pregătind practic o lovitură de stat împotriva pericolului 
socialist și comunist. Din acest motiv, în 1964 socialistul 
Nenni nu s-a mai sfiit și l-a susținut pe Moro în formarea 
unui nou guvern, tocmai fiindcă lovitura de stat de dreapta 
militară reprezenta o posibilitate reală. Guvernul Moro nu 
au făcut mare lucru, mantra sa fiind mai întâi stabilitate, 
apoi reformă. Trăgând linie în 1968 devenise clar că în afara 
reformei educației, toate celelalte fuseseră mai degrabă 
un eșec și că modelul minimalist de reformă prevalase 
în detrimentul tuturor celorlalte. Nimic surprinzător în 
contextul ascensiunii capitaliste, poate doar că desi FIAT, 
ENI și IRI erau în favoarea modernizării și reformelor, 
nu au putut spriji guvernele, tocmai fiindcă nu controlau 
capitalismul italian. Învingatoare au ieșit Cofindustria, 
miriadele de firme medii și mici, trusturile ex-electrice, 
speculatorii imobiliari. Cu alte cuvinte, prin bail-out-ul 
oferit celor din trusturile electrice, politica italiană și-a 
finanțat proprii gropari, susținând și capitalismul parazitar 
împotriva celui de stat controlat politic. Și pentru ca 
tabloul să devină complet reapare pe tapet și chestiunea 
reziduurilor pasive, adică a reformelor devenite legi, dar 
care au rămas neimplementate, ceea ce și conduce la 
consolidarea clientelismului meridional. 

DC controla sudul prin intermediul boom-ului 
imobilar, prin finanțarea falimentarilor poli de dezvoltare 
industrială și prin intermediul resurselor guvernamentale 
pentru dezvoltare. Tot atunci se mută și mafia din agricultură 
către orașe, capitalizând la oraș banii obținuți din specula 
cu terenurile agricole prin transfer în boom-ul imobiliar și 
comerțul urban. Istoria malavitei îl reține pe democreștinul 
Vito Cinacimino drept interlocutor preferat al mafiei 
siciliene, primar la Palermo. Polii de industrizlizare și 
banii de la Cassa del Mezzogiorno au dat bosșilor locali un 
capital imens. Poate merită menționat și că spre deosebire 
de Cosa Nostra siciliană care acumuează primitiv capital 
prin intermdiul agriculturii, Camorra napoletană e mai 
degrabă o afacere strict urbană acumultând primitiv pe 
baza speculei imobiliare și a controlului total asupra polilor 
de dezvoltare și a producției urbane. Despre deal-ul dintre 
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mafie și stat s-au scris râuri, dar rămâne un capitol la fel 
de interesant și acela al deal-ului dintre mafie și burghezie, 
unde la Napoli mafia a grantat protecție burgheziei locale, 
cu prețul rentierizării acesteia din urmă și a retragerii totale 
din procesul de producție. Cât despre rata de profitabilitate 
a întreprinderilor controlate de mafie și administratorii 
politici locali, merită amintit exemplul Alfasud (Pomigliano 
D Arco, lângă Napoli) unde pe la jumătatea anilor 1970, 
costurile de producție ale unei mașini ajunseseră să fie cu 1 
milion de lire mai mari decât prețul la care era vândută. În 
toată această perioadă, comuniștii au reușit doar să piardă 
cam un sfert din electorat ajungând de la 2035000 în 1956 
la 1576000 în 1966, plus o creștere a mediei de vârstă a 
votanților lor, pensionarii în 1966 totalizând 13% din baza 
partidului. Togliatti a fost suficient de norocos să moară 
înainte să vadă toate acestea, la Yalta pe 21 august 1964, 
îmormântat împreună cu a sa strategie gramsciană a unui 
război lung de poziții și încorporare în societatea civilă ce 
nu s-a mai realizat niciodată. 

Poate una dintre cele mai semnificative victorii 
ale ideologiei capitaliste este tocmai aceea de fi imprimat 
caracterul de exceptionalism și irepetabilitate oricarui 
moment istoric în care acesta s-a regăsit în situația de a 
fi înfrânt sau radical contestat. Mai degrabă decât istoria 
materială, capitalismul însuși se grăbește să dea verdicte și 
să anistorizeze clasificând orice tip de dialectică socială ce 
se desfășoară în contra-i. Nici ‚68-ul italian nu a fost scutit 
de o astfel de înregimentare reificatoare. În contra acestei 
victorii a ideologiei reacționare, simpla rememorare a 
istoriei premergătoare toamnei de foc face evidente câteva 
aspecte. Primul, că ceva de felul unui subiect colectiv de 
acțiune poate fi construit și își poate păstra un tip specific 
de conștiință de clasă în ciuda tuturor ofensivelor politice 
de aneantizare întinse pe decade. Apoi, că ceva radical opus 
se poate naște chiar în sânul conforabil al familismului 
individualist și conservator. Apoi, că cea mai radicală 
formă de politică se poate naște chiar la locul de muncă în 
alianță cu acea politică născută la locul de studiu. În fine, 
și poate cel mai important, că cei mai puternici aliați se pot 
dovedi tocmai cei nedrept judecați ca fiind primi inamici. 
Migrația masivă a muncitorilor săraci dinstre Sud spre 
fabricile și locurile de muncă din Nord a divizat inițial clasa 
muncitoare italiană, însă numai pentru a-i conferi ulterior 
o forță politică ce prin alianță a luat modul de producție 
capitalist cu astalt și a transformat în legi o serie de drepturi 
fundamentale pentru muncitori. Nu-i post-capitalism, dar 
nu-i nici puțin lucru. 

50 de ani mai târziu. Iunie 2018.

Dintre toate măsurile luate de cabinetul Renzi, 
niciuna nu face punte peste jumate de veac mai bine decât 
abolirea în 2015 (în cadrul Jobs Act) a articolului 18 din 
Carta muncitorilor adoptată de Republica italiană în 1970. 

Poate unul dintre cele mai semnificative câștiguri ale Mai 
‚68-ului italian a fost tocmai adoptarea unui nou contract 
național care conferea muncitorului un set de drepturi 
printre care: dreptul la adunare, dreptul de a se organiza 
în sindicate la locul de muncă, dreptul la protecție în cazul 
joburilor periculoase, dreptul de a da in judecată patronii 
pentru concedieri abuzive (art. 18). Această Cartă vine 
adoptată în urma semnării contractului colectiv de muncă 
în decembrie 1969 ce prevedea creșteri salariale egale 
pentru toți, introducerea graduală a săptămânii de 40 de 
ore, dreptul de a organiza adunări generale la locul de 
muncă plătite chiar de angajatori. Desigur, politica anti-
laburistă renziană este deja un loc comun pentru istoria 
contemporană, fără să mai fie nevoie de alte discuții, 
poate doar aceea legată de modul în care această politică 
dezastruoasă a pus lespede definitivă peste stânga (italiană) 
facilitând ascensiunea la putere a două drepte: una 
reacționară, cealaltă restauratoare, la fel de anti-iluministe 
și anti-universaliste. În martie 2018 peisajul post-electoral 
arăta astfel: PD 18,72 % - înfrânt definitiv, viu doar printre 
clasele middle-upper cu educație umanistă, coaliția de 
dreapta (Lega - 17%, FI, FdI, UDC) 37 %, iar M5S 32%. 
Simplu spus, Nordul Italiei votase dreapta clasică, iar 
Sudul M5S. La trei luni distanță de la alegerile din martie 
2018, M5S și Lega formează guvernul, cu independentul 
Giuseppe Conte premier. Luigi di Maio devine ministru 
al muncii și dezvoltării economice, iar Matteo Salvini 
ministru de interne. Un guvern care părea inițial unul de 
scop – o alianță provizorie în virtutea adoptării unei noi legi 
electoare ce ar permite în urma unei noi runde de alegeri 
stabilirea unui câștigător clar, pare acum mai degrabă o 
coaliție ce își propune să dureze. Totuși, cum s-a ajuns aici? 

Actualul peisaj politic italian este doar ultima 
fază a unui proces de transformare politică ce a debutat în 
Italia cu crearea celei de-a doua republici. Trecerea de la 
prima la cea de-a doua republică s-a făcut prin aruncarea 
în pușcărie a jumătate din vechea gardă politică cu ocazia 
scandalului Tangentopoli. În 1992 mor uciși de mafie 
Giovanni Falcone și Paolo Borsellino, iar pe la sfârșitul lui 
‚93 Bettino Craxi era deja fugit în Tunisia, iar Andreotti 
anchetat de procuratură. Asta ținând cont că în alegerile din 
aprilie 1992, PSI a luat 16.11%, DC 29.66%, iar Lega lui 
Bossi 8.65%. În 1994 cele două partide istorice – PSI și DC 
nu mai existau. Achile Ochetto, ultimul secretar al PCI a 
dizolvat partidul comunist în 1990, ceea ce face ca voturile 
stângii comuniste să se disperseze în două partide mai mici 
PDS și PRC. În 1992 PDS luat la alegeri16,11%. În 1992 
are loc și semnarea tratatului de la Maastricht si adoptarea 
de către Italia a criteriilor de convergență, apărând astfel 
pe tapet și problema datoriei publice și a deficitului public. 
În 1994, după eliberarea politicii de PSI și DC, Berlusconi 
crează mișcarea Forza Italia, o mișcare libertarian-socială 
a cărui prim scop decarat este tocmai împiedicarea 
‚comuniștilor’ de la PDS de a ajunge la guvernare. FI se 
aliază cu Lega lui Bossi (împotriva birocrației romane și a 
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clientelismului meridionalist) și cu Aleanza Nazionale a lui 
Fini din Sud (loialist al Republicii lui Salo, pro politici de 
protecție socială și centralizare administrativă). Cea de-a 
doua Republică trece în mâna lui Berlusconi. Italia devine 
o companie, iar Berlusconi primul CEO de stat republican. 
Coaliția luat în jur de 43%., stânga 34%, iar centrul catolic 
16%. 

Prima rază de stânga ecumenistă, adică și socială 
și catolică se unește sub siglia Ulivo-ului lui Prodi în 
1996. Economist de meserie, fost director al IRI, prima 
preocupare a lui Prodi a fost tocmai luarea măsurilor 
economice necesare pentru ca în 1998 să poată fi adoptată 
moneda unică printtr-o disciplină bugetară de fier pentru a 
controla inflația, reducerea deficitului și scăderea datoriei 
publice. Prodi a dus Italia în zona euro, iar asta s-a realizat 
nu printr-o reformă a taxelor, ci prin fiscal catchment. 
În măsura în care Andreotti a fost cel care a negociat 
tratatul pentru Italia, iar Giuliano Amato (fost locotenent 
a lui Craxi) a fost cel care a dus la capăt drastica fiscal 
squeeze, Prodi nu face decât să împlinească ultima clauză 
testamentară a vechii gărzi politice. În 2007 PDS devine 
PD-ul italian de azi, secretar general fiind Walter Veltroni. 
Veltroni nu păstrează conducerea partidului pentru multă 
vreme, mai ales că la alegerile din 2008 pierde în fața 
centrului dreapta PDL, Forza Italia și AN. Apoi, din 2008 
până în 2011 Berluconi devine prim ministru, urmat de 
Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi (2014-2016) și 
Paolo Gentiloni. În 1 iunie 2018, la 50 de ani de la mai 
‚68 independentul Giuseppe Conte devine președinte al 
consiliului miniștrilor.

În 2018 rata șomajului în Italia este de 11.34%, cu 
o datorie natională de 132.04% raportat la PIB, o rată a 
inflației de 1.9% (în creștere), o rată a creșterii economice 
de 1.6% în 2017, aproximativ 23% din populația Italiei 
aflându-se sub limita de sărăcie. În fața acestei triste realități 
economice și a unui eșec total al centrului-stânga de a oferi 
un program credibil de guvernare, victoria definitivă a 
populismului și a dreptei clasice nu a suprins pe nimeni, la 
fel cum nu poate surprinde nici actuala stabilizare a celei 
de-a doua republici într-un regim de dreapta naționalist-
autoritară. Dacă istoria M5S este încă prea fragedă pentru 
a fi scrisă, în ceea ce privește Lega merită menționat că este 
cel mai vechi partid din peisajul politic italian, cu o vechime 
în politică de 30 de ani și cu o bază socială loială, stabilă 
și în creștere. Lega a înlocuit vechiul PCI în Nord. Baza 
partidului o reprezintă micii manufacturieri, proprietarii și 
liber profesioniștii, dintr-un mediu social din ce în ce mai 
secularizat, unde ura față de stat și de taxe e notorie. Dacă 
anti-merionalismul a alimentat Lega la sfârșitul anilor 
‚80, acum batalia împotriva imigranților și suveranitatea 
națională e vârf de lance politică. Despre Lega, aproape 
profetic, Perry Anderson remarca deja în 2008 că „is that 
it is not a party of the establishement, but an insurgent 

movement; there is nothing conservative about the Lega, 
whose raison d’etre is not order, but revolt; its forte is 
raucous, hell-raising protest”6. Cu mult înainte de mult 
mai tinerii și neexperimentați aliați de guvernare din M5S, 
Lega descoperea războiul împotriva statului din interiorul 
statului, cizelând un mecanism politic și mediatic de a 
crea inamici sociali pentru a capitaliza victorii pe seama 
lor. Mantra ideologică e tot de moștenire Berlusconiană, 
o obsesie pentru libertate și suveranitate națională, ce se 
traduce prin politici de flat tax, pro mediu de afaceri mici și 
medii, anti-protecționsim social, anti-UE, anti-centralizare 
administrativă, anti-imigranți, pro-control și supraveghere 
polițienească.

De când s-a instalat guvernul celor doua anime 
politice, prima pagină a ziarelor e ținută de politica anti-
universalistă a lui Salvini ce-și propune fie să numere rromi, 
fie să să mai împiedice navele italiene să salveze refugiați 
ce se îneacă în marea interioară, capitalizând politic 
resentimentul unei clase de mici proprietari zgârciți față de 
stat și de aproapele lor, pe care nu au însă nici o reținere 
în a-l exploata privat ca să mai ciupească meschin câte 
un mic profit. De cealaltă parte, Di Maio prezintă planuri 
economice nefezabile unde scutirea de taxe, demantelarea 
statului asistențial și tăierile din cheltuieli publice ar trebui 
cumva să se împace cu venitul universal minim cetățenesc, 
contracararea precarizării și pauperizării muncii și lupta 
împotriva marelui capital, capitalizând și el politic pe 
resentimentul unei mase sărăcite și declasate, asupra căreia 
a s-a revărsat suficient dumping iraționalist, realizându-
se astfel totala identificare a reacționarismului cu post-
cunoașterea. Totuși, dacă e să ne luăm după algoritmul 
trendingurilor, pare că mai popular decât populismul, pe 
zi ce trece, în Italia, e tot vechea dreaptă ce spre deosebire 
de partidul comunist, a reușit într-adevăr să ducă la bun 
sfârșit lungul război de poziții, încorporându-se foarte bine 
în societatea pe care își propune s-o modeleze acum după 
chipul și asemănarea restaurației autoritar naționaliste. 
E încă devreme pentru a trage linie în ceea ce privește 
destinul dreptelor italiene, dar în comparație cu momentul 
‚68, actuala Italie pare o banală Ungarie iliberală eșuată pe 
țărmul Mediteranei. 

_____________
1. Paul Ginsborg, A History of Contemporary Italy. 

Society and Politics 1948-1988, Penguin Books, London 
1990, p. 343

2. Perry Anderson, The New Old World, Verso London, 
p. 304

3. Paul Ginsborg, op. cit., p. 2
4.  Ibid., p. 214
5.  Ibid., p. 216
6.  Perry Anderson, The New Old World, Verso 

London, p. 316

ce mai rămâne din mai ’68



101

Ciprian BOGDAN

„Dacă Adorno e lăsat în pace, 
capitalismul nu va înceta!” Despre teorie 

şi practică în „minunata lume nouă”

1969

Întors în Germania în 1949 ca membru al 
Institutului de Cercetări Sociale condus de Max 
Horkheimer, Theodor W. Adorno încearcă să prindă din 
nou rădăcini într-o țară care-l respinsese pe considerentul 
apartenenței la o „rasă inferioară”. Acomodarea la mediul 
german postbelic este lentă și frustrantă semănând, în bună 
măsură, cu experiența exilului american. Suspiciunea 
localnicilor față de niște intelectuali cu origini evreiești 
și simpatii marxiste combinată cu suspiciunea membrilor 
Institutului față de reflexul autorităților și cetățenilor nou 
înființatei Republici Federale Germane de a ascunde sub 
preș trecutul nazist, contribuie la adaptarea greoaie a 
lui Adorno la contextul german. Datorită unei producții 
științifice intense explicând, printre altele, nazismul în 
lumina comodificării induse de evoluțiile „capitalismului 
monopolist”, Adorno devine treptat o autoritate 
intelectuală și morală pentru noile generații. Dialectica 
Luminilor scrisă împreună cu Horkheimer în perioada 
celui de-al Doilea Război Mondial se transformă în anii 
60’ în lectură obligatorie pentru studenții germani care 
vor să-i confrunte pe părinți cu propriul trecut dar și cu 
posibilitatea unui viitor post-capitalist. 

Priviți din afară, anii 60’ par să fie rezultatul 
unei intervenții de-a dreptul miraculoase. Împotriva 
tuturor calculelor care mizau pe o populație docilizată 
de creșterea economică record și de rivalitatea dintre 
Occident și blocul comunist, studenții se revoltă 
împotriva status-quo-ului adresând nu doar doleanțe 
punctuale (încetarea războiului din Vietnam e cea mai 
răspândită), ci și de natură sistemică (depășirea modului 
de producție capitalist bazat pe exploatare). Adorno 
însuși e luat prin surprindere de aplombul revoluționar al 
studenților, mai ales că analizele sale indicau o creștere 
a capacității capitalismului de a preveni gesturile de 
revoltă prin tehnici de manipulare tot mai sofisticate. 
Iritarea crescândă față de războiul din Vietnam devine 
explozivă odată cu formarea unei mari alianțe între 
creștin-democrații și social-democrații germani care 
elimina, practic, orice formă de opoziție parlamentară. 
Studenții germani încep să se mobilizeze, unii creând mici 
„comune” în care abolesc principiile familiei burgheze, 
alții, cei mai mulți, participând la proteste masive de 
stradă. Pe 2 iunie 1967, la o demonstrație organizată în 
Berlin împotriva vizitei șahului Iranului, studentul Benno 
Ohnesorg este împușcat de un reprezentant al poliției. 
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Ca urmare a refuzului de a susţine public acţiunile 
studenţilor, Adorno este împiedicat să-şi prezinte 
conferința despre Goethe organizată de Universitatea 
Liberă din Berlin de protestatari pe a căror pancartă scrie 
„Fasciștii de stânga din Berlin îi urează bun venit lui 
Teddy clasicistul”.1 Mai apoi, într-un alt gest simbolic 
de revoltă, o studentă încearcă să-i înmâneze un ursuleț 
roșu Teddy2 pe care, însă, îl scapă pe podea. Adorno, ca 
„expresie a unui veritabil amestec de simpatie și protest”, 
îl ridică de jos.3 Situaţia se precipită în anul următor când 
pe fondul tentativei de asasinare a lui Rudi Dutschke, 
liderul informal al mișcării, şi a stării de urgență instituite 
de autorități, studenţii reacţionează violent. Deși solidar 
cu ei în ambele situații, Adorno devine tot mai critic 
la adresa mișcării de protest al cărei imperativ era un 
praxis revoluționar de schimbare imediată a societății. 
Sub conducerea lui Hans-Jürgen Krahl, unul dintre 
doctoranzii lui Adorno, studenții de la Frankfurt ocupă în 
1968 clădirea universității, eliberată doar de intervenția 
poliției. Apoi, în 31 ianuarie 1969 are loc un alt incident 
care marchează ruptura definitivă dintre protestatari 
și Adorno: studenții conduși de acelaşi Krahl ocupă 
Institutul de Cercetări Sociale. Simțindu-se amenințat, 
Adorno ia decizia cât se poate de nefericită de a chema 
poliția. Ca umilirea să fie, însă, totală, în vara aceluiași 
an, la începutul unui curs despre dialectică, trei studente 
îşi arătă sânii aruncând petale deasupra lui Adorno, în 
timp ce un student scrie pe tablă „Dacă Adorno e lăsat 
în pace, capitalismul nu va înceta”. Expunerea nudității 
trebuia, firește, să-l trezească la realitate pe gânditorul 
pierdut în subtilităţi teoretice, deschizându-i ochii înspre 
exploatarea nemijlocită a capitalismului și nevoia de 
acțiune directă. 

În urma episodului în care e chemată poliția pentru 
a evacua Institutul, Adorno are un schimb de scrisori cu 
mai vechiul prieten și coleg de Institut, Herbert Marcuse. 
Susținător declarat al studenților, Marcuse îi reproșează 
faptul că nu a înțeles că există „situații și momente în 
care teoria este împinsă mai departe de praxis – situații și 
momente în care teoria care e separată de praxis devine 
neadevărată în raport cu sine”.4 Deși Marcuse admite că 
nu e vorba de un moment „revoluționar”, prezentul e atât 
de irespirabil încât recursul la acțiune devine o necesitate 
de-a dreptul fiziologică.5 În replică, Adorno concede că 
există momente în care praxisul poate presa teoria să 
avanseze, doar că, pe de o parte, situaţia prezentă nu 
corespunde unui astfel de context, nefiind vorba de un 
moment cu adevărat revoluționar (așa cum admisese, 
de altfel, și Marcuse) iar, pe de alta, „practicismul 
brutal” al studenților blochează posibilitatea de a 
invoca măcar minimal recursul la o abordare teoretică.6 
Pentru Adorno, comportamentul inflexibil al studenților 
vine ca o confirmare dialectică a modului în care o 
mișcare emancipatoare, în absenţa asumării reflexive a 
contradicțiilor sale interne, sfârșește în opusul ei, adică în 
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reflexe amintind de nazism or stalinism.7 Ar trebui să fie 
destul de clar, deja, unde se situează fiecare protagonist: 
chiar dacă ambii mizează, în principiu, pe un praxis 
mediat de reflecție, Marcuse consideră că intervenția 
americană din Vietnam și efectele capitalismului 
contemporan necesită, chiar și în contextul în care sunt 
sortite eșecului, acțiuni de contestare directă. Adorno, 
în schimb, nu crede că sunt întrunite condițiile obiective 
pentru astfel de acțiuni riscând ca ele să nu facă altceva 
decât să reproducă, şi mai violent, dominația existentă. 

Din schimbul de scrisori cu Marcuse nu transpare, 
însă, dialectica socio-istorică mai largă care subîntinde, 
din perspectiva lui Adorno, raportul dintre teorie şi 
practică. Cum cele mai multe interpretări dedicate 
operei lui Adorno tind să marginalizeze sau chiar să 
ignore această dialectică, e timpul să revenim la analiza 
imanentă specifică Teoriei Critice regândind conceptele 
adorniene din perspectiva modului de funcţionare a unei 
societăţi determinate istoric. Ceea ce urmărim este să 
înţelegem protestele din anii 1960 în lumina răsturnărilor 
dialectice ale raportului dintre teorie şi practică generate 
de trecerea de la capitalismul liberal de secol 19 la cel 
monopolist de secol 20, iar, mai apoi, în spiritul aceluiaşi 
Adorno, la capitalismul neoliberal de sfârşit de secol 20. 

 Neobservată de exegeză, ideea fundamentală 
care structurează filosofia istoriei, în versiunea ei 
adorniană, constă în reinterpretarea „dublei negaţii” 
hegeliene dintr-o expresie a Spiritului Absolut în chiar 
modul în care operează ideologia. În formularea lui 
Adorno: „echivalarea negării negaţiei cu pozitivitatea 
este chintesenţa identificării, principiul formal redus la 
forma sa cea mai pură”.8 Însă Adorno nu vizează aici 
dubla negaţie ca atare, „reflecţia de sine”, ingredient 
central al unui demers critic autentic, având aceeaşi 
logică: reflecţia ca negare a unei realităţi determinate 
e negată, apoi, prin reflecţia asupra ei însăşi. Pericolul 
dublei negaţii rezidă în altceva, în gestul (hegelian) de 
a o transforma în „sinteză”, adică într-o nouă versiune 
a „gândirii identităţii”. Dacă Hegel descoperă „negaţia 
determinată” desemnând critica imanentă a unei realităţi 
specifice, tot el neagă această primă negaţie şi potenţialul 
ei emancipator introducând pe uşa din dos principiul 
ideologic par excellence: identitatea dintre concept şi 
obiect, expresie, în fapt, a anexării celui din urmă de 
caracterul abstract al celui dintâi. „Dialectica negativă” 
evită regresul în ideologie rezistând compulsiei de a 
masca „non-identitatea” dintre subiect şi obiect, teorie şi 
practică, individ şi societate printr-o negaţie suplimentară. 
Aşadar, în timp ce formula idealismului absolut al lui 
Hegel constă în identitatea dintre identitate şi diferenţă, 
articulaţia centrală a dialecticii negative e diferenţa dintre 
identitate şi diferenţă. Ce ar mai fi de spus e că, pentru 
Adorno, fiecare configuraţie socială operaţionalizează 
în mod diferit dubla negaţie, mascarea ideologică având 
diverse grade de (in)vizibilitate în funcţie de raporturile 

specifice dintre o bază economică şi suprastructura ei 
ideologică (Marx). Cu toate că avem de-a face cu aceeaşi 
producţie capitalistă bazată pe valoare de schimb, 
raporturile dintre bază şi suprastructură se modifică odată 
cu trecerea de la capitalismul liberal de secol 19 la cel 
monopolist de secol 20 iar, mai apoi, la cel neoliberal.

1789

Hegel remarcase deja că Revoluţia franceză 
îşi găseşte întruparea filosofică în opera lui Kant, 
ambele venind cu promisiunea eliberării subiectului 
din cămaşa de forţă a superstiţiei în lumina unei istorii 
marcată de progres indefinit. În schimb, pentru Adorno, 
momentul de adevăr al proiectului kantian rezidă nu 
atât în succesul, cât în eşecul său. Cu toate că respinge 
dogmatismul metafizic bazat pe „substanţe” misterioase 
punând în loc un domeniu (la fel de metafizic) al purităţii 
„transcendentale”, Kant păstrează intactă tensiunea 
dintre acest nou promise land al filosofiei şi domeniul 
contingenţei „empirice”, respectiv, cel „numenal” al 
„lucrului în sine”. Asumarea până la capăt a rupturilor 
dintre aceste domenii e chiar expresia momentului de 
adevăr al operei kantiene. Dar nu la fel stau lucrurile 
şi în cazul Revoluţiei franceze, evenimentul care a 
făcut să tremure toate capetele încoronate ale Europei? 
Promisiunea eliberării individului de servitutea feudală 
înseamnă un detur obligatoriu prin violenţa iacobină iar, 
mai apoi, a noului Imperiu şi a capului său încoronat, 
Napoleon. Privite prin lentilă marxistă, toate aceste 
evoluţii nu sunt decât mărturii ale tensiunii dintre 
burghezie şi proletariat ce acompaniază naşterea lumii 
capitaliste. Emanciparea subiectului se izbeşte de zidul 
unei noi ierarhii sociale în care doar burghezii îşi pot cu 
adevărat permite luxul (financiar) de a fi „indivizi” şi de 
a se bucura de „libertate şi egalitate”, restul, proletarii, 
fiind doar o masă informă destinată producţiei. Din acest 
motiv, ideologia liberală de secol 19 are, pentru Adorno, o 
funcţie de „legitimare”9 camuflând sub forma unei „false 
conştiinţe” antagonismele vizibile din realitatea socială. 
Dispunând de o relativă „autonomie”, suprastructura 
ideologică e marcată, în acelaşi timp, de un cuantum de 
adevăr ce lasă să se întrevadă condiţiile materiale marcate 
de exploatare din spatele ei şi de un cuantum de falsitate 
ca tentativă de a masca aceste condiţii prin invocarea unor 
idealuri pretins universale la care toţi indivizii ar avea acces 
în mod egal.10 Aşadar, secolul 19 e structurat de tensiunea 
dintre munca fizică performată repetitiv de masele de 
proletari şi teoria (ideologia) ca atribut al unei burghezii 
care încearcă să justifice privilegiul de a se dedica 
rafinamentelor culturale, naturalizând ordinea socială 
existentă. Reluând formula dublei negaţii hegeliene, 
„muncitorii neagă prin praxisul lor ordinea burgheză 
bazată pe exploatare, în timp ce burghezii neagă această 
negaţie prin teorii legitimând starea de fapt”. 
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1939

Al Doilea Război Mondial este punctul culminant 
al unui capitalism reinventat care, la începutul secolului 
20, intrase într-un mariaj surprinzător, din perspectiva 
marxismului tradiţional, cu statul şi pârghiile sale de 
control. Friedrich Pollock, unul din membrii Institutului 
de Cercetări Sociale, numeşte această nouă realitate 
„capitalism de stat” considerând că e „succesorul 
capitalismului privat, că statul asumă funcţii importante 
ale capitalismului privat, că ratele de profit continuă să 
joace un rol fundamental şi că acesta nu e socialism”.11 
Capitalismul de stat sau „monopolist” colapsează, 
aşadar, sfera de schimb (piaţa liberă) în sfera de 
producţie, economia în politică, statul subordonând 
raporturile economice împreună cu cele de clasă nevoilor 
sale de control. Ca întrupare efectivă a „sistemului” 
filosofic elaborat de Hegel cu o sută de ani mai devreme, 
capitalismul monopolist constituie prima totalitate 
socială vizând medierea integrală a raporturilor dintre 
indivizi ori clase sociale.12 Bunăoară, dacă în secolul 19, 
proletariatul avea o situare „extrateritorială” în raport 
cu educaţia (Bildung) de tip burghez fiind „doar obiect 
al relaţiilor de producţie, subiect doar ca producător”,13 
deja în secolul 20 se cristalizează o realitate capitalistă 
sistemică bazată pe generalizarea comodificării prin 
intervenţie statală în care muncitorii şi burghezii sunt în 
egală măsură nivelaţi de constrângerile ei. În traducere, 
avem de-a face cu dispariţia progresivă a tensiunii dintre 
bază şi suprastructură:  în timp ce prima e infuzată de 
imperative ideologice, a doua e supusă presiunii de a-şi 
transforma bunurile culturale în mărfuri, pe reţetele abia 
născutei „industrii culturale”. Aşadar, prin comparaţie 
cu liberalismul de secol 19 al cărui gest de a camufla 
contradicţiile sociale conţinea, neintenţionat, şi adevărul 
condiţiilor materiale care i-au dat naştere, ideologia 
capitalismului monopolist elimină aproape integral 
această disonanţă generalizând cu ajutorul industriei 
culturale manipularea la nivelul întregii societăţi. Nu e 
deloc întâmplător că Adorno vede în noua ideologie o 
caricatură a imperativului nietzschean „Devino ceea ce 
eşti!”,14 simptom al depăşirii liberalismului marcat de 
caracterul vizibil al dublei negaţii de către o ideologie 
camuflând dubla negaţie sub fardul dublei pozitivităţi.15 
În această „minunată lume nouă” în care utopia pare să fie 
aici şi, totuşi, mereu amânată, indivizilor li se transmite 
imperativ să fie autentici (prima afirmaţie) confirmând 
automat ordinea socială existentă (a doua afirmaţie). 
Doar că Adorno punctează şi o altă inversiune dialectică, 
cea în care munca fizică prestată de proletari se extinde 
sub forma unei „pseudo-activități” febrile și la nivelul 
proceselor mentale. Odată cu triumful tehnicii, burghezul 
și proletarul trec prin acelaşi proces al „automatizării 
proceselor mentale”, al „transformării lor în cicluri 
oarbe” prin care „manifestările umane devin concomitent 

controlabile și compulsive”.16 În locul tensiunii dintre 
praxisul unui proletariat marginalizat social şi teoria unei 
burghezii securizată economic, capitalismul monopolist 
lichidează caracterul negativ-revoluţionar al praxisului 
prin chiar generalizarea sa socială, până şi intelectualii 
burghezi preiau modelul stahanovist al capitalismului 
producând idei stereotipe pe bandă rulantă, după cum ne-o 
arată răspândirea în epocă a „jargonului autenticităţii”. 
Într-un sens, toţi trebuie să devină muncitori ca parte a 
sistemului omogenizant al „culturii de masă”. Noua reţetă 
ideologică maschează dubla negaţie sub forma explicită 
a unei duble afirmaţii: „realitatea socială e constituită de 
muncă, deci, teoria însăşi e simplă muncă intelectuală”. 

1979

În 1979, la zece ani după moartea lui Adorno, 
Margaret Thatcher ajunge prim-ministrul Marii Britanii. 
Se dă startul oficial pentru „revoluţia” neoliberală. Nu 
putem şti care ar fi fost reacţia efectivă a lui Adorno la 
această schimbare de direcţie în interiorul capitalismului, 
dar putem specula cu privire la ea în lumina analizei 
adorniene a celor două secole scurse de la răspândirea 
modului capitalist de producţie şi al efectelor sale 
ideologice. Din moment ce capitalismul monopolist 
aduce o răsturnare dialectică a celui anterior încercând 
să comodifice şi sferele sociale încă neatinse de 
febra profitului, atunci, neoliberalismul nu face decât 
radicalizeze, sub masca revenirii la liberalismul clasic de 
secol 19, această tendinţă inerentă sistemului. Ca atare, 
putem rezuma schimbarea adusă de neoliberalism ca 
revenire la suprafaţă a dublei negaţii. Dublul pozitivism 
al capitalismului anterior e înlocuit de strigătul de luptă al 
competiţiei generalizate.17 Nu mai e vorba de o competiţie 
limitată, precum în secolul 19, de prezenţa şi intervenţiile 
statului care mai putea exprima o minimă tentativă de 
emancipare a individului de constrângerile colective, ci de 
imperativul ideologic al transformării tuturor indivizilor 
în atleţi sociali.18 Negaţia indusă de competiţie e de la 
bun început abstractă pentru că e negată, la rândul ei, 
de faptul că întreaga societate devine o uzină de fabricat 
performanţă. Cu alte cuvinte, în absenţa unor limitări 
sociale, competiţia regresează în ceea ce critică, într-
un monopol care exclude din start forme alternative de 
relaţionare. Fapt confirmat şi de tendinţa contemporană 
de a vedea în stat un fel de extensie corporatistă presat 
în continuu să fie „competitiv” prin adoptarea unor 
politici de austeritate bugetară ori prin externalizare a 
costurilor cu ajutorul unor privatizări masive. Rezumând, 
însă, „inovaţia” centrală a neoliberalismului pare să fie 
aceea de a stimula negaţia doar pentru a o nega, apoi, 
generalizând-o. În loc să inhibe gesturile critice la adresa 
sa, neoliberalismul le înglobează într-o masă enormă de 
gesturi pseudo-critice, expresie a unui sistem „generos” 
care se hrăneşte din negaţie pentru că (nu-i aşa?) 
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„competiţia” de idei este absolut „naturală”. Concomitent, 
neoliberalismul e corelativ şi cu răspândirea unui 
capitalism „speculativ” rezultat în urma intersectării mai 
multor factori, precum creşterea sectorului de servicii, 
a speculaţiilor financiare şi a tehnologiilor virtuale. 
Rezultatul e o nouă răsturnare dialectică în care pseudo-
activismul specific capitalismului anterior lasă locul unui 
pseudo-intelectualism generalizat. În loc să imite practica 
transformându-se în producţie standardizată de idei, cum 
se întâmpla înainte, teoria devine ea însăşi model pentru 
ce ar trebui să însemne muncă „adevărată”. De aceea, în 
neoliberalism, mesajul ideologic dominant pare să fie 
acela de a ne transforma cu toţii în burghezi plesnind de 
iniţiativă. Nu ni se transmite peste tot că antreprenorul (sau 
în medii mai rafinate, hipsterul) deţine cheia împlinirii 
sociale pentru că are mereu tolba plină de idei creative? 
Mesaj cu atât mai credibil cu cât aflăm conspirativ că în 
viitorul nu foarte îndepărtat muncile repetitive (fizice 
ori intelectuale) vor fi complet acaparate de roboţi, 
doar joburile creative ducând mai departe stindardul 
excepţionalismului speciei umane şi, bineînţeles, al 
capitalismului. Aşadar, dubla negaţie a neoliberalismului 
contemporan poate fi redusă la următoarea formulă: 
„realitatea socială nu e produsul muncii repetitive, deci 
nu există muncă (generând valoare adăugată) decât sub 
forma creativităţii intelectuale”.19

2029

Odată ce am trasat potretul-robot al celor trei 
stadii ale capitalismului, putem, în acelaşi spirit adornian, 
să vedem în mişcările de protest din anii 1960 expresia 
unui moment de inflexiune care marchează trecerea 
de la capitalismul de tip monopolist la cel neoliberal. 
Pe de o parte, observaţia lui Adorno din polemica sa 
cu Marcuse că protestele studenţilor nu au un caracter 
revoluţionar întrucât situaţia obiectivă o împiedică are în 
vedere similitudinea structurală dintre pseudo-activismul 
specific capitalismului de stat şi obsesia protestatarilor de 
a lăsa teoria deoparte în favoarea unui praxis nemijlocit 
de schimbare socială. Fără a fi conștienți, studenţii par 
să reitereze compulsivitatea productivă a sistemului pe 
care vor să-l schimbe, la fel de vizibilă nu doar în isteria 
fascistă de a respinge pălăvrăgeala în numele acţiunii 
hotărâte, ci şi în tehnicile de marketing care-ţi induc ideea 
unui consum care ar presupune în mod automat efort 
învăţând, bunăoară, cum să asamblezi de unul singur 
produsele achiziţionate pe modelul „do it yourself!”.20

Pe de altă parte, protestele vin şi cu un element 
de noutate care anticipează evoluţia neoliberală de mai 
târziu, vizibil în chiar faptul că agenţii schimbării nu sunt 
masele de muncitori, ci cohortele de studenţi cu rândurile 
îngroşate masiv în urma democratizării postbelice a 
sistemului de învăţământ superior. Așadar, nu am putea 
înțelege apariţia „Noii Stângi” şi ca pe o prefigurare 

a dominaţiei intelectualismului din capitalismul 
neoliberal? E chiar o coincidență faptul că după anii 
1980 protestele cu acoperire mediatică au fost, de regulă, 
cele care intrau în pattern-ul gesturilor contestatare post-
muncă, de la cele identitare, până la cele ecologiste sau, 
mai nou, anti-corupție? Odată instalat, neoliberalismul 
reuşeşte să îngroape „întreaga problematică a injustiţiei 
fundamentale înrădăcinată în structurile economiei 
politice”21 favorizând financiar și mediatic mişcările 
creative de tip „post-materialist”22 care, chiar legitime 
fiind, nu mai chestionează cauzele structurale ale 
profiturilor și dominaţiei sociale.23

Robotizarea care începe deja să ameninţe cu 
eliminarea definitivă a muncilor repetitive lăsând pe 
dinafară mase enorme de oameni va pune presiune 
suplimentară pentru a-i face pe unii, tot mai puţini, să 
se asigure că munca şi protestele lor vor fi îndeajuns 
de creative încât să merite dreptul de a fi exploataţi în 
continuare. Dacă, în schimb, Ray Kurzweil are dreptate 
şi până în 2029 inteligenţa artificială va ajunge la fel de 
sofisticată precum cea umană, atunci s-a zis şi cu această 
speranţă. Tot ce mai rămâne e, poate, doar o revoltă 
roboţilor împotriva unui capitalism uman, mult prea 
uman. 
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Andrei CHIȚU

Spectrul lui Stirner

Dezbaterile ce înconjoară protestele din 1968 din 
Germania pot fi fundamental reduse la două concepții 
despre rolul pe care teoria critică, sau critica materialistă 
îl joacă într-un posibil proiect politic de depășire a 
prezentului. De la distanță, am putea spune că prima ar 
fi cea care, cu prețul înnămolirii conceptuale și implicit 
a pierderii relevanței practice ține cu dinții de holismul 
ei metodologic, iar cealaltă, invers, cu prețul pierderii 
coerenței cu sine caută pasajul către organizare  și acțiune 
politică. Prima ar fi concepția lui Adorno din perspectiva 
lui Hans-Jürgen Krahl, a doua ar fi poziția lui Krahl 
în ochii lui Adorno. Sacrificarea practicii politice pe 
altarul consecvenței teoretice duce la caracterul abstract, 
idealist al teoriei, potențialmente chiar reacționar. De 
cealaltă parte sacrificarea coerenței teoretice, duce la 
false opoziții într-o pseudo-realitate, la o activitate fals 
politică, din nou, potențialmente chiar reacționară.

Că apele sunt mult mai tulburi decât atât vedem 
în dezbaterea dintre cei doi, dezbaterea de prim-plan din 
jurul ’68-ului german, iscată printre altele de episodul 
celebru al desolidarizarii lui Adorno de mișcarea 
studențească. Una dintre urmările acestui episod 
este că de atunci încoace, anecdotele cu tabieturile și 
instinctele de Spießbürger ale lui Adorno sunt moneda 
cu care se cumpără radicalism cu credibilitate. Adorno 
ar opune individualismul burghez solidarității, estetica 
grevei generale. De aici se inferează adeseori pe lângă 
“slăbiciunea” subiectivă a autorului (pe care el o 
concede) și varii neajunsuri imanente variantei de teorie 
critică pe care el o propune. Dincolo de dezbaterile, mai 
mult sau mai puțin sterile, dacă Adorno a avut dreptate 
sau nu, merită să analizăm raționamentul din spatele 
diagnosticului pe care Adorno îl pune așa-numitei 
mișcări anti-autoritare. Pentru aceasta, textele lui Krahl 
sunt o resursă excelentă dintr-o dublă perspectivă. El 
este atât un intim cunoscător al teoriei critice, doctorand 
al lui Adorno, cât și un cronicar din interior al mișcări 
anti-autoritare în care a crezut probabil mai mult decât a 
crezut ea în ea însăși. 

Născută din protestele împotriva reformei 
“tehnocratice” a universităților, extinzându-se în urma 
protestelor împotriva noii legi a stării de urgență, a 
monopolului mediatic al editurii Springer, a vizitei 
Shah-ului iranian în Berlinul de Vest și a războiului din 
Vietnam, mișcarea antiautoritară ajunge în punctul în care, 
din perspectiva lui Krahl, trebuie să își pună problema 
propriei organizări dacă este să fie sâmburele “revoluției 
în metropole”. Subtil, Krahl știe că acționismul emfatic 
demonstrat de valul perpetuu de proteste  este mai 
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degrabă un simptom al anxietății cauzate de  inexistența 
unei organizări coerente a participanților care să permită 
o viziune pe termen lung. Fiecare nou protest confirmă 
tacit absența unei mișcări revoluționare pe care Krahl o 
vede ca singura ieșire din prezent.

Fundalul teoretic al mișcării antiautoritare 
germane este conferit de un eseu al lui Max Horkheimer, 
Autoritärer Staat, în care părintele Școlii de la Frankfurt 
descrie noul consens postbelic a cărui stabilitate și 
legitimitate este cumpărată cu prețul autonomiei unei 
burghezii tot mai restrânse, într-un proces accelerat 
de proletarizare și lărgirea unui aparat birocratic ce 
trebuie să administreze efectele unui sistem în care nu 
munca devine obsoletă ci muncitorii. Depolitizarea și 
subsumarea realității sociale unei logici administrative 
și tehnocratice sunt costurile prosperității. De aici, 
Krahl observă situația nefavorabilă în care mișcarea 
antiautoritară se află. Confruntată cu opoziția statului 
legitimată prin consensul apatic al păturilor largi, 
protestele nu pot genera o mișcare de masă. Reformismul, 
a cărui misiune istorică este oricum încheiată prin însăși 
apariția statului autoritar contra căruia Krahl militează, 
nu rămâne decât o tentație perpetuă ce sfârșește în 
depolitizare și afirmarea status quo-ului. Mai mult, 
adecvarea tactică la conștiința falsă a salariaților și a 
păturilor largi înseamnă renunțarea la singurul criteriu 
al succesului, anume politizarea maselor. Rămân 
așadar grupuri specifice a căror conștiință politică 
este încă deschisă: studenții, elevii, tinerii muncitori. 
Politizarea și organizarea lor politică de durată, ce să 
supraviețuiască unei încetări momentane a protestelor ar 
fi miza dezbaterii pe care mișcarea antiautoritară trebuie 
să o poarte cu sine.

Krahl vede ca miză a acestei  dezbateri asupra 
organizării necesitatea articulării unui Realitätsprinzip, a 
unui concept pozitiv de alienare care să circumscrie și să 
structureze spațiul conceptual în care o discuție despre 
strategia pe termen lung a mișcării să fie posibilă. Numai 
că tocmai articularea acesti concept de alienare pare să se 
opună însăși înțelegerii de sine a “antiautoritarismului” 
profesat, “asocierii libere de indivizi solidari și 
autonomi”.  Această opoziție este conform lui Krahl 
generată de mecanisme pre-politice, de o conștiință 
falsă mic-burghez stirneriană ce stă la baza idealului de 
emancipare al conștiinței antiautoritare. 

Aluzia la Max Stirner este aici foarte sugestivă 
pentru a ajunge la nodul polemicii între Krahl și Adorno. 
Dacă pentru Krahl sedimentele stirneriene sunt strict 
un impas, “o boală a copilăriei” în drumul organzării 
mișcării antiautoritare, pentru Adorno formula 
stirneriană de anarhism reprezintă conștiința falsă, 
structura fundamentală a subiectivității șaișoptiste și a 
individualității burgheze în general.

Max Stirner este ținta părții a treia a unui celebru 
fragment polemic din Ideologia germană a lui Marx, 

unul dintre textele ce au influențat major traiectoria 
Școlii de la Frankfurt și în special pe cea a lui Adorno 
(Jargon der Eigentlichkeit are și subtitlul Zur deutschen 
Ideologie, Adorno văzându-l pe Heidegger, în anumite 
privințe, ca o iterare contemporană a lui Stirner).

Stirner expune o teorie a individualității mai 
degrabă asemănătoare unui motivational speaker 
contemporan sau unui vânzător de dezvoltare personală 
decât lui Hegel pe care îl “apropriază critic”. Pentru 
Stirner, pe scurt, traiectoria emancipării, strict individuală 
este un șir de “auto-descoperiri” ce se rezumă strict 
la relația conștiinței individuale cu sine ce ar trebui 
să rezulte într-un final în luarea în posesie a propriei 
unicități. Aceată unicitate este câștigată prin lepădarea de 
constrângeri externe ce îl forțează pe individ să acționeze 
întru realizarea unui “egoism” străin. Scopul emancipării 
este astfel descoperirea formei specific individuale de 
“egoism”, ca mod personalizat de apropriere a lumii. 
Bineînțeles, respectivul proces de auto-descoperire 
este până la urmă unul de auto-constituire și bineînțeles 
aproprierea lumii este simultan generarea ei. 

Ce îl interesează pe Marx în această enormă 
platitudine este întrebarea de unde vine conținutul 
pe care respectiva conștiință stirneriană, eliberată de 
jugul heteronomiei conchinde că îl auto-generează. 
Tocmai pentru a legitima realitatea egoismului propus, 
Stirner trebuie să abstragă conștiința individuală de 
orice formă de determinare ce ar putea exista în viața 
socială a individului, lăsând întrebarea asupra cauzei 
sau conținutului auto-descoperirilor de sine în plop. 
Marx sugerează, profund hegelian, că o astfel de teorie 
a unei individualități indeterminate și abstracte, în 
relația ei atât cu lumea cât și cu sine este una profund 
permeabilă în conținutul ei la realitatea concretă a 
autorului pentru care acesta nu are mijloace de mediere 
(fiindcă nu o tematizează). Adoptarea ei condamnă pe 
egoistul stirnerian la dependență de propria situație ale 
cărei răspunsuri și dispoziții ready-made le adoptă sub 
forma unei alegeri libere. Iluzia aceasta a libertății și 
autoposesiei este o formă foarte determinată și istoric 
mediată de naivitate, specifică conform lui Marx unui 
Bildungsbürgertum, unei burghezii intelectuale, și a 
formei specifice de muncă pe care aceasta o prestează. 
Acest lucru îl trădează tendința eminamente idealistă 
de reduce conceptul de ideologie la cel de iluzie 
epistemologică sau de a înțelege istoria analog unei 
biografii intelectuale umane, ca un proces progresiv de 
eliberare de iluzii. 

Krahl știe că nucleul ideologic al mișcării anti-
autoritare, dincolo de scandările revoluționare de 
la proteste, este progresivismul burghez stirnerian. 
În acest sens pentru el imboldul pentru dezbaterea 
asupra organizării este unul eminamente autocritic, de 
reflecție asupra propriei poziții sociale a participanților, 
de reflexie asupra experienței mișcării antiautoritare, 
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posibilității de continuare și  de a media sau suprima 
opoziția liberal-legalistă dintre solidaritate și autonomie. 
Nucleul stirnerian de mistificare și negare a realității 
sociale,  de permanentă privatizare a luptei politice și 
implicit de  adâncire a conflictului dintre solidaritate și 
autonomie duce finalmente la disoluția mișcării. Se poate 
astfel spune că în fond mișcarea antiautoritară șaișoptistă 
nu a supraviețuit propriei autoreflecții. 

În perioada de dezintegrare, Krahl a fost, 
previzibil, atacat pe flancul stâng. Exasperați de 
discuțiile lungi, disensiuni interne și terapie de grup unii 
membrii cer explicit “lichidarea fazei antiautoritare” în 
favoarea unei structuri disciplinate leniniste, singura 
capabilă de a realiza mobilizarea pe termen lung căutată. 
Krahl vede originea acestei linii militante tocmai într-o 
rezistență scăzuta la experiența frustrantă și lentă a 
politizării. Ea este, după cum Krahl vede în bună linie 
adorniană, un complemet simptomatic al conștiinței 
false mic-burgheze stirneriene, un mecanism de 
apărare. Ea izvorăște din tendința de a acoperii și a trece 
decizionistic în plan secund tocmai contradicțiile istorice 
ale mișcării antiautoritare ce ar trebui înfruntate. Exact 
această eschivă îmbrăcată în militantism condamnă noua 
ortodoxie la irelevanță politică, subculturalizare.

Ironia face ca tocmai argumentele pe care Krahl le 
mobilizează contra lui Adorno, respectiv intelectualismul 
și elitismul să fie mobilizate împotriva lui dinspre linia 
“ortodoxă”. Paradoxul care  nu îi scapă lui Adorno este 
exact această suspiciune față de intelectuali din partea 
unei mișcări în mare parte universitară, la rândul ei 
criticată ca “intelectuală”. Dezideratul abolirii opoziției 
dintre teorie și practică, bineînțeles abstractă și iluzorie, 
și implicit al depășirii dialecticii, generează în linie 
adorniană o nouă formă de idealism decizionist în 
hainele unei fetișizări a concretului, ce îl fac pe filosof 
să vadă paralele sinistre cu gândirea generației parinților 
studenților șaișoptiști. Gândirea dislocată de realizarea ei 
într-un context imediat ar fi pentru practicianul șaișoptist 
în cel mai bun caz o eschivă, un act gol sau poate însăși 
o formă de represiune și nu expresia unei realități 
blocate. În Resignation, textul în care Adorno răspunde 
criticilor săi șaișoptiști, Adorno discută o singură latură 
a problemei relației între teorie și practică. De aici și 
impresia pe care textul o face, de a fi o pledoarie, ce-i 
drept elegantă, pentru “rezistență prin cultură”. Anume 
vede suprimarea opoziției între teorie și practică strict 
unilateral de partea practicii, iar acest lucru ar duce 
la forme cedare tactică în fața unei necesități politice 
a momentului, a unei colectivități care nu are altă 
rațiune de a fi decât de a satisface setea de colectivitate 
(fundamental reacționară) a individului abstract. 

Odată cu calmarea protestelor și fragmentarea 
mișcării antiautoritare începe  Marșul cel Lung prin 
instituții (și în cautare de sine) al foștilor membrii, de 
la școli de țară și media până în Parlamentul European.  
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Rudi Dutschke vedea în marșul prin instituții șansa 
unei democratizări din interior a sistemului politic, 
aducând prin schimbul de generații dezideratele 
mișcării antiautoritare în universități, administrație sau 
politică. După trecerea în irelevanță sau terorism a nou 
reinventatei aripi leninist-maoiste, procesul de repudiere 
publică al acesteia de către foștii membrii ai mișcării 
antiautoritare le oferă acestora din urmă șansa de a 
pătrunde în mainstream-ul instituțional și politic german. 
La schimb ei au oferit tinerei republici federale un “păcat 
al tinereții” mult mai digerabil decât trecutul nazist.

 Repudierea se petrece, evident dialectic prin 
descoperirea unei noi forme de naivitate politică a cărei 
deșteptare a fost exact 68-ul. Depolitizarea pe care o 
deplângea Krahl în rândul păturii muncitorești industriale 
opunând-o aparentei politizări a mișcării studențești, 
sfârșește printr-o ideologie anti-ideologie, singura formă 
de obiectivitate rațională, deci reală.

Cei care protestau atunci împotriva noii legii a 
stării de urgență și denunțau caracterul fascist al statului 
pot spune acum liniștit “Statul suntem noi” solidificând  
depolitizarea și fetișizarea acestuia ca analogon al 
individului antiautoritar. Pseudo-realitatea șaisoptiștilor 
este astăzi realitatea unui stat care, conform propriilor 
ideologi fost-șaișoptiști încetează să mai fie o instituție a 
alienării ci vehicul al realizării de sine, o rețea terapeutică. 
Cum să nu fii patriot? Trecerea de la Adorno la Mao nu 
a fost astfel decât trecerea de la Hitler la Helmut Kohl.

Claudiu GAIU

Deschiderea pieței dorinței
(Lecturi Clouscard 1)

O	polemică
Spre sfârșitul anilor 90, apele se despărțiseră. 

Cele două văluri, cel al conflictului între două sisteme 
opuse și cel al triumfalismul căderii autocrațiilor 
răsăritene, se risipiseră. Acum se vedea bine. Spiritul 
contestatar din  mai 68 nu fusese altceva decât semnul 
unei contrarevoluții, desigur libertare în moravuri, 
pentru a camufla mai bine asaltul asupra societății. Însă 
chiar la începutul  acestei perioade de umbre și miraje, 
găsim un op vizionar semnat de Michel Clouscard. În 
1973, el scrie pamfletul  „Neofascismul și ideologia 
dorinței”. E prima sa lucrare de după o monumentală 
istorie a claselor sociale în Franța, „Ființa și codul” 
(1972), o decriptare marxistă a apariției și evoluției 
nobilimii și burgheziei. În ciuda caracterului său 
punctual, broșura anunță începutul unor analize asupra 
structurărilor societății contemporane, din care cea 
mai populară va fi „Capitalismul seducției” (1981). 
În „Neofascismul și ideologia dorinței”, a cărei primă 
ediție purta și subtitlul „acești tartufi ai revoluției”, 
Michel Clouscard se apleacă asupra a doi dintre maeștrii 
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gândirii șaișoptiste, Herbert Marcuse și Gilles Deleuze, 
nu pentru a analiza opera sau ideile lor, ci pentru a-i trata 
ca simptoame ale vremurilor în curs. Mai precis, freudo-
marxismul – ca întreprindere filosofică începută de 
Wilhelm Reich, cunoscând succesul odată cu mișcările 
societale emancipatoare care adoptă unele din ideile lui 
Marcuse și se desăvârșește în schizoanaliza teoretizată 
de cuplul Deleuze-Guattari – ar fi ideologia specifică 
unei noi intelighenția care exprimă concepțiile izvorâte 
din pozițiile afectate sau manipulările suferite de noile 
pături sociale ivite în neocapitalism. Cele două părți ale 
eseului, prima sub semnul lui Marcuse, cea de a doua 
a lui Deleuze, ca mărci de producție culturală căutate 
de consumatorii de escapade intelectuale și de strategii 
mondene de parvenire, privesc pe rând autoiluzionarea 
depășirii luptei de clasă în noua societate postbelică, 
respectiv, începuturile a ceea ce Michel Clouscard 
va numi, în tradiția unei artei comuniste a invectivei 
teoretice a cărei istorie poate fi retrasată de la Troțki la 
Pasolini, „neofascism”. 

Analiza lui Clouscard face parte din încercările 
gânditorilor comuniști de a da seama de schimbările 
societale ale capitalismului industrializat, de amânarea 
fără termen a unei revoluții socialiste în Apus, de 
criticile etatismului sovietic. Meritul său este de a fi 
reperat foarte devreme deturnarea ideologică efectuată 
sub numele european „filozofie postmodernă”, sau cel 
american de „French Theory”. El identifică un precursor 
al curentului în freudo-marxismul lui Herbert Marcuse. 
(Iată și originea pentru cei ce s-au întrebat de unde vine 
formularea injuriei azi la modă  între foști amici politici 
de „sexo-marxism”, formulă la fel de vagă și lipsită de 
acoperire ca și dificil identificabila „Școală de Frankfurt” 
din interviurile Anei Blandiana). Aducerea lui Clouscard 
în dezbatere aruncă lumini asupra liberalismului 
contemporan și a curentelor intelectuale care l-au 
susținut, mai ales scepticismul ultraspeculativ al numitei 
„filosofii postmoderne”. E o întreagă problematică, 
din care partea cea mai vizibilă e azi repoziționarea 
cercurilor progresiste în raport cu Foucault (și mai puțin 
față de Deleuze)1, ca reprezentant al acestei direcții de 
gândire, și care întârzie să prindă cheag în literatura 
teoretică română, blocată în cele mai spectaculoase 
alianțe politico-universitaro-matrimoniale. „Critici ai 
lui Foucault, ai spus?- cu siguranță oamenii ăștia nu 
l-au citit nici măcar superficial” – sună refuzul decalării 
și stagnării suficiente, exprimată desigur pe o rețea de 
socializare sau în aparté-ul informal al vreunui vernisaj. 
Privind comparativ spre anii 70, așa închistate cum or 
fi fost, institutele și revistele oficiale ale Academiei 
Republicii Socialiste din România sunt mai conectate la 
actualitatea internațională. Și putem invoca fără umbră 
de ironie documentatele recenzii sau studii publicate 
de autori marxiști la vremea respectivă. Pe lângă deja 
consacratul Nicolae Tertulian, mai amintim pe Gabriel 

Liiceanu, „Herbert Marcuse. Omul unidimensional” în 
Revista de referate și recenzii (vol5/1968); în aceeași 
revistă, un an mai târziu, pe Ion Florea, „Marcuse 
H. Omul în societatea industrială” (vol. 5/1969); pe 
Vladimir Tismăneanu, „O retușare a „teoriei critice” 
marcusiene”, în Revista de Filozofie (tomul XXII/1975); 
toate aceste încercări culminând cu solida lucrare de 
doctorat susținută de Andrei Marga, la Cluj, cu titlul 
de „Fenomenul Marcuse” (1976), sub coordonarea lui 
Nicolae Kallós și publicată în 1980. Alături de aceștia 
merită menționat cazul special al lui Vasile Dem. 
Zamfirescu, care în aceeași ani ajunge la Marcuse 
prin preocuparea sa pentru psihanaliză. Toți acești 
teoreticieni identifică cazul curios al unui autor care ar 
aparține atât tradiției premarxiste a socialismului utopic, 
cât și unui umanism marxist postbelic ce dă seama de 
ultimele transformări ale capitalismului. 

Cealaltă parte a analizei lui Clouscard, momentul 
Deleuze, nu are recepție românească antenouăzecistă, 
iar pentru autorul francez tocmai asocierea dintre 
freudo-marxism și schizo-analiza produsă de Deleuze & 
Guattari îi permite intuițiile socio-filosofice ale acestui 
text polemic. Iar nouă lectura unei versiuni a preistoriei 
„filosofiei postmoderne”. Această asociere de autori îi 
permite o critică socio-economică la Marcuse și teoretică 
mai radicală decât ambiguitatea poziției exprimate de 
reprezentanții marxismului oficial din Est.  

În fine, polemica lui Clouscard e începutul unei 
rescrieri teoretice a unui „mai 68”, nu cel intelectual, 
spontaneist, universitar, ci unul paralel, solidar cu primul 
la început, cel al mișcării muncitorești, al sindicatului 
CGT și al partidului comunist.  

Zuhanden sau pe ce fel de bunuri pui mâna
În lectura simptomatologică propusă, momentul 

Marcuse e cel al eliminării producătorilor. Pentru 
filosoful germano-american, proletariatul ar fi abandonat 
idealurile revoluționare, fiind cointeresat la status quo-
ul progresului tehnologic prin accesul la bunurile care-i 
modifică modul de viață și viziunea asupra istoriei. 
Automobilul sau mașina de spălat l-ar fi îndepărtat pe 
muncitor de sensibilitatea anticapitalistă a strămoșilor 
săi descriși de Dickens sau Zola. Marcuse privește în 
schimb cu speranță spre rebeliunea tinerilor americani 
și europeni în favoarea rezistențelor anticoloniale și 
împotriva societății de consum. Ca sociolog, Clouscard 
preda această disciplină la Poitier, e de părere că 
diagnosticul marcusian cade prea rapid și fără o 
examinare detaliată și reflectată a noilor stratificări 
sociale aduse de progresul tehnic. De partea lui Herbert 
Marcuse, se poate invoca o mai mare atenție pentru 
luptele de eliberare națională din fosta Indochină și 
solidaritatea exprimată în universitățile americane 
cu aceste mișcări. Subiectul e absent din micul op 
clouscardian, însă, istoria pare să-i dea dreptate: opoziția 
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pacifistă a campusurilor din SUA și guerila Vietcong rămân la fel de străine una de cealaltă ca și gărzile roșii 
ale revoluției culturale chineze și anarho-mao-spontecșii, termen prin care și-a autodefinit fostul ministru german 
Joschka Fischer trecutul său anarhist, maoist și spontaneist. Solidaritatea cu lupte antiimperialiste îndepărtate nu 
înseamnă neapărat înțelegerea și teoretizarea situației mondiale, pe care Michel Clouscard o schițează în câteva din 
tezele sale publicate sub titlu de „Pagubele practicii liberale” (1987).

Aprofundând reproșul pe care-l aduce în general freudo-marxismului și lui Herbert Marcuse în particular, 
filosoful francez propune un tabel al claselor sociale definite conform nivelului de viață și care ar urma să definească 
mai precis rolul proletariatului în capitalismul postbelic. Mai întâi, în societatea burgheză tradițională, avem pătura 
cea mai de jos, muncitorimea, care are acces doar la bunuri de subzistență, urmează păturile intermediare ale 
burgheziei mici și mijlocii care au acces la bunuri de confort și, în vârful ierarhiei, marea burghezie ce se definește 
prin accesul la bunuri de lux. Doar burghezia are acces la capitalul funciar și cel imobiliar. În noua societate, 
construită de neocapitalism, bunurile de subzistență caracterizează muncitorii emigranți, în vreme ce proletariatul 
accede la bunuri de echipament. Urmează apoi mica burghezie care accede la bunuri de consum și de standing, 
burghezia mijlocie ajunge la bunuri de conform, iar luxul e rezervat marii burghezii. Doar ultimele două straturi ale 
burgheziei mai posedând bunuri funciare și imobiliare. 

Mai intuitivă decât descrierea e reproducerea tabelelor lui Michel Clouscard:

Societatea burgheză tradițională

Bunuri de subzistență Proletariat -
Bunuri de confort burghezia mică și mijlocie funciar și imobiliar
Bunuri de lux marea burghezie

Noua societatea (neocapitalism)

Bunuri de subzistență muncitori străini -
Bunuri de capital Proletariat -
Bunuri de consum și de standing mica burghezie -
Bunuri de confort burghezia mijlocie funciar și imobiliar
Bunuri de lux marea burghezie

 Așadar, în opoziție cu Marcuse, proletariatul clouscardian nu are acces la acele bunuri de consum care l-ar 
împinge spre trădarea vocației sale revoluționare. Michel Clouscard preia o distincție venită din economia clasică 
între bunuri de consum și bunuri durabile, ultimele intrate în literatura economică românească fie pe filieră franceză 
ca „bunuri de echipament” (biens d’equipement), fie pe filieră anglo-saxonă ca „bunuri de tip capital” (capital 
goods), mai scurt, „bunuri de capital”. Preferăm terminologia franceză, mai rară în zilele noastre, nu din lenea de a 
risca o traducere, ci pentru că versiunea engleză sugerează o asimilare cu factorii de producție, care pot merge de la 
propriul corp până la posesia pământul exploatat agricol. Or, Clouscard urmărește stratificarea socială din punctul de 
vedere al nivelului de viață, condițiile materiale care condiționează un anumit gen de viață. Noutatea epocii studiate 
de autorul prezentat e apariția unor noi clase medii, care din punct de vedere material se disting de proletariat prin 
accesul la bunuri de consum. Dacă producătorii ar consuma bunurile produse, susține Clouscard, revoluția ar fi 
deja împlinită. Proletariatul marcusian abjură socialismul pentru că societatea de consum ar fi împlinit promisiunile 
legate de răsturnarea capitalismului. E amăgirea strecurată odată cu lectura „eliberatoare” din Eros și civilizație. Și 
apoi așteptările puse în clase muncitoare, iată, trădătoare, sunt nesemnificative în raport cu oprimarea milenară a 
libidoului.

Bunurile de echipament sunt o extensie a bunurilor de subzistență și mijlocul de realizare a acestora. Ele pot fi 
colective, ținând de infrastructura datorată dezvoltării economice, de care profită și publicul (electricitate, canalizare, 
telefonie), la care se adaugă rețeaua școlară și sanitară. Urmează bunurile de echipament familiale, mașina de 
spălat, frigiderul, automobilul, care sunt imanente subzistenței. Nu consumăm rigolele, frigiderul, mașinile. Limita 
acestora sunt bunurile de echipament destinate distracției cum au fost și mai sunt radioul, televiziunea și, mai recent, 
computerul. Toate acestea servesc recreerii forței productive. Chiar dacă conține mesaje publicitare explicite sau 
implicite, aceste bunuri reprezintă o ameliorare a condițiilor materiale ale proletariatului, fără ca ele să conducă la o 
îmburghezire. Dimpotrivă, va indica Michel Clouscard, mai târziu, proletarizarea e cea care avansează și cuprinde 
noi pături ale societății. Veniturile noilor clase situate între adevărații profitori ai plus-valorii și producători tind să 
le echivaleze pe cele ale straturilor inferioare ale societății, unindu-le interesele, ceea ce o ar trebui urmărit și pus ca 
temelie a oricărei viitoare politici progresiste. 

Bunurile de consum încep cu mica burghezie, o lume sub asediu, pentru că tradițional își justifica surplusul 
prin abstinență, iar noua societate îi impune un tip de existență ce năruie morala austeră, întreținută de spaima 
decăderii. Imaginea epocii este dată de noua burghezie a gulerelor albe provenită din sectorul terțiar, administrație, 
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cadrele și conducerea întreprinderilor mici și mijlocii 
din sectorul privat sau de stat. Ea scapă zgârceniei 
chivernisirii spre o risipă asigurată de credit. Dar dacă 
scapă opresiunii nevoilor necesare, noii clase îi este 
interzis accesul la confort și lux. Acesta este regimul 
societății de consum. Spre deosebire de mica burghezie 
tradițională econoamă sau care reinvestește în mijloace 
de producție, gulerele albe caută un consum imediat care 
are o dublă semnificație de clasă:  promoțională, vitrină 
a progresului tehno-social, și diferențială, îndepărtarea 
de originea țărănească sau proletară. Ajungem 
la problema standingului ca substitut al luxului. 
Parvenitul va achiziționa inutilul ca o spiritualizare, ca 
demarcație de materialitatea bunurilor de subzistență 
și de echipament prin încercarea dintru-nceput eșuată 
de a recrea prin obiecte de serie universul obiectelor 
frumoase ale marii burghezii. Bunurile de standing 
se înscriu și accentuează domeniul vieții burgheze 
consemnat de Capitalul lui Marx sub „cheltuieli de 
reprezentare”: la vremea respectivă trăsura, jobenul, 
croitorul cel mai la modă, venind mai încoace, gadgetul 
mereu reînnoit. E un consum ostentatoriu de semne, de 
unde privilegiul acestei clase de a deveni purtătoarea 
de mesaj a neocapitalismului și media în jurul căreia 
se creează iluzia omogenizării claselor. Și pentru că 
sferele micii burghezii tradiționale rezistă sărăcindu-
se, proiectul clasei unice ocultează conflictul social, 
iar aici Marcuse și discipolii săi joacă un rol important, 
prin abaterea atenției spre conflictul dintre tați și fii, mai 
precis valorile aride tradiționale ale consumului rarității 
contra generozității consumului liber și estetizant al 
produselor de serie. 

Împotriva unei interpretări simpliste, susținute 
de reflecțiile lui Herbert Marcuse și ale urmașilor săi, 
azi teoriile lui Michael Hardt și Antonio Negri, care 
poate avea diverse variații, mergând de la trădarea până 
la dispariția proletariatului, Michel Clouscard începe 
prin a descrie condițiile materiale definitorii pentru 
fiecare strat social. Există un progres al nivelului de 
viață constatat prin accesul proletariatului la bunuri 
de echipament, minimă recuperare a plus-valorii 
extorcate din producție. Vechea condiție îndobitocitoare 
a reducerii vieții la subzistență e reportată asupra 
unei noi subclase, cea a emigranților. Deasupra lor 
se situează o nouă mică burghezie sub amenințarea 
reproletarizării sau chiar în curs de proletarizare și care 
participă parțial la exploatarea producătorilor. Prin 
accesul ei la bunuri de consum, ea devine purtătoarea 
valorilor neocapitalismului și e supusă unei condiționări 
ideologice riguroase, resimțite ca eliberare de nevoile 
imediate prin risipa consumului. Mai sus în ierarhia 
socială, găsim adevărații beneficiari ai redistribuției 
economice, burghezia mijlocie și mare, pentru care 
consumul e doar un accesoriu. Ea se va defini mai ales 
prin proprietatea imobiliară și funciară. Consumul său 

de serie intră în sfera luxului, adică a unei reconstrucții 
a rarității ce impune bariere financiare în accesul la 
stratosfera socială. Standingul mai există doar pentru 
a distinge discreția vechimii unui clan în fața etalării 
deșănțate a noilor îmbogățiți. 

Inconștientul	consumului
Plecând de la această stratificare a bunurilor, 

autorul purcede la o decriptare a genurilor de viață permise 
de amintitele condiționări materiale. În limbajul azi 
învechit al marxismelor mai mult sau mai puțin oficiale, 
ar fi trecerea de la infrastructură la suprastructură, între 
cele două existând pentru autorul pamfletului un raport 
cvasi imediat și adesea ascuns. Clouscard își creează un 
instrument de lucru, conceptul unui inconștient marxist, 
opus tradiției freudo-marxiste: burghezia în mijlocul 
unei vieți dotate cu bunuri de echipament și de consum 
poate uita producția muncitorească din spatele acestora. 
Inconștientul burghez e ignorarea necesității producției, 
imposibilă pentru celelalte categorii. Libidoul claselor 
dominante este manifestarea acestei reprimări, și cu cât 
acesta e mai exuberant, el semnalează o mai deplorabilă 
stare a proletariatului. Or, iluzia unei umanități 
inaugurale, sexual plenare și polimorfe ce ritmează 
discursul contestatar marcusian, nu e decât modul 
de viață dorit de parveniții noului sistem. Revoluția 
moravurilor e un instrument de extindere a pieței, o 
armă împotriva rezistențelor tradiționale fie burgheze, 
fie populare, pentru a impune valorile consumului: 
risipa, sărbătoarea, libidinalitatea. Modelului noilor 
forme de consum va adopta postura unei emancipări 
prin transgresiune, imanente noilor mărfuri de serie 
pentru a mătura modurile de producție anterioare. De 
acum înainte a consuma înseamnă a fi liber, a juisa, a 
fi revoluționar! Mai eficiente decât vechile arme ale 
capitalismului tradițional, mereu disponibile, cum e 
dumpingul, invazia noilor piețe se va realiza prin servicii 
de publicitate, marketing și media, a căror dezvoltare 
îi sugerează lui Clouscard și expresia de „capitalism al 
seducției” prin care descrie organizarea economică a 
anilor 70. 

Strategia genială a capitalismului seducției 
e de a se prezenta ca protest nu numai împotriva 
lumii tradiționale, dar chiar și împotriva societății 
de consum. Și va face acest lucru promovând două 
sectoare, unul promoțional și transgresiv, iar celălalt al 
consumului de masă. Iar aici freudo-marxismul joacă 
un rol publicitar prezentând acest decalaj funcțional ca 
ruptură revoluționară. Căutând marginalitatea, tinerețea, 
feminitatea, intelectualitatea sau chiar nevroza ca 
substitute ale clasei proletare, neocapitalismul și 
propagandiștii săi din stânga intelectuală selectează 
elementele cele mai îndepărtate de producție și de 
lumea salarială. Ocultează apoi stratificarea socială 
a marginalilor, tinerilor, femeilor, intelectualilor și 
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nevrozaților și integrarea lor în societate cu cât urcăm 
mai mult scara socială. În fine propune această integrare 
sub forma emancipării transgresive, imediate și spontane 
care va fi consumul privilegiaților. 

Ce sectoare produc însă nevoile care vor defini 
de acum înainte subiectivitatea dorinței în regimul 
capitalismului seducției? Primul ar fi cel al industriei 
loisirului cuprinzând bunuri și servicii ce aduc timpul 
liber în sfera consumului, o infrastructură organizațională 
a agențiilor de voiaj, a zborurilor estivale, a modelelor 
de folosire, odinioară stațiunile de odihnă sau coloniile 
de vacanță, azi, resorturile. Consecințelor vor fi 
monopolizarea mafiotă a industriei plăcerii care are un 
complement artizanal în underground. A doua industrie 
va fi cea textilă și de modă, intrinsec reacționară prin 
caracterul său ciclic. E industria care impune ținuta de 
seară a contestatarului: blugi prespălați, coliere indiene, 
cizme, minijupe, etc… În fine a treia industrie le 
cuprinde aproape dialectic pe primele două, este vorba 
de audiovizual ca loc de loisir unde se consumă moda și 
în care produsul însuși este publicitar și estetizant. 

Mișcarea hippy a devenit emblema noii civilizații 
construindu-se într-o perioadă de supraproducție 
din deșeurile unei abundențe programate, susținere 
familială și artizanat artistic pentru o clientelă burgheză. 
Ultima trăsătură enunțată, întâlnirea contestatarului 
cu proprietarul în domenii ca restaurarea, mobilierul, 
decorarea rezidențelor secundare îi prilejuiesc lui 
Michel Clouscard câteva reflecții demne de tradiția 
moralismului clasic:

„Întâlnirea a două determinații istorice distincte 
și identificarea perspectivelor lor sunt în mod special 
importante (supradeterminare). E identificarea 
sectorului promoțional al neocapitalismului  cu tradiția 
acumulatoare: bogatul și hipiotul se generează reciproc, 
în necesitatea economică, ideologică și socio-culturală.

Burghezia (a banilor sau a minții) este îndrăgostită 
(tainic sau pe față) de hippy, așa cum este tatăl zgârcit de 
fiul risipitor, fata de familie bună de seducătorul ei anti-
oedipian, băiatul de familia bună de pritenul său golan. 
Iar adesea dubla apartenență (la mișcarea hippy și la 
burghezie) explică dedublarea amoroasă și narcisiacă a 
aceluiași.”

„… criza care ne-ar readuce la o economie de 
penurie, la o creștere zero, ar provoca dispariția imediată 
și masivă a mișcării hippy, care, din pubelele marelui 
capital ar ajunge în pubelele istoriei.

Se poate spune că tehnocrația și hippysmul 
întrețin un raport de expresie: gestiunii tehnocrate a 
unei economii a abundenței îi corespunde un consum 
estetizant de surplusuri și deșeuri. Sunt cele două fețe 
ale aceleiași monede.”
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Hipiotul este ultimul agent colonizator, după 
soldat, preot, negustor și administrator colonial, atât 
prin vacanțele sale exotice sau implicarea „umanitară”, 
cât și prin participarea la reamenajarea internă a zonelor 
rurale depopulate. Idealul său e consumul transgresiv 
care dizolvă ultimele rezistențe ale națiunii politice și 
instituțiilor republicane prin deregularizări succesive 
ale frontierelor naționale, instituțiilor republicane 
și serviciilor publice. Caracterul „neofascist” al 
doctrinelor sale se va arăta tot mai insistent sub 
forma spontaneismului, o doctrină neopopulistă, după 
care partidele și sindicatele ar fi trădat, instituțiile 
încorsetează, iar masele trebuie trezite la adevăratele lor 
dorințe, cu alte cuvinte, libertatea totală a pieței! 

_____________
1. O notabilă excepţie recenzia lui Alex Cistelecan la 

volumul colectiv, Foucault and Neoliberalism, eds. Daniel 
Zamora & Michael C. Behrent, Cambridge, 2016, in Vatra, 
1-2/2017.

Cosmin CERCEL

Dincolo de mai 1968 
The Eve of Destruction

Ce mai poate fi salvat, dacă într-adevăr mai este 
ceva care să merite a fi salvat, din memoria și experiența 
lui mai 1968? Într-o epocă în care inegalitățile 
economice au atins cote comparabile cu cele din anii 
finali ai regimurilor feudale, într-un context geopolitic 
global pictat în culori sumbre ce amintesc mai degrabă 
de epoca conflictelor imperialiste din zorii primei 
conflagrații mondiale, și, în fine, într-o Europă unde 
amenințarea fascistă e departe de a mai fi o chestiune 
de memorie sau de dezbatere despre trecutul întunecat 
al perioadei interbelice, altfel spus, azi și aici, suntem 
atât de departe de mai 1968 încât chestiunea pare cumva 
nelalocul ei. 

Și totuși, mai 1968 ne este cumva neplăcut de 
aproape în forma sa de efigie, de monument al propriei 
dispariții, de act pur, și de eveniment lipsit de consecințe. 
Trăim în umbra lui după cum încercările de a rupe cu o 
anumită ordine a lucrulilor sunt constant bântuite sau 
efectiv incapacitate de memoria unei revolte în care 
totul este o efuziune de solidaritate și bucurie până în 
„dimineața de după”1. Occupy, Syntagma, 2012, Uniți 
Salvăm, Nouit debout, sunt tot atâtea exemple ale unor 
fronde exprimând cereri cât se poate de legitime și 
tensiuni reale cu privire la starea de fapt pe care ne-o 
servește constant orizontul capitalist în crizele sale, 
dar care au sfârșit într-o tăcere asurzitoare, dacă nu au 
fost recuperate de forțele reacțiunii. Încrederea oarbă în 
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virtuțile democrației directe, în formele de organizare 
non-ierarhice și spontane, care mai devreme sau mai 
târziu sfârșesc în retrageri în safe spaces sau sucombă 
tentației „exodului”2, ori „rezistenței prin agricultură”, 
toate trimit sub diferite forme la locurile comune ale lui 
mai 1968. Și ele sunt tot atâtea fundături atât ideologice, 
cât mai ales strategice în lupta pentru emancipare. Dacă 
într-adevăr experiența lui 1968 ne poate învăța ceva, la 
un prim nivel de lectură, este tocmai o lecție negativă: 
asemenea replieri și iluzii nu duc niciunde, nu fac decât 
să dizolve potențialul politic și emancipator al unei 
mișcări. Pentru a ne rupe de ele ar trebui să încercăm 
să privim 1968 dincolo de inflexiunile simbolice și 
memoriale pe care le păstrăm în hagiografiile stângii sau 
de tonurile spectaculare servite constant de critica de la 
dreapta, și să-l înțelegem în stranietatea sa de eveniment 
istoric al unei revolte lipsite de consecințe directe. 

Travailleur: Tu as 25 ans mais ton syndicat est 
de l’autre siècle

Mai 1968 e produsul unei lumi străine în care 
revolta și conflictul, dar mai ales conflictul de clasă – 
forme structurante ale politicii europene din veacul 
precedent – erau pe punctul de a fi șterse atât din teoria 
cât mai ales din practica politică și un soi de resemnare 
se instala în emisfera nordică sub privirile vechii 
burghezii occidentale și ale birocrației de partid estice. 
Tentația de a privi prin prisma geopolitică ar trebui 
limitată numaidecât atâta vreme cât explică doar parțial 
și retrospectiv implozia evenimentului 1968. Cert este 
că pe cât ideologia dominantă din Vest pendula între 
liberalism și conservatorism autoritar într-o strânsă 
legătură cu lumea veche de dinainte de război, pe atât 
aparatele de partid și de stat se îndepărtau de masele 
populare din Est. Conflictul de clasă era constant șters 
de ambele părți ale așa zisei Cortine de fier: deoparte 
negat ca inexistent – dacă nu cumva o idee periculoasă 
plantată de spioni sovietici – de cealaltă decretat ca 
depășit. Sigur, atât în Franța cât și în alte părți ale 
Europei occidentale partidele socialiste și comuniste se 
bucurau de o susținere populară serioasă în rândurile 
unui proletariat care încă se definea în termeni cât 
se poate de clasici și care era capabil de a-și apăra 
interesele cu o forță redutabilă. E tocmai proletariatul-
subiect politic care își trăiește ultimele zile de glorie 
înainte de a fi atomizat și reconstruit de emergența 
neoliberalismului. Dar cererile sociale și politice erau 
formulate în interiorul unor organizații relativ rigide, 
care funcționau sub o organizare ierarhică, și erau supuse 
unei discipline ideologice ce dicta acțiunea politică. Se 
vorbea, evident, de luptă de clasă și de revoluție, cel 
puțin în interiorul partidelor comuniste, dar linia politică 
mainstream de după 1945 a fost cea a unei acomodări 
a ordinii constituționale parlamentare. Această poziție 
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era consonantă cu teza revoluției într-o singură țară și cu 
acceptarea existenței celor două blocuri. 

Dar în interiorul ordinii stabilite există falii, 
unele dintre ele produse de reprimarea revoluției din 
Ungaria - ca în cazul partidului comunist italian - altele 
de valurile decolonializării sau de disensiunile dintre 
China și Uniunea Sovietică. Grupuri și grupuscule de 
extremă-stângă de orientări anti-staliniste acoperind o 
plajă largă și heteroclită de la anarhism la troțkism și 
maoism sunt active pe continent de la începutul anilor 
șaizeci mai în toate centrele universitare3. Poziția lor se 
îndreaptă tocmai împotriva a ceea ce era perceput ca un 
compromis și ca o resemnare, dacă nu chiar o trădare a 
idealurilor revoluționare marxiste, ori ale unei idei mai 
vagi de revoluție moștenite din secolul 19, la rândul ei 
aflată sub imperiul memoriei Comunei din Paris. Palierul 
acesta al lui mai 1968 este central pentru a înțelege 
miza politică și intelectuală a evenimentului dincolo de 
recuperările la dreapta și de omul de paie construit de 
criticile conservatoare. 

Ambiguitatea practicii și teoriei revoluționare 
prinse în angrenajul istoriei stă tocmai în apariția 
unui val contestatar și posibil revoluționar dincolo de 
cadrele impuse de tradiția mișcărilor politice cu origini 
în pragul revoluției bolșevice, continuată în interbelic 
și de-a lungul reconstrucției postbelice. De data 
aceasta în America Latină socialismul poate fi atins, în 
Cehoslovacia o altă formă de socialism rupt de poncifele 
staliniste se experimentează începând din ianuarie 1968, 
în Polonia linia partidului e contestată încă din 1966, 
în Italia, Franța și Germania mișcări muncitorești și 
studențești prind viață cam în același timp. Se conturează 
astfel cele „trei sectoare”4 ale unei noi revoluții mondiale 
care va sfârși doar în ultimii ani ai deceniului al optulea. 
Ceea ce e specific acestei multitudini revoluționare e 
heterogeneitatea, lipsa unui centru și contestarea ordinii 
stabilite precum și a ierarhiilor. E un soi de versiune 
underground a nealinierii, o internațională lipsită de 
comandă. Suntem la un pas de „multitudinea” anilor 90 
și a World Social Forum de mai târziu. Cu o importantă 
diferență: acțiunea politică e cât se poate de reală. 
Conflictul e central, și uneori de o violență extremă – de 
la luptele de guerilla din America Latină, la formele de 
violență teroristă ale RAF și Brigate Rosse. 

Le fonds de l’air est rouge 

Peisajul e unul al unei lupte duse pe fronturi 
multiple, atât împotriva ierarhiilor unei stângi blocate 
în tranșeele războiului rece, cât și al ordinii capitaliste. 
Regresiunea acțiunii politice în forme de violență 
spontană sau individuală e un pas înapoi amintind de 
epoca anarhismului secolului 19, după cum recuperarea 
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luptei anti-sistem în cadrele discursului asupra 
drepturilor omului și în narațiunea antitotalitară, sunt 
tot atâtea semne ale unei slăbiciuni inerente a celor trei 
sectoare, care sfârșesc cât se poate de rău în zorii erei 
neoliberale. De unde și dificultatea de înțelege astăzi 
semnificația lui mai 1968, punctul nodal al unei istorii 
în care cele trei sectoare se reunesc într-un act gol. 

O primă dificultate vine din caracterul franco-
francez pe care de bine de rău îl aruncăm asupra 
momentului, și pe care ar trebui să-l chestionăm atâta 
vreme cât 1968 e poate ultimul act al unei istorii a 
Parisului în calitatea sa de capitală a secolului al 19-lea. 
Nu doar efectiv actorii lui mai 1968 sunt internaționali, 
dar discursul pe care îl propun este pătruns de referințe 
explicite atât la schimbările din Cehoslovacia cât 
mai ales la revoluția culturală chineză. Mai apoi este 
tocmai mișcarea evenimentelor care se întrepătrund 
de-a lungul decadei roșii, care ne propune însăși o 
lectură retrospectivă din perspectiva înfrângerii. Or, în 
momentul 0 ceea ce pune în mișcare diferitele paliere 
ale revoltei pariziene, e însăși evenimentul, o sete de 
posibil – „posibil, dacă nu mă sufoc!”5, o ruptură cu 
ordinea stabilită a unei situații care ar trebui să deschide 
noi spații, ce dau naștere la noi subiectivități. Lumea 
se poate schimba, situația de față este contingentă. Încă 
mai este loc pentru o revoluție dincolo de frontierele 
unei revoluții într-o singură țară. Oricât de seducătoare 
e această lecție ea nu e nici pe departe punctul central al 
lui mai 1968. În fond, ea se regăsește aproape identic în 
agitațiile sterile ale ultimilor ani, de la Occupy la jocul 
periculos al stângii cu populismul de dreapta. Consensul 
neoliberal sufocant poate fi rupt, evenimentul poate 
deschide noi posibilități: „on s’engage et … puis on 
voit”. 

Ceea ce a dat forța posibilului, dincolo de 
condiționările economice și politice, e tocmai existența 
unui limbaj comun și al unui orizont intelectual care se 
declină în termeni de luptă de clasă și de revoluție. Ce a 
reușit să unească palierul universitar și cel muncitoresc, 
dincolo de poziția subiectivă conjuncturală a „tinereții”, 
e tocmai prezența unui referent marxist și a unei tradiții 
revoluționare. Cu siguranță între grupusculele stângii 
existau divergențe teoretice centrale, lupte intestine 
și așa mai departe, dar ceea ce rămâne este tocmai 
posibilitatea de a gândi realitatea din perspectiva 
ipotezei marxiste și a emblemei revoluționare6. Cu cât 
referentul de față dispare, cu atât posibilitatea unei 
acțiuni emancipatoare se șterge. Convertirea noilor 
filosofi la ideologia neoliberală, căderea grupului 
Baader-Meinhof în capcana terorismului, pe scurt, 
trecerea celor trei sectoare în sfera aventurismului 
revoluționar, vin să răstoarne vechiul dicton despre 
socialism și barbarie și ar trebui să ne semnaleze 

cumva limitele voluntarismului politic. La urma urmei, 
o situație revoluționară rămâne o situație, dincolo de 
posibilitățile pe care le poate produce un act. 

Istoria recentă a regresului referentului politic 
marxist care se produce după 1968 e tocmai căderea 
stângii în nesemnificativ și încărcarea ei cu aura 
melancolică a unei eterne înfrângeri. Ceea ce s-a 
pierdut în deceniile ce ne despart de 1968, și merită să 
fie recuperat e tocmai fundalul roșu al revoltei, cadrul 
său abstract teoretic, limbajul și forța intelectuală a 
dezbaterilor din interiorul ipotezei marxiste. O asemenea 
recuperare, la umbra înfrângerilor din ultimele decenii 
ar trebui să țină cont tocmai de chestiunea teoretică pe 
care o pune mai 1968, tocmai zona sa obscură, și anume 
posibilitatea a unei politci radicale de stânga dincolo de 
limitele teoretice, practice și istorice ale comunismului 
de stat. Răspunsul ultimei jumătăți de secol e cu 
siguranță insfucient, dar poate astăzi suntem într-o 
poziție mai bună în a înțelege nuanțele fondului roșu 
pe care construia tabloul revoltei, fie și numai datorită 
faptului că în momentul de față nu mai există un stat 
care să fie întruparea unei revoluții victorioase.

 
O asemenea încercare ar trebui să treacă printr-o 

clarificare a formei politicii stângii dincolo de termenii 
vagi ai unei multiduni și al unei comunități care va să 
vie, ori chiar a unei insurecții care mocnește, după cum 
la fel de bine ar trebui să treacă printr-o clarificare a 
poziției cu privire la stat și la aparatele sale o reflecție 
asupra formelor moderne de organizare, din care mult 
criticata birocrație nu ar trebui să lipsească, alături de 
aparatul juridic și forma dreptului, alți cai de bătaie ai 
„juisării fără limite”. Altfel spus e vremea să punem din 
nou întrebările grele, fără de care actul va rămâne în 
mod necesar gol, o suspensie poetică a regulilor pentru 
un timp. 

__________
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Cristian NICHITEAN

Despre turnura melancolică a filosofiei

1. Nu există o istorie imanentă a filosofiei, 
desprinsă de contextul social și politic, și nici măcar 
o rezoluție imanentă a conflictelor de idei. La apogeul 
războiului rece, cei mai importanți dialecticieni în viață 
au fost prinși într-o dispută virulentă, marcată de atacuri 
directe și sentințe inapelabile. De la Frankfurt, Theodor 
Adorno denunța alinierea lui Georg Lukács la ideologia 
oficială a marxismului sovietic. Aflat în spatele cortinei, 
la Budapesta, acesta din urmă replica cu prilejul 
reeditării unei lucrări mai vechi, Teoria romanului: „o 
parte considerabilă a intelighenției germane, inclusiv 
Adorno, s-a instalat în Grand Hotel Abis… un frumos 
hotel, dotat cu toate facilitățile, pe marginea unui abis, 
a neantului, a absurdității. Iar contemplarea cotidiană a 
abisului, între rafinamente culinare sau producții artistice 
excelente, poate doar să sporească satisfacția pentru 
deliciile oferite”. Pe scurt, o metaforă a reinstalării 
filosofiei în atitudinea contemplativă pe care o părăsise, 
nu fără ezitări, într-un secol plin de turbulențe sociale și 
politice. 

Se pare că metafora lui Lukács a prins la 
public: în ultimii ani au apărut cel puțin două lucrări 
cu conținut diferit, dar cu titlu aproape identic. In the 
Hotel Abyss (2014, autor Robert Lanning), o critică 
hegeliano-marxistă a dialecticii lui Adorno și Grand 
Hotel Abyss (2016, Stuart Jeffries), o nouă istorie a 
școlii de la Frankfurt. Coordonatele lucrării lui Jeffries 
nu diferă în mod esențial de alte istorii scrise, probabil 
nici de cele ce se vor mai scrie, dar cartea are suficiente 
pasaje  consistente pentru a oferi ceva și cititorilor 
interesați mai puțin de anecdotică. Există aici, desigur, 
cel puțin două direcții posibile de interpretare: pentru 
prima, cursul evenimentelor a plasat teoria critică în 
mod inevitabil sub semnul unui declin: începută ca 
un efort de resituare teoretică a marxismului, ea se 
va dovedi defensivă și dezarmată în momentul unui 
nou apel la praxis. O a doua direcție, să-i spunem 
apologetică, ia partea teoriei critice și caută să 
demonstreze limitele mișcărilor sociale de la sfîrșitul 
anilor ʼ60. Pentru aceasta, ultimii ani ai lui Adorno, 
marcați de conflicte continue cu studenții militanți, au 
sensul unui „paricid amînat”. Jeffries evită să tranșeze 
disputa. Simpatetic față de Adorno, nu pune istoria 
școlii de la Frankfurt sub semnul declinului, ci al 
melancoliei. Dacă avem parte totuși de un declin, el 
este mai degrabă al societății decît al teoriei. „Grand 
Hotel Abis” este astfel un spațiu al resemnării demne, 
dar și al rezistenței, un ultim refugiu al teoriei în fața 
unei practici impulsive și incapabile să navigheze 
printre capcanele progresului.

2. Pentru Jeffries, înainte de a exista Institutul 
pentru cercetări sociale, a existat revolta oedipiană 
a viitorilor săi membri. Născuți în familii înstărite în 
preajma lui 1900, tinerii Benjamin, Adorno, Horkheimer 
sau Marcuse condamnă sistemul politic ce a permis 
acensiunea socială a părinților și prin aceasta propria 
lor existență. Dar stabilitatea iluzorie a lumii antebelice, 
asupra căreia se focalizase revolta inițială,  nu avea să 
fie niciodată regăsită. Și astfel, la fel ca existența însăși 
a Institutului, istoria personală a celor doi poli în jurul 
cărora gravitează narațiunea lui Jeffries, Benjamin și 
Adorno, va intra pe coordonatele precarității, mai ales 
după ascensiunea nazismului. Această precaritate, ce a 
luat forme dramatice în cazul lui Bejamin, nu va dispărea 
nici în exilul american. Limbajul esopic, inofensiv pentru 
profani dar sugestiv pentru inițiați, a devenit – după  
Jeffries – o trăsătură semnificativă a activității insitutului 
după anii ʼ30. Desigur, pentru a nu tulbura apele în țara 
de adopție și a nu deranja sponsorii săi americani. 

Dar, dincolo de diferențele personale (boemia lui 
Benjamin este contrapusă „pragmatismului” lui Adorno, 
abilității acestuia de a a cultiva anumite relații personale  
și profesionale ce i-au asigurat o existență comodă), 
Jeffries remarcă o apropiere filosofică între cei doi, ce 
merge pînă în intimitatea metodei dialectice: o paralelă 
între „imaginile dialectice” invocate de Benjamin în 
Passagenwerk și „constelațiile” lui Adorno. Pentru 
Jeffries, gîndirea constelațională respinge o filosofie a 
identității care „aprehendează un obiect prin subsumarea 
sa unui concept”. Mai degrabă, înțelegerea unui obiect 
constă în „plasarea sa în relații istorice dialectice cu 
o constelație de alte obiecte”. Este o metodă care 
manifestă aceeași afinitate cu procedeele stilistice ale 
artei și literaturii moderniste, ca și cea dezvoltată în 
scrierile lui Benjamin. 

3. Această ambiguitate cultivată în exil a pus 
sub semnul întrebării relația Institutului cu marxismul.  
Orientarea interdisciplinară inaugurată sub directoratul 
lui Max Horkheimer a adus o schimbare radicală de 
direcție față de linia inițială impusă de Carl Grünberg, 
ce urmărea mai degrabă studiul istoriei socialismului 
și a mișcării muncitorești, dintr-o perspectivă oarecum 
economistă. Dacă misiunea originară, deci și rațiunea 
de a exista a institutului, era elucidarea cauzelor 
eșecului revoluției proletare în Germania și ascensiunea 
consecutivă a fascismului, noua direcție propune o 
schimbare a aparatului critic, o reconceptualizare 
a marxismului prin asimilarea unor concepte ale 
psihanalizei freudiene pentru a explica eșecul marșului 
istoriei către o utopie socialistă. Capitalismul nu s-a 
abolit pe sine însuși ci, dimpotrivă, a cunoscut în anii 
ʼ20 o relativă stabilizare ce nu putea fi justificată cu 
instrumentele unui marxism economist, scientist sau 
obiectivist. „Refuzul” subiectului istoriei de a-și asuma 
misiunea trebuia sondat cu alte mijloace. Și aceasta 
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deoarece membrii institutului au înțeles că trebuie să 
adapteze teoria la noua realitate a capitalismului, în care 
relațiile de schimb afectaseră irevocabil cele mai intime 
regiuni ale subiectivității. Pe scurt, fetișismul omniprezent 
al mărfii impunea configurarea unui marxism adaptat erei 
consumeriste. De aici, susține Jeffries, și modificarea 
de accent ce se va dovedi esențială pentru teoreticienii 
școlii de la Frankfurt, focalizarea acestora mai degrabă 
asupra consumului decît a producției. Sau, în termenii în 
care Adorno caracteriza opera Mahagonny a lui Brecht, 
„anarhia producției de mărfuri pe care a analizat-o Marx 
este proiectată ca anarhie a consumului, abreviată pînă 
la un punct al ororii ce nu mai poate fi redată de vreo 
analiză economică”. 

Așadar fetișismul și consumerismul (aflat totuși 
în fază embrionară), ar fi fost cauze importante ale 
eșecului revoluției, iar într-un capitalism ce se insinuase 
în toate sferele existenței, nu atelierul sau fabrica, ci arta 
și cultura reprezentau frontul decisiv al luptei. Nu poate 
deci să surprindă interesul lui Adorno față de forme ale 
consumului cultural și ideologic, cu teza subsumării 
maselor logicii industriei culturale, a unei producții 
culturale de masă ce anesteziază impulsurile de revoltă 
și maschează intensitatea exploatării. Spre deosebire 
de Benjamin, ce descoperea un potențial emancipator 
al artei reproductibile prin mijloace tehnice (cinema), 
Adorno era preocupat de noua tehnologie (radio, de 
exemplu) mai degrabă ca mijloc de control social, nu 
doar în Germania nazistă, ci și în America. 

4. Pe de altă parte, acest transfer de accent asupra 
consumului va fi dus la consecința sa ultimă în Dialectica 
luminilor. După cum remarcă Jeffries, dacă suferința 
proletariatului era inițial rațiunea de a exista a institutului, 
în această lucrare proletariatul nu mai apare ca obiect 
al cercetării, sau ca agent istoric. Astfel, prin absența 
proletariatului, Dialectica luminilor reprezintă pentru 
Jeffries momentul abandonării angajamentului anterior 
al școlii de la Frankfurt față de marxism, dar și colapsul 
acesteia în disperare. Aceasta deoarece rațiunea care ar 
fi trebuit să emancipeze umanitatea de mit și iluzii, a 
degenerat în barbarism. Rațiunea a devenit instrumentală, 
servind la crearea unor rețele tot mai durabile de disciplină 
administrativă și control, iar industria culturală, știința și 
tehnologia – unelte ale ideologiei și dominației. 

Deradicalizarea și dezangajarea politică au 
continuat și după revenirea Institutului la Frankfurt, 
în anii ʼ50. În parte, notează Jeffries, din rațiuni 
admnistrative (de exemplu contractele cu ministerul 
apărării din din Germania de Vest). Dar au existat și 
rațiuni teoretice mai profunde. Tînărul (pe atunci) Jürgen 
Habermas constata „depolitizarea maselor” și declinul 
„antagonismelor de clasă deschise”. Prosperitatea 
capitalistă din societățile industriale avansate avea 
drept consecință faptul că aspirațiile de emancipare 
socială nu mai puteau fi articulate în termeni economici, 

iar „executorul desemnat al revoluției socialiste, 
proletariatul ca proletariat a fost dizolvat”. După 
Jeffries, se poate spune, așadar că pentru școala de la 
Frankfurt în ansamblu, capitalismul occidental a produs 
nu doar bunuri de consum, ci și acceptarea de masă a 
ordinii sociale: consumerismul devenise noul opiu al 
maselor. Iar în acest context socio-cultural apare în 1966 
Dialectica negativă, magnum opus în care Adorno își 
propune să dezvolte metoda filosofică capabilă de a face 
audibilă o suferință inexprimabilă în limbajul filosofic 
al identității. O „meditație inoportună, antisistemică, 
antiutopică și lipsită de speranță” (Jeffries) în care 
Adorno neagă nu doar necesitatea, ci și probabilitatea 
unei rezolvări pozitive a contradicțiilor istoriei; o 
ultimă respingere a narativei emancipării. Pentru 
Adorno, filosofia identității în variantele sale hegeliene 
sau marxiste nu face decît să adauge un corset în plus 
peste o istorie a opresiunii, o cămașă de forță ce nu 
poate fi dinamitată decît printr-o negativitate absolută, 
ce dezvăluie fugitiv „non-identicul” ne-conceptual și 
ne-conceptualizabil. Adorno spera desigur la un efect 
emancipator al unei astfel de metode dar este evident, 
din păcate, că singura tiranie de care ne-ar putea vreodată 
emancipa o dialectică negativă este cea a conceptelor. 

5. Dialectica negativă este expresia definitivă a 
refugiului în teorie, venită tocmai în momentul în care 
tulburările politice de la finalul anilor ̓ 60 vor reclama din 
partea lui Adorno și a celorlalți membri ai Institutului o 
poziționare publică tranșantă. Iar Adorno va fi atras într-
un conflict cu mișcarea studențească, conflict de la care a 
încercat fără succes să se eschiveze. Care au fost sursele 
acestui conflict? Aici cartea lui Jeffries nu ne poate 
ajuta prea mult, întrucît este unilaterală, prezentînd doar 
argumentele lui Adorno, nu și contextul politic. În orice 
caz, după alegerile din  1966 social-democrații (SPD), 
au optat să formeze o alianță de guvernare cu partidele 
de dreapta CDU/CSU, lăsînd astfel fără reprezentare 
parlamentară numeroase voci critice la adresa înarmării 
nucleare a Germaniei de Vest sau a sprijinului pe care 
guvernul de la Bonn îl acorda SUA în războiul din 
Vietnam. Cu partidul comunist în afara legii din 1956, 
Uniunea studenților socialiști (SDS) s-a trezit peste 
noapte principala tribună a opoziției extraparlamentare, 
un rol pe care liderii săi Rudi Dutschke și Hans-Jürgen 
Krahl și l-au asumat, dar pentru care formațiunea nu era 
pregătită politic și logistic. În acest context, Horkheimer 
privea războiul din Vietnam ca pe o tentativă justificată 
de a opri avansul Chinei în Asia și chiar ar fi avertizat 
asupra pericolului unei invazii a chinezilor pe Rin 
(?!), iar Adorno a refuzat de asemenea să participe la 
manifestații publice împotriva războiului. În aceste 
condiții, un conflict între studenți și mentorii acestora 
(Krahl a fot doctorandul lui Adorno) era inevitabil, 
iar linia argumentativă a acestei dispute a vizat, deloc 
surprinzător, relația dintre teorie și practică. 
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Prin urmare, nu doar că mult așteptata unitate 
dintre practică și teorie nu s-a realizat, dar sfîrșitul 
anilor ʼ60 va găsi practica și teoria în tabere adverse și 
oarecum ireconciliabile. Doar Marcuse s-a identificat cu 
cauza protestatarilor. Adorno, în schimb, era convins că 
imperativul unității dintre teorie și practică nu putea să 
conducă decît la subordonarea teoriei. Considerînd că  
„situația nu este revoluționară”, el nu vedea posibil un 
succes al mișcării, un impact real al acțiunii studenților 
asupra societății. Dacă practica era imposibilă, iar 
baricadele studențești nu puteau face față armelor 
atomice, teoria era singura posibilitate de rezistență 
rămasă. Astfel, în ciuda unei simpatii inițiale, Adorno 
se va întoarce împotriva studenților, comparînd acțiunile 
acestora cu cele ale unor unor animale închise în cușcă ce 
caută o ieșire1. Pentru membrii Institutului, „acționismul” 
părea un aventurism rezultat dintr-o carență teoretică. 
Habermas a denunțat ideologia voluntaristă a studenților 
drept un „fascism de stînga”, iar în mod similar Adorno 
a caracterizat-o ca o „sinteză dintre practică și o teorie 
inexistentă”, un „decizionism ce evocă amintiri oribile” 
sau un „iraționalism abominabil”.

Desigur, faptul că mișcarea studențească era 
probabil din start condamnată la eșec nu ar fi trebuit 
să-l împiedice pe Adorno să ia o poziție de principiu 
împotriva războiului: ceea ce ridică semne de întrebare 
aici nu este relația dintre teorie și practică în sensul 
schimării sociale, ci mai degrabă practica cotidiană a 
lui Adorno, profesorul ce pune pe primul plan în mod 
pragmatic interesele instituției în care activează. Iar 
dacă, dimpotrivă, Adorno a refuzat din convingere să 
condamne public războiul din Vietnam, aceasta pune 
fără îndoială în discuție pretinsul radicalism al gîndirii 
sale, fetișizarea unei teorii desprinse de viața politică. 

Disputa cu studenții s-a purtat așadar pe 
coordonatele unei critici a voluntarismului și a relației 
dintre teorie și practică. Pentru liderii SDS, era 
clar că Institutul își pierduse spiritul critic și fusese 
integrat în rețeaua de dominație. Conceptele teoriei 
critice înghețaseră într-o atitudine conservatoare. 
Remarcînd că, „încă o dată, în pragul practicii, Adorno 
s-a refugiat în teorie”, Krahl a replicat cu o critică a 
criticii voluntarismului. În mod amuzant, s-a sprijinit 
inclusiv pe un text mai vechi al lui Horkheimer, în 
care acesta afirmase că, pentru revoluționari, condițiile 
[obiective] au fost dintotdeauna îndeplinite2. Dar ceea 
ce a determinat ruptura finală a fost un gest mai degrabă 
simbolic. În ianuarie 1969 Adorno cheamă poliția 
pentru a evacua studenții ce ocupaseră una din clădirile 
Institutului. Mai mulți studenți sunt arestați, între care 
și Krahl, iar ulterior Adorno depune mărturie împotriva 
acestuia la proces. Situația devine tot mai tensionată, 
prelegerile sale sunt constant întrerupte, iar apogeul este 
atins pe 22 aprilie. Hărțuit din sală cu strigăte de „jos 
informatorul!” și somat să-și facă autocritica, Adorno 
propune o pauză de cinci minute pentru ca studenții să 
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decidă dacă doresc ca prelegerea să continue. Moment 
în care „este înconjurat pe platformă de trei studente 
care presară peste el petale de trandafiri și lalele. Apoi 
își dezgolesc sînii și încearcă să se apropie în timp ce 
execută o pantomimă erotică. Adorno, a cărui anxietate 
disperată este vizibilă, își înșfacă pălăria și haina și, 
agitînd servieta pentru a se apăra, evadează din sală3”. 
Este ultima întîlnire cu studenții. În vara acelui an, avea 
să-și piardă viața în urma unui infarct, după o excursie 
imprudentă la altitudine. „Un caz de paricid amînat”, 
notase el amar într-o scrisoare. Studenții au ținut să 
confirme: „Adorno ca instituție a murit”, proclamau 
deja cu cîteva luni înaintea decesului filosofului. 

6. Dar, dincolo de ezitările lui Adorno, de auto-
victimizare, de exagerarea „abuzurilor” suferite din 
partea studenților, de paricidul simbolic (sau chiar real, 
pentru unii), care a fost relația sa cu marxismul? Fredric 
Jameson identifica două teze a căror prezență în aparatul 
ideatic al unui gînditor marxist este obligatorie. Prima ar 
fi legea valorii sau cel puțin o anumită concepție marxiană 
a dinamicii capitalismului și a legilor tendențiale ale 
istoriei și dezvoltării sale. A doua este „un instrument 
conceptual omniprezent numit «totalitate»4”. Adorno 
a fost desigur un critic acerb al relațiilor de schimb, 
a căror logică echivalează ceea ce este ne-echivalent, 
substratul material al reificării și al „gîndirii identității”. 
Iar exigența dialectică a raportării fenomenelor 
particulare la totalitatea procesului social a rămas o 
constantă a filosofiei lui Adorno, cu toată suspiciunea sa 
față de sistemele filosofice ce îl determinase să afirme că 
„întregul este neadevărul”. Dacă Jameson îl încadrează 
pe Adorno în rîndurile marxiștilor, Jeffries vede în teoria 
critică mai degrabă o formă de neomarxism, ce păstrează 
analiza marxiană a capitalismului, dar abadonează teza 
luptei de clasă, declasînd proletariatul din rolul său de 
agent al revoluției. 

Robert Lanning produce în cartea sa o critică 
a concepției lui Adorno cu privire la negativitate și la 
relația dintre teorie și practică. Coordonatele esențiale 
ale gîndirii lui Adorno ar fi prioritatea negativității 
totale, reducerea partenieriatului dintre teorie și practică 
la o relație unilaterală, dar și absența unui sens al acțiunii 
politice și al schimbării sociale. După Lanning, relația 
dialectică dintre teorie și practică este o coordonată 
esențială a marxismului, redusă de Adorno la o ierarhie 
în care teoria primează întotdeauna. O astfel de teorie nu 
poate fi decît sterilă, deoarece nu se poate adresa vreunui 
subiect politic: Adorno ar fi refuzat „să-și articuleze 
expunerea într-o manieră care să medieze inteligența 
politică existentă și interesele clasei muncitoare din 
Germania sau America”.

Negativitatea dialecticii lui Adorno nu face decît 
să reconfirme, în opinia lui Lanning, această decuplare 
dintre teorie și societate. Adorno a respins momentul 
pozitiv al dialectii hegeliene, așa numita „sinteză” care, 
după momentul inițial al negativității, nu ar fi făcut 
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altceva decît să restabilească tirania „identicului”, a 
unei noi „pozitivități”, a unei noi autorități care subjugă 
subiectul. Mașinăria negativității, remarcă Lanning, nu 
are dreptul la nicio clipă de odihnă: oricare ar fi rezultatul 
unui proces (momentul pozitiv al depășirii dialectice), el 
trebuie negat din nou, imediat, altfel subiectul va fi atras 
în capcana gîndirii identității (p. 174). Este evident că, 
pentru Adorno, marile revoluții sociale au eșuat imediat 
după succesul lor, în momentul în care a fost proclamată 
o nouă „pozitivitate”, o nouă autoritate etc. 

Dar această negativitate dezlănțuită și perpetuă 
este abstractă și, cum spuneam, sterilă: pur și simplu, 
consideră Lanning, acțiunea politică nu poate fi legată 
de un astfel de curent de gîndire ce ignoră orice moment 
pozitiv. Negativitatea (contestarea) este indispensabilă 
schimbării sociale, dar la ritmul contestării impus 
de Adorno, odată cu momentul negării sunt negate 
inclusiv posibilitățile schimbării (p. 174). Pentru 
Lanning, dialectica nu este (sau nu ar trebui să fie) 
doar un proces abstract de gîndire, ci un proces social 
ce include subiecți umani, condiționările și interesele 
acestora. Iar în practică, orice agent social are nevoie de 
un respiro, nu poate trece instant de la realizarea unui 
proiect la constatarea imediată a inadecvării sale. Noile 
contradicții rezultate din momentul pozitiv au nevoie 
de o periodă pentru a se cristaliza, la fel și formele 
de conștiință ce corespund noii realități sociale, dar și 
formele politice de mediere necesare pentru a interveni 
asupra acesteia (p.172-3). Din perspectiva hegeliană a 
lui Lanning, momentul afirmativ, oricît de efemer, are 
un rol definit în desfășurarea unui proces dialectic. Am 
văzut însă în prima parte a acestei expuneri diagnosticul 
lui Adorno (și al școlii de la Frankfurt în general): dacă 
proletariatul avusese vreodată un potențial revoluționar, 
el abandonase de mult misiunea pe care filosofii marxiști 
au încercat să i-o atribuie, cedînd tentațiilor industriei 
culturale și ale societății de consum. Decretînd absența 
agentului social al schimbării și chiar posibilitatea unei 
schimbări din interiorul capitalismului, Adorno privea 
cu indiferență relația dintre teorie și practică. Pesimismul 
și anti-utopismul său sunt expresia incapacității de a 
indica pașii unei direcții, fie ea și parțială. De unde, 
consideră Lanning, și aporia finală a poziției sale 
politice: capitalismul trebuie învins complet în toate 
aspectele sale, înainte ca posibilitatea unei schimbări 
esențiale să poată fi luată în considerare (p. 208). Iar în 
această situație fără ieșire, tot ce putea oferi teoria era 
percepția fugară a „non-identicului”. 

7. După moartea lui Adorno, Frankfurter 
Rundschau publica un necrolog semnat de H. J. Krahl. 
Sentințele sunt necruțător de sarcastice: Adorno s-ar 
fi dovedit „încarcerat irevocabil în ruinele subiectului 
burghez” și incapabil să „transleze partizanatul organizat 
al teoriei în emanciparea oprimaților”. Prin urmare 
„negarea [de către Adorno] a societății capitalismului 
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tîrziu a rămas abstractă5”. De pe ruinele mișcării 
studențești, Krahl, care avea să dispară într-un accident 
de mașină la începutul lui 1970, ironiza astfel „ruinele 
subiectului burghez”, revenirea acestuia la atitudinea 
contemplativă, turnura melancolică a filosofiei.

_______________
1 Stefan Muller-Doohm,  Adorno: A Biography, p. 454
2 https://www.viewpointmag.com/2014/09/29/hans-

jurgen-krahl-from-critical-to-revolutionary-theory/#rf6-3327
3 Adorno: A Biography, p. 475-6
4 F. Jameson, Late marxism. Adorno or the persistence 

of the dialectic, p. 230
5 Adorno: A Biography, p. 486

Cristian CERCEL

Între carnaval și politică. Memoria 
selectivă

În cea mai recentă carte a sa, în care încearcă 
să traseze contururile chipului trecut și prezent al 
stângii „prin prisma melancoliei”, istoricul italian Enzo 
Traverso pune punctul pe i în ceea ce privește conținutul 
discursurilor hegemonice care definesc imperativul 
contemporan atotprezent al memoriei: „Memoria 
Gulagului a anulat-o pe cea a revoluției, memoria 
Holocaustului a înlocuit-o pe cea a antifascismului, iar 
memoria sclaviei a eclipsat-o pe cea a anticolonialismului: 
amintirea victimelor pare incapabilă să conviețuiască cu 
evocarea speranțelor, luptelor, victoriilor și înfrângerilor 
lor.”1 Uitându-ne cu atenție la viața de apoi a lui mai ’68, 
am putea adăuga: memoria petrecerii și a carnavalului 
a estompat amintirea grevelor, a ocupării fabricilor, a 
eforturilor combative, a solidarităților și solidarizărilor. 
Sensul celor din urmă ori a fost dat complet uitării ori 
a fost metamorfozat până la nerecunoaștere în politica 
boantă a stângii europene în căutarea unei a treia căi. 
Dacă în mai ’68 îndrăzneala imaginației sugera că e 
posibilă transformarea imposibilului în posibil, ceea ce 
i-a urmat a fost imaginația lipsită de orice îndrăzneală 
colectivă, depunând eforturi asidue pentru transformarea 
fără de tăgadă a posibilului în imposibil: „there is no 
alternative”. După mai ’68, stânga europeană a luat-o 
tot mai mult spre dreapta, ceea ce nu a rămas fără 
consecințe asupra dezbaterilor cu privire la mai ‘68. 

Avem, în mare, două poziții confruntându-se 
pentru hegemonie interpretativă. De o parte, poziția 
conservatoare, ilustrată de pildă de fostul președinte 
francez Nicolas Sarkozy vituperând în campania 
prezidențială din 2007 împotriva relelor pe care ’mai 68 
le-a lăsat moștenire: relativismul intelectual și moral, 
lipsa respectului față de ierarhie și autoritate, dispariția 
valorilor și a bunului simț. De cealaltă parte, interpretarea 
lui ’mai 68 ca anunțând centrismul contemporan 
întruchipat astăzi de Emmanuel Macron, chipurile anti-
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populist și anti-autoritar, după cum putem citi de pildă 
într-o recentă opinie publicată fix în Financial Times.2 
Macron însuși chiar a cochetat cu ideea de a organiza 
evenimente care să marcheze aniversarea a 50 de ani de 
la primăvara șaizecioptistă.3 Confruntat cu mișcări de 
protest care, ca de obicei în Franța, suscită inevitabile 
comparații cu ’68, Macron pare totuși să fi renunțat la 
acest plan. 

Contrastul dintre aceste două poziții 
obscurează însă revendicările sociale și politice care 
au marcat mai ’68. Atât caricaturizările culturalist-
conservatoare à la Sarkozy, cât și încercările liberal-
macroniene de apropriere a lui ’mai 68, eludează 
caracterul politic al fenomenului. Acest proces de 
eludare nu este însă unul de ieri ori de azi. În studiul 
său din 2002 privind istoria vieților de apoi ale 
evenimentelor de care ne desparte acum o jumătate 
de secol, cercetătoarea americană Kristin Ross a 
arătat cum dimensiunile politice ale lui mai ’68 au 
fost în cea mai mare parte dizolvate și disipate în 
spațiul public francez. Acest lucru s-a petrecut în 
ciuda unui adevărat verbiaj pe temă, care a izbucnit 
practic imediat ce luna mai a anului 1968 s-a încheiat 
și  a continuat aproape necontenit de atunci încoace, 
mai cu seamă la momentele aniversare.4 Anti-
capitalismul șaizecioptistiștilor s-a pierdut pe drum, 
fiind eventual interpretat ca un soi de naivă greșeală a 
tinereții, complet inactuală. Dezbărat de politic, mai 
’68 ajunge astfel să fie văzut în cel mai bun caz drept 
contribuind fundamental la o „transformare benignă 
a moravurilor și stilurilor de viață care au însoțit 
cu necesitate modernizarea Franței, dintr-un stat 
autoritar burghez într-o burghezie financiară nouă, 
liberală, modernă.”5 Și iată, la cincizeci de ani de 
la acest carnavalesc tumult juisant și modernizator, 
burghezia financiară nouă, liberală și modernă își 
trimite direct reprezentantul pe tronul prezidențial, 
pentru a duce la bun sfârșit ceea ce șaizecioptiștii de 
fapt habar nu aveau că pun în mișcare.

Cele două chei interpretative ale lui mai ’68 dau 
senzația unei dezbateri și a unui conflict de idei, însă în 
fapt se potențează reciproc. Proiectele politice care le 
stau la bază – căci eludarea politicului se face de pe niște 
poziții care au în fapt un orizont politic transparent – au 
mai multe în comun decât ar putea părea la prima vedere.6 
Paradoxal, a treia cale (politica de tip Blair, Schröder, 
Macron)7 aproape că s-a transformat într-a doua cale, 
de unde și reprezentarea conform căreia clivajul stânga-
dreapta a devenit irelevant în politică, fiind înlocuit de 
unul între politica deschisă și cea închisă, între societăți 
deschise și societăți închise.8 Dacă singurele opțiuni 
sunt un încruntat autoritarism burghez conservator și 
un zâmbitor autoritarism financiar, cel din urmă o fi de 
preferat, măcar pentru că mai amână un pic instaurarea 
celui dintâi.
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Acestea fiind datele problemei, poate că tocmai 
acum este nevoie de o nouă a treia cale, care să se opună 
mult prea firavei diferențe între (neo-)liberalismul 
care în numele globalizării, al libertății economice și 
al preaslăvirii piețelor distruge orice idee de drepturi 
sociale și privatizează tot ceea ce este public și 
aparenta critică la adresa acestuia venind dinspre poziții 
conservatoare, xenofobe, patriarhale și naționaliste. În 
fapt, cele două poziții stabilind limitele dezbaterii și ale 
conflictului interpretativ pot ajunge foarte ușor să se 
întrepătrundă și să se confundă. 

În plus, faptul că pseudo-atacurile cele mai 
vocale și cele mai vizibile la adresa (neo)-liberalismului 
contemporan vin de pe poziții trumpian-lepeniene-
nigelfaragiene este vizibil și dacă ne uităm cu atenție la 
discursurile memorialistice și la politicile memoriei.9 În 
studiul deja pomenit, Kristin Ross vede niște legături între 
preeminența memoriei Holocaustului și a Gulagului, cu 
a lor focalizare pe figura ușor abstractizabilă a victimei, 
și depolitizarea memoriei lui mai ’68, între atacul tot 
mai concertat împotriva ideii de egalitate și căderea în 
obliviune a experiențelor egalitariste care au marcat 
mai ’68 (alianțele intelectuali-muncitori, comitetele de 
acțiune, experiența concretă a grevelor și a ocupărilor 
de întreprinderi etc.), între îmbrățișarea de către „noii 
filozofi” a discursurilor și acțiunilor umanitariste 
făcând din răspândirea drepturilor omului noua misiune 
civilizator-colonialistă a Occidentului și trecerea sub 
tăcere a anticolonialismului șaizecioptist.10 Potențialele 
alternative politice care ar putea fi extrase din istoria 
lui mai ’68, anti-imperialismul, formele de democrație 
directă și de auto-organizare, par duse pe apa sâmbetei, 
nu sunt câtuși de puțin parte din discursurile hegemonice 
despre mai ’68, altfel decât cel mult ca note de subsol 
scurte și fără explicații.11 Diviziunea (neo-)liberalism-
naționalism/conservatorism la care am făcut referire 
mai sus se regăsește și în conflictul interpretativ privind 
evenimentele din mai ’68.

Tocmai de aceea e nevoie de reinterpretarea 
politică a lui mai ’68, de repolitizarea lui, de scoaterea 
la suprafață a speranțelor actorilor individuali (dincolo 
de Daniel Cohn-Bendit, desigur) și colectivi ai 
evenimentelor, de repunerea pe tapet a proiectelor 
și alternativelor sociale și politice care pot fi extrase 
de atunci. În cartea din care am citat la începutul 
acestui articol, Enzo Traverso privește istoria stângii 
ca fiind o istorie a înfrângerilor și face o pledoarie 
pentru recuperarea memoriei celor înfrânți, pe filieră 
benjaminiană.12 Tocmai cei aparent înfrânți în mai ’68 
și ideile și speranțele și emoțiile și luptele și proiectele 
și utopiile lor pot furniza (parțial însă, căci fascinația 
pentru memorie poate fi și incredibil de sterilă) o bază 
pentru construcția unor discursuri mnemonice care să 
se opună hegemoniilor contemporane atât de lipsite de 
imaginație și esențialmente atât de reacționare. Lupta 



119

continuă, iar recuperarea utopiilor radical-democrate se 
arată a fi în continuare cât se poate de necesară. 

_____________
1 Enzo Traverso, Left-Wing Melancholia: Marxism, 

History, and Memory, New York: Columbia University Press, 
2016, p. 10. În original: „The memory of the Gulag erased 
that of revolution, the memory of the Holocaust replaced 
that of antifascism, and the memory of slavery eclipsed that 
of anticolonialism: the remembrance of the victims seems 
unable to coexist with the recollection of their hopes, of their 
struggles, of their conquests and their defeats.”

2 Philip Stephens, „Emmanuel Macron is the rightful 
heir to the spirit of 1968“, Financial Times, 19 aprilie 2018, 
https://www.ft.com/content/df8e7c60-4305-11e8-803a-
295c97e6fd0b 

3 Charlotte Belaich, „Mai 68: Macron ne s’interdit 
rien”, Libération, 5 noiembrie 2017, http://www.liberation.
fr/france/2017/11/05/mai-68-macron-ne-s-interdit-
rien_1608029 

4 Kristin Ross, May ’68 and Its Afterlives, Chicago: 
University of Chicago Press, 2002.

5 Ibid., p. 6. În original: „…a benign transformation of 
customs and lifestyles that necessarily accompanied France’s 
modernization from an authoritarian bourgeois state to a new 
liberal, modern financier bourgeoisie.”

6 Vezi de pildă observațiile lui Piketty privind 
convergența politicilor economice macroniene în Franța 
cu cele ale lui Trump în SUA: Thomas Piketty, “Trump, 
Macron: même combat”, 12 decembrie 2017, http://piketty.
blog.lemonde.fr/2017/12/12/trump-macron-meme-combat/. 
Desigur, Trump nu are vreo poziție despre mai ’68 în 
Franța ori altundeva, însă se situează într-un orizont politic 
foarte similar cu cel sarkozyan ori lepenian. La fel și AFD-
ul în Germania, a cărui poziție critică față de mai ’68 este 
esențialmente similară cu cea a lui Sarkozy (există totodată 
și o legătură cu politica identitară din timpul lui Helmut 
Kohl), are un program politic plin de poncifuri neoliberal-
conservatoare (mai multă piață, mai multă competiție, mai 
puțini imigranți). Vezi Wolfgang Kraushaar, „’68 hat die 
Gesellschaft bis in ihre Tiefe verändert‘“, interviu de Lars 
Langenau, Süddeutsche Zeitung, 31 mai 2017, http://www.
sueddeutsche.de/politik/er-bewegung-hat-die-gesellschaft-
bis-in-ihre-tiefe-veraendert-1.3518719 

6 Cu diferențele de rigoare, desigur. Se pot trasa foarte 
multe paralele între reformele macroniene și cele ale lui 
Thatcher în Marea Britanie: Macron încearcă practic să fie și 
Thatcher și Blair.

7 Guy Sorman, „La nouvelle frontière politique”, 
France-Amérique, 25 aprilie 2017, https://france-amerique.
com/fr/a-new-political-spectrum/ 

8 Anna Cento Bull & Hans Lauge Hansen, „On 
agonistic memory“, Memory Studies 9:4 (2016), 390-404.

9 Ross, op. cit.
10 Ibid.; Daniel Levy și Natan Sznaider, Erinnerung 

im globalen Zeitalter: Der Holocaust, Frankfurt: Suhrkamp 
Verlag, 2001; Dan Stone, Goodbye to All That? A History of 
Europe since 1945, Oxford: Oxford University Press, 2014. 

11 Traverso, op. cit..
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Lucian BUTARU

Restructurarea sistemului capitalist din 
a doua jumătate a secolului al XX-lea

Reproșul recurent adus „Noii Stângi” născută 
după 1968 este că și-a diluat mesajul prin schimbarea 
accentului dinspre lupta de clasă spre o paletă întreagă 
de bătălii identitare purtate în numele egalității. 
Înlocuind o categorie precum clasa, care unifică grosul 
electoratului, cu categorii identitare care îl divid (ex.: 
gen, rasă, orientare sexuală etc.), stânga a renunțat la un 
model care și-a dovedit succesul în multiple rânduri și în 
numeroase locuri. Dincolo de acest real-politik al luptei 
electorale, mutarea accentului a produs o abordare 
mai prietenoasă cu sistemul capitalist, deoarece lupta 
împotriva inegalităților bazate pe elemente produse 
socio-cultural nu destabilizează sistemul capitalist în 
aceeași măsură precum lupta împotriva inegalitatății 
de clasă, produsă socio-economic. Ca urmare, întregul 
spectru politic pare să se fi deplasat mai la dreapta, 
acceptând într-o formă sau alta neoliberalismul ca bază 
de plecare pentru orice discuție.

Cum s-a universalizat doctrina neoliberală?

De la Michel Foucault încoace, a devenit clar 
că modul de a înțelege lumea în termeni economici 
a contaminat treptat categoriile considerate ca fiind 
neeconomice în trecut: justiție, medicină, politică etc.1 

Partea interesantă a acestui trend e că demersul 
tinde să dizolve categoriile respective până la irelevanță. 
Mizele cele mai mari pot fi văzute în politică, unde 
neoliberalismul a reușit să depășească dialectic 
opoziția politică-economie într-un mod magistral. 
Dacă liberalismul clasic considera statul ca fiind ceva 
care este și trebuie să rămână exterior economiei, lupta 
neoliberalilor pentru dereglementare purtată împotriva 
intervenționismului economic din cei treizeci de ani 
glorioși ascunde faptul că economicul a început să 
reglementeze câmpul politic după criteriile logicii 
pieței.2 Cum s-a petrecut această cedare de suveranitate, 
că despre asta este vorba, în cvasi-automatizarea unei 
părți consistente a deciziei politice? Păi, nu a fost 
întrebat nimeni. Negocierile purtate în „camera verde”3 
în cadrul GATT și mai apoi în cadrul OMC au rămas 
adeseori secrete și au fost rareori subiect de dezbatere 
națională cu efect electoral vizibil. Astfel vedem un trend 
care se manifestă nestingherit de-a lungul deceniilor: 
taxele vamale și celelalte instrumente protecționiste 
au fost în continuă retragere, iar după Runda Kennedy 
(1964-1967)4 globalizarea economică a devenit nu doar 
fezabilă, ci dezirabilă. Toate guvernele, indiferent de 
culoarea politică, au văzut în comerțul internațional 
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o oportunitate pentru creșterea economică. Și toți 
decidenții credeau în economie, mai exact în creștere 
economică, dincolo de modalitățile particulare prin care 
era imaginată atingerea acestui obiectiv. Totuși, calea 
aleasă a avut consecințe pe care cel puțin stânga ar fi 
preferat să le evite: Deși, teoretic, decizia politică e în 
mâna poporului suveran prin reprezentanții săi, forțele 
pe care această decizie ar trebui să le controleze sunt 
în altă parte. În loc de control, avem conformare, iar 
alegătorul poate sancționa cel mult dexteritatea cu care 
se produce această conformare - sau curajul și libertatea 
care ți se permit pentru a încălca regulile comerciale la 
care ai aderat. Pentru liberali nu era o problemă prea 
mare, deoarece, conștient sau inconștient, au intrat în 
politică cu un proiect temporar, care viza destructurarea 
câmpului politic. Pentru toți ceilalți, însă, politica așa 
cum și-o imaginau ei nu mai putea fi recuperată la nivel 
național. 

Trendul acesta a fost accentuat de un alt trend 
complementar, început în 19595, care a produs o 
proliferare a tratatelor bilaterale și multilaterale care 
garantau protecția investițiilor străine directe. Apoi 
au urmat tratatele de liber schimb realizate la nivel 
regional, continental și inter-continental. Merită 
pomenite și formațiunile supra-statale (precum UE și 
strămoșii săi) și organizațiile internaționale (precum 
FMI, Banca Mondială etc.) care, fără să înlocuiască 
statele, au impus treptat un sistem de guvernanță supra-
națională de care statele trebuie să țină cont,6 fără ca 
alegătorii să fie consultați electoral cu privire la tot mai 
stufoasele norme de conformare. Ca urmare, guvernele 
au pierdut controlul băncilor naționale și orice formă de 
acțiune economică trebuia să se conformeze normelor 
care au coborât de nicăieri în legislația națională, de 
la politici sociale sau de mediu, care puteau pune în 
pericol profiturile investitorilor străini, până la achiziții 
publice și orice manifestare a activității economice 
guvernamentale, care putea fi privită ca subvenție de 
stat.

Ca urmare, oricât de socialist vota electoratul, 
rezultatul era mereu atât de liberal încât spiritele simple 
au început să vadă un sfârșit al bătăliilor ideologice. 
Din motive greșite, aveau dreptate: distincția stânga 
dreapta începea să-și piardă relevanța la nivel de politici 
economice și, în cele din urmă, la orice politici care 
puteau afecta competitivitatea economică internațională. 
Cu alte cuvinte, politica începea să fie evaluată în termeni 
economici. De asemenea, practica guvernamentală (și 
poate micile trădări) i-au făcut pe socialiști să preia și 
limbajul neoliberal odată cu rețetele, iar bătăliile politice 
se duceau discursiv pe terenul dreptei: de la termeni 
până la credințe fundamentale.

Pe de altă parte, cifrele date de statistica 
economică, pentru că erau citite prost, păreau să le dea 
dreptate neoliberalilor: indiferent de tipul de politici 
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aplicat, rezultatele erau izbitor de asemănătoare și, mai 
ales, oricât ar fi pompat guvernele în cerere, economiile 
occidentale nu reușeau să obțină creșterea dezirabilă. 
Asta i-a nedumerit pe adepții lui Keynes, care știau din 
cărțile lui sfinte că inflația produce creștere economică. A 
fost inventat și un termen nou, pentru a defini paradoxul 
keynesian: stagflație. De regulă, când apar paradoxuri, 
înseamnă că termenii cu care operăm nu ne ajută - sau 
că încă nu înțelegem problema. 

Înainte să se dumirească politicienii, economiștii 
din deceniul șapte au renunțat la doctrina keynesiană, 
lucru care s-a văzut în primul rând în simptome precum 
prestigiul: premiile Nobel au început să curgă spre 
adepții lui Hayek,7 iar starurile din mass-media au 
început un bombardament informațional care a lăsat, 
în cele din urmă, neoliberalismul fără competitor. 
Pierre Bourdieu a propus ipoteza unui atac coordonat 
prin rețele de think-tank, prin rețele de indivizi bine 
plasați în instituții internaționale cheie8 și, mai ales, prin 
schimbările produse în mass-media (de la rețeaua de 
patroni, sistemul de finanțare până la logica de evaluare 
a calității produsului jurnalistic prin rating)9, care au 
contaminat treptat restul câmpurilor - în special cel 
politic.10

Nu știu în ce măsură putem dovedi ipotezele lui 
Bourdieu cu instrumentele și informațiile pe care le 
avem deocamdată la dispoziție și, probabil, contează mai 
puțin dacă redundanța aparițiilor discursului neoliberal 
s-a produs în mod coordonat sau pe cale naturală, naivă. 
E posibil ca mulți să fi fost în mod genuin derutați de 
fenomenul stagflației, pentru că au citit (sau le-a fost 
mai ușor să citească) statisticile în mod eronat. Da, la 
nivel de țară și chiar la nivelul lumii occidentale politica 
de stimulare a cererii producea doar inflație, fără să 
stimuleze producția locală, deoarece stimula producția 
acolo unde începuse să se mute - în Asia. Eurocentrismul 
i-a împiedicat pe occidentali să vadă sau să recunoască 
faptul că scăderea ritmului creșterii economice în 
Occident se corelează foarte elegant cu creșterea lui din 
Orient. Deci, stimularea cererii nu producea paradoxuri 
precum stagflația. La nivel global, politica keynesiană 
producea exact efectele promise: atâta timp cât a fost 
aplicată, PIB-ul mondial a menținut nivelul de creștere 
din cei treizeci de ani glorioși:11

1985 22,481.11 mld. 3.62%
1980 18,818.44 mld. 4.43%
1975 15,149.42 mld.4.53%
1970 12,137.94 mld. 5.87%
1965 9,126.98 mld. 5.89%
1960 6,855.25 mld. 4.77%
1955 5,430.44 mld. 5.88%
1950 4,081.81 mld. 3.12%
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Transformarea infrastructurii

În paralel cu procesul de mutare a capacităților 
de producție în țările în curs de dezvoltare sau, cum 
îl numește Hobsbawm, „noua diviziune internațională 
a muncii”12 se petrecea un fenomen subteran de 
mare amploare: revoluția tehnologică produsă de 
electricitate, care făcuse din SUA o superputere, începe 
să fie înțeleasă și începe să fie simțită pe deplin. Parțial, 
mutarea capacităților de producție a acționat precum 
criza petrolieră din anii 70: pe unii i-a făcut să vadă 
efectele transformării ca fiind mai puternice decât erau 
la vremea respectivă, iar pe alții, obișnuiți să dea vina pe 
crize și fluctuații, i-a făcut să le ignore.

De ce era atât de importantă această revoluție 
tehnologică? Deși, o bună bucată de vreme, finanțatorii, 
managerii și inginerii nu i-au înțeles potențialul și au 
folosit-o într-un mod similar resurselor energetice 
precedente, odată înțeleasă, energia electrică a 
transformat procesul de producție în două privințe 
fundamentale: automatizare și descentralizare. 

Creșterea exponențială a automatizării ne 
interesează mai puțin pentru această perioadă, deși 
a contribuit la creșterea șomajului global,13 afectând 
probabil cererea agregată de care depindeau politicile 
keynesiene, și la accelerarea transferului forței de 
muncă dinspre sectorul agricol și industrial spre 
sectorul serviciilor. Această trecere s-a văzut cel mai 
bine în state precum SUA, Marea Britanie și Italia, 
dar, cam peste tot în Occident, procentul celor angajați 
în producție începea să graviteze spre maxim 20% pe 
măsură ce ne apropiem de anii 1990.14 Automatizarea, 
încă firavă față de ceea ce a urmat, a acționat în tandem 
cu noua diviziune internațională a muncii, favorizând 
cel puțin la nivel subiectiv crearea unui clivaj în rândul 
angajaților. Inventarea noilor nevoi și satisfacerea lor 
prin intermediul serviciilor a atenuat șocul social al 
șomajului și șocul economic asupra cererii agregate; 
dar a creat un tip de muncitor care adeseori nu se 
mai identifică cu tipul clasic. Din pricina diferențelor 
salariale, a naturii diferite a muncii și a tradiționalei 
ierarhii între munca de birou și cea fizică, distincția 
de clasă a început să fie concurată la nivel subiectiv 
de distincțiile din interiorul clasei muncitoare. La asta 
au contribuit, probabil, și particularitățile trainingului 
educațional necesitat de noile meserii, precum și noile 
forme de consum și socializare ale noilor subclase de 
muncitori, care au atenuat diferențele culturale față de 
clasa burgheză în timp ce le-au accentuat pe cele față de 
restul muncitorilor.

Fenomenul descentralizării a influențat mai 
devreme și mai profund procesele de producție. 
Motorul electric i-a ajutat pe manageri să depășească 
bariera mentală produsă de obișnuința de a subordona 
totul marelui motor cu combustie, ale cărui rotițe de 
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transmisie puneau în mișcare majoritatea secvențelor 
de producție, pentru că acum puterea putea fi livrată 
și utilizată local după nevoia specifică a secvenței de 
lucru.15 Aceasta a făcut ca integrarea pe orizontală să 
promită aceleași economii de scară precum integrarea 
pe verticală. 

De aici mai era doar un pas pentru a înțelege că 
pot fi modificate și relațiile de producție: nu trebuie 
să posezi unitatea care realizează o secvență anume 
a procesului, dacă comunicarea se poate petrece în 
timp real, dacă există concurență între furnizori și 
dacă există un sistem funcțional de reguli. Potrivit lui 
Michel Foucault, neoliberalii germani grupați în jurul 
revistei ORDO au înțeles primii potențialul revoluționar 
al modificării relațiilor de producție prin promovarea 
întreprinderilor mici și mijlocii, neproletare, prin 
multiplicarea accesului la proprietate, prin întărirea 
sistemului de reguli care favorizează concurența și 
multe alte măsuri care băteau în aceeași direcție.16 Chiar 
dacă restul teoriilor neoliberale ignorau total acest 
aspect, practica guvernamentală l-a încurajat cam peste 
tot în lumea occidentală. 

Miza modificării relațiilor de producție este mare, 
deoarece clasa muncitorească se golește treptat și 
odată cu asta se golește și o parte din sensul categoriei. 
Consider că miza poate fi subliniată mai bine dacă 
scoatem în evidență ceea ce se petrecea în capitalismul 
clasic pe piața muncii, iar mai apoi voi reveni la 
restructurarea claselor sociale încurajată de această 
modificare a relațiilor de producție.

Oameni și lucruri

Narațiunile despre piață nu sunt foarte utile pentru 
a înțelege piața capitalistă deoarece, adeseori, ocultează 
faptul că aceasta este structurată pe două niveluri între 
care e o ruptură metafizică: oameni și lucruri sau, altfel 
spus, consumator și lucru consumat. Piața tranșează 
relațiile dintre oameni vizavi de lucruri în mod cvasi-
automat, reglând circulația și distribuția lucrurilor 
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prin agregarea nevoilor și dorințelor de consum, după 
intensitate și după capacitatea de a le împlini. Iar 
prețul este cheia de boltă a acestui sistem anarhic de 
organizare.17 Deocamdată, nu ne interesează ce stă la 
baza formării prețurilor. Ceea ce ne interesează, pentru 
a face mai vizibilă miza rupturii despre care vorbeam, 
este faptul că forța de muncă pare să se comporte ca 
parte a lucrurilor și se reglează după logica pieței. Adică 
există o piață a muncii, care e cu totul altceva decât 
așa-numita piață financiară, a capitalurilor. Capitalul 
pare să fie reglat mai degrabă după logica consumului, 
capitaliștii concurând pentru oportunități, resurse și 
forță de muncă într-o manieră similară cumpărătorilor 
de produse. Adică aceștia rămân oameni și în timpul 
activității economice, nu doar în afara ei. Ceilalți devin 
lucruri în timpul muncii, redevenind oameni abia în 
timpul liber. Această particularitate a sistemului clasic 
capitalist se vede cel mai bine în simptome precum 
valoarea acordată timpului liber, weekend-urilor, 
concediilor etc., valoarea acordată consumului și, 
mai ales, în valoarea acordată consumului aberant și 
momentelor „neprețuite” în care prețul se dizolvă în 
irațional, negație sau, aparent, într-o formă superioară de 
raționalitate. Din această perspectivă, putem considera 
că industria publicitară a sesizat destul de bine acest 
aspect, iar diversele critici ale consumerismului au ratat 
complet contextul istoric care dă sens acestei forme 
aparent inautentice de afirmare a puterii și a demnității 
umane, atât cât permite sistemul.

Chestiunea pare mai complicată decât este, din 
două motive. În primul rând, aceasta se datorează 
dialecticii dintre oameni și lucruri care face posibilă 
forma valoare, iar Marx a evidențiat foarte elegant 
această caracteristică a sistemului capitalist. Lucrurile 
au valoare deoarece conțin muncă, iar prețul părea 
să urmeze în cele din urmă valoarea muncii abstracte 
imaginată ca fiind conținută sau cristalizată într-un 
lucru prin numărul de ore echivalente cheltuite pentru 
producerea lui. Și, grație concurenței, prețul părea să 
ignore doar temporar această relație obiectivă.18 În al 
doilea rând, munca este ambivalentă: poate fi văzută 
ca fiind, în același timp, degradantă și înălțătoare. E 
degradantă în felul în care se face în sistemul capitalist, 
deoarece îl încadrează pe muncitor în categoria lucrurilor. 
De aceea e atât de facilă analogia între vânzarea forței 
de muncă și vânzarea sclavului: muncitorului îi rămâne 
în plus doar timpul liber și anxietatea viitorului. Dar 
munca e și înălțătoare sau, cel puțin, obișnuia să fie, 
deoarece oferă fundamentul organizării sociale ca sursă 
a valorii și ca suport al existenței. În plus, chiar și în 
capitalism, munca oferă cheia spre libertate, accesul la 
demnitate prin consum. Munca te face liber, în timpul 
liber.

Totuși, s-ar putea ca aspectul cel mai motivant al 
luptei de clasă (cea de jos în sus) să fie tocmai chestiunea 
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mai simplă ce se petrece pe piața muncii: imaginarea 
omului ca lucru, obiect sau resursă. În plus, ca să fie clar 
pentru oricine că respectiva ruptură metafizică nu e un 
artificiu pentru filozofi, cei care dețin sau organizează 
procesele de producție ratează doar în rare ocazii să 
sublinieze aspectul zootehnic al demersului. În cel mai 
fericit caz e tradus în paternalism. De aceea, munca 
n-a fost înălțătoare nici în cei treizeci de ani glorioși 
ai capitalismului dominat de social-democrație, nici în 
sistemele socialismului real existent, cu toate că grosul 
ghinioniștilor au regretat după aceea confortul adus de 
ficțiunea proprietății comune, de o oarecare echitate 
distributivă sau re-distributivă, de o oarecare protecție 
socială și de sublinierea rolului muncii lor.

Concluzii

Restructurarea sistemului capitalist a început cu 
resemnificarea categoriilor prin care putea fi descris și 
înțeles. Subiectiv și obiectiv, muncitorii au început să 
iasă din sistemul capitalist, fără a ieși însă din precaritate. 
Cei care au intrat în domeniul serviciilor au început să 
nu se mai simtă muncitori, deși majoritatea nu au ieșit 
din categoria lucrurilor, continuând să-și vândă forța 
de muncă la prețul pieței. Chiar dacă totul s-ar fi oprit 
aici, orice discuție cu sens despre clasele sociale trebuie 
să ia în calcul și obiectivitatea percepțiilor subiective, 
pornind de la practicile sociale. De aceea, pentru 
desenarea claselor sociale ar fi recomandat să luăm în 
calcul capitalul economic, capitalul cultural, distincțiile 
identitatre care contează la un moment dat, precum și 
variantele populare de descriere a claselor sau tentativele 
politice reușite de mobilizare.19 Dincolo de ieșirile 
subiective din sistem, avem un număr tot mai mare de 
ieșiri obiective datorat proliferării microintreprinderilor 
și PFA-urilor, care transformă muncitorii în furnizori 
care nu-și mai vând forța de muncă, ci produsul muncii 
lor - adică, sunt antreprenori, majoritatea precari. Într-
un fel aceștia s-au emancipat, și-au câștigat libertatea 
(sau au fost nevoiți s-o îmbrățișeze) cu prețul liniștii. 
E o libertate care te face să muncești mai mult. Dacă în 
trecut se zvonea printre hegelieni că munca te face liber, 
mai nou sociologii au început să ne arate că libertatea 
te face să muncești.20 Dacă luăm în calcul proliferarea 
sistemului de proprietate bazat pe fonduri de investiție 
și jocuri de noroc la diverse burse putem vedea că în 
clasa capitaliștilor se strecoară fără să conștientizeze tot 
mai mulți săraci. 

Dacă alături de fenomenul disoluției categoriilor 
datorat descentralizării adăugăm și efectele procesului 
automatizării, chestiunea devine și mai complicată. 
Deși efectele încep să se vadă mult mai târziu decât în 
cazul descentralizării, răspunsul subiectiv și obiectiv 
la problema a afectat treptat clasa muncitoare în mai 
multe feluri. În primul rând i-a luat din capacitatea de 
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șantaj. E mult mai greu să faci o grevă pe care patronul 
s-o simtă nu doar din cauza fracturării în numeroase 
intreprinderi integrate într-un sistem global, ci și din 
cauză că începi să simți că ești un locțiitor temporar 
al unei mașini încă prea scumpe. În al doilea rând, 
efectele automatizării sunt mult mai profunde, deși se 
vor vedea doar în momentul în care se va atinge o masă 
critică de înlocuire a forței omenești. În momentul în 
care suficient de mulți muncitori vor avea de oferit doar 
creativitate și alte chestiuni greu-cuantificabile în locul 
orelor echivalente de muncă, prețul va fi total decuplat 
de valoare. E discutabil dacă în aceste condiții va mai 
fi posibil calculul economic rațional și orice formă de 
comportament economic predictibil;21 mai important 
este, din perspectiva de față, că orice mobilizare politică 
privind interesul economic va semăna din punct de 
vedere moral cu o luptă între moștenitori: cine e cel 
mai îndreptățit să-și adjudece partea cea mai mare din 
valorificarea muncii deja acumulate și cristalizate în 
diverse aspecte ale patrimoniului istoric global?

De aceea, discuțiile despre clasele sociale purtate 
în termeni clasici încep să pară scolastice: nu doar din 
cauză că falsa conștiință a gulerelor albe din sectoarele 
mai imateriale ale economiei îi împiedică să vadă 
exploatarea, ci și pentru că exploatarea a început să fie 
externalizată și să devină ambiguă sau multidirecțională. 
Discursul despre exploatare a fost înlocuit de cel 
despre sărăcie și inegalitate pentru că, statistic vorbind, 
exploatarea a început să fie înlocuită cu sărăcia, abuzul 
de putere și problema accesului la resurse. Socialiștii 
care au înlocuit lupta pentru interesele clasei muncitoare 
cu lupta împotriva inegalității nu au fost neapărat 
naivi, nici în real-politik-ul electoral, nici în ceea ce 
privește principiile. Singura mare problemă a stângii 
e că revoluția tehnologică din secolul al XX-lea a fost 
înțeleasă și constrânsă, așa cum am arătat, în termenii 
propuși de neoliberali. Iar asta i-a dat o formă politică 
specifică la nivel global, așa cum iluminismul i-a dat o 
formă specifică revoluției precedente.
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Alex BOGUȘ

Jargonul efemerităţii. Reflecţii asupra 
post-modernismului

Jumătate de veac ne desparte acum de 
evenimentele ce au avut loc de la sfârşitul anilor 60 
pe întreg mapamondul – adunate generic sub titulatura 
de Mai `68 – de la studenţii din Berkeley, Paris sau 
Berlin până la primăvara de la Praga. Or, urmând 
invitația apelului putem afirma că a trecut jumătate de 
veac de când conceptul de clasă a fost abandonat, de 
când luptele politice au fost transformate total în lupte 
culturale şi identitate iar Noua Stângă, coabitând cu 
noul spirit al capitalismului, nu reuşeşte să articuleze 
alternative post-capitaliste viabile pentru că, nu-i aşa, 
clasa a fost abandonată. De la bun început voi încerca 
să deconstruiesc (sic!) această presupoziţie sau această 
ipoteză de lucru, arâtând în linii mari că cele două grile 
de interpretare din care putem citi evenimentele din `68, 
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sunt separate în mod artificial şi cade în sarcina unei 
înţelegeri materialiste a realităţii istorice de a elucida 
inter-relaţionarea şi co-dependenţa celor două paliere 
interpretative. Voi încerca să clarific în cele ce urmează. 
Cele două direcţii, sau grile de interpretare, prezentate 
în apelul dosarului lasă la prima vedere ne-chestionată 
legătura dintre ele. Sunt aceste grile de interpretare 
comensurabile? Complementare? Au acestea o 
cauzalitate comună sau reprezintă doar discursuri 
parţiale şi eminamente non-universalizabile despre o 
realitate socio-politică ce mereu ne scapă? Or, ceea ce 
doresc să arăt în acest text este faptul că aceste grile sunt 
doar moduri în care poate fi citită schimbarea istorică: 
fie dinspre partea muncii, fie dinspre partea capitalului. 
Aşadar, putem interpreta evenimentele de la finele 
anilor `60 fie din perspectiva acţiunii clasei muncitoare, 
fie din perspectiva acţiunii clasei capitaliste. Eu aş dori 
să ofer o grilă de lectură în care cele două perspective 
se presupun una pe alta şi nu pot fi gândite separat. 
Pericolul de a le gândi fragmentat este diferit în funcţie 
de ralierea la unul dintre versanţii interpretativii: pe 
de-o parte există pericolul moralizării acţiunii clasei 
muncitoare, mereu responsabilă de propriile eşecuri sau 
neajunsuri şi niciodată pe deplin conştientă de sine ca o 
clasă, iar pe de altă parte există pericolul autonomizării 
mişcării capitalului atât de mult încât să devină aproape 
ilar să mai gândim depăşirea acestuia prin acţiunea 
subiecţilor istorici. În acest text voi alege să vorbesc mai 
degrabă despre primul, întrucât acest filon moralizator 
poate fi simţit de-a lungul apelului la contribuţii. În tuşe 
foarte groase acuza sună în felul următor: pentru că la 
finele anilor 60, conceptul de clasă a fost abandonat sau 
trecut pe linie moartă şi a fost înlocuit de teorii asupra 
rasei, genului, identitaţii sexuale samd (pe scurt, ceea ce 
a ajuns să fie numit identity politics) de o multitudine de 
actori care compun “subiectul istoric”, lupta împotriva 
capitalismului a şchiopătat grav iar retragerea în 
sfera culturală a clasei muncitoare a înlesnit drumul 
neoliberalismului care tocmai se cocea pe holurile şcolii 
de la Chicago. În primul rând trebuie stabilită legătură 
dintre mișcările sociale din Mai 68 și postmodernism, 
care după cum voi încerca să arăt nu este o chestiune 
chiar facillă, iar în al doilea rând trebuie decis dacă 
această profundă transformare sistemică a lumii a fost 
provocată de retragerea în cultural, în supra-structură a 
clasei muncitoare, sau în acest tablou trebuie să inserăm 
și acţiunea, lobby-ul şi influenţa elitelor financiare şi 
militare a lumii? 

Însă dacă este ceva care să fi produs această retragere 
în cultural pentru Terry Anderson, Jameson, Callinicos 
sau Perry Anderson este tocmai postmodernismul înţeles 
ca sentinţa de deces a meta-naraţiunilor totalizatoare şi 
unificatoare, în speţă a marxismului. Postmodernismul 
este contestat atât de către conservatori întrucât 
introduce relativismul moral şi distruge orice urmă 
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de pioşenie faţa de autoritate şi ierarhie instaurând 
o teroare a corectitudinii politice, cât şi de marxişti 
întrucât necesitatea istorică a materialismului dialectic nu 
reprezintă decât o metanarativă care nu mai poate servi 
ca explicaţie istorică pentru schimbarea socială (glumind, 
dacă a murit subiectul, cel revoluţionar îi urmează). Ori 
e clar că odată cu denunțarea subiectului revoluţionar ca 
o mascaradă, clasa nu poate decât retrogradată în divizia 
secundă a narativelor explicative despre lume. Iar odată cu 
abandonarea conceptului de clasă se produce o transformare 
a mişcărilor de contestare la adresa sistemului axată astfel 
pe lupte identitare mai degrabă cantonate în sfera culturală 
decât în conditiile obiective, materiale, economice ale 
lumii. De la lupte sindicale şi insurgenţe anti-capitaliste se 
ajunge la societatea civilă, proteste civice şi un corp politic 
extrem de fragmentat şi divizat pe linii culturale şi nu pe 
linii de clasă. 

Callinicos rezumă pe scurt programul său 
împotriva post-modernismului: “In my book I attack 
postmodernism on three fronts: philosophically, I develop 
a realist critique of postmodernism’s demolition of the 
truth and the subject; politically, I deploy the resources of 
Marxist social theory against the idea that we now live in 
an post-industrial society, or “New Times”; aesthetically, 
I challenge the claim that what is called Postmodern art 
represents a qualitative break from Modernism.”1 

Astfel, modul de funcţionare a capitalismului din 
economiile aşa-zis post-industriale, chiar dacă este istoric 
diferit faţă de modul sub care se prezenta capitalismul 
anilor 30 să zicem – iar stadiul istoric al acestei diferenţe 
este tocmai statul bunăstării – legităţile şi tendinţele istorice 
după care functionează capitalismul sunt fundamental 
aceleaşi şi nu există niciun motiv să ne gândim la ceva 
precum o societate “post-industrială”. Totuşi problemele 
cu postmodernismul nu se rezumă doar la unele ce ţin 
de istoria ideilor şi a teoriei abtracte. De la arhitectură şi 
artă până la sociologie şi psihologie/psihanaliză ceea ce 
a fost condamnat au fost contaminările şi colaborările 
la care postmodernismul s-a pretat faţă de capital şi de 
funcţionarea sa. Însă dacă ne uităm atent la principalele 
acuze ale studenţilor la adresa sociologiei şi psihanalizei 
putem observa că reproşurile acestora erau în aceeaşi 
zonă: sociologii şi psihiatrii s-au pus în slujba statului 
pentru a produce indivizii necesari bunei funcţionări a 
capitalismului. Concomitent, studenţii reclamă caracterul 
de clasă a universităţii din a cărei rânduri doar 6% 
proveneau dintr-un mediu muncitoresc. 

Chiar dacă unele din grupurile studenţeşti ce au 
pornit revoltele din Mai `68 se reclamau de la diferite 
tradiţii nou-înfiinţate deconstructiviste sau situaţioniste 
(într-un cuvânt postmoderne) protestele ca atare, pornind 
de la organizare şi până la mesaje şi revendicări, reprezintă 
mai degrabă vechea decât noua stângă. Clasa este încă 
un concept operativ în analizele lui Cohn-Bendit asupra 
cauzelor mişcării studenţeşti. Acesta spune că “I know 
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that a theoretical language is necessary, and regret that 
the writings of Marx are, at least in part, hard going even 
for scholars and, in their present form, a closed book to 
most of the working class - which does not mean that they 
cannot be understood, once they are translated into simple 
language. But as it is, they are accessible only to the 
bourgeois intellectual - cultural inequality is no accident, 
but part and parcel of the oppressive structure of both 
capitalist and ‚communist’ societies and in fact ensures 
their survival. This is precisely what the revolutionary 
students were trying to say when they decried the 
universities and schools as ‚factories of privilege’: the 
present educational structure ensures that the majority 
of working-class children are barred not only from the 
bourgeois society we are trying to overthrow, but also 
from the intellectual means of seeing through it.”2 Badiou 
afirmă că revoltele din Mai `68 nu au fost impregnate de 
jargonul sau firul retoric al noii Stângi, nefiind încă vorba 
de nicio disidenţa la adresa metanaraţiunii marxiste, ci 
era mai degrabă în continuitate cu discursul luptei de 
clasă şi a emancipării proletariatului.  Astfel „In ̍΄68, that 
conception [that I have defined as orthodox Marxism] 
was broadly shared by all actors and everyone spoke 
the same language. No matter whether they were actors 
in dominant institutions or protesters [contestataires], 
orthodox communists or gauchistes, Maoists or 
Trotskyists, everyone used the vocabulary of classes, class 
struggles, the proletarian leadership of struggles, mass 
organizations and the party”3. Sursele protestului erau 
Marx şi Kropotkin, dar mai ales Sartre, Althusser, Lefebre 
sau Guevara. Criza productivităţii ce a lovit majoritatea 
economiilor dezvoltate din Vest nu a trecut neobservată de 
către actorii revoltelor din Mai ̀ 68,  Jeunesse Communiste 
Revolutionaire declarându-şi “notre refus total de 
cette societe de chomage et d’oppresion, d’hypocrisie 
democratique et de violence reactionaire”. 

Ocuparea de la Berkeley a debutat în momentul în 
care studenţi au început să fie ridicaţi din campus pentru 
propaganda considerată de către stat ca fiind comunistă 
şi anti-guvernamentală. Paranoia anti-comunistă din era 
McCarthy a dat un impuls miscarii anti-război care a ajuns 
mai apoi să se dezvolte şi să ajute emergentele mişcări 
pentru drepturi civile ale populaţiei African-americane şi 
de emancipare sexuală. Războiul din Vietnam, precum şi 
cel din Algeria au fost catalizatorii mişcărilor studenţeşti 
din SUA şi Franţa punând în joc puternice sentimente anti-
imperiale şi rezistenţă pasivă dar generalizată împotriva 
imensei industriii de război. Dezvoltarea autonomismului 
în Italia şi încercarea de a demonstra faptul că pentru 
reproducerea sa capitalismul are nevoie să colonizeze 
întregul spaţiului social şi cultural (de la şcoală la munca 
afectivă) au reprezentant dezvoltări importante a teoriei 
critice, chiar dacă analizele despre imaterialitatea muncii 
şi despre subiectul istoric al multitudinii nu pot fi gândite 
decât coexistând, simultan, cu alte tipuri de regimuri de 
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acumulare capitalistă de pe întregul glob, mult mai brutale 
şi ce presupun o clasă muncitoare foarte disciplinată, 
supusă şi deci “clasică”. 

Însă tocmai această identificare, sau cel puţin 
apropiere extremă între postmodernism şi mişcările 
sociale din `68, pare trasă de păr si de ne-susţinut. Departe 
de a fi disidente faţă de jargonul stângii, aceste mişcări 
erau mai degrabă disidente faţă de politica dusă de 
partidele comuniste – să nu uităm că partidul communist 
francez a fost cel care a spart primul greva în Mai `68 – şi 
de birocraţia de care dădeau dovadă. Noua Stângă pare să 
apară mai degrabă după acest eşec al mişcărilor de revoltă 
de la finele anilor `60 de a produce o schimbare reală a 
relaţiilor de putere din capitalism. Întrebarea ce a provocat 
aceste neajuns este una importantă cu siguranţă şi nu 
cred că poate fi decisă într-atât de uşor, însă întrebarea 
asupra condiţiilor necesare unei atare schimbări este una 
importantă. Ori şi un repros ca al lui Adorno şi Marcuse, că 
în spatele mişcării studenţeşti nu există condiţiile obiective 
necesare unei profunde transformări a societăţii, implică că 
acestea totuşi există şi că gândirea asupra lor ar trebui să ne 
releve şi de ce protestele şi mişcările sociale au luat forma 
istorică pe care au luat-o. Iar aceasta este tocmai punctul 
pe care doresc să îl subliniez: postmodernismul este 
prea adesea înţeles ca o frustrare politică sau mobilitatea 
socială (Callinicos), înţeles exclusiv pe partea culturii 
iar intersecţiile cu economicul nu vin decât ca trădare şi 
aservire capitalului, şi mai puţin ca o formă culturală pe 
măsură mutaţiilor ce aveau loc la nivel politic, economic 
şi social pe întreg mapamondul. 

O asemenea poziţie este susținută de David Harvey 
pentru care postmodernismul este o situaţie, o contingenţă 
istorico-geografică ce poate fi explicată materialist prin 
dinamicile marcate de contradicţii ale capitalismului. 
Postmodernismul nu este citit exclusiv într-o grilă 
negativă, Harvey recunoscându-i şi unele merite, mai 
ales în privinţa atenţiei exersate în privinţa diferenţei 
şi Celuilalt – în acest sens recuperarea unor aspecte 
ale organizării sociale precum rasa, genul sau religia 
pentru materialismul istoric este una importantă – sau în 
privinţa recunoaşterii forţei reale pe care o deţine ordinea 
simbolică creată de imagini şi discursuri şi cum aceasta 
ajunge să modeleze realitatea la fel de bine ca raporturile 
economice. Aşadar postmodernismul ca “A mode of 
thought that is anti-authoritarian and iconoclastic, that 
insists on the authenticity of other voices, that celebrates 
difference, decentralization, and democratization 
of taste, as well as the power of imagination over 
materiality, has to have a radical cutting edge even when 
indiscriminately used. In the hands of its more responsible 
practitioners, the whole baggage of ideas associated with 
postmodernism could be deployed to radical ends, and 
thereby be seen as part of a fundamental drive towards 
a more liberatory politics […]”4 Există aşadar anumite 
aspecte ale gândirii postmoderne care merită păstrate şi 
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integrate în teoria critică marxistă. De asemenea, Harvey 
afirmă că grija postmodernismului faţă de naraţiuni 
totalizatoare şi dominatoare este totuşi justificată doar 
că materialismul istoric şi geografic (grila lui Harvey de 
a recupera materialismul istoric) nu reprezintă astfel de 
naraţiuni, ci mai degrabă moduri de interogare deschise 
a realităţii sociale decât un corpus rigid de cunoaştere. 
Altfel spus, marxismul nu este o meta-naraţiune care 
trebuie abandonată, asta în timp ce pentru Harvey şi 
complementarul este adevărat: nici postmodernismul nu 
poate fi înlăturat cu totul întrucât manifestarea sa nu este 
decât în conformitate cu realitatea socială şi politică a 
vremii. Iar o asemenea înţelegere mi se pare că presupune  
o poziţie materialistă rezonabilă, ca inter-relaţionare între 
dintre cele două nivele sau grile interpretative şi fără a 
cădea în vreun fel de critică moralizatoare a noilor mişcări 
sociale. Aşa cum Harvey se întreabă la începutul cărţii nu 
atât cât de bună de o anumită interpretare, cât mai degrabă 
de ce ajunge să se impună acea interpretare la fel trebuie 
să ne întrebăm în cazul trecerii în rezervă a conceptului 
de clasă. Aceasta s-a întâmplat pentru că un grup de 
academicieni, artişti şi profesionişti au reuşit să impună 
o nouă viziune explicativă asupra realităţii sau pentru că 
demersul lor de fapt a fost susţinut fix de forţele – elitele 
financiare, militare şi politice – care doreau oricum 
schimbarea regulilor jocului şi trecerea spre un regim de 
acumulare mai prietenos cu investitorii. În aceeaşi grilă se 
pot citi şi recentele dezvăluiri ale CIA despre interesul pe 
care serviciul l-a avut faţă de noua teorie critică franceză. 
Aşadar interesul agenţiei nu era vreo conspiraţie prin care 
drepturile minorităţilor vor ajunge să înlocuiască analiza 
de clasă, ci pur şi simplu o încercare de a controla bătălia 
pentru hegemonie culturală, o luptă pe care istoria ne arată 
că a fost câştigată într-un fel sau altul.

Concluzionând, postmodernismul şi mişcările şi 
revoltele studenţeşti – şi nu numai – din `68 nu se află 
într-o legătură atât de strânsă încât să putem afirma că 
naşterea Noii Stângi se petrece odată cu aceste proteste, ci 
din contră: eşecul acestor proteste mai degrabă duse într-
un jargon “clasic” şi “de clasă” a dat naştere treptat la noi 
forme de naraţiuni despre capitalism în care clasa nu mai 
are un rol atât de proeminent. Dar pe de altă parte post-
modernismul a oferit şi nişte instrumente pentru a articula 
nişte sensibilităţi identitare şi non-autoritare care trebuie 
înţelese în contextul lor economic şi politic.  

____________
1 Marxism and Modernism: An exchange between Alex 
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wing alternative, Andre Deutsch Limited 105 Great Russel 
Street, London WC, 1968, p. 14

3 Badiou – The communist Hypothesis, Verso Books, 
2010, p. 25 

4 David Harvey- The Conditions of Postmodernism, 
Blackwell Publishers, Cambridge, Massachusetts, p. 355

ce mai rămâne din mai ’68

Alex MATEI 

Mai 1968 românesc pentru nuli

Din principiu, nu o să aleg să scriu, eu, de aici 
(Constanța, lângă plajă, dar în camera de cămin), despre 
mai 1968 la Paris sau aiurea în Occident, și nici despre 
mai 1968 în China, acolo unde profii și-au luat-o rău, 
dar cu ordin de sus (acest sus încercând să se pretindă 
jos, cu ura celui care știe că dușmanul tocmai a pierdut 
partida și așteaptă cuminte să fie schingiuit cât mai 
puțin insuportabil). Nu voi scrie despre interpretările 
Ross versus Aron, sau stânga militantă (s-a luptat de 
fapt pentru egalitate și emancipare) versus liberalii 
(gen Lipovetsky, al cărui mai 1968 e nedureros și hiper-
deschis) versus neoconii (n-a fost nimic, adică a fost o 
prostie). Pentru că mai 1968 nu s-a terminat încă, pentru 
că a fost toate astea, adică de la Revoluție la nimic, și 
devine foarte aiurea să scriu așa ceva, banal și inutil. 
În plus, vuiește literalmente Occidentul de conferințe 
despre Mai 1968, la ce bun aș mai scrie eu în general 
despre asta? O să mă reorientez și o să încep cu această 
întrebare.

A existat mai 1968 în România?
Primul răspuns, simplu, este: nu. Nu, hulitul la el 

acasă Charles de Gaulle apare ca un mesia occidental în 
mai 1968, dar ca un mesia civilizator, nu capitalist (ca 
un mesia, nu ca un agent Bond) la Băneasa. Discursul 
lui naționalist, cu citate din Eminescu (care luptă pentru 
statul național, nu cosmopolit), apare aici cu totul altfel 
decât va fi fost citit la Paris: ca o promisiune, nu ca o 
reluare. De Gaulle era un tip de modă veche, dar pentu 
noi naționalismul redevenea modă abia atunci. Era 
(din nou) nou. Mai 1968 în România, retro-privit azi, 
este despre cum nu există fapte, ci interpretări. Mai 
1968 nu putea exista în România, așa cum se trăia el în 
Paris, Berlin, Bruxelles, Washington, Roma, pentru că 
noi așteptam ca de Gaulle să vină, în vreme ce alții îl 
așteptau să plece.

Nu putem vorbi doar despre luna mai 1968, în 
cazul României. Am tăiat un segment de la 1 mai la 1 
septembrie 1968, transversal, prin presă și mi-am amintit 
că, în martie, fusese prima ediție a festivalului Cerbul de 
Aur (de comparat cu Woodstock). Iglesias contra The 
Doors: despre grupul lui Morrison, Contemporanul 
scrie „fenomenul pop cel mai îngrijorător în Statele 
Unite” și citează din revista Life - „satanică, senzuală 
și halucinantă ca un drog”. M-am uitat la emisiuni de 
arhivă din/despre social urban românesc 1968 și cred 
c-aș putea spune niște lucruri despre momentul ăsta, 
dar numai după ce atrag atenția că, în mai 1968, lumea 
urbană socialistă era la începuturi.

Faza cu studenții. Reforma învățământului – 
10 clase obligatorii – și reamenajarea învățământului 
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universitar (cu reducerea numărului de examene care 
urmează să intre în vigoare din 1969) pare să justifice, 
pe linie instituțională, ideea că ceea ce face probleme 
în capitalism s-a rezolvat în socialism. Aici ar trebui 
să spun că, deși populația studențească se dublează 
între 1961 și 1971, procentul ei crește doar de la 2.2% 
la 3.5% din totatul populației școlarizate1 și procentul 
se dublează abia în comparație cu 1938 (de la 1.5% la 
3.5%). În Franța, populația studențească se triplează 
din 1960 în 1970, iar numărul absolut este oricum de 
aproximativ patru ori mai mare decât în România2, în 
vreme ce raportul demografic era de 1:2,5. Pe scurt: în 
România, nu erau încă prea mulți studenți.

Faza cu demografia. Nu mai vorbim despre 
raportul populație urbană versus rurală. Pentru Lionel 
Ruffel (Brouhaha, 2017), post-modernitatea este legată 
de maturizarea baby boomers, dar în România această 
generație nu apucă să se urbanizeze suficient încă să-și 
revendice o altă identitate. Decalajul ar fi de vreo zece ani, 
dar ei sunt importanți, pentru că în anii 1970 societatea 
reușise să se re-închidă parțial. În atari condiții, nu-i de 
mirare că mai 1968 nu doar că nu semnifică o criză de 
creștere, la noi, dar e mai probabil să însemne doar un 
început de creștere și un debut de societate de consum, 
retezat repejor. În 1968, regimul lui Ceaușescu abia se 
instalase de trei ani, iar schimbările instituționale încă 
nu se terminaseră. Județele se înființaseră de curând, 
așadar toată administrația era în curs de reformare. 
Vizitele în teritoriu erau în toi, dar și aici vorbim despre 
începutul unei epoci. Televiziunea intră în epoca ei zisă 
de aur abia începînd cu 1968 (chiar în mai se înființează 
programul 2 și crește notabil timpul de emisie). Vizita 
lui de Gaulle  aduce acorduri de colaborare cu Franța, 
oamenii încep să plece la spiecializări, dar decalajele 
de venituri între noi și Vest sunt, și atunci, foarte mari.

În 1968, totul începe.
Faza cu hipioții. Este evident că noua epocă 

e mai puțin nouă pentru cei care privesc în interior, ci 
pentru cei care descoperă că aici, în interior, oglinzile în 
care se vede lumea se înmulțesc și se diversifică. În mai 
1968, hippiotul devine o figură prezentă la televiziune 
și în presă, chiar dacă perspectiva este preponderent 
una negativă. Dar până și critica acestei figuri nu e una 
tranșantă, stereotipă pe de-a-ntregul, ci are momente de 
bunăvoință, licăriri de înțelegere. Hippiotul poate fi un 
tip bun la suflet, dar care a apucat o cale greșită, iar noi, 
opinia publică, trebuie să-l facem conștient de greșelile 
pe care le comite și să-i încurajăm ceea ce azi se cheamă 
creativitate. Evident, o facem ajutați decisiv de Putere, 
chiar dacă acest ajutor nu mai e ostentiativ ca mai 
demult. Puterea e acum ceva mai clementă, ne lasă să ne 
zbenguim un pic, dar să nu uităm că, în România acelor 
ani, se construia Hidrocentrala de la Porțile de Fier. 
În raport cu etica muncii, cea estetizantă a otium-ului 
era condamnată pentru că – scriu oamenii, Brucan de 

pildă – nemotivată. Or, singurul spațiu estetic acceptat 
era cel al literaturii, și numai în măsura în care, în el, 
românitatea își putea distila o figură. Hipiotul e acuzat 
înainte de orice că își împrumută recuzita.

Faza cu nealinierea. Mai 1968 e și primăvara 
de la Praga, care începuse în ianuarie. Deși Ceaușescu 
nu se inspiră din libertatea de expresie permisă acolo, o 
susține, la fel după cum susține și socialismul iugoslav. 
De-a lungul anului, toată presa e plină de vizite diverse 
făcute înspre și dinspre Praga și Belgrad. Ziariști români 
scriu despre Primăvara de la Praga, iar asentimenul 
dat ei îl face pe cititor să înțeleagă că și el trăiește o 
primăvară socialistă în România. De-a lungul lunilor, 
PCR se apropie tot mai mult de acești proscriși ai 
Tratatului de la Varșovia, dar numai pentru a-și susține 
independența față de PCUS, nu pentru că ar fi împărtășit 
viziunile descentralizate și ideea auto-gestiunii aplicate 
la Praga și la Belgrad. Jocul e într-adevăr magistral.

Faza cu democrația colectivă. Peste tot acest 
văl de mai, această nouă voce dominantă, „opinia 
publică”, are grijă să nu cumva să-nebunească salcâmii. 
Dar aici ar fi greșit să vorbesc despre un discurs impus. 
O combinație de autocenzură, conservatorism social, 
intelofobie și, probabil, traumă post-stalinistă face 
ca subcultura să nu primească de nicăieri adevărată 
susținere decât în măsura în care asimilează militantismul 
național. O adevărată oroare circulă prin această opinie 
publică ori de câte ori vine vorba despre fenomene 
culturale de import, imitate fără discernământ, deși era 
– atunci și acum – evident că producția locală de cultură 
aspirațională nu avea cum să crească, mai ales că abia 
ieșiserăm din tunelul postbelic.

În acest context, mai 1968 se termină destul de 
abrupt, așa cum se știe. După august, Ceaușescu devine 
un Roland Barthes al blocului de Est, atunci când, la Cluj 
(în septembrie), scrie că trebuie să ne eliberăm de ideea 
pe care unii o susțin, cum că „le marxisme, c’est moi” 
(detalii, în seria de articole din Observator cultural). 
Autorul moare într-un loc, la Centru – Moscova nu-
și mai controlează în mod absolut personajele –, dar 
renaște mai aproape de casă. Cele mai importante texte 
de deconstrucție a funcției-autor vin de la doi mari 
autori: Foucault și Barthes. Cel mai democrat președinte 
comunist e Ceaușescu. Valuri dialectice, valurile mării. 
De la Constanța.

_____________
 http://www.revistacalitateavietii.ro/2006/CV-3-4-06/6.

pdf
2 https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.

fr/eesr/8/EESR8_ES_08-les_evolutions_de_l_enseignement_
superieur_depuis_50_ans_croissance_et_diversification.php. 
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Ştefan BORBÉLY

Globuri, unde, alienări şi explozii

- scurtă	introducere	thanatologia	perioadei	
hippy -

Roman al eurilor exuberant multiplicate prin 
intermediul unui histrionic „teatru magic” capabil 
de anamorfoze infinite, ale sexului, ale corporalităţii 
expresive şi ale dansului lasciv, înrobitor, Lupul de stepă 
a figurat printre lecturile predilecte ale contraculturii din 
anii ‚60, alături de alte texte scrise de Hermann Hesse. 
Fost participant la proto-aventura hippy de pe Monte 
Verita/Ascona, în urma căreia ne-a rămas şi o fotografie 
cu un Hesse gol puşcă, savurând pe un povârniş de munte 
căldura „zarathustriană” a soarelui care-l înlocuise pe 
Dumnezeu, Hesse e „prizat” de către contraculturali din 
cauza stilului de viaţă frugal, neburghez şi bucolic pe 
care şi-l asumase, din cauza lui Siddhartha, adică a unui 
personaj care preferă bucuriile mărunte ale vieţii în locul 
iluminării majore şi al Nirvanei, şi nu în ultimul rând, 
din cauza apologiei comunitare spiritualizate din Jocul 
cu mărgele de sticlă, în urma căruia proiectul derulat de 
către Timothy Leary la Millbrook (după 1963, când fostul 
profesor universitar e exmatriculat de la Harvard) primeşte 
numele de Castalia. 

Provocat, la un moment dat, în Knulp, să 
definească maxima amplitudine existenţială a frumosului 
pe care şi-o poate imagina, protagonistul – precursor al 
vagabonzilor sublimi din On The Road al lui Kerouac – 
oferă interlocutorilor săi un răspuns surprinzător: „găsesc 
că nimic nu e mai ales ca un foc de artificii aprins undeva 
în noapte. Acolo există globuri strălucitoare, albastre şi 
verzi, care urcă în beznă, şi când vine clipa în care-şi arată 
toată splendoarea, fac o mică boltă şi se sting. Şi dacă stai 
să priveşti, simţi bucuria şi totodată teama: imediat totul 
se stinge, şi simţămintele astea vin împreună şi e mult mai 
frumos dacă ar dura mult”1.

„Intensitatea globulară”, ca moment privilegiat, 
suspendat efemer în scurta paranteză existenţială care 
separă amplitudinea de extincţie, va deveni ulterior 
un apanaj predilect al experienţelor psihedelice. Cele 
„şapte nivele ale conştiinţei” definite de către Timothy 
Leary – explică Arno Ruthofer – sintetizează extensiv 
celebra formulă triadică Turn On, Tune In, Drop Out, în 
care turn on înseamnă activarea mecanismului neuronal, 
tune in deschiderea completă, intrarea în armonie cu 
lumea înconjurătoare şi drop out detaşare, stare similară 
cu cea nirvanică. Formula redă un proces volitiv de 
depersonalizare, în care accentul cade pe secvenţa 
mediană a formulei (tune in) care semnifică, între altele, 
şi depăşirea barierelor inerent antropomorfe ale persoanei. 
Te-ai deschis cu adevărat către lume doar în clipa în care 
devii capabil să te percepi şi altfel decât antropomorf, 

când eşti capabil să te „vezi” ca pe o frunză, ca pe un 
animal sau chiar ca pe un glob efemer suspendat în neant, 
conştientizând totodată că antropomorfismul tipic uman 
(iertaţi tautologia) e un „accident” cosmic, aşa cum tot 
accident este şi zoomorfismul unui animal sau clorofilia 
limitativă a unei plante. În realitate, în univers totul nu 
este decât un flux unitar, multifaţetat, o emisie continuă 
de imagini şi forme reciproc transformabile, prinse într-un 
„joc” de tip cosmogonic pe care indienii din vechime îl 
numeau lila.

În scenariul complet al celor „şapte nivele 
ale conştiinţei”, Timothy Leary începe cu torpoarea 
indusă de un agent extern (somnifere, alcool, droguri 
etc.), care descompun psihicul, transformându-l într-o 
„undă” versatilă, capabilă să se racordeze la marele 
flux cosmic. Urmează faza eliberării psihicului de 
nivelul negativ, perturbator al emoţiilor care ţin fiinţa 
„captivă”, surmontarea îngustului „tunel al realităţii” 
(reality tunnel) însemnând, într-o ordine consecventă, un 
proces de ontologizare. El se realizează în momentul în 
care conştiinţa depăşeşte voinţa inhibitivă de a recepta 
realitatea înconjurătoare ca pe o „interpretare”, acceptând 
că totul „există”, chiar şi lucrurile care sunt groteşti, care 
îţi repugnă sau cele pe care odinioară le refuzai, din raţiuni 
cognitive sau morale. 

Faza e importantă – esenţială chiar -, fiindcă 
reprezintă momentul de „pozitivare” totală, plenitudinară 
a fiinţei, în care ea renunţă la negativizări sau la inerţia de 
a percepe lumea din jur în termeni dihotomici (bine/rău, 
sus/jos, prieten/duşman etc.). Acesta e, de fapt, momentul 
de „prag”, în care fiinţa devine capabilă să recepteze 
negativul ca pe ceva pozitiv, prin deconstruirea inhibiţiilor 
axiologizante. Pe de altă parte, e şi secvenţa în care dispare 
definitiv dualismul intelect/simţuri (derivat din antiteza 
dintre corp şi suflet/spirit), care înseamnă, în accepţiunea 
lui Leary, şi un proces de „senzorializare” a intelectului: 
clipa în care intelectul încetează să mai fie perceput ca 
pe ceva care „judecă” (sau ne judecă), el intrând pe de-
a-ntregul în jocul estetizant al senzorialităţii. Desigur, nu 
oricine poate să realizeze o asemenea transgresiune, ea 
presupunând o pregătire experimentală asiduă. 

Urmează, explică Leary, o fază desemnată 
prin sintagma „corpului celular” (cellular body), care 
înseamnă, în esenţă, extaz senzorial total: capacitatea de 
a „simţi fluxul celular” cosmic al universului şi de a te uni 
cu el. Acesta e momentul în care „devii conştient de faptul 
că totul nu e nimic altceva decât un dans al particulelor” 
globulare ale universului, însă el reprezintă totodată – 
spune Leary – şi o implicită înţelegere subconştientă a 
faptului că „particulele globulare” sunt, prin ele însele, 
efemere, vecine cu un „neant” (the Void) care stă la pândă, 
pregătit la tot pasul să le „înghită”. În consecinţă – aşa cum 
spunea şi Knulp într-un context uşor diferit, fiindcă la el 
totul ţine de viaţa terestră, mundană -, calitatea supremă 
a concentrării subconştiente e dată de faptul că ea nu 
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durează, că ţine preţ de o clipă, consumându-se la graniţa 
calitativă care uneşte viaţa cu extincţia, cu moartea.

Aşa cum toată lumea ştie, The Doors of Perception 
(Porţile percepţiei, 1954) al lui Aldous Huxley reprezintă 
relatarea unei experienţe personale prilejuite de ingerarea 
voluntară de mescalină. Perfect conştient de hotărârea 
de a se supune unui asemenea experiment, scriitorul s-a 
analizat scrupulos înainte de a intra în „vertij”, stabilind 
printre altele şi faptul că, deşi om de litere, capacitatea 
de vizualizare a lucrurilor nu a constituit niciodată 
punctul său forte. Dimpotrivă, ceea ce experimentul i-a 
relevat este o corecţie a acestei deficienţe, ca şi cum un 
flux intern de-al său, ţinut până atunci sub obroc, s-ar fi 
revărsat instantaneu în afară, acoperind fericit totul. „La o 
jumătate de oră după ingerarea drogului – scrie Huxley – 
am devenit conştient de dansul lent a unor luminiţe aurii”, 
asociindu-l cu diferite tensiuni existente în nodulele din 
reţeaua energetică a universului. Eliberarea de afectivitate, 
obţinută în acest fel, s-a soldat – ca la Leary – cu un proces 
de ontologizare pozitivă, pe care Huxley îl denumeşte, cu 
un termen preluat din mistica lui Meister Eckhart, Istigkeit 
(starea de a fi fiind). 

A urmat – o luăm pe scurtătură, pentru a nu forţa 
la extrem orizontul de aşteptare şi răbdarea migăloasă a 
bunului cititor – percepţia unui „vid totalizant”, ceea ce 
nu înseamnă aneantizarea tuturor imaginilor într-o pastă 
gri, indistinctă, ci, dimpotrivă, reprezentarea unui „vârtej” 
cosmic originar, în care toate formele şi figurile coexistă 
într-un conglomerat de dinainte ca ele să fi intrat în 
existenţă şi în devenire. Acesta e momentul – scrie Huxley 
– în care tu îţi percepi mintea ca pe o realitate totală şi 
totalizantă, adică înainte ca mintea să fie capabilă să 
realizeze discernerile, separând eul de tu, piatra de apă, 
scaunul de copac etc. Privind lucrurile în sens invers, 
ceea ce consemnează Huxley înseamnă şi un alt lucru: 
şi anume că ajungi să percepi acel moment germinativ 
hibrid al universului în care scaunul nu e încă doar scaun, 
ci şi copac, frunză sau orice altceva, fiecare imagine 
germinativă originară fiind intrinsec plurală, capabilă să 
genereze, simultan, forme virtuale multiple. „eu m-am 
născut mai mulţi – spune anti-Socratele din Eupalinos [...], 
de Paul Valéry - , şi [...] am murit unul singur. Copilul care 
vine pe lume este o mulţime nenumărată, pe care viaţa o 
reduce destul de repede la un singur individ, cel care se 
manifestă şi moare”2.

În această fază – continuăm cu Huxley – dispare 
certitudinea utilitară a lucrurilor, sistemul nervos disociativ 
fiind înlocuit cu cel productiv, creativ. Dispar totodată 
inhibiţiile de denominare – adică sintaxa disociativă a limbii 
–, „mintea plenitudinară” a subiectului percepând universul 
ca pe o realitate exclusiv estetică, de contururi, fiinţe şi forme 
care tind să „umple” spaţiul, plutind liber (floating) în toate 
direcţiile. Totodată, acesta este şi momentul în care mintea 
anulează distanţele spaţiale dintre lucruri, şi în principal 
percepţia de adâncime a spaţiului, îngrămădind totul la 

primul nivel spaţial al globului ocular, ca şi cum lucrurile 
s-ar afla pictate, toate, „aici şi acum”, pe un carton sau pe o 
suprafaţă de hârtie lipsite, în mod premeditat, de adâncime 
perspectivică. Numai că percepţia nu durează, stingându-se 
în chiar clipa în care s-a articulat ca o pregnanţă. Este aşa – 
sugerează Huxley -, fiindcă în momentul acela „certitudinea” 
aproape empirică a concreteţii formelor pe care le vezi („sunt 
aici, pot pune mâna pe ele, există!”) e imediat contracarată 
de inconsistenţa lor evazivă, evanescentă, aducându-te, de 
fapt, în punctul de mare concentrare psihică în care viaţa şi 
efemeritatea ei se întâlnesc spasmodic, aşa cum ar face-o 
într-o iluzie.

Ceea ce discutăm aici reprezintă, într-un alt 
spaţiu decât acela al alterărilor voluntare ale conştiinţei, 
diferenţa clasică din epistemologie dintre cartezianismul 
raţional, disociativ şi intuiţie. Primul reprezintă derularea 
unui proces de durată, care presupune desfacerea în 
părţile sale componente,  analitică, a lucrului pe care 
dorim să-l cunoaştem, definirea raţională, catalogarea 
logică a fiecărui fragment şi recompunerea lor, în vederea 
înţelegerii întregului. În contrast cu acest tip de cunoaştere 
disociativ şi dialectic, intuiţia este – aşa cum o defineşte 
Bergson –  fulguranţă, intensitate emoţional-cognitivă, 
percepţie subită a totalităţii prin intermediul unui spasm 
existenţial privilegiat, care te „transportă” într-o altă 
existenţă decât aceea imediată, discursiv raţională cu care 
eşti obişnuit. Pentru asta - scrie tot Bergson – trebuie să 
înveţi să priveşti neantul altfel de cum au făcut-o filosofii 
până acum; trebuie să înveţi să concepi un neant plin şi să 
nu-i asociezi doar negativităţi şi anxietate. 

   „Filosofii nu s-au ocupat deloc de ideea de neant” 
– scrie Bergson în capitolul final din Evoluţia creatoare, 
care se intitula în teza sa iniţială, deloc întâmplător, 
fiindcă voia să denunţe raţionalizarea logică a filosofărilor 
obişnuite, Mecanismul cinematografic al gândirii şi iluzia 
mecanicistă. Şi totuşi, ea [ideea de neant] este adesea 
resortul ascuns, motorul nevăzut al gândirii filosofice”3. 
Continuarea este aproape poetică. Gânditorul – scrie 
Bergson – e predeterminat de cele două „unelte” ale 
profesiunii sale, concepţia perceptivă şi imaginaţia, care 
îi furnizează cele două seturi principale de lucruri pe care 
doreşte să le cunoască, unele dintre acestea fiind rezultatul 
percepţiei, pe când celelalte ajung la el prin intermediul 
irealizant al imaginaţiei. În procesul cunoaşterii, 
gânditorul va mai fi influenţat (citeşte: distorsionat) de 
evenimentele biografiei sale trecute (cu alte cuvinte de 
memorie) şi de senzaţiile pe care fiinţa sa le generează 
în interacţiunea continuă cu lumea. În prezenţa acestor 
patru surse de „perturbări”, mai poate fi gânditorul sigur 
că rezultatele cunoaşterii sale vor fi „adevărate”, că vor 
reproduce nedistorsionat lucrurile pe care el şi-a propus să 
le cunoască sau va rămâne pentru totdeauna cu suspiciunea 
că a fost indus în eroare de predetermnările sale care vor 
colora distorsionant lucrurile, înlesnind un alt „adevăr” 
decât cel total, nemijlocit?
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Soluţia o reprezintă ceva ce Bergson numeşte, 
îndeajuns de surprinzător, „imersiunea în neant”: „Eu 
vreau să-mi închid ochii, să-mi astup urechile, să suprim 
una câte una senzaţiile de la lumea exterioară: atunci 
percepţiile mele se şterg, universul material dispare pentru 
mine în liniştea nopţii”. Subconştient, voi percepe, totuşi, 
separarea mea de lume, faptul că sunt altceva decât 
totalitatea lucrurilor din jur; somnolând, „îmi păstrez 
cel puţin conştiinţa prezentului meu redus la o extremă 
sărăcie, adică la starea actuală a corpului meu”. Această 
conştiinţă rezistentă, reziduală, scrie Bergson, poate 
prejudicia calitatea cunoaşterii prin „semnalele” pe care le 
trimite. În consecinţă, „voi încerca [...] să înlătur şi această 
conştiinţă. Voi atenua tot mai mult senzaţiile pe care mi 
le trimite corpul: iată-le aproape stingându-se; se sting, 
dispar în noaptea în care s-au pierdut toate lucrurile”. 
În acest moment de aparentă pierdere de sine totală, se 
întâmplă, însă, un fenomen paradoxal: „în clipa în care 
conştiinţa mea se stinge, se aprinde o altă conştiinţă; sau, 
mai curând, ea se aprinsese deja, se ivise cu o clipă înainte 
pentru a asista la dispariţia primei conştiinţe”4.

E aproape imposibil să nu sesizezi similaritatea dintre 
procesul cognitiv descris de către Bergson şi psihedelismele 
de torpoare descrise de către Timothy Leary sau Huxley. Cu 
o singură diferenţă, esenţială, care ţine de data apariţiei, ea 
fiind – aproape incredibil! – 1907 la Bergson, la versiunea 
originală, franceză. Ceea ce ne interesează, însă, în momentul 
de faţă e identificarea unui punct revelatoriu integral, situat 
la confluenţa dintre ceva se se stinge şi ceva ce se naşte cu 
o clipă mai devreme, pentru a „asista” (termenul îi aparţine 
filosofului francez!) la extincţia celei dintâi. E ca şi cum 
viaţa toată ar fi împinsă subit la limita extrem-thanatică a 
ei, într-un moment calitativ de o intensitate nemaiîntâlnită 
până atunci, pentru care merită să trăieşti. De fapt – pentru a 
întoarce sintagma într-o direcţie specifică, definitorie pentru 
hippies şi pentru the Sixties -, acesta e singurul moment 
pentru care merită să trăieşti. 

Restul e pentru „capete pătrate” (squares), pentru 
conformiştii burghezi ai vieţii mărunte, îndestulate 
(pigs). Dimpotrivă, existenţialismul hippy e totalizant, 
intuitiv aneantizant şi se desfăşoară într-un climat de 
thanatofilie paradoxală, care trebuie înţeles cum se 
cuvine, fiindcă important nu este doar să-ţi aduci viaţa 
în punctul culminant al morţii, aşa cum făceau Sartre, 
Camus şi existenţialiştii clasici ai Europei, ci să trăieşti 
atât de plenar, încât moartea să-ţi devină indiferentă. 
„Cheia” o reprezintă – dacă-mi este îngăduit să formulez 
în acest fel – dez-absolutizarea morţii în sens nietzschean. 
La existenţialiştii francezi, moartea, indiferent cum e ea 
trăită, rămâne un punct absolut, o limită, în funcţie de care 
se rânduiesc atitudinile de viaţă „autentice”, respectiv 
„inautentice”. Dimpotrivă, la contraculturalii de peste 
Ocean – infinit mai puţini şcoliţi decât modelele lor 
franceze -, extaza morţii înseamnă o relativizare a ei prin 
estetizare. Să trăieşti atât de intens „spectacolul” propriei 

tale existenţe adusă in stare de „pierdere”, încât sugestia 
că acolo pândeşte Moartea să-ţi fie în mod magnamim – şi 
paradoxal, fiindcă infirmă instinctul de autoconservare – 
total indiferentă.

„Oamenii incendiari” domină din plin romanul-
fetiş On The Road (Pe drum) al lui Jack Kerouac, publicat 
în septembrie 1957 la Viking Press. Sal Paradise, autorul 
interpus al textului, ia la început cunoştinţă de „bizarul 
Dean Moriarty” prin intermediul unor scrisori care-l arată 
interesat de „Nietzsche şi alte minunăţii intelectuale”, 
pentru a-l cunoaşte apoi efectiv cu prilejul unei intempestive 
descinderi la New York, Moriarty (Neal Cassady, pentru 
necunoscători) fiind însoţit de către „frumoasa şi arătoasa 
lui puicuţă Marylou”5, cu care se zvoneşte că s-ar fi 
căsătorit între timp, pe neaşteptate. Ţinând cont de numele 
autorului-personaj, romanul vorbeşte, între altele, şi de 
necesitatea destrămării „paradisului” personal conformist 
şi prudent, dacă doreşti să cunoşti cu adevărat viaţa, însă 
ceea ce-l interesează pe Moriarty până la extaz e depăşirea 
negativităţilor, a golurilor din existenţă. Motivul este 
destul de neobişnuit: în goluri sălăşluieşte Dumnezeu: 
„Necazurile, înţelegi, ăsta e cuvântul pentru toate lucrurile 
în care există Dumnezeu. Treaba e să nu te laşi inhibat”6.

Explicaţia e de sorginte nietzscheană, însă doar pe 
jumătate. Din felul în care e alcătuită lumea – sugerează 
Moriarty - , se vede treaba că Dumnezeu a fost interesat să 
rânduiască „golurile” în sisteme organizate, de tip apolinic, 
menite să le ofere consistenţă. Prin urmare, Nietzsche a 
greşit parţial, spune el, fiindcă nu Dumnezeul ca atare a 
murit, ci doar „acel Dumnezeu” care s-a dovedit a fi obsedat 
de ordine şi de forme. Celălalt, Dumnezeul sistemelor 
negeometrice a rămas în vigoare şi continuă să vegheze 
din spaţiul incoerent de deasupra capetelor noastre, numai 
c-o face imprevizibil, aleatoriu şi nesistematic, aşa cum îi 
este firea: „Geometria şi sistemele de gândire geometrice 
nu au nici o şansă de reuşită – conchide Moriarty. – Asta 
e tot!”7.

Fiu al unui tinichigiu odinioară „respectabil şi 
harnic”, căzut ulterior în patima alcoolului, Dean avea – 
constată Sal Paradise în timp ce-l urmărea jucând biliard – 
„formidabila energie a unui nou fel de sfânt american”, el 
fiind, laolaltă cu prietenul său Carlo Marx („escrocul divin 
cu mintea sclipitoare şi escrocul melancolic şi poetic, cu 
mintea tenebroasă”, spune despre el Sal Paradise într-
un alt loc, în spatele numelui de împrumut ascunzându-
se marele Allen Ginsberg), „monştii underground” ai 
perioadei pe care o relatează cartea8. „Inteligenţa lui Dean 
– constată de altminteri Paradise – era la fel de sobră şi 
sclipitoare şi completă, fiind însă lipsită de intelectualism 
plicticos. «Delincvenţa» lui nu avea nimic posomorât 
sau dispreţuitor; era o explozie sălbatică şi afirmativă 
de bucurie americană; venea din vest, vântul de vest, o 
odă a preeriilor, ceva nou, prorocit din vechime, sosit de 
departe”9 – „străin” deci (xénos), asemenea lui Dionysos 
din vechile rituri orgiastice greceşti. 
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Mai e un aspect care-l fascinează pe Sal Paradise 
la Dean şi la cei asemănători lui, autorul-personaj fiind 
totodată convins că nu-l va realiza niciodată, dintr-o 
prea mare cuminţenie burgheză şi precauţie. E vorba de 
capacitatea celor ca Dean de a intensifica viaţa până la 
incendiu. Nu gradual, nu premeditat sau sistematic, ci 
dintr-o dată, ca pe un spasm vital – egalat doar de cel sexual 
–, în care forma şi deformarea se îngemănează tensionat, 
viaţa şi moartea ciocnindu-se fatal, ca-ntr-o combustie 
uriaşă şi sublimă. Acesta e momentul în care sensul care se 
întâmplă să se nască o face sub semnul iminent al morţii, el 
fiind imediat distrus de flăcările care îl devoră: „pe vremea 
aceea străzile erau ringul lor de dans, iar eu îmi târşîiam 
picioarele după ei aşa cum am făcut toată viaţa după 
oamenii care mă interesează, pentru că singurii care există 
pentru mine sunt cei nebuni, nebuni după viaţă, nebuni să 
vorbească, dorind nebuneşte să fie mântuiţi, cei lacomi să 
aibă totul deodată, cei care nu se plictisesc niciodată şi nu 
spun banalităţi, ci doar ard, ard, ard, ca nişte formidabile 
focuri de artificii, explodează aidoima unor păianjeni de 
foc printre stele, iar lumina albastră din mijloc face bum şi 
toată lumea oftează: «Aaaaaah!»10.

În Europa lui Descartes, mai sistematică prin 
definiţie, articulaţiile obişnuite ale lumii sunt dinamitate 
cu scopul conturării unui nou subiect epistemic, a cărui 
memorie se construieşte aleatoriu, din secvenţe adesea 
suprapuse, ilogice, scurte. Fondat în 1947 la New York, 
Living Theatre e obligat să se mute în 1966 în Europa, 
promovând reprezentaţii „tribale”, multirasiale, un „teatru 
ditirambic” compus, în mod predilect, din improvizaţii şi 
secvenţe dramatice care se intersectează şi se încalecă. 
Nimic logic, nimic inteligibil, decât prin episoade 
spasmodice, efemere. Sub aspect spectacular, drogul 
colectiv al zilei îl reprezintă happeningul, incomodul 
Jean-Jacques Lebel scriind chiar şi un eseu memorabil pe 
marginea fenomenului, menit să explice celor neiniţiaţi că 
nimic nu mai e de înţeles în ceea ce ei văd pe stradă, ci 
doar de trăit, prin participare totală, intensiv-creativă. Ca 
în avangardă, noua artă nu e chemată să se permanentizeze 
în muzee, ci să moară frumos, în chiar locul în care se 
naşte. Inamicul public nr. 1 îl reprezintă durata lungă a lui 
Braudel, echivalată cu tendinţa timpului de a se cristaliza 
în secvenţe inteligibile. În consecinţă, acesta e timpul care 
trebuie să fie deconstruit, dinamitat prin şarje existenţiale 
imprevizibile, a căror calitate principală o reprezintă faptul 
că ţin puţin, sunt efemere. Prin intermediul lor, viaţa şi 
extincţia se îngemănează într-un mariaj suprem de o clipă, 
echivalat cu o combustie.

Guy Debord şi situaţioniştii ştiu bine despre ce 
este vorba: merită să trăieşti doar dacă o faci intuitiv şi 
total, „ca un incendiu”. Noul erou colectiv e piromanul 
sublimat, omul incendiar şi tumultuos, care se joacă cu 
focul (eufemism pentru jocul cu moartea). Protagonistul 
lui John Barth din Varieteu pe apă (The Floating Opera) 
ştie despre ce vorbim. O ştiu şi activiştii parizieni de la 

VLC (Vive le communisme!), transformat ad-hoc în 
VLR (Vive la révolution!), care editează în mai 1969 o 
publicaţie – fireşte, efemeră – care se intitulează Totul 
(Tout). Mottoul ei – scriu amuzaţi Jean-Pierre Bouyxou 
şi Pierre Delannoy în L’aventure hippie – e simptomatic: 
„Ce que nous voulons, c’est tout, tout de suite”11.

____________
1 Hermann Hesse: Knulp. Demian. Traducere din 

limba germană de Claudiu Florian. RAO International 
Publishing, Bucureşti, 1997, p. 50.

2 Paul Valéry: Eupalinos sau Arhitectul. În româneşte 
de Alina Ledeanu. În vol. Poezii. Dialoguri. Poetică şi 
estetică. Ed. îngrijită şi prefaţată de Ştefan Aug. Doinaş.Ed. 
Univers, Bucureşti, 1989, p. 246

3 Henri Bergson: Evoluţia creatoare. Traducere şi 
studiu introductiv de Vasile Sporici. Ed. Institutul European, 
Iaşi, 1998, p. 253

4 Ibid., p. 256. Sublinierile îmi aparţin, Şt.B.
5 Jack Kerouac: Pe drum. Traducere de Cristina Felea. 

Postfaţă de Dan Grigorescu. Ed. Univers, Bucureşti, 1998, 
p. 6, pe care se găsesc, de altfel, şi celelalte două citate de 
până acum.

6 Ibid., p. 116
7 Ibid., p. 116
8 Ibid., p. 38
9 Ibid., pp. 12-13
10 Ibid., pp. 10-11
11 Jean-Pierre Bouyxou - Pierre Delannoy: L’aventure 

hippie. Préface de Laurent Chollet. 10/18, 2004. p. 35. În 
româneşte: Ceea ce noi vrem e totul, dintrodată.

Alex CIOROGAR

Protestele subiectivității

Știm foarte bine că anii 60 reprezintă o adevărată 
epocă de aur a teoriei critice, dacă ne gândim la nume 
precum Roland Barthes, Michel Foucault, Jaques 
Derrida, Louis Althusser, Jaques Lacan, Gilles Deleuze 
și alții. Astfel, dacă e să punem lucrurile în perspectivă, 
cred că ar trebui să ne întrebăm, la modul cel mai serios, 
dacă o întoarcere la gesturile anti-autoritare ale lui mai 
68 ar fi într-adevăr utilă sau, mai important, cum ar 
arăta ea azi? Moment în care aș trage puțin spuza pe 
turta mea, vorbind despre problematica auctorialității. 
Și aș începe prin a observa că, în anii 80, Foucault 
inaugurează o nouă etapă a investigațiilor sale, trecând 
de la clasica analiză a relațiilor de putere la examinarea 
modalităților de subiectivare. Momentul mai 68 este 
unul care a favorizat nașterea unor noi identități sau, 
dacă vreți, noi tipuri de subiectivitate politică, culturală 
și socială. Acest câmp de investigații a fost numit 
stilistica existențială, o disciplină dezvoltată apoi de 
antropologi, dar și de cercetători literari. Care sunt 
raporturile dintre subiectivitate și logica capitalismului, 
pe de o parte, și retorica socialismului, pe de alta – sunt 
două aspecte care structurează totalitatea practicilor 
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individuale. E foarte interesant de observat că Foucault 
se distanțase de strategiile propuse în jurul lui mai 
68: subiectivitate plurală (Guattari), subiectivitate 
colectivă (Deleuze), cea constituită pe diferența sexuală 
(Irigaray). Fapt simptomatic, aș zice, pentru ceea ce 
Foucault recunoaște: nu doar cărămizile structuraliste, 
ci și soluțiile propuse de mișcările politice fuseseră 
imediat confiscate de angrenajul capitalist. Cel puțin în 
acest sens, protestele și revoluția eșuaseră.

 Care sunt implicațiile acestor observații pentru 
problematica auctorialității? În urma morții autorului 
pe care Foucault o acceptă – în 1969 - ca simplu clișeu, 
acesta identifică o serie de funcții și caracteristici ale 
poziției sociale pe care autorul o părăsise nu de mult. Dacă 
e să procedăm la un mic salt conceptual, cuplând aceste 
observații cu rezultatele din „Hermeneutica subiectului”, 
vedem foarte ușor că Foucault propune un nou model 
de investigație a  auctorialității (înțeleasă aici, atenție, 
ca formă de cultivare a sinelui sau a subiectului creator) 
dus astăzi până la ultimele sale consecințe, atât de noua 
sociologie franceză, dar și  de naratologia actuală de 
inspirație ideologică, retorică, etică și comunicativă. Acest 
mare mecanism conceptual poate fi utilizat în examinarea 
posturilor și a ethosurilor auctoriale din perioada postbelică 
pentru a recompune o stilistică diferențial-existențială 
a momentului mai 68. Or, știm foarte bine că Foucault 
ratase mișcările protestatare din spațiul francez, alfându-
se, în acel moment, în Tunisia. El însuși vorbește despre 
tunisianul „March 1968”. E însă important de notat că 
până și acest eveniment fusese asimilat de Foucault într-o 
ordine blanchotiană, a experiențelor transformatoare.

 Întrebarea poate cea mai stringentă azi ar 
fi cum putem face ca auctorialitatea să nu mai fie 
exploatată sau imediat captată de mașinațiile capitaliste? 
Ne poate oferi șaișoptismul un model pentru asta? Și 
cum putem evita greșelile Noii Stângi de a se fi lăsat 
asimilată logicii neoliberale (care a dus la nașterea 
capitalismului cognitiv și aantreprenoriatului minții)? 
Având în vedere că Foucault schițase deja modalitățile 
de funcționare ale auctorialității, dar și felul în care 
acestea pot fi transformate din principii restrictive 
(și aici mă refer la faptul că autorul reprezintă, în 
logica morții autorului, nu sursa semnificațiilor, ci un 
soi de principiu al încapsulării) în forțe cu adevărat 
emancipatoare prin ansamblul tehnicilor de cultivare 
a sinelui, creativitatea sau originalitatea trebuie 
îndepărtate de termenii consumului și ai spectacolului 
(sau, în general, ai economiei) și apropiate de probleme 
etice (relația sinelui cu sinele, cu ceilalți și cu adevărul 
– subiectivarea, guvernmentaltiatea, parrhesia). E ușor 
de observat, pentru a folosit sintagma unui Raymond 
Williams, că un anume „structure of feeling” pare să 
descrie toate dările de seamă privind momentul mai 68. 
Nu e de mirare că se vorbește, așadar, despre spectrele 
șaișoptiste care bântuie încă prezentul.

 Sintagma lui Habermas privind proiectul 
neterminat al modernității pare să se potrivească 
și mișcărilor asociate lui mai 68. Rabaté sugerează 
undeva că erupția dadaismului adolescentin al afișelor 
și al sloganelor protestatarilor de la mai 68 marcaseră 
moartea structuralismului. Structuralismul era deja 
compromis, fiindcă reprezenta o figură autoritară. 
Structurile nu coborâseră în stradă. Ceea ce se dorise 
a fi o metodă investigativă devenise doctrină. Pe scurt, 
putem spune că se jucase din nou vechea ceartă dintre 
antici și moderni.. Soluția lui Foucault – cea de a 
propune o estetică a vieții cotidiene și a practicilor de 
individuare, apropo de George Simondon – reprezintă 
o încercare de reconfigurare subiectivății, un proiect 
care să nu fie supus mașinăriei capitaliste. Identitatea 
nu poate fi nici instrumentalizată în termeni economic, 
nici deconstruită ori psihanalizată, tocmai fiindcă ea 
se află în perpetuă auto-construcție. Motiv pentru care 
Foucault elaborează, împotriva „câștigurilor” lui mai 
68 un eșafodaj teoretic al performativității auctoriale. 
De aici și atenția pe care Foucault o acordă ideilor de  
manieră,  mască, modalităte, fel de a fi, stil, imagini și 
posturi. 

Vasile SPIRIDON  

Când plictiseala devine rațiune de... stat
 

Poet și orator de marcă, Alphonse de Lamartine 
s-a impus drept un opozant față de regimul Monarhiei 
din iulie, instituit în urma revoluției din 1930 împotriva 
Restaurației. În 1839, el aserta în Camera deputaților că 
„Franța este o națiune care se plictisește”, reproșându-i 
lui Louis-Philippe starea de fapt că țara se află în deficit 
de acțiune. Poetul romantic va relua această constatare 
în 1847, adăugând că Franța este tristă, că toată lumea se 
simte obosită, fiindu-i teamă de cea mai mică mișcare. 
La rândul lor, generațiile care vor veni nu vor fi obosite, 
dar se vor mișca și ele până vor obosi. Întrebarea pe 
care și-o pune marele scriitor este ce li se poate oferi 
francezilor drept mobil al acțiunilor. Politician cu 
vederi de stânga, autorul Istoriei Girondinilor denunță 
o monarhie care decepționase și nu respectase legile 
democrației, avertizând pe conducătorii guvernului 
împotriva unei iminente revoluții populare. Alphonse 
de Lamartine anunță în acest fel Revoluția burgheză 
de la 1848, în cursul căreia va deveni șeful guvernului 
provizoriu.

 Pe 15 martie 1968, în editorialul de weekend 
al ziarului de seară „La Monde”, Pierre Viansson-Ponté, 
un reputat jurnalist al vremii, reiterează, pe o altă spirală 
a istoriei („monarhia” autoritarului general Charles 
de Gaulle), spusele autorului Armoniilor poetice și 



133ce mai rămâne din mai ’68

religioase sub titlul „Când Franța se plictisește”. Atunci 
când se citează titlul, de obicei se omite adverbul de 
timp, deoarece acesta nu este indispensabil înțelegerii 
mesajului. Așa s-a întâmplat și cu discursul lui 
Lamartine, care a făcut înconjurul lumii (după propria 
apreciere a poetului) sub forma contrasă „Franța se 
plictisește”. 

Prin ce se traducea, de fapt, liniștea și plictiseala 
care domneau peste Franța anului 1968? Totul părea 
să fie bine așezat sub președenția generalului Charles 
de Gaulle, reales în 1965 (în aprilie 1968, în urma 
unui sondaj public, se ajunsese la concluzia că 61% 
dintre francezi aveau încredere în acest monstru sacru 
al Rezistenței franceze). În ultima vreme, Charles de 
Gaulle stabilizase puterea francului, sfidase logica 
blocurilor militare (NATO și Tratatul de la Varșovia) 
și sădise francezilor încrederea că reprezintă o mare 
națiune. Desigur că șomajul era în creștere, că economia 
nu mergea prea bine, că natalitatea era în scădere, că 
micile grupuri cu studenți de extrema stângă (leniniști, 
troțkiști, maoiști) din noul campus de la periferia 
pariziană, Nanterre, se agitau. 

Dar, în analiza stării națiunii este necesară 
luarea în seamă nu numai a cauzelor economice, ci 
și a manifestărilor ce țin de psihologia colectivă. 
Franța se afla în plină creștere economică, producția 
industrială era ridicată, puterea de cumpărare se mărise 
și ea. Or, nivelul de viață nu poate fi apreciat prin cifre 
contabilicești și trebuie avut în vedere coeficientul de 
frustrare al multor indivizi într-o societate capitalistă, 
de consum, în care te poți îmbogăți rapid (după cum 
poți sărăci la fel de repede). În acel climat de relativă 
prosperitate, muncitorii (care încă reprezentau o forță 
numerică deloc de neglijat) credeau că este deplin 
justificat să ceară măriri salariale, deoarece se simțeau 
cei mai defavorizați de creșterea economică, ei, care 
erau o clasă productivă. Nu este mai puțin adevărat că, 
în această perioadă prosperă, din timpul celor „Treizeci 
de ani glorioși” (creșterea economică europeană, 
începând din 1945 și până la izbucnirea crizei petrolului, 
în 1973), anul 1967 fusese cam prost pentru francezi, 
lucru explicabil prin scăderea puterii consumului privat. 
Consecința a fost nutrirea unui sentiment de neliniște și 
de nesiguranță în privința viitorului. 

Revenind la articolul lui Pierre Viansson-
Ponté, constatăm că începe pe un ton răspicat, abrupt, 
evidențiind ideea că viața publică franceză este marcată 
de plictiseală. Franța se plictisea după ce pierduse puterea 
colonială, gustând mulțumită din farmecul păcii regăsite 
și al unui relativ calm social. Țara dădea impresia că 
trăiește într-o indiferență blazată în privința a tot ceea ce 
se întâmpla dincolo de frontiere. Plictiseala unei națiuni 
autiste, repliată asupra ei înseși în fața evenimentelor 
internaționale, este încarnată și reprezentată – în opinia 
editorialistului – de președintele ei. Acesta se plictisește 

în funcția sa și încearcă să-și construiască dușmani 
în interior și în exterior („mitul patriei primejduite”, 
despre care va vorbi Eugen Negrici în analizele dedicate 
sistemului comunist). Cert este că regimul lui de Gaulle, 
după zece ani de putere, își pierduse dinamismul intern 
și spiritului de inițiativă.  

Analiza lui Pierre Viansson-Ponté ar fi fost cu 
adevărat profetică dacă nu ar fi fost minimalizat impactul 
acestor detalii care, luate izolat, nu reprezintă mare 
lucru, dar care au fost un adevărat declanșator pentru 
tot ceea ce avea să urmeze în curând. Jurnalistul ironiza 
preocupările studenților de la Nanterre și de la Antony 
privind accesul fetelor în căminele băieților, tocmai 
pentru a sublinia situațiile cu care se confruntau colegii 
lor din alte țări ale lumii. Și totuși, aceste preocupări în 
aparență anodine – expresie a unei dorințe de mai mare 
libertate sexuală – au fost ingredientul care au declanșat, 
în weekend-ul următor apariției editorialului, Mișcarea 
din 22 martie, precum și ceea ce s-a mai întâmplat în 
luna mai. Editorialistul nu era de acord cu (f)utilitatea 
acestor aspirații ale studenților, care cereau libera 
circulație între cămine, el nepercepând forța acestei 
revendicări. Avea dreptate Théophile Gautier să scrie, 
în romanul Domnișoara de Maupin, că „din nefericire 
sunt două lucruri pe lume cărora nu le poți comanda: 
dragostea și plictiseala”. 

Probabil că, asemenea lui Pierre Viansson-Ponté, 
nici ministrul Tineretului și al Sporturilor, François 
Missof, nu avea citite frazele de mai sus în momentul 
când a inaugurat piscina din campusul de la Nanterre, în 
ianuarie 1968. El tocmai întocmise un raport voluminos 
despre situația tineretului din țară, iar Daniel Cohn-
Bendit (un „ilustru necunoscut” student în sociologie, 
care își făcea astfel intrarea în scenă) l-a interpelat cu 
acea ocazie, reproșându-i că analiza ministerială este 
lacunară, deoarece neglijează problemele sexuale ale 
studenților. Ministrul nu-l ia în serios pe interlocutor 
și îi sugerează că un plonjon în piscină l-ar mai răcori 
(gurile rele vor ricana ulterior, răspândind vestea – falsă, 
în mod aproape sigur – că studentul năbădăios s-ar fi 
răcorit puțin, chiar în acele luni, printr-o relația cu însăși 
fiica... ministrului). 

Pierre Viansson-Ponté opune studenților o 
categorie care nu a profitat, asemenea lor, de beneficiile 
celor Treizeci de ani glorioși, odată cu care se născuseră. 
El vorbește despre micii țărani și de bătrânii abandonați, 
fiind adusă astfel în discuție dispariția vechii solidarități 
familiale, căreia i se adaugă și transformările sociale pe 
care le pot induce concurența și creșterea economică. 
Eficientizarea productivității a dus la diminuarea 
rolulului micilor comercianți și la accelerarea exodului 
rural, în mare parte legat de mecanizarea agriculturii.

Cu un condei sprinten, specific editorialelor, 
Pierre Viansson-Ponté critică televiziunea, care ar juca 
un rol soporific în fața problemelor de pe mapamond, 
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distrăgând atenția de la adevărate probleme. După ce 
au fost, pentru un timp, la modă, luptele de gherilă din 
America de Sud și efervescența revoluționară din Cuba 
castristă nu mai constituiau decât subiect în redactarea 
unor lucrări practice pentru sociologii de stânga și 
obiect al moțiunilor făcute din partea intelectualilor. 
Nimic din toate acestea nu-i atingea în mod direct pe 
francezi: televiziunea, de obicei supusă puterii, repeta 
că Franța traversează o perioadă de pace, nefiind nici 
implicată, nici angajată nicăieri în lume, că guvernul 
este stabil pentru prima oară în ultimul secol. Cine 
nu se plictisește în Franța? Aceeași șomeri, tineri fără 
serviciu și bătrâni neputincioși, care, atât de absorbiți 
de grijile lor cotidiene, nu au timp de așa ceva și nici 
nu-i trage inima să manifesteze ori să se agite. Mai 
mult: și ei ajung să plictisească pe toată lumea, care 
este deja plictisită! Moneda curentă a informației o 
putea constitui orice, exceptând soarta defavorizaților. 
Or, televiziune avea menirea de a distra și de a distrage 
atenția, astfel instituind calmul la nivel social. Și apoi, 
bunele sentimente pe care le-ai avea față de cineva nu-ți 
risipesc plictiseala, ci ți-o sporesc...

Adevăratul scop al politicii nu este de a administra 
bunul comun, ci de a conduce o națiune, de a-i deschide 
orizonturi, de a suscita elanuri, chiar cu riscul unor 
frământări. Iar francezii – se amintește în editorial – au 
demonstrat adeseori că le place schimbarea de dragul 
schimbării, oricât i-ar costa acest lucru. În paragraful 
conclusiv, Pierre Viansson-Ponté emite părerea că 
Franța nu este cu adevărat nici nefericită, nici prosperă 
și că ea se află în pace cu toată lumea, nemanifestând 
interes deosebit pentru evenimentele mondiale. Atrage 
însă atenția că o țară poate muri și de plictiseală, 
ardoarea și imaginația fiind tot atât de necesare precum 
bunăstarea și expansiunea.  

Spusele editorialistului de la marele ziar parizian 
au căpătat semnificație a posteriori, în urma a ceea ce 
s-a întâmplat în luna mai a acelui an. Cu luciditate, el 
a detectat toate semnele importante ale epocii, dar nu 
a putut vedea convergența căreia îi vor da sens doar 
evenimentele de peste câteva săptămâni, cu ecou 
până în zilele noastre. Pierre Viansson-Ponté a arătat 
toate ingredientele răului de care sufereau francezii, 
a panoramat situația contestărilor internaționale, dar 
nu a anticipat legătura unificatoare dintre ele; ceea ce 
dovedește că Istoria merge înainte uneori prin hazard și 
prin rupturi imprevizibile. 

Deși nimeni nu a contestat cultura sociologică și 
ținuta profesională a editorialistului, spusele acestuia, 
devenite ulterior canonice, nu sunt premonitorii, 
vizionare sau profetice, deoarece Pierre Viansson-Ponté 
nu bănuia nimic din ceea ce avea să urmeze în scurtă 
vreme. Prima pagină a ziarului „Le Monde” din 15 
martie 1968 nu a semănat vânt și nici nu a cules furtună. 
Pur și simplu, parcă nu a făcut a bine, consemnând 

liniștea (de fapt, plictiseala) de dinaintea furtunii ce a 
adus cu ea cel mai mare eveniment social pe care l-a 
trăit Franța după cel de-al Doilea Război Mondial.

Mihai ENE

Câteva aspecte istorice şi contextuale 
ale revoltelor din Mai ’68

Contexte şi anticipări

Un spectru bântuie şi traversează anii ’60: 
spectrul Revoluţiei. El are cauze, determinări şi nuanţe 
multiple, asupra cărora trebuie să ne oprim măcar 
pentru a le trece în revistă pe cele mai importante. De 
asemenea, unele dintre acestea sunt generale şi ţin fie 
de dinamica lumii occidentale, de situaţia specifică a 
generaţiei baby boomers, fie de influenţa pe care aceasta 
a exercitat-o în diverse zone, din America Latină până 
în Asia de Sud-Est, altele sunt particulare şi derivă 
din tradiţia, schimbările de paradigmă postbelice 
şi evenimentele punctuale din fiecare ţară în parte. 
Deşi spiritul de protest, de libertate, de solidaritate, 
activismul în direcţia drepturilor sociale sau politice, cât 
şi o dorinţă uneori difuză, alteori foarte dogmatică de a 
schimba lumea domină zone largi ce cuprind aproape 
toate meridianele, focalizarea este diferită, antrenând 
probleme, cereri şi soluţii diferite.

Un preambul foarte puternic atât ca imagine, 
cât şi ca simbolistică este Revoluţia Cubaneză care 
iese victorioasă la 1 ianuarie 1959. Nu numai că ea 
este întâmpinată cu entuziasm de mass-media inclusiv 
americane, dar ea creează o reţea de nuclee simbolice 
foarte puternice, care infuzează imaginarul revoluţionar 
sau protestatar din întreaga lume occidentală. 
Discursurile şi atitudinea lui Fidel Castro, figura 
emblematică a lui Che Guevara, care se intensifică 
după 1967, o dată cu moartea sa, în slujba revoluţiei 
totale, plus victoriile de parcurs ale regimului Castro 
împotriva intervenţiilor americane, aşa cum se întâmplă 
cu aventura din Golful Porcilor, o lovitură de imagine 
extraordinară.

Un al doilea eveniment esenţial este Revoluţia 
Culturală din China. Iluzia unei mişcări grassroots, în 
care proletariatul însuşi se revoltă împotriva birocratizării 
şi „îmburghezirii” structurilor de conducere comuniste 
şi a multor membri ai aparatului de partid, a aprins rapid 
minţile dornice de schimbări radicale inclusiv în sânul 
unei stângi osificate, pe model sovietic, precum cea 
franceză. Datele puţine şi filtrele ideologice prin care 
a fost prezentată revoluţia maoistă din 1966 a dus la 
ignorarea esenţei atroce a acestui fenomen. 

La acestea se adaugă diversele încercări, în bună 
măsură eşuate, de revoluţii, mai ales din America de 
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Sud şi Africa, dar care păstrează această iluzie a unei 
posibile panrevoluţii.

De asemenea, la revoluţiile sau încercările de 
revoluţie politică se adaugă mai micile, poate, dar mai 
sigurele şi mai concretele revoluţii din societate: revoluţia 
tehnologică şi mediatică, responsabilă de difuzarea fără 
precedent a informaţiei, cât şi de construirea deja a unui 
statut complet diferit al imaginii, care începe să primeze, 
pentru prima dată, asupra cuvântului. Impactul vizual va 
cuceri, după cum ştim, teritorii din ce în ce mai vaste şi a 
deveni atât o armă de eliberare de sub tirania ignoranţei, 
cât şi una de manipulare, la fel de eficientă. La aceasta 
se adaugă modificările socio-economice care marchează 
această perioadă; este pe deplin acceptat faptul că 
generaţia baby boomers este una favorizată atât de o 
creştere economică spectaculoasă care începe în anii 
’50 şi ajunge la apogeu în anii ’60, ceea ce înseamnă 
nu doar bunăstare şi acces la resurse pentru clase din 
ce în ce mai largi de indivizi, cât şi posibilitatea de a 
reflecta la lucruri care depăşesc simplele preocupări 
cotidiene. Oamenii, mai ales în mediul urban, se adună 
mai des, comunică mai mult, au mai mult timp liber 
decât aveau părinţii lor, sunt mult mai independenţi, 
deoarece salariul pe care îl câştigă rapid, fiind angajaţi 
de cele mai multe ori imediat după terminarea studiilor 
sau chiar în timpul acestora, le permite să ducă o viaţă 
lipsită de grija zilei de mâine şi să îşi regândească 
propriul statut în interiorul societăţii. În acest context, 
mai ales studenţii, intelectualii, „visătorii” pe care nu 
îi mulţumeşte simplul statut de consumator într-o lume 
în care consumerismul devine norma şi începe să fie 
atacat din toate direcţiile se regrupează în jurul unor 
idei mai generoase, precum solidaritatea. De aici şi 
mutaţia care are loc în multe cazuri în interiorul „noii 
stângi” de pe problemele stricte ale muncitorilor (reduşi 
adesea la lucrătorii manuali din uzine, deşi e clar că 
spectrul proletariatului devenise deja mult mai larg) 
pe problemele unor minorităţi defavorizate: minorităţi 
rasiale, etnice, sexuale etc. şi asupra cărora vom reveni.

În cazul Franţei, se adaugă lupta perpetuă, 
moştenită din avatarurile modernităţii, între o 
mentalitate progresistă, laică, interesată de probleme 
sociale, reprezentând interesele unei clase muncitoare 
cu o întreagă istorie în spate, şi tendinţele conservatoare, 
catolice, xenofobe şi rasiste care au dominat mereu 
marea burghezie franceză. Revoluţia pe care o 
visau avangardiştii în perioada interbelică şi ura lor 
împotriva unei tradiţii apăsătoare vine din acelaşi raport 
problematic cu moştenirea conservatoare. 1789, 1948, 
1871 – ca să nu amintim decât cele mai importante date 
în tabloul revoluţionar francez – sunt ani care au lăsat 
amprente adânci în mentalul colectiv şi reverberaţiile 
lor au construit imaginarul protestatar activat şi în 
prezent în societatea franceză. Un rol important îl joacă, 
fără îndoială, în această luptă dezastrul Războiului 

Algerian (1954-1962) şi falia pe care acesta a produs-o 
în interiorul societăţii. Şi să nu uitam că Vietnamul a 
fost mai înainte Indochina franceză, responsabilitatea 
pentru situaţia din colonii şi problema luptei pentru 
independenţă care cuprinde întregul sistem colonial 
după 1945 fiind încă un element decisiv în poziţionarea 
şi acutizarea taberelor.

În fine, cauze economice specifice pentru Franţa, 
revendicările legitime ale muncitorilor – dar când 
n-au fost ele legitime în faţa capitalului?! – şi condiţia 
intermediară a studenţimii, între clasa muncitoare, 
adesea idealizată de intelectualii de stânga, şi păturile 
burgheze ale claselor de mijloc sau superioare, din 
care provenea de obicei majoritatea studenţilor au 
născut această simbioză aparentă între doleanţele 
clasei muncitoare şi aspiraţiile de dominaţie proletară a 
studenţilor stângişti.

Noua	Stângă & clasa muncitoare
O caracteristică ce defineşte şi anunţă, din 

păcate, destinul stângii franceze post-’68 este extrema 
divizare, multitudinea grupărilor care, de multe ori, nu 
depăşeau câteva zeci de indivizi, fiecare atribuindu-
şi puritatea radicală, revoluţionară, considerând că a 
găsit soluţia pentru modul în care trebuie purtată lupta 
cu duşmanul unic: societatea burgheză şi capitalistă. 
Ei se definesc fie troţkişti, fie maoişti, fie situaţionişti, 
spontaneişti, anarhişti, anarho-sindicalişti etc. Dincolo 
de nuanţele doctrinare care îi despart şi asupra cărora nu 
e loc să insist aici, mai importante poate sunt lucrurile 
care îi aduc împreună şi poziţia aproape comună faţă 
de Partidul Comunist Francez şi faţă de problema 
proletariatului. 

Mai ’68 se naşte nu numai din dorinţa de a 
schimba lumea, de a revoluţiona sistemul politic, de 
a impune o nouă viziune asupra organizării sociale, ci 
şi dintr-o nemulţumire faţă de curentele mainstream 
care reprezentau în acel moment clasa muncitoare, în 
special faţă de PCF. Pe de-o parte, fidelitatea acestuia 
faţă de URSS, din ce în ce mai criticată dinspre stânga 
pentru autoritarismul său, dar şi pentru imperialismul 
său voalat, pe de altă parte participarea PCF la jocul 
politic democratic, şi prezenţa sa în Parlament şi în 
administraţiile locale, ceea ce însemna un refuz al 
soluţiei revoluţionare, au făcut ca tinerii radicali din acei 
ani să vadă în PCF o frână în idealul lor de a schimba 
societatea. În mod natural, ei au căutat variante care, 
fără să se abată de la direcţiile marxist-leniniste, să 
se situeze şi în opoziţie cu ceea ce reprezenta în acel 
moment establishmentul comunist.

Într-un fel, Mitchell Abidor are dreptate când 
scrie, într-un articol recent, bine documentat, că, în Mai 
’68, „Partidul Comunist a oprit o Revoluţie în Franţa” 
(v. Mitchell Abidor, 1968: „When Communist Party 
Stopped a French Revolution”, în The New York Review 
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of Books, 19 aprilie 2018). Desigur că PCF-ul poate 
fi acuzat că nu a marşat la intenţiile revoluţionare ale 
studenţimii, acuzând-o de „anarhism”, că a ţinut captivă 
muncitorimea, pe care o controla prin liderii de sindicat, 
care s-au mulţumit cu nişte măriri salariale decente, dar 
care nu rezolvau în niciun caz problemele de fond ale 
clasei muncitoare, şi că prin retragerea muncitorilor 
de la greva generală şi de la protestele care începuseră 
deja din luna martie, a abandonat „lupta finală”. Dar, pe 
de altă parte, aşa cum bine se punctează în afirmaţiile 
unora dintre actanţii acelor evenimente, intervievaţi de 
autor şi citaţi în articol, PCF-ul îi reprezenta în mod 
legitim pe muncitori, fiind singura forţă în care aceştia 
se regăsiseră şi mulţi dintre ei erau chiar membri de 
partid, deloc atraşi sau interesaţi de teoretizările şi 
soluţiile, legitime de altfel, ale tinerilor intelectuali 
radicali. Fascinaţi de ideea unei clase muncitoare 
revoluţionare, care să preia frâiele societăţii, aceştia nu 
au reuşit să fascineze, la rândul lor, obiectul adoraţiei 
idealizate şi s-au izbit de un conservatorism din cele 
mai dezamăgitoare. De altfel, modul în care a migrat 
clasa muncitoare franceză spre naţionalismul populist al 
Frontului Naţional, dezamăgită de o stângă din ce în ce 
mai echivocă şi mai fărâmiţată, mai ales după căderea 
URSS-ului, când PCF-ul ajunge la cote rizibile, este 
edificator pentru a identifica una dintre cauzele eşecului 
solidarităţii şi unităţii mult sperate în Mai ’68. Cum se 
spune şi în finalul articolului, i-a rămas „Noii Stângi” 
studenţeşti să practice o doctrină muncitorească fără 
muncitori („un ouvriérisme sans ouvriers”).

Societatea spectacolului şi spectacolul 
societăţii

Dintre toate protestele care au pigmentat a doua 
jumătate a anilor ’60 şi prima jumătate a anilor ’70 în 
Europa, o singură mişcare a fost reţinută de istorie: 
revolta studenţilor din Mai ’68, ignorându-se uneori 
chiar preliminariile acestei mişcări, care începe printr-o 
grevă generală şi proteste comune ale studenţilor şi 
muncitorilor încă din luna martie (pe 22 martie este 
ocupat Nanterre-ul şi se creează prima organizaţie 
revoluţionară emanată de mişcările studenţeşti din 
1968, Mouvement du 22 Mars). Cauzele principale sunt 
amploarea pe care a luat-o această mişcare, violenţele şi 
urmările pe care le-a avut, cât şi PR-ul de succes. Este 
pentru prima dată când protestul nu mai consistă doar 
într-o listă de cereri, în lozinci plate sau previzibile, care 
să traducă revolta în mesaje simple, ci este incorporată 
o dimensiune „creativă”, chiar poetică a protestului. El 
devine locul în care furia este tradusă ironic şi chiar 
autoironic, în care ideologia capătă nuanţe de paradox 
şi captivează prin geniul formulării. Nu e de mirare că 
mesaje precum „Sub pavaj, plaja…” sau „Este interzis 
să interzici” sau „Juisaţi aici, acum!” probabil că nu au 
avut un ecou prea bun în marea masă a muncitorilor. 

Poate tocmai acest joc care poate fi fascinant 
intelectual, dar care subminează, oarecum, forţa 
protestului i-a creat unui Tony Judt impresia de 
neseriozitate, aşa cum povesteşte într-un pasaj 
autobiografic (v. Tony Judt, „Revolutionaries”, The 
New York Review of Books, 25 februarie 2010). Sosit 
în mai la Paris tocmai datorită protestelor şi curiozităţii 
faţă de o mişcare cu care se afla în acord, descoperă 
dezamăgit acest aspect al unei superficialităţi pe care o 
considera fatală. De asemenea, prin comparaţie, el îşi 
face un fel de mea culpa pentru lipsa de interes şi orbirea 
tinerilor occidentali faţă de mişcările protestatare din 
Cehoslovacia şi Polonia, unde, de fapt, era de căutat 
adevărata Revoluţie. Pentru că mai este un aspect destul 
de corect care îl face să afirme acest lucru: în Occident 
tinerii protestatari nu riscau aproape nimic – nici măcar 
celebrul Cohn-Bendit, ameninţat cu expulzarea, nu a 
păţit nimic, revoluţionarul anarhist anti-establishment 
de atunci „eşuând” cu succes în Parlamentul European 
câteva decenii mai târziu. În Est, tinerii riscau totul, 
aşa cum s-a şi văzut după intervenţia brutală din vara 
aceluiaşi ani din Cehoslovacia. Evenimentele din acel an 
din Estul Europei au fost şi ele interpretate eronat, atât 
în momentul desfăşurării lor, cât şi ulterior. Adevărata 
mişcare grassroots împotriva osificării aparatului de 
partid şi de stat nu era făcută de Mao, aşa cum credeau 
tinerii parizieni, ci de Alexander Dubček şi tinerii 
praghezi, într-o încercare de umanizare, tot în parametri 
socialişti, a unui sistem totalitar de inspiraţie stalinistă, 
schimbare încercată şi de evenimentele din Ungaria din 
1956.

Din luările de poziţie ale unora dintre participanţii 
activi din Mai ’68, exprimate mai ales în dezbateri 
televizate şi articole de presă, o concluzie paradoxală 
cvasi-unanimă se impune aproape de la sine: nimeni 
nu e mulţumit de urmările acelei revolte. Interpretările 
de multe ori contradictorii se împacă astfel într-o 
nemulţumire generală. Iniţiată ca o revoltă legitimă, 
sprijinită de majoritatea păturilor sociale franceze, 
evenimentele din Mai ’68 se transformă încet într-o 
manifestare în care spectacularul joacă un rol din ce în ce 
mai important, în care, uneori, pare că a fi prezent e mai 
important decât sedimentarea unor cerinţe realiste. Pe 
de altă parte, eşecul ulterior se datorează şi faptului că, 
pentru mulţi dintre participanţi, ceea ce s-a obţinut a fost 
extrem de puţin şi de ineficient, aducându-i un beneficiu 
electoral, un an mai târziu, tocmai Partidului Comunist 
Francez, care ajunge la un record istoric, de la care va 
involua constant. Actanţii radicali, care îşi doreau o 
revoluţie anarhistă, organizaţi în mici grupuri activiste, 
vor lupta mai departe, încă nişte ani buni, nereuşind însă 
decât să creeze mici momente de stupoare într-o mare 
de conformism, iar apoi se vor stinge de la sine. 

Amestec de idealuri şi iluzii, de energie şi de 
naivitate, de inteligenţă şi de ironie, revolta din Mai ’68 
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nu a reuşit să coaguleze un proiect coerent comun pe 
care să îl propună societăţii franceze a acelui moment. A 
rămas totuşi amintirea unei stări de spirit extraordinare, 
care ar fi putut genera poate, în alte condiţii, schimbarea 
radicală atât de aşteptată. 

Anca BUCUR 

Moștenirea lui Mai ’68 (?): eșec, tehno-
capitalism și subiectul mașinic 

All of you! Brothers of immense history! 
You look at our failure and you say: what are 

you giving up there?
Didn’t our failure extend beyond death itself? 

Didn’t we fail interminably?

(Alain Badiou, The Red Scarf)

Mișcarea Mai 1968 marchează, pe lângă o 
turnură politică erijată pe schimbări sociale, economice 
și culturale, și o deplasare a modalităților de formulare 
și producere a subiectivității și a subiectului. Căci, 
dincolo de cauzele, scopurile și interesele comune 
care traversează structura subterană a mișcării și care 
împreună lucrează în direcția suspendării semnificanților 
dominanți, Mai 1968, ca moment revoluționar, 
angrenează în primul rând organizarea și mobilizarea 
unor noi tipuri de subiectivitate și ale unor noi forme 
de expresie prin articularea relației dintre producție și 
subiectivare. În Signs and machine, Maurizio Lazzarato 
glosează, argumentând în urma lui Guattari, posibilitatea 
revoluționară drept scurtcircuitare a sistemului de semne 
care face să refere în deschiderea lui spre metamorfozare 
și devenire: 

Revolutionary possibility can always be 
identified by the impossibility it makes real, and by the 
fact that a process erupts secreting other systems of 
reference at the very place where the world was once 
closed. As in all creation (whether artistic, scientific, or 
social), the suspension of the ordinary course of things 
first of all affects subjectivity and its forms of expression 
by creating the conditions for new subjectivation. 
(Maurizio Lazzarato, 2014: 20)

Recursul la instrumentele etice și estetice vine 
să întâlnească adresarea modelelor și paradigmelor 
semiotico-lingvistice pentru a rezolva ruptura narațiunii 
de cauzalitate a istoriei. Modelul contra-cultural artistic 
livrat de situaționism ajunge, astfel, să facă pandant 
cu paradigma structuralistă, de construcție discursivă 
a realității, și cu ideologia de origine marxistă. Totuși, 

în ciuda înfățișării în culori luminoase a spiritului 
revoluționar al noii stângi, Mai 1968 prefațează și 
anunță totodată revirimentul politico-economic al logicii 
capitaliste, pe fondul dezarticulării vocabularului comun 
al ideologiei ouvrièrisme-ului (convingerea împărtășită 
de către protestatari că singurul actor colectiv care poate 
înfăptui revoluția este clasa muncitoare, destabilizând 
astfel însuși conceptul de clasă), confirmată de 
invalidarea ulterioră a uniunilor și a sindicadelor, și 
al deturnării jargonului ortodox marxist care marșa 
în stradă. Este, mai degrabă, eșecul ultimei încercări 
occidentale de coalizare împotriva societății capitaliste 
decât remontarea unei conștiințe socialiste ceea ce 
mișcarea sfârșitului anilor ’60 marchează. Acolo unde ar 
fi fost necesar să anunțe întărirea grupuscului de stânga 
și a acțiunii subversive, înfrângerea creează premisele 
amplificării schemei neoliberale. Ipoteza comunistă 
se diluează în lexiconul deziluziei și al utopiei, pe 
când spiritul contestatar, comunitar și anti-represiv își 
pierde suflul emancipator. Imaginea steagurilor roșii 
arborate în fabrici nu doar că nu mai poate actualiza 
ceea ce constituia limbajul comun și ideologia dorinței 
revoluționare a clasei muncitoare, dar, între timp, 
aceasta s-a voalat prin subexpunere. Mai mult, eșecul se 
prelungește în anii următori în ceea ce Badiou numește 
decada roșie1 (parafrazându-l pe B-H Lévy), pentru a 
da naștere, în Franța, noii filosofii, care mediatic și 
editorial, desprinzându-se din aripa stângă maoistă, 
rupe cu Marx (și Hegel). Confiscând și apropriind à 
rebours însuși limbajul marxist, aceștia, în încercarea de 
a oferi o critică a sistemelor opresiv-totalitare, cad în 
mecanismele mașinii de propagandă mediatică, pentru 
a sprijini imaginea unei realități întemeiate pe structuri 
tari binare2 și pentru a susține un tip de democrație 
burgheză, care potența inegalitățile de clasă. În siajul și, 
totodată, în contra-direcția acestor prefaceri, formularea/ 
teoretizarea asupra unor noi tipuri de manifestare a 
subiectivității ca răspuns la unitatea performativă a 
corpului colectiv pe care evenimentele din ’68 o puneau 
în mișcare, se raliază și ea critic prospectului capitalist. 
Criza politică și accelerarea dispozitivelor economiei 
cunoașterii deschid și urgentează criza subiectului uman 
european. 

Anii post-șaișoptiști construiesc un areal teoretic 
care polarizează asupra modalităților de subiectivare, de 
la subiectul care vorbește, descifrat pe filieră semiotică, 
a filosofiei analitice sau a psihanalizei lacaniene, 
și constituit, astfel, prin tehnici discursive, până la 
subiectul dorinței, epistemic și productiv, citit în relație 
cu mijloacele de producție ale bunurilor i/materiale și 
în raport cu societatea de consum. Pe parcursul a nu 
mai mult de două decade, Foucault, Deleuze&Guattari, 
Derrida, Badiou, Cixous, Irigaray etc. deplasează în 
spațiul francofon (și nu numai) câmpul de înțelegere 
al subiectului și punctează multi-fațetat asupra 
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imperativului chestionării regimurilor de producere a 
subiectivității prin concatenarea liniilor de semnificație 
socio-politică. De la „subiectivitatea plurală” (sau 
bakhtian polifonică), a lui Guattari, la „subiectivitatea 
relațională”, mapată pe structuri de putere, a lui 
Foucault, de la cea enunțată colectiv și branșată politic, 
al lui Deleuze, la cea constituită pe diferență sexuală 
și organizată heteronormativ în funcție de limbă, a lui 
Irigaray, chestiunea subiectului este re-luată perpetuu 
pentru a combate narațiunile tradiționale de normare sau 
pentru a chestiona într-un fel sau altul ireductibilitatea 
ei la un singur denominator comun. Subiectul își câștigă 
astfel dreptul la diferență, variație și metamorfoză sau 
devenire. Stringența opririi asupra conceptualizării 
subiectului revine, însă, azi, la jumătatea de secol de la 
evenimentele din Mai, conjugând același statement pe 
care Foucault îl făcea în anii ’80:

Maybe the most certain of all philosophical 
problems is the problem of the present time, and of 
what we are, in this very moment. Maybe the target 
nowadays is not to discover what we are but to refuse 
what we are. We have to imagine and to build up what 
we could be to get rid of this kind of political “double 
bind,” which is the simultaneous individualization and 
totalization of [post]modern power structures. (Michel 
Foucault, 1982: 785)

Iar această chemare la prospectare subiectuală 
apare din ce în ce mai glosolalică cu cât fața 
capitalismului postindustrial a mutat în tehno-
capitalism cognitiv, iar societatea disciplinară a 
succedat în cea de control, unde supravegherea este 
exersată prin cuplaj algoritmic. Cum și în ce sens se 
mai produce subiectivarea în raport cu noile mijloace 
de producție ale muncii imateriale? Cum deplasează 
noile forme dominante de muncă, reglate și mediate 
lingvistic sau prin mijloace analoage performativității 
limbajului, distribuția și poziția subiectului uman 
în regimul tehno-economic? Cât de valabilă mai 
este perspectiva esențialist antropocentrică în 
logica de producție a ambilor termeni, când un al 
treilea, capitalul, formulat în acord cu tehnologia 
informației, automatizarea și digitalizarea, intră în 
ecuație? Căci dacă mișcarea ideologică ar fi aceea de 
ștergere a granițelor dintre subiectul uman și mașină, 
dintre producător și cel care posedă și controlează 
mijlocele de producție, capitalismul potențează tocmai 
această graniță ierarhizatoare în procesul de setare 
a valorii muncii și a bunurilor create. Emanciparea 
semnului prin dereferențializarea sa determină nu 
numai abstractizarea resursei, adică a informației, 
tranzacționată după model lingvistic, dar, totodată, 
(re)producerea, comodificarea și punerea acesteia în 
circulație condiționează și un tip de comunicare și 
asamblare inter-subiectivă, care mișcă subiectul spre o 

devenire împreună cu.
A closer look shows that while on the one hand 

there has been a reduction in machine-commanded time 
separate from the worker’s body, on the other hand 
there has been an explosive increase in the linguistic 
communicative-relational time of living labor, the time 
that in the New Economy involves inter-subjective 
communication or value–creating cooperation. 
(Christian Marrazi, 2008: 51)

Tehno-capitalismul accelerat se arată, deci, 
printr-o dublă mișcare antitetică: pe de o parte, 
atribuie o anumită individualitate și identitate fixă 
subiectului prin funcția și rolul pe care acesta le 
exersează în mecanismele de producție (consumator, 
bărbat, femeie, artist, șamd), iar, pe de altă parte, o 
anulează prin angrenarea acestuia într-un asamblaj 
de automatizare care favorizează ștergerea diferenței 
dintre natura umană și natura mașinică, dintre forma 
imaterială și cea materială, dintre semn și obiect. Pe 
drumul deschis de Simondon, Deleuze &Guattari și 
Haraway (cu manifestul cyborgului), Hardt și Negri3, 
aduc în discuție subiectul mașinic. Dincolo, însă, de 
a nega citirea acestuia printr-o cheie dezumanizant-
negativă, ceea ce face ca perspectiva celor doi să 
livreze o critică constructivă este așezarea mașinii și a 
subiectului uman (și a altor singularități eterogene) pe 
același plan ontologic (și economic). Subiectul mașinic 
emerge, astfel, ca asamblaj colectiv din interiorul 
logicii de funcționare a regimului imperialist actual 
pentru a semnala posibilitatea de articulare a unui 
orizont construit pe rețele de cooperare socială în 
vederea transformării și redistribuirii capitalului fix din 
proprietate privată într-o resursă comună. Într-un fel sau 
altul, puterea de deteritorializare a subiectul mașinic 
se înfățișează în același timp atât ca forță de afirmare, 
susținere și consolidare a societății actuale, cât și ca 
potențialitate, care, prin crearea excedentului, reclamă 
și instigă la distrugerea ei. 

_____________

1. V. Badiou, Alain, The Communist Hypothesis, trad. 
David Macey și Steve Corcoran, Londra & New York, Verso, 
2010.

2. v. Deleuze, Gilles, Les « nouveaux philosophes », 
Minuit nr. 27, mai 1977 (http://www.generation-online.org/p/
fpdeleuze9.htm)

3. Hardt, Michael, Negri, Antonio, Assembly, Oxford 
University Press, Oxford, 2017, pp. 108-1
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Adrian MATUS 

Despre spectrele anului 1968

În Berlinul de Est din 1969, câțiva tineri se 
adună într-un apartament ascuns de pe Samaritenstraße 
36. Încep să discute despre Trotsky, despre Marx, dar 
și despre Fromm și Freud. În jurul fraților gemeni 
Frank și Florian Havemann se formează o societate 
paralelă ce se auto-denumește Kommune 1 Ostberlin. 
Modelul este Kommune 1, o societate comunardă din 
1968 a Berlinului de Vest, aflată sub  directul control al 
Germaniei de Vest. Kommune 1 critica consumismul și 
modelul familiei nucleare. Printre vizitatori, vin Mick 
Jagger și Jimi Hendrix. Printre participanți s-au numărat 
și viitori membri de celule teroriste, precum 2 Juni (Fritz 
Teufel) sau RAF (Andreas Baader). 

Tinerii est-berlinezi au citit un număr al 
revistei Stern care prezenta și populariza Kommune 1. 
Contactele directe erau puține. Cortina de Fier căzuse 
deja de câțiva ani, zidul fusese construit, iar schimburile 
intelectuale dintre tinerii est- și vest-germani erau mai 
degrabă sporadice1.  Liderii RFG-ului permiteau puține 
contacte, iar acelea atent selecționate.  Kommune 1 
Ostberlin dorea să angreneze dezbateri, să promoveze 
un stil de viață comunard, dar care nu dorea să schimbe 
sfera publică, nici să angreneze mișcări studențești 
masive. Există puține fotografii ale acestei mișcări- tot 
din rațiuni de prudență față de Stasi.

Exemplul acestei stranii mișcări ne arată că 
1968 cunoaște mult mai multe valențe decât obișnuita 
narațiune de tip Mai 1968, Primăvara de la Praga, 
discursul lui Nicolae Ceaușescu și conferința de la 
Korkula. De pildă, în Ungaria, în 1966 apare un grup 
ce se auto-intitula „maoiștii maghiari”. Ei organizează 
concerte pentru pacea în Vietnam și se poziționează 
la antipodul oricărei oficialități comuniste. Miklós 
Haraszti, unul dintre membri, scrie poezii în care 
ironizează criticile lui Che Guevara. Toți se consideră 
apartenenți ai generației 1968, toți l-au ascultat pe Bob 
Dylan, dar diferențele de practică sunt colosale. 

În ce măsură putem vorbi despre un singur 
„1968”?

Este riscantă o încercare de a sistematiza un 
1968 global. Istoriografia americană a folosit o astfel de 
retorică în anii 1980-1990. Argumentul de sub masă era 
că mișcările protestatare, născute în Statele Unite, s-ar fi 
răspândit în întreaga lume. Jeremi Suri, de pildă, afirmă 
că Războiul Rece a generat contracultura și 1968: 

„Cold War ideas, resources, and 
institutions made the counterculture. The 
counterculture, in turn, unmadetheseideas, 
resources, and institutions”2.
O aceeași retorică centralistă de tip „noi am 

fost primii” există și în spațiul francez. În acest caz, 
istoricii văd drept evenimentul 0 momentul de răbufnire 
împotriva Establishment-ului3. Dacă se utilizează 
această cronologie, protestele din 1967 din Berlinul de 
Vest sau din America sunt ignorate. În mod ciudat, deși 
contracultura vest-germană are mult mai multe influențe 
și se naște într-un context mult mai complex, astfel de 
afirmații nu sunt prezente în istoriografia nemțească. 

Ulterioarele cercetări au corectat din mers 
perspectivele centrate pe un singur eveniment, iar 
metoda de a vedea lucrurile comparativ este mult mai 
eficace. Începând din anii 2000, se afirmă mult mai 
deschis faptul că mecanismul este mult mai complex, iar 
sursele-i sunt eclectice. Sunt recuperate și alte narațiuni. 
De pildă, bretonii din vestul Franței folosesc 1968 ca 
pretext pentru a protesta împotriva impunerii limbii 
franceze în școlile regionale. Tot în Franța, algerienii au 
un 1968 care are foarte puține de împărțit cu Războiul 
Rece, Nouvelle Gauche pariziană și mult mai multe cu 
lupta împotriva vestigiilor imperiale. În Florența, în 
Isolotto, preoții folosesc pretextul și metodele de protest 
oferite de contracultură pentru a forma o comunitate 
romano-catolică ce nu recunoaște ierarhia papală4. 
În Germania de Est, preoții evanghelici organizează 
concerte blues (Blues-Messen) și dezbateri în interiorul 
bisericii. Pe baza acestor exemple ce folosesc „1968” ca 
vehicul de protest, Paul Berman consideră că există nu 
una, ci patru revoluții ce se desfășoară în a doua parte a 
anilor 1960, fiecare împotriva propriului Establishment. 
Prima este cea sexuală, împotriva rigurozității fără 
acoperire a moștenirii middle-class. După acest moment, 
teme precum contracepția devin mult mai publice. Pe 
de altă parte, nu trebuie să idealizăm în totalitate 1968 
ca distrugere a structurilor patriarhale. Există multe 
limitări ale acestui moment, după cum demonstrează 
Sheila Rowbothan și Peter-Paul Banziger5.

A doua revoltă  este cea religioasă, având și 
ea câteva ramificații. Variantele pot fi diverse, fie în 
versiunea Conciliului de la Vatican (încheiat în 1965), 
cu repercusiuni directe în Biserica Catolică a anului 
1968, prin negarea ierarhiilor (Isolotto, Florența) 
sau a mișcării ecumenice din Taizé, Franța.6 În egală 
măsură, din prisma revoltei spirituale, există și proiectul 
psihedelic sau revivalismul Zen. A treia, este cea 
împotriva capitalismului vestic, iar Berman folosește ca 
numitor comun războiul din Vietnam. Și alții, precum 
Jan-Werner Müller, subscriu acestei interpretări mai 
nuanțate, care demonstrează reducționismul unei fraze 
de tip „1968 este un produs al Războiului Rece”. 
Ultima, cea numită de către Berman drept „revolta 
revizioniștilor” are loc în țările socialiste. Reperele mari 
ale unui 1968 central- sau est-european sunt Primăvara 
de la Praga, receptarea Noii Stângi, discursurile și 
vizitele lui Dutschke în Praga și Budapesta, dar și 
revolta împotriva moștenirii staliniste, de-satelitizarea 
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țărilor din blocul estic și ruptura sino-sovietică7.
Este de la sine înțeles că 1968 are o total 

altă desfășurare în Europa Centrală și de Est față de 
evenimentele din Franța sau Germania de Vest. În 
țările socialiste 1968 este asociat, la nivel de mental 
colectiv,  în primul rând, cu Primăvara de la Praga 
și cu reacțiile cele mai diverse vis-a-vis de invazia 
sovieticilor, după cum o demonstrează Robert Gildea8. 
Pe de altă parte, și mișcările studențești au avut un 
ecou destul de semnificativ, dar foarte inegal în țările 
din blocul sovietic. Tinerii au auzit despre mișcările 
studențești, în unele cazuri intelectualii le-au jubilat 
și admirat, iar Establishment-ul comunist a reacționat 
diferit la protestele tinerilor. Din nou, istoricii preferă 
să folosească 1968 mai degrabă ca un concept decât 
strict ca un an, prin sintagma „the long 1968”, preferată 
atât de Sherman, cât și de Jameson9. În țările Europei 
Centrale, dar mai ales în spațiul sovietic, efectele se 
văd doar după câțiva ani, când textele lui Cohn-Bendit, 
Arendt, Marcuse sau Adorno ajung la intelectuali sau 
artiști.

În ce măsură putem vorbi de un „1968” 
transnațional?

La 13 iunie 1968, Robert McKenzie adună 
crema protestatarilor într-un show BBC pe nume 
Students in Revolt. Daniel Cohn-Bendit și Alain Geismar 
vin din Franța, Tariq Ali din Marea Britanie, Karl-
Dietrich Wolff din Germania de Vest, Jan Kavan din 
Cehoslovacia și DraganaStavijel din Iugoslavia. Deja se 
poate deduce din intervențiile participanților faptul că 
tinerii se consideră parte dintr-o mișcare ce se dorește a 
fi transnațională. De-a lungul timpului, această părere a 
rămas oarecum încetățenită și se vede cel mai pregnant în 
timpul momentelor aniversare legate de 1968. La fiecare 
moment jubiliar există două reacții imediate. Pe de o 
parte, avem acuza directă a moștenirii lui 1968. Aceasta 
este cea mai vizibilă în cazul lui Nicolas Sarkozy care în 
2008 afirma că moștenirea 68-istă trebuie „lichidată”10. 
De cealaltă parte, există o permanentă exaltare a unui 
moment care se dorește a fi pentru prima dată global 
și sincronic. Au existat numeroase rețele transnaționale- 
între Franța și Germania de Vest în jurul lui Daniel 
Cohn-Bendit, între italieni și situaționiștii francezi 
(prin Luisa Passerini). În Europa de Est, figura lui Rudi 
Dutschke este emblematică: el a vizitat Ungaria în 1966 
și Praga în 1968. De asemenea, a schimbat o interesantă 
corespondență cu Gábor Révai, unul dintre maoiștii 
budapestani. Însă a existat o solidaritate globală între 
toate aceste mișcări sau aceste schimburi de idei au 
existat într-un context intelectual restrâns?

Cel mai ilustrativ caz pentru a arăta limita 
unui „1968 transnațional”este chiar România. 
Majoritatea studiilor dedicate unui „1968 românesc” 
se axează asupra discursului lui Nicolae Ceaușescu11. 
Doar Madigan Fichter, Caius Dobrescu sau Ștefan 

Borbely urmăresc „the history from below”, dinamica 
contraculturilor românești.Și în acest caz, dacă urmărim 
la firul ierbii evenimentele din 1968, situația pare din 
nou mult mai complicată. La începutul evenimentelor 
din Mai 1968, Charles de Gaulle a vizitat România. 
Evident, evenimentul a avut o încărcătură diplomatică 
puternică. Pe de altă parte, în aceeași zi în care de 
Gaulle este aclamat de studenții bucureșteni pentru că 
subliniază „importanța poporului român” într-un discurs 
la Universitate, studenții sorbonarzi îl trimit la azil, 
considerându-l o relicvă a trecutului12. O solidaritate 
reală între studenții din 1968 a existat doar parțial.Nici 
între studenții francezi și cei americani nu a existat o 
dinamică mai unită. Când Daniel Cohn-Bendit e întrebat 
ce părere are despre Marcuse, ridică din umeri și spune, 
memorabil: „Marcuse, c’est qui?”.

Istoricii mentalităților (și antropologii) ar 
oferi imediat un argument foarte facil: este vorba de 
culturi diferite, cu un bagaj ideologic diferit și cu 
dinamici protestatare formate într-un timp îndelungat. 
Îndeajuns de adevărat, dar exemplul Berlinului de Est 
cu Kommune 1 Ost pare să infirme această ipoteză. În 
fond, fie în DDR sau în RDG moștenirea nazismului 
era o problematică la care tinerii reflectau la fel, având 
același cultural. Cele două comune se aflau la o distanță 
de câteva cartiere, vorbeau aceeași limbă, dar protestul 
este diferit. 

În final, mai trebuie să menționăm că Europa 
Centrală și cea de Est a avut parte de un 1968 prelungit, 
cu ramificații puternice în muzică și teatru. În Ungaria 
grupul Gerilla a cântat melodiile lui Bob Dylan și a 
reacționat la fel de vehement împotriva războiului 
din Vietnam ca și studenții vestici. În Cehoslovacia 
„normalizării”, The Plastic People of The Universe 
organizează concerte pentru un public restrâns, fin, atent 
ales. În teatru, grupul budapestan Orfeo organizează 
reprezentații despre Che Guevara și alții. Unii renunță 
la ideile New Left (Tismăneanu în România, Michnik în 
Polonia), iar alții își continuă proiectul (Gáspár Miklós 
Tamás în Ungaria). Cazul est-berlinez sau budapestan ne 
arată că moștenirea 1968 nu este întotdeauna recuperată 
în istoriografie, chiar dacă mulți dintre actorii principali 
au făcut parte în anii 1970 și 1980 din disidența central-
europeană.

_____________
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Daniel CLINCI 

Plaja de sub stradă

 1968. După cel de-al Doilea Război Mondial, 
ascensiunea societăţii consumului şi a spectacolului 
părea de neoprit. Abundenţa, susţinută cu dolarii 
Planului Marshall, părea nesfârşită. Înflorirea culturii 
urbane părea inevitabilă. 

 Peste Ocean, apăruse deja mişcarea hippie, iar 
protestele împotriva războiului din Vietnam aveau deja 
o istorie de aproape un deceniu. În Franţa, Internaţionala 
Situaţionistă activa tot de aproape un deceniu, cu scopul 
declarat de a submina viaţa cotidiană în capitalism, de 
a depăşi simpla rutină producţie-consum şi de a duce la 
îndeplinire o revoluţie culturală. 

 Săracia vieţii studenţeşti

 În 1966, la Universitatea din Strasbourg, chiar 
în timpul ceremoniei deschiderii anului universitar, un 
grup de studenţi au distribuit un faimos text care s-ar 
traduce ca Despre sărăcia (sau mizeria) vieţii studenţeşti. 
Autorul textului, Mustapha Khayati, membru al 
Internaţionalei Situaţioniste, denunţă ipocrizia societăţii 
(stânga şi dreapta, fără rest) care glorifică „ascensiunea 
studenţilor” şi solicită sprijin moral şi material pentru ei, 
în vreme ce peste 90% dintre ei trăiesc în sărăcie. Textul 
conţine multe dintre frazele care au intrat în vocabularul 
criticii de stânga, cum ar fi capitalismul supra-dezvoltat, 
bunul de consum şi spectacolul, precum şi ideea că 
sfârşitul alienării se află doar la capătul călătoriei pe 
cărarea alienării. La fel, textul denunţă pasivitatea 
generală pe care au construit-o consumul şi spectacolul, 
iar situaţia studenţilor nu este diferită – pentru 
situaţionişti, a fi student este o formă de iniţiere în jocul 
„mare” al societăţii de piaţă: prezentul este întotdeauna 
plasat în afara istoriei şi a realităţii sociale, este trăit 
doar ca promisiune a unui viitor strălucit. Studentul este 
exploatat direct de piaţă şi de instituţii, în calitate de 
consumator. 

 Problema autorului, totuşi, nu era materială, ci 
socială: nu sărăcia directă a studenţilor, ci indiferenţa 
lor în faţa mizeriei altora, chiar şi în faţa propriei sale 
mizerii. Studentul se află sub controlul celor două 
sisteme, familia şi statul, refugiindu-se într-un prezent 
ireal. Nici măcar Universitatea nu este o instituţie 
respectabilă, după cum spune autorul, pentru că, în locul 
„excelenţei culturii burgheze”, acum ea a devenit doar 
o fabrică de specialişti. Se remarcă faptul că sistemul 
economic are nevoie de studenţi needucaţi, incapabili 
de gândi: „cultura academică” s-a redus la o line de 
producţie, profesorii sunt „cretini”, odată ce întră în 
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universitate, studentul devine o „nulitate”, doar un 
auditor al adevărurilor supreme emanate de profesori – 
„o menopauză a spiritului”. 

 Dacă sistemul spectacolului capitalist produce 
dorinţe pentru a-şi conserva puterea asupra oamenilor, 
rezolvarea pe care o identifică acest text este o revoluţie 
culturală care să îl distrugă: jocul ca ultimă raţiune a 
revoluţiei, cu principiile sale: viaţa fără timpi morţi şi 
bucuria fără limite.

 Strada

 Evident, aceste idei ale Internaţionalei 
Situaţioniste au intrat rapid în repertoriul celor 
care au animat revoltele din mai 68. Au fost făcute 
baricade din maşini răsturnate, iar strada s-a rupt, 
pentru ca pietrele din care era formată să fie folosite 
drept proiectile în lupta cu forţele de ordine. Pentru 
câteva zile, strada a devenit scena situaţionistă a unei 
„deturnări” totale, o încercare de a întoarce pe dos 
capitalismul şi tot ce reprezenta el pentru a dovedi că 
era gol pe interior. 

 Pe 13 mai, Sorbona a fost ocupată. Un milion 
de oameni se aflau pe străzile Parisului, alăturându-se 
protestului studenţesc. Pe pereţii ei a apărut faimosul 
mesaj „umanitatea nu va fi fericită până când ultimul 
birocrat nu va fi spânzurat cu maţele ultimului 
capitalist”, aşadar lovind şi în sistemul occidental, dar 
şi în cel din blocul de Est, aşa cum a acceptat chiar 
şi de Gaulle. Erau vremuri în care cuvintele încă mai 
puteau schimba lumea. Sorbona a devenit scena unor 
dezbateri în spiritul democraţiei directe. Curând, 
Internaţionala Situaţionistă a emis diferite solicitări 
către toţi membrii ei şi către cei angrenaţi în revolte. 
Printre altele, s-a definit „mişcarea revoluţionară” şi s-a 
cerut ocuparea fabricilor de către muncitori, organizaţi 
în comitete în care să funcţioneze democraţia directă. 
Proletariatul s-a alăturat studenţilor şi a preluat 
mesajele situaţioniste, declanşând greva generală. A 
urmat o lună în care întreaga Franţă s-a dezintegrat. 
Practic, autoritatea s-a dizolvat în numeroasele consilii 
şi comitete democratice ale muncitorilor şi studenţilor. 
La fel de practic, clasa de mijloc reacţionară aştepta un 
răspuns al forţelor guvernamentale pentru restabilirea 
ordinii. În iunie, totul s-a terminat, o euforie a 
democraţiei care a luat sfârşit. Pietrele au fost reaşezate 
pe stradă. 

 Dar Internaţionala Situaţionistă a considerat 
că revolta a fost o victorie. Chiar dacă disoluţia sa a 
fost rapidă, revolta din mai 68 a lăsat urme profunde 
în Europa Occidentală. A dovedit că muncitorii şi 
studenţii îşi pot părăsi condiţia impusă de capitalismul 
de consum şi că pot redeveni agenţi ai istoriei sau cel 
puţin aşa a interpretat-o situaţionismul. 
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 Plaja

 Sub stradă, protestatarii din mai 68 
au descoperit plaja. Nimic nu indică mai clar 
dimensiunea utopică a mişcării din punctul de vedere 
al Internaţionalei Situaţioniste, care a înţeles încă de 
la început că lucrurile se vor dilua destul de rapid. 
Pentru noi, cei de azi, este greu de imaginat lumea 
conservatoare în care au apărut ideile din mai 68. Cu 
un deceniu în urmă,  în 2008, preşedintele de atunci 
al Franţei, Sarkozy, spunea că moştenirea eliberării 
morale, sexuale şi culturale a mişcărilor din mai 68 
trebuie lichidată, pentru binele patriei. Vocea sa s-a 
auzit cel mai puternic datorită funcţiei, dar cu ea s-au 
identificat mulţi dintre conservatorii francezi. Plaja 
deschisă de evenimentele din mai 68 încă se vrea 
închisă, îngrădită şi distrusă. 

 În 2011, Primăvara Arabă, începută în 
Tunisia, a fost discutată în întreg Occidentul ca 
„revoluţie”. Ea a inspirat o altă mişcare, #occupy, care 
a cerut, iarăşi, democraţie reală, echitate şi justiţie 
socio-economică. Cei care au aderat la #occupy s-au 
definit pe sine drept „the 99%”, cei care beneficiază 
de 1% din resurse, în vreme ce corporaţiile (locul ales 
de #occupy New York a fost simbolic, Wall Street) 
controlează 99% din ele. S-a cerut ocuparea imediată 
a instituţiilor de control şi schimbarea sistemului cu 
democraţia directă. La fel ca în mai 68, mişcarea s-a 
dizolvat destul de repede. 

 A vorbi despre „revoluţie” în aceste cazuri, 
precum şi în cazul mai 68, înseamnă a vorbi despre o 
înţelegere hegelian-marxistă a istoriei. Dacă revoluţia 
este împlinirea destinului istoric al proletariatului sau 
a altor formaţiuni socio-politice, mi se pare o naivitate 
să descriem aceste mişcări cu acest termen pentru că 
ele au fost, în fond, eşecuri. Da, societatea franceză 
s-a liberalizat, universităţile au început să-şi schimbe 
abordarea, Ben Ali a fost înlăturat, #occupy ne-a făcut 
să ne înţelegem locurile în dinamica socio-economică. 
Dar toate au fost animate de această idee romantică a 
unei răsturnări a lumii care urmează să aducă justiţia 
socială, economică şi politică. „Revoluţia” este o 
idee esenţial modernă, utopică, iar situaţioniştii au 
acceptat asta încă de la început. La fel ca în vara lui 
67 din San Francisco, „revoluţia” a fost, întotdeauna, 
o fervoare în masă care nu a avut neapărat ceva de-a 
face cu „schimbarea reală”. Revoluţia este un ideal, 
niciodată o realitate.

 
 Puterea imaginaţiei
 
 Valorile lui mai 68: sexualitatea, creativitatea, 

imaginaţia, jocul... Toate acestea au fost „deturnate” 
de capitalism, de societatea de consum, de societatea 
spectacolului. 
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Victor MOROZOV

No	Intenso	Agora	și moștenirea 
cinematografică a lui Mai 68

No Intenso Agora (Într-un prezent intens), al 
brazilianului João Moreira Salles, s-a putut vedea 
pe ecran mare în România la festivalul One World 
Romania. E un film care apare la zece ani după ultimul 
documentar al lui Salles – dovadă a îndelungului 
proces de maturare pe care l-a presupus – și la 
(aproape) cincizeci după Mai 68 – dovadă a necesității 
unui alt document cinematografic care să abordeze, 
lucid și fără exces, acea salbă de evenimente care au 
reconfigurat datele de bază ale societății. Două axe 
suscită interes în filmul documentar al lui Salles: felul 
în care racordează istoria personală, intimă, a home 
movies-urilor la istoria cu I mare, și aplicația constantă 
a regizorului către muncă didactică; Salles face în No 
Intenso Agora educație prin imagine.

Filmul e un asamblaj de fragmente extrase din 
alte pelicule care au înregistrat evenimentele vremii. 
Deși rezultatul e un documentar de montaj, Salles nu 
se arată interesat să privească evenimentele într-o nouă 
optică sau să reveleze semnificațiile ascunse printr-o 
altă alegere de juxtapunere. În anumite momente, 
filmul curge cronologic, încercând să dea coerență 
multiplelor evocări și căutând lanțuri cauzale; alteori, 
tranzițiile făcute de regizor sunt mai bruște, dictate de 
analogii: de pildă, înregistrărilor de la înmormântarea 
studentului ceh Jan Palach le urmează footage cu 
victimele revoltelor din Franța, iar mai apoi Brazilia. 
Demersul lui Salles nu e, deci, unul de revelare a unor 
conexiuni ascunse între evenimente; el se îndreaptă 
spre asemănări de suprafață și am putea vorbi mai 
degrabă în termeni de explicitare, aprofundare, 
întregire. 

Căci istoria lui Mai 68 (punctul de convergență 
al tuturor firelor narative explorate de cineast) e un 
palimpsest. Că revolta franceză a izbucnit nu doar 
ca urmare a unor nemulțumiri autohtone, cauzate 
de „condiția scandaloasă a imigranților, inegalitatea 
dintre femei și bărbați, dictatura meschină a micilor 
șefi, monopolul informației audiovizuale, o morală 
personală crispată, sărăcia ghettourilor” – tare 
inventariate de Laurent Joffrin în cunoscuta sa Mai 
68. Histoire des événements la pagina 7 –, că sursa 
revoluției nu trebuie căutată așadar numai între granițe 
franceze, este o observație de care filmul lui Salles 
nu pare să țină cont; regizorul nu se aventurează 
în chestiuni geopolitice mai ample, iar explicarea 
raportului strâns dintre evenimente din zone geografice 
diferite este lăsat în sarcina spectatorului, atât timp 
cât nu e tematic – v. înmormântarea. (Trebuie spus că 
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 Spre deosebire de capitalismul anilor 60, 
cel de azi impune creativitatea şi imaginaţia drept 
singurele valori reale de care are nevoie un antreprenor 
pentru a avea succes. Imaginaţia şi creativitatea 
întreprinzătorului garantează profitul şi creşterea, 
acesta este discursul oficial. La fel, exploatarea jocului 
de către societatea spectacolului este evidentă. Spre 
exemplu, McKenzie Wark vorbeşte despre modul în 
care jocul a substituit viaţa1. Ele sunt „chiar viaţa, 
moartea şi timpul”, logica agonică a capitalismului, 
cursa eternă a valorii personale a jucătorului, poziţia 
în leaderboards. Spectacolul a devenit joc, apoi a 
devenit viaţă. Cât despre sexualitate, nu mai are sens 
să aducem vreun argument. 

 Întrebarea este cum putem face ca mai 68 
să redevină relevant, cum putem face ca imaginaţia, 
jocul şi sexualitatea să nu mai fie exploatate specular 
de capitalism, să găsim, altfel spus, o formă de 
subversiune. Acelaşi Wark spune că putem încerca să 
ne jucăm nu cu intenţia de a câştiga, ci cu intenţia 
de a descoperi mecanismele după care funcţionează 
jocul pentru a le putea destructura. Ar fi o nobilă 
activitate situaţionistă, deturnarea jocului însuşi. 
La fel, creativitatea pe care ne-o cere capitalismul 
consumului şi al spectacolului pentru a deveni agenţi 
ai săi şi nu doar instrumente de consum poate fi 
refuzată. Absenţa creativităţii (de fapt, o întoarcere 
a identicului, o pseudo-originalitate) poate duce spre 
implozia întregului sistem. La rândul ei, sexualitatea, 
în capitalism, se cere exprimată, nu neapărat asumată, 
dar exprimată, pentru că ea poate fi folosită în direcţia 
consumului spectacular. Internaţionala Situaţionistă 
a inventat tactici de subversiune a vieţii cotidiene 
care ar putea fi de folos. Guy Debord vorbea despre o 
derivă a psihogeografiei urbane. Cred că putem folosi 
o derivă a sexualităţii pentru o fluidiza, pentru a ajunge 
la o sexualitate dez-orientată a corpului postuman.

 În fond, toate aceste tactici sunt micro-
strategii de subminare, nu de revoluţionare. Cred că 
despre asta putem discuta în loc de revoluţie. Mai 68 
a fost, într-adevăr, un moment excepţional, dar doar 
atât. Însă ne poate oferi sugestii de acţiune, ne poate 
oferi teorii şi practici; de aceea, cât timp birocraţii şi 
capitaliştii lumii o vor duce bine, mai 68 va fi viu.
____________
 http://posthum.ro/mckenzie-wark-73oria-gam3rului/
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documentarul-far care se angajează într-o repunere 
în context global a evenimentelor franceze este Le 
Fond de l’air est rouge, o compilație de found footage 
ce se întinde peste trei ore aparținându-i lui Chris 
Marker. Simptomatic este că filmul, chiar dacă „uită” 
să amintească, de exemplu, cazul Spaniei franchiste, 
se deschide cu imagini ale soldaților americani 
bombardând cu napalm Vietnamul, traversează 
America Panterelor Negre, pentru ca abia mai apoi să 
ajungă în Cartierul Latin.) 

Concret, Salles revizitează patru contexte: Mai 
68 în Franța; Primăvara Pragheză și înăbușirea sa câteva 
luni mai târziu; manifestațiile de stradă din Brazilia 
aceluiași an; și, în fine, o sursă până acum neexplorată 
– călătoria mamei regizorului în China anului 1966. 
Primul și ultimul sunt amplu documentate; celelalte 
– expediate destul de rapid. Aparent paradoxal, 
experiența mamei – precum și însemnările ei citite 
în off – constituie eșafodajul căutărilor arhivistice 
ale regizorului, optica prin care spectatorul va filtra 
toate informațiile primite ulterior. Mama sa vizitează 
China, iar realitatea revoluției culturale o izbește cu 
putere; o impresionează arhitectura locurilor, precum 
și trăsăturile fine ale oamenilor. Includerea acestor 
însemnări de călătorie în film nu e gratuită: pe de-o 
parte, ea dă seama de prăpastia orizontului ideologic 
dintre o femeie braziliancă stabilită în Paris și poporul 
descoperit în cadrul unei excursii tematice; pe de altă 
parte, ea spune ceva fundamental și despre rădăcinile 
intelectuale ale lui Salles însuși (a cărui mamă își 
înregistrează video excursia și glosează în scris 
pe marginea ei), deviind astfel filmul într-o zonă a 
eseului intim; nu în ultimul rând, exotismul destinației 
permite justificarea fascinației deformatoare care pune 
stăpânire pe femeie și o determină să ignore anumite 
realități neplăcute ale locurilor (o deranjează doar 
discursurile lui Mao duduind din difuzoare). La un 
moment dat, vocea omniprezentă a comentatorului 
afirmă că înregistrările din China nu sunt trecut, 
ci istoria în acțiune. Este sensul care trebuie dat și 
fragmentelor de home movie anonime din Cehoslovacia 
anului 1968 integrate în film: Salles citește în ele, cu 
reculul timpului, doar fericirea de pe chipuri; nu poate 
decât să speculeze, nu se avântă dincolo de suprafața 
epidermică. Cu alte cuvinte, este foarte posibil ca 
sensul imaginilor să rămână mereu ascuns – iar odată 
cu trecerea timpului însăși încercarea de descifrare a 
unui sens să devină iluzorie.

Statutul imaginii este discuția cea mai 
pasionantă deschisă de No Intenso Agora. Iar 
resemnarea în fața unor fragmente de viață obscure și 
ermetice, asupra cărora n-am putea decât să proiectăm 
anumite impresii personale, nu e nici pe departe 
tonalitatea generală a filmului. Demersul de realizare 
a unei pedagogii a imaginii este schițat în film încă 

din primele minute, printr-un scurt fragment video: 
o mamă și copilul ei pozează în fața camerei; la o 
explorare mai atentă, însă, vocea din off subliniază un 
gest care risca să treacă neobservat: (probabil) bona de 
culoare a familiei iese discret din cadru, „eliberează 
zona” în fața unei fotografii „oficiale”. L’air de rien, 
câteva secunde sunt suficiente pentru a schița un raport 
de clasă. 

Filmul lui Salles încearcă să construiască un 
avant și un après Mai 68 în Franța; cu alte cuvinte, se 
bazează pe documente cunoscute ale vremii, din care 
extrage cele mai semnificative fragmente pentru a crea 
filmul lui 68, și nu doar o privire parțială. Din filmul 
lui Marker preia imagini cu greva muncitorilor dintr-o 
uzină, al căror protest din 1967 pare să fi prefigurat anul 
următor. Mai apoi, Salles operează cronologic, făcând 
cu ochiul Istoriei, ca atunci când prezintă discursul de 
început de an al Generalului De Gaulle, care prevestește 
bunăstare și armonie. Urmează fragmente din Ce n’est 
qu’un début, primul document video al manifestațiilor, 
scurtmetraj angajat al lui Michel Andrieu, turnat cu 
necesitate și care îndeamnă la acțiune. Judecând după 
proporția însemnată a fragmentelor incluse de Salles, 
Grands Soirs et Petits Matins, lungmetraj regizat de 
americanul William Klein, prezent cu camera la fața 
locului, e cel mai important document cinematografic 
al revoltei. Grație accesului relativ exclusivist în 
rândurile participanților, Klein are meritul de a fi 
abandonat (fie și temporar) strada și altercațiile ei 
intens documentate pentru subtilitățile constituirii 
unui discurs revoluționar în cercuri restrânse. Cele 
mai prețioase momente ale filmului surprind diverse 
comitete revoluționare în plină dezbatere de idei; o 
scenă emoționantă prezintă o tânără încercând să o 
consoleze telefonic pe mama unui student dispărut, 
angajat în revoltă. 

Însă funcția explicativă a discursului 
cineastului este ilustrată mai ales punctual, în secvențe 
de pură analiză a imaginii: atunci când, didactic, Salles 
consideră elocventă situarea unor studenți la parter și 
a profesorilor cu care dialoghează la etaj, ca ilustrare 
a status quo-ului vertical, a dispunerii abuziv-inegale 
a autorității; sau atunci când un student aruncă o 
piatră înspre forțele de ordine – imaginea este redată 
în ralanti, iar vocea îi analizează detaliat gesturile de 
„atlet olimpic”. Și-apoi, mai vorbim și de figura mitică 
a lui Daniel Cohn-Bendit, ușor pretabilă hagiografiei, 
pe care Salles o documentează lucid. Cohn-Bendit, 
lider informal al revoltei, ajunge repede „star”: invitat 
la o emisiune, monopolizează discuția, iar vocea din 
off atrage atenția asupra faptului că studenții au început 
să conteze la nivel politic, fapt subliniat și de camera 
care îl plasează în prim-plan. Secvența echivalează 
cu a spune că cel ce are prim-planul are puterea; iar 
camera de filmat e un mod insidios de a ranforsa 
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status quo-ul. Spre finalul revoltei, în scurtmetrajul 
La reprise du travail aux Usines Wonder (reziduu al 
unui lungmetraj pierdut), un plan-secvență de zece 
minute prezintă deziluzia unei femei care constată 
că revoluția nu a adus nicio schimbare substanțială; 
pare singura persoană conștientă că Mai 68 trebuia să 
însemne mai mult decât o mărire de salariu – trebuia 
să însemne schimbarea unui mod de viață. Un student 
își face apariția, dar camera nu-l mai caută, e exilat 
în afara cadrului: în trei săptămâni, statutul său s-a 
schimbat radical: din star, a redevenit „figurant”, așa 
cum îl numește Salles.

În analiza evenimentelor din Cehoslovacia, 
regizorul se concentrează mai mult pe maniera de a 
filma decât pe conținut: o cameră filmează din balcon, 
alta se apropie de eveniment, din „curiozitatea de a 
vedea lucrurile de aproape”. Comentariul său pe 
marginea acestor evenimente nu poate să nu evoce 
Videogramme einer Revolution, filmul co-regizat de 
Andrei Ujică și Harun Farocki. Documentarul despre 
Revoluția din 1989 nu se mulțumea să relateze doar 
derularea evenimentelor; ci, așa cum spune Andrei 
Gorzo într-un studiu critic dedicat filmului, el spunea 
și povestea unor camere de filmat care au captat 
incidentele și a felului în care perspectiva unică s-a 
transformat în acele zile într-o pluralitate de optici. 
În cazul Primăverii de la Praga, procesul documentat 
explicit de Salles pare invers: de la existența mai 
multor camere care filmează pe ascuns, la teama de a 
mai filma, la reapariția unei unice înregistrări oficiale. 
Aici poate că se regăsește și cheia dialectică a filmului: 
evenimentele pariziene au putut fi documentate fără 
perdea, din mijlocul confruntărilor, în timp ce în 
Cehoslovacia a fost nevoie de tot soiul de precauții 
(role anonime, filmare la distanță etc.). Și acel „immer 
mehr Kameras” din filmul lui Ujică este, de fapt, o 
confirmare a libertății tot mai palpabile. Actul de a 
filma nu e doar o încuviințare umilă la adresa stării 
de fapt a momentului; din contră, el poate însemna 
emancipare, expresia unei conștiințe revoluționare sau 
simplu gest subversiv. Conștiința lui Salles are acum 
în vedere, în contrapartidă cu înregistrările de pe care 
nu putea „citi” decât fericirea, faptul că filmele mici, 
făcute pentru uz personal și filmele „serioase” (ca de 
exemplu transmisiunile televizate) sunt ambele parte 
a istoriei; și filmul personal, și cel „oficial” își aduc 
aportul la scrierea (și, în special, remodelarea) istoriei. 

Dincolo de toate aceste aspecte formale – care 
fac din No Intenso Agora o introducere obligatorie, 
limpede și prietenoasă, în istoria lui 68 -, cineastul 
propune și o reflecție dezvrăjită asupra mersului 
istoriei. Cu reculul timpului, lucrurile pot fi spuse 
mai ușor. În 1978, la capătul celor zece „ani orfani”, 
cum îi numește jurnalistul Jean-Claude Guillebaud, 
apărea filmul lui Marker, în încercarea de a propune 
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o perspectivă completă asupra evenimentelor. În 
1982, Romain Goupil lansa Mourir à trente ans, pe 
care Salles îl consideră cel mai frumos film inspirat 
de acele evenimente. Debutul lui Goupil e un film-
jurnal emoționant, care urmărește traseul unui tânăr 
licean revoluționar, prieten apropiat al regizorului, 
și mai ales stingerea speranței prilejuite de revoltă, 
fapt ce a condus la sinuciderea celui din urmă. Este 
poate primul film care abandonează complet elanul 
triumfalist în favoarea unei atitudini ponderate care nu 
maschează decepția (filon ulterior exploatat ficțional 
în Après mai, al lui Olivier Assayas); starea de ebuliție 
a lui Mai 68, aceea de „fiecare secundă [care] căpătase 
densitatea eternității” este redată acut, cu fervoarea 
caracteristică oricărei bătălii veritabile în numele ideii. 
Pentru acești tineri, s-ar putea ca Lenin să fi avut totuși 
mai mare importanță decât Lennon (v. Edgar Morin și 
conceptul „yéyé” adresat tinerilor).

No Intenso Agora se înscrie în acest siaj al 
documentului personal și universal deopotrivă, dar 
distanța față de evenimente (fie ea temporală sau 
afectivă) e alta. Vocea din off e reținută, timbrul e vag 
melancolic, dar ferm. S-ar putea spune că Salles nu 
acordă mare atenție contextului ideologic, „contra-
culturii hedoniste și pacifiste peste care se așeza un 
strat de virulență militantă care ținea de un marxism-
leninism asimilat pe repede înainte”, după cum încearcă 
să-l cartografieze L. Joffrin. Probabil asta îi permite 
cineastului să abordeze fără resentiment tema sensibilă 
a sloganurilor revoluției. Ele țin de aceeași dimensiune 
vandabilă, pop, a revoluției ca și călătoria lui Cohn-
Bendit la Berlin la mijlocul lui mai 68, sprijinită de 
Paris Match, și cu siguranță că au avut o contribuție 
cel puțin la fel de vastă în asigurarea unei posterități ca 
înseși revendicările studenților. Cu toate astea, odată 
înlăturat sclipiciul, observăm că – în cuvintele lui 
Jean-Claude Guillebaud din Les années orphelines -  
„prodigiosul paradox din mai era poate chiar acolo. În 
acest divorț subtil dintre cuvinte și lucruri; în această 
contradicție prost percepută dintre inspirația profundă 
a revoltei și limbajul care o exprima” (p. 19). Așa 
cum vinieta de la începutul filmului rezuma demersul 
de explorare a străfundurilor imaginii, o altă vinietă 
din final, ce repune în discuție conceperea sloganului 
revoluționar Sous les pavés, la plage, îl rezumă pe 
acela de explorare a străfundurilor adevărului istoric: 
versiunea pop prezintă un student care, în momentul în 
care scotea pietre din pavaj, a dat de nisip și s-a gândit 
la plajă; versiunea atestată istoric prezintă doi angajați 
în Comunicare care au propus un slogan în urma unui 
brainstorming inofensiv. Adevărul istoric și cel ascuns 
de imagine ies la iveală după săpături, iar minunatul 
film al lui Salles e ca o lopată ideală pentru a trece la 
treabă.
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Anexe

Hans-Jürgen KRAHL

Contradicţia politică a teoriei critice 
adorniene1

Biografia intelectuală a lui Adorno e caracterizată 
de la început şi până până în abstracţiunile ei estetice 
de experienţa fascismului. Modul de reflectare al 
acestei experienţe, care citeşte în formele artei raportul 
indisolubil dintre critică şi suferinţă, dă intransigenţa 
exigenţelor negaţiei şi îi indică şi limitele. În reflecţia 
asupra violenţei fasciste care se iveşte din catastrofele 
economice naturale producției capitaliste, „viaţa 
mutilată” află că nu se poate sustrage prinderii ei în 
contradicţiile ideologice ale individualităţii burgheze, a 
cărei dezintegrare irevocabilă a recunoscut-o. Teroarea 
fascistă nu produce doar intuiţia caracterului coercitiv 
ermetic a societăţilor de clasă înalt industrializate, ea 
răneşte şi subiectivitatea teoreticianului şi rigidizează 
bariera de clasă a capacităţii sale de cunoaştere.  Adorno 
exprimă conştientizarea acestui lucru în introducere la 
Minima moralia: »Forța care m-a izgonit mi-a retras 
totodată cunoașterea ei. Încă nu îmi admisesem partea de 
culpă, în capcana căreia cade din capul locului cel care 
vorbește despre Individual în privința Informulabilului 
ce s-a petrecut colectiv.«

Pare că Adorno a criticat cu atâta ascuţime 
existenţa ideologică a individului burghez doar pentru 
a rămâne, în cele din urmă, să rătăcească în ruinele 
ei. Însă el n-a părăsit niciodată realmente singurătatea 
exilului. Destinul monadologic al individului izolat 
prin legile producţiei muncii abstracte se oglindesc în 
subiectivitatea sa intelectuală. De aceea, Adorno n-a 
putut să transforme pătimirea privată faţă de suferinţa 
damnaţilor acestui pământ într-un partizanat organizat 
al teoriei pentru eliberarea celor oprimaţi. 

Perspectiva teoriei sociale adorniene, care 
vede „supravieţuirea naţional-socialismului în 
democraţie  potenţialmente mai periculoasă decât 
supravieţuirea tendinţelor fasciste contra democraţiei” 
transformă teama progresistă de o stabilizare fascistă 
a capitalismului monopolist restaurat într-o frică 
reacţionară de formele practice ale rezistenţei contra 
acestei tendinţe a sistemului.

Adorno împărtăşea ambivalenţa conştiinţei 
politice a numeroşi intelectuali critici din Germania, 
care opinau că abia acţiunea socialistă dinspre stânga ar 
elibera potenţialul terorii fasciste de dreapta, pe care îl 
combate. Astfel, orice praxis e denunţat orbeşte a priori 

ca acţionism, iar posibilitatea criticii politice e boicotată, 
ignorând diferenţa dintre un praxis prerevoluţionar 
corect principialmente şi formele sale copilăreşti de 
manifestare din cadrul mişcărilor revoluţionare.

Spre deosebire de proletariatul francez şi elita 
sa politico-intelectuală, în Germania lipseşte tradiţia 
neîntreruptă a rezistenţei active, violente, şi, de aceea, 
şi premizele istorice ale unei discuţii raţionale despre 
legitimitatea istorică a violenţei revoluţionare. Puterea 
dominantă, care, potrivit analizei adorniene, împinge şi 
după Auschwitz spre o nouă fascizare, n-ar exista deloc 
dacă „arma” marxistă a „criticii” n-ar avea nevoie de 
completarea „criticii” proletare a „armelor”. Doar atunci 
este critica viaţa teoretică a revoluţiei. 

Această contradicţie obiectivă din teoria 
adorniană împinge spre conflict deschis şi face din foştii 
elevi socialişti oponenții politici ai profesorilor lor de 
filosofie. Pe cât de bine a demascat Adorno ideologia 
burgheză a căutării dezinteresate a adevărului ca fiind 
nimic altceva decât un epifenomen al raporturilor de 
schimb, tot pe-atât e el de suspicios faţă de urmele 
disputelor politice în dialogul ştiinţific. Însă opţiunea sa 
critică că gândirii căreia ar trebui să-i revină adevărul are 
a se lăsa orientată de schimbările practice ale realităţii 
sociale pierde din consecvență dacă nu se poate exprima 
şi în categorii organizatorice. Conceptul dialectic al 
negaţiei adorniene se îndepărtează din ce în ce mai 
mult de necesitatea istorică a unui partizanat obiectiv 
al gândirii, care fusese dezvoltată de Horkheimer fie 
şi într-o formă minimală a diferenţierii dintre teoria 
tradiţională şi cea critică a programaticii „unităţi 
dinamice” a teoreticianului cu clasa dominată.

Faptul de a fi făcut abstracţie de aceste criterii 
l-a adus în cele din urmă pe Adorno în conflict cu 
mişcările de protest ale studenţilor şi într-o complicitate 
fatală cu forţele dominante, care îi scăpa lui însuşi. 
Controversa nu avea nici pe departe de-a face doar cu 
problema abstinenţei private de la praxis; incapacitatea 
de a articula chestiunea organizării indică o deficienţă 
obiectivă a teoriei lui Adorno, care asumă în acelaşi timp 
centralitatea epistemică şi social-teoretică a categoriei 
praxis-ului social.

În orice caz, reflecţia lui Adorno a transmis 
studenţilor conştienţi politic categoriile emancipatoare 
capabile să demaşte dominaţia, care corespundeau 
tacit condiţiilor istorice noi ale situaţiei revoluţionare 
din metropole, şi care nu mai puteau fi determinate 
pornind de la experienţa nemijlocită a denigrării. Forţa 
expunerilor micrologice ale lui Adorno a scos la lumină 
din dialectica producţiei de mărfuri şi economiei de 
schimb dimensiunea emancipatoare subterană a criticii 
marxiste a economiei politice, conştiinţa ei de sine ca 
teorie revoluţionară, deci ca doctrină a cărei afirmaţii 
construiesc societatea sub aspectul schimbării radicale, 
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care fusese pierdută aproape cu totul de economia 
marxistă contemporană. Reflecţia fundamentală a lui 
Adorno cu privire la categoriile reificării şi fetişizării, 
a mitizării şi a celei de-a doua naturi, transmite mai 
departe conştiinţa emancipării marxismului occidental 
din anii 20 şi 30, a lui Korsch şi Lukacs, Horkheimer 
şi Marcuse, aşa cum s-a dezvoltat ea în opoziţie cu 
marxismul oficial sovietic.

Adorno a ştiut să descifreze în critica sa filosofică 
a ontologiei fundamentale a Fiinţei şi a ideologiei 
pozitiviste a facticităţii că originea şi identitatea sunt 
categorii dominante ale sferei schimbului, a căror 
dialectică liberală a legitimării de tip burghez şi a căror 
aparenţă a schimbului corect între deţinători egali de 
mărfuri s-au dezintegrat de mult.

 Însă acelaşi instrumentar teoretic a cărui utilizare 
îi îngăduie lui Adorno să realizeze această cunoaştere 
general-socială îl împiedică să vadă posibilităţile 
istorice ale unui praxis eliberat.

În critica sa ideologică a morţii individului 
burghez încă mai vibrează ecoul unui moment de tristețe 
îndreptățită. Dar Adorno un poate depăși imanent, 
în sensul hegelian al acestui concept, această ultimă 
rămăşită radicalizată a atitudinii burgheze. El rămâne 
fixat în acest moment, privind înspăimântat trecutul 
îngrozitor: conştiinţa venită mereu prea târziu a ceea ce 
începe să fie înţeles abia la apus.

Negarea adorniană a societăţii capitaliste târzii 
a rămas abstractă, şi s-a izolat de exigenţa determinării 
negaţiei determinate, adică a acelei categorii dialectice 
faţă de a cărei tradiţie hegeliano-marxistă se ştia 
îndatorat. În ultima sa operă, „Dialectica negativă”, 
conceptul de praxis al materialismului istoric nu mai 
este discutat pornind de la transformarea socială a a 
determinaţiilor sale istorice, anume formele schimbului 
burghez şi cele ale organizării proletare. În teoria sa 
critică se oglindeşte dispariţia luptelor de clasă ca 
atrofiere a concepţiei istorice materialiste. 

Însă, iniţial, pentru Horkheimer, asocierea 
teoriei cu praxis-ul eliberator era programatică; cu toate 
acestea, forma de organizare burgheză a teoriei critice 
n-a condus la suprapunerea programului cu realizarea 
lui. Demantelarea mişcării muncitoreşti de către fascism 
şi integrarea sa aparent definitivă în reconstrucţia vest-
germană a capitalismului postbelic au schimbat sensul 
conceptelor teoriei critice. Ele trebuiau să piardă din 
determinare, însă procesul acesta de abstractizare s-a 
derulat orbeşte.

Istoria concretă şi materială pe care Adorno 
o opunea critic „conceptului anistoric al istoriei”, 
istoricităţii heideggeriene, s-a îndepărtat din ce în ce 
mai mult de conceptul social de praxis şi, în ultima sa 
carte, s-a subţiat într-atâta că pare să fi asimilat sărăcia 
transcendentală a categoriei heideggeriene. 

În intervenţia sa de la Deutsche Soziologentag, 
Adorno insistă, ce-i drept, cu hotărâre asupra relevanţei 
ortodoxiei marxiste: forţele industriale productive 
sunt încă organizate conform relaţiilor capitaliste 
de producţie, iar dominaţia politică se sprijină în 
continuare pe exploatarea economică a salariaţilor. Însă 
ortodoxia lui a intrat într-un conflict atât de puternic la 
respectiva conferinţă cu linia dominantă a sociologiei 
vest-germane, că nu putea decât să rămână lipsită 
de consecinţe, pentru că formele categoriale nu erau 
coroborate istoriei materiale. 

Procesul progresiv de abstractizare de praxis-ul 
istoric a aruncat teoria critică adorniană înapoi în forme 
contemplative care nu mai pot fi legitimate. Procesul 
de tradiționalizare a gândirii sale arată că teoria sa 
este o formă învechită a rațiunii în istorie. Dialectica 
materialistă a forțelor de producție înlănțuite se reflectă, 
la nivelul gândirii sale, în reprezentarea teoriei care se 
înlănțuie pe sine însăși, prinsă fără scăpare în imanența 
conceptelor sale. »Dacă epoca interpretării lumii a trecut 
şi acum trebuie să o schimbăm, filosofia se desparte de 
lume… nu e vremea pentru prima filosofie, ci pentru 
ultima«. Această ultimă filosofie a lui Adorno n-a ştiu şi 
n-a putut să se despartă de propria despărţire.

Traducere din limba germană 
de Lorin	GHIMAN

________
 Acest panegiric închinat de curând decedatului Adorno 

apare iniţial  în Frankfrter Rundschau, în 13.8.1969. Krahl 
însuşi urma să moară într-un accident de maşină la scurt 
timp, în februarie 1970. Preluat în H.-J. Krahl ,Konstitution 
und Klassenkampf. Zur historischen Dialektik von 
bürgerlichen Emanzipation und proletarischer Revolution. 
Schriften, Reden und Entwürfe aus den Jahren 1966-1970, 
Neue Kritik Verlag, Fr. a. M., 1971, pp. 291-294. 
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„Trebuie să trecem la acţiuni directe”

Interviu cu Rudi Dutschke (1967) - 
fragment1

DUTSCHKE: Demonstraţiile şi protestele 
sunt etape premergătoare ale conştientizării. Trebuie să 
facem conştienţi cât mai mulţi oameni, să-i mobilizăm 
politic, adică: să-i aducem în tabăra anti-autoritară – 
care acum abia dacă numără câteva mii de studenţi. Şi 
trebuie să facem mai mult decât să protestăm. Trebuie să 
trecem la acţiuni directe.

SPIEGEL: Ce înseamnă „acţiuni directe”? 
DUTSCHKE: Ar trebui să prezint mai întâi 

situaţia specifică Berlinului de Vest. […] Avem mai 
întâi situaţia de la Freie Universität: seminarii în masă, 
nivel educativ în prăbuşire, profesori suprasolicitaţi de 
birocraţie, ameninţarea permanentă a scurtării perioadei 
de studiu şi a exmatriculării, politicile restrictive ale 
administraţiei universitare, şi, nu în ultimul rând, 
creşterea taxelor de studiu. Toate acestea au dus la 
apariţia unei dispoziţii psihice puternic anti-autoritare 
în cazul multor studenţi. 

SPIEGEL: Dar n-a apărut de la sine. Dvs. 
şi o serie de studenţi cu convingeri radicale aţi făcut 
populară această atitudine. 

DUTSCHKE: Da, am căutat în munca noastră 
de clarificare cu studenţii să facem limpede situaţia 
lor în termeni politici – prin acţiuni de informare, prin 
demonstraţii de diferite tipuri. Şi aici intervine situaţia 
specifică a Berlinului de Vest. Ea a devenit cu totul clară 
odată cu moartea lui Benno Ohnesorg2: un Senat fără 
cap, Poliţie antidemocratică – rezultatul a decenii de 
educaţie în slujba şi pentru Războiul Rece. Mai departe: 
partidele berlineze, la fel ca cele din Republica Federală, 
au pierdut contactul cu populaţia; Berlinul este, politic, 
un oraş mort. N-a înţeles şansa istorică de a deveni 
mijlocitor între Est şi Vest. 

SPIEGEL: Şi studenţii vor să facă această 
politică care lipseşte? 

DUTSCHKE: De ce nu? Noi, studenţii, avem 
o şansă care le este refuzată sistematic maselor sociale: 
putem să transformăm capacitatea umană specifică de 
înţelegere în raţiune critică. Asta înseamnă: politizarea 
universităţii – ca punct de plecare al politizării societăţii, 
şi, astfel, a schimbării ei. 

SPIEGEL: Dar societatea, şi cea din Berlin, nu 
s-a arătat prea pregătită - ca să ne exprimăm eufemistic 
– să se lase politizată de Dvs. 

DUTSCHKE: Adevărat, însă asta se poate 
schimba, tocmai în condiţiile specifice Berlinului. 
Mobilizarea taberei anti-autoritare a studenţilor merge 
dincolo de dificultăţile economice. Situaţia tensionată a 

forţei de muncă din Berlin, îmbătrânirea pronunţară a 
populaţiei, dependenţa de subvenţii a oraşului – toate 
acestea sunt pentru noi indicii că devine posibilă şi 
politizarea unei anumite părţi a populaţiei din afara 
universităţii. 

SPIEGEL: A muncitorimii?
DUTSCHKE: Confruntarea pe care am 

început-o ar putea fi preluată şi în întreprinderi…
SPIEGEL: Vreţi să organizaţi greve?
DUTSCHKE: Asta nu-i ceva ce poate fi adus 

din afară. Nu putem să mergem la muncitori în fabrică 
şi să le spunem: ia faceţi voi o grevă. Posibilitatea grevei 
apare pe fundalul contradicţiilor din economia şi politica 
Berlinului de Vest. 

SPIEGEL: Dar, cum spuneaţi, vreţi totuşi să 
duceţi confruntarea în întreprinderi. 

DUTSCHKE: Vreau să spun cu asta că, prin 
colaborarea cu reprezentanţii sindicatelor de bază – 
conducerea, în persoana lui SIkkert (sic!) este social-
fascistă – s-ar putea conştientiza identitatea de interese 
a muncitorilor şi studenţilor.

SPIEGEL: Putem să ne întoarcem la întrebarea 
ce înseamnă pentru Dvs. „acţiuni directe”?

DUTSCHKE: Dacă muncitorii încep o acţiune 
defensivă spontană împotriva abuzurilor patronatului, 
va exista un val de solidarizare din partea studenţimii 
conştiente. 

SPIEGEL: Dar ce înseamnă, vă rog, „acţiune 
defensivă spontană”, „val de solidarizare”?

DUTSCHKE: Acţiune defensivă spontană 
înseamnă grevă, solidarizare înseamnă participare la 
grevă.

SPIEGEL: Ați participa la organizarea grevei?
DUTSCHKE: Conducerea grevei se află în 

mâinile consiliilor independente de întreprindere, a 
reprezentanților sindicali și, realmente, a sindicaliștilor 
care reprezintă interesele muncitorilor. Dacă ni se 
solicită, vom prelua toate sarcinile de susținere – cum 
ar fi sprijinirea grevei prin chete, muncă de lămurire 
cu populația cu privire la situația și condițiile care au 
condus la grevă, organizarea de grădinițe și bucătării 
comune.

SPIEGEL: Acestea ar fi în acest caz, atunci 
„acțiuni directe”?

DUTSCHKE: Exact – şi ar avea consecinţe 
politice importante. Berlinul n-a mai avut demult 
o grevă. S-ar putea ajunge în situaţia ca o uniune a 
muncitorilor şi studenţilor organizată în forma unor 
consilii să ridice problema dualităţii puterii3.

SPIEGEL: Preluarea puterii?
DUTSCHKE: Într-adevăr, extinderea unei 

acţiuni greviste prin acţiuni de solidarizare în alte 
întreprinderi – împreună cu valul de solidarizări ale 
studenţimii de care vorbeam – ar însemna o punere în 
criză radicală a structurii societăţii vest-berlineze, şi la 
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fel în cel de est; poate că un Berlin de Vest democratic de 
jos în sus ar fi un exemplu pentru muncitorii şi studenţii 
din RDG. 

SPIEGEL: Aveţi în plan şi alte acţiuni directe?
DUTSCHKE: Da. Pe baza prevederilor privind 

dreptul de expropriere prevăzute în constituţia berlineză, 
cerem preluarea de către stat a concernului Springer.

SPIEGEL: Şi care e acţiunea directă care îi 
corespunde acestei cereri?

DUTSCHKE: Cred că preluarea de către stat 
a Concernului Springer ar fi sprijinită de o mare parte 
a populaţiei. Pentru noi, acest punct reprezintă un 
important releu de transmisie între studenţi şi alte părţi 
ale populaţiei. Grupurile şi centrele activiste înfiinţate în 
ultimele săptămâni la universitate vor începe începând 
cu semestrul următor acţiuni directe împotriva livrării 
publicaţiilor Springer în Berlinul de Vest. 

SPIEGEL: Mai precis?
DUTSCHKE: Vrem să împiedicăm, prin forme 

pasive de rezistenţă, procedura de expediţie, ocupând, 
cu miile, tipografia Springer. În ziua acestei acţiuni, pe 
care o vom anunţa anterior prin pliante, vom publica noi 
înşine ziare critice şi informative pentru toată populaţia. 
[…]

SPIEGEL: Aparţine arsenalului de acţiuni 
directe şi încercarea de a constitui o contra-universitate, 
despre care se vorbea de curând în mediile studenţeşti?

DUTSCHKE: Da, există două concepte. O 
formă de contra-universitate este concepută ca apendice, 
ca anexă a universităţii actuale. Adică: încercăm în 
semestrul viitor să iniţiem cursuri ale doctoranzilor, 
ale studenţilor cu o bună pregătire, ale asistenţilor şi 
profesorilor. Conţinutul programului sunt discuţii, 
referate şi seminarii pe teme care n-au fost până acum 
discutate în universitate.

SPIEGEL: De exemplu?
DUTSCHKE: De exemplu revoluţia chineză şi 

consecinţele ei pentru lupta noastră de azi. 
SPIEGEL: Deci un apendice marxist al 

universităţii?
DUTSCHKE: Un apendice critic al universităţii, 

nu neapărat marxist. Să spunem aşa: Pătrunderea politică 
a situaţiei concrete ar fi ştiinţa revoluţionară, ca ştiinţă 
care face din situaţiile de conflict actuale din întreaga 
lume punctul de plecare al analizei.

SPIEGEL: Câţi studenţi, asistenţi, doctoranzi 
aţi putea câştiga pentru o asemenea întreprindere? 

DUTSCHKE: Cred că în acest moment există 
deja destui, şi destul de educaţi pentru a putea practica 
acest model de anexă a universității, şi de a putea 
explicita studenților anti-autoritari, adică acel grup 
de 4000-5000, mecanismele de dominaţie actuale şi 
mişcarea de emancipare. 

SPIEGEL: Şi cel de-al doilea concept al contra-
universităţii? 

DUTSCHKE: Ar fi înfiinţarea unei universităţi 
în altă parte decât Dahlem – într-o zonă muncitorească, 
ca de pildă în Spandau sau în apropiere de AEG şi 
cartierele burgheze. S-ar putea instala barăci şi începe 
programe de instruire a studenţilor, muncitorilor, 
funcţionarilor, elevilor. Ar trebui să mai oferim în mod 
continuu programe de informare medicală, în special pe 
teme de sexualitate, pentru părţi largi ale societăţii, în 
special pentru tinerele şi tinerii muncitori. Şi am mai 
putea să oferim cetăţenilor lipsiţi de mijloace sprijin 
juridic, să organizăm greve ale chiriaşilor, şamd. O astfel 
de universitate ar avea ca sarcină profilarea conştiinţei. 
Întrebarea e dacă putem susţine financiar un asemenea 
model. 

SPIEGEL: Aruncarea cu roşii sau fumigene 
este tot o formă de acţiune directă? 

DUTSCHKE: Roşiile şi fumigenele sunt 
mijloacele neputinţei ca semne ale protestului, şi nimic 
mai mult. Nimeni nu-şi imaginează că ele ar însemna un 
protest eficient. 

SPIEGEL: Sunt pietrele mai eficiente?
DUTSCHKE: Provocarea sistematică, cu 

pietre, e absurdă. Ca mijloc de confruntare, pietrele 
nu se deosebesc, în principiu, de roşii. Roşiile sunt 
neputincioase, pietrele sunt neputincioase. Nu pot să fie 
concepute decât ca forme premergătoare ale confruntării 
reale. 

SPIEGEL: Am căutat să ne dăm seama, din 
discursurile Dvs., cum înţelegeri această confruntare. 
Sună sibilinic, de pildă […]: „Când, doamnelor şi 
domnilor, o să mergem să vedem cu ochii noştri fabricile 
din Frankfurt, München, Hamburg sau Berlinul de Vest 
care aprovizionează nemijlocit armata americană din 
Vietnam cu mijloace chimice şi electronice? Ce vrea să 
spună asta, vă rog, „Când o să mergem să vedem cu 
ochii noştri”?

DUTSCHKE: Înseamnă: dacă luăm în serios 
lupta de eliberare a ţărilor din lumea a treia, pe de-o 
parte, şi, pe de alta, şi schimbarea ordinii actuale de 
aici, trebuie să privim îndeaproape cum lucrează aceste 
întreprinderi – nu pentru a le arunca în aer, ci pentru 
a clarifica, prin muncă de lămurire a minorităţilor din 
aceste fabrici, că nu putem fi de acord cu sprijinirea 
subjugării Vietnamului. Liderul revoltei studenţeşti 
din universitatea americană Berkeley, Mario Savio,  
exprimă cealaltă parte a posibilei rezistenţe atunci când 
spune că trebuie ridicăm împotriva-i trupurile maşinăriei 
de distrugere în masă – deci rezistenţă pasivă, marele 
refuz4.
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SPIEGEL Ce vrea să spună asta, vă rog: „Când, 
doamnelor şi domnilor, ne vom elibera de slugărnicia faţă 
de cei care ne conduc? De ce nu răspundem exerciţiilor 
pentru starea de urgenţă organizate cu ocazia vizitelor 
de stat, adică exerciţiilor pentru starea de urgenţă ale 
maşinăriei poliţieneşti a statului – de ce nu-i răspundem 
cu propriile noastre exerciţii pentru starea de urgenţă? 

DUTSCHKE: Asta înseamnă că în RFG se 
discută public legile de instituire de stării de urgenţă, 
însă, de fapt, ele sunt o practică curentă deja, mai 
ales cu ocazia vizitelor de stat. Iar propriile noastre 
exerciţii pentru starea de urgenţă ar fi tocmai încercările 
de a folosi, în aceste condiţii excepţionale, cele mai 
elementare forme de libertate democratică, fie că e 
vorba de dreptul de întrunire, dreptul de a demonstra – 
aşa cum s-a petrecut pe 2 iunie în Berlin, când poliţia a 
bătut cu brutalitate demonstranţii. 

SPIEGEL: Discursurile Dvs. au fost adesea 
interpretate, datorită acestui mod de exprimare, ca 
îndemnuri ascunse la violenţă. Propovăduiţi violenţa?

DUTSCHKE: Chemarea la violenţă, la crimă 
şi omucidere în metropolele celor mai avansate ţări 
industrializate – cred că asta ar fi greşit, şi complet 
contra-revoluţionar. Pentru că în metropole nu mai 
poţi urî niciun om, de fapt. Cei care guvernează – un 
Kiesinger, un Strauß, şamd. – sunt măşti caracteriale ale 
birocraţiei - pe care le resping şi împotriva cărora lupt, 
dar pe care nu le pot urî cum îl urăsc pe Ky din Vietnam 
sau pe Duvalier din Haiti. 

SPIEGEL: Această distincţie – violenţă acolo, 
aici nu – o explicaţi prin … 

DUTSCHKE: ...diferenţa de principiu dintre 
momentele istorice ale confruntării. În lumea a treia, 
ura oamenilor faţă de forma directă de oprimare, 
reprezentată de marionete: de aceea luptă împotriva lor. 
La noi, un atentat la adresa membrilor guvernului ar 
fi o nebunie absolută, pentru că cine nu înţelege că la 
noi orice om din vârf este interşanjabil altuia. Violenţa 
teroristă împotriva oamenilor nu mai este necesară în 
metropole. 

SPIEGEL: Aşadar nu negaţi violenţa în 
principiu, ci doar în condiţiile prezente?

DUTSCHKE: Cu siguranţă că nimeni nu va 
crede că în procesele de transformare a societăţii nu va 
exista nicio violenţă. Violenţa este constitutivă dominaţiei 
şi, de aceea, trebuie la rându-ne să-i răspundem cu o 
contra-violenţă demonstrativă şi provocatoare. Forma 
e determinată de forma confruntării. În Berlin, violenţa 
din partea executivului Senatului s-a exprimat cum nu 
se poate mai clar prin împuşcarea lui Benno Ohnesorg. 
În contextul acestei confruntări nu putem spune: hai să 
punem mâna pe mitraliere şi să pornim la bătălia finală. 

SPIEGEL: Şi-atunci?
DUTSCHKE: Şi-atunci trebuie să ne fie foarte 

clar că şansa noastră de revoluţionare a ordinii existente 

constă doar în faptul că aduce la conştientizare minorităţi 
din ce în ce mai mari: că tabăra anti-autoritară devine din 
ce în ce mai mare şi începe să se organizeze independent, 
să-şi găsească propriile forme de viaţă colectivă – ca, în 
Berlin, de pildă, o contra-universitate, sau comune, sau 
oricare alta. În acelaşi timp, ordinea existentă trebuie 
subminată şi cea nouă trebuie construită. 
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_______
 Rudi Dutschke, „Wir fordern die Enteignung Axel 

Springers“, Der Spiegel, 10.07.1967,
pp. 30-33; preluat în Wolfgang Kraushaar (ed.)., 

Frankfurter Schule und Studentenbewegung.
Von der Flaschenpost zum Molotowcocktail 1946-

1995. Hamburg, 1998, Vol. 2, pp. 268-69. 
2 Benno Ohnesorg, student împuşcat cu premeditare 

în timpul manifestaţiilor studenţeşti din 2.06.1967 împotriva 
vizitei şahului Iranului.

3 „dualitatea puterii” – trimitere transparentă la situaţia 
politică generată de revoluţia rusă din februarie 1917, în 
care sovietele, deşi susţineau guvernul provizoriu, îşi arogau 
prerogativa de a-i superviza, din afară, acţiunile.

4 „marele refuz” (le grand refus] formulare tipică a 
rezistenţei şi confruntării cu status-quo-ul, care trece, prin 
Blanchot şi Marcuse, de la suprarealişti la mişcarea 68.

Theodor W. ADORNO

Resemnare1 

Nouă, reprezentanţilor mai vechi a ceea ce s-a 
încetăţenit sub numele de Şcoala de la Frankfurt, ni se 
aduce mai nou adesea acuzaţia de a fi resemnaţi. Am 
fi dezvoltat, într-adevăr, elementele unei teorii critice a 
societăţii, dar n-am fi pregătiţi să tragem consecinţele 
practice ale acesteia. Ni se reproşează că n-am fi dat 
programe de acţiune şi nici n-am fi sprijinit măcar 
acţiunile celor care se revendică de la teoria critică. 
Trec cu vederea întrebarea dacă se poate cere aşa ceva 
teoreticienilor, nişte instrumente oarecum sensibile şi 
în nici un caz incasabile. Prin rolul care le-a revenit în 
societatea divizării muncii, fie el îndoielnic, ar putea 
să fie deformaţi ei înşişi. Însă prin aceasta ei sunt şi 
formaţi, şi nu pot, printr-un simplu act de voinţă, să 
anuleze ceea ce devin. Nu vreau să ascund momentul 
de slăbiciune subiectivă asociat restrîngerii la teorie. 
Consider, însă, ca importantă latura obiectivă. Acuza 
care se aduce cu uşurinţă sună cam aşa: cel care se 
îndoieşte astăzi de posibilitatea unei schimbări decisive 
a societăţii, şi care, de aceea, nici nu participă la acţiuni 
violente, spectaculoase, şi nici nu le recomandă, acela 
s-a  resemnat. Şi-ar considera convingerile şi ideile 
nerealizabile, ba mai mult, nici n-ar vrea să le realizeze. 
Lăsând lucrurile aşa cum sunt, le-ar ratifica în mod 
inadmisibil. 
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Distanţa faţă de praxis le pare tuturor o infamie. 
Cine nu doreşte să „pună mâna”, cel care nu vrea să se 
murdărească este suspectat, de parcă aversiunea faţă de 
aceste atitudini] n-ar fi legitimă - şi abia prin privilegiu 
pervertită. Neîncrederea faţă de cei care n-au încredere 
în praxis merge de la cei ce repetă orbeşte vechea 
parolă „Destul cu vorbăria” a taberei adverse, şi pînă la 
spiritul obiectiv al reclamei, care răspîndeşte imaginea 
– ei o numesc modelul – omului activ, fie el manager 
sau sportiv de performanţă. Trebuie să participi. Cel 
care doar gîndeşte, cel care se sustrage, ar fi slab, laş, 
virtualmente un trădător. Clişeul ostil intelectualilor 
lucrează, fără ca ei să-şi dea seama, în profunzime în 
acel grup al opozanţilor care sunt la rîndul lor înjuraţi 
ca intelectuali. 

Acţioniştii care gîndesc răspund că ce ar fi de 
schimbat, între altele, e tocmai starea de separare dintre 
teorie şi praxis. Ar fi nevoie de praxis tocmai pentru a se 
elibera de dominaţia oamenilor practici şi a idealurilor  
practice. Doar că de-aici rezultă tocmai un interdict 
logic. E nevoie de foarte puţin pentru ca rezistenţa contra 
represiunii să fie orientată represiv contra celor care, 
oricît de puţin şi-ar glorifica propria existenţă, nu renunţă, 
totuşi, la ceea ce-au devenit. Mult invocata unitate 
dintre teorie şi praxis are tendinţa de a se transforma 
în preeminenţa praxisului. Diferite curente defăimează 
teoria ca fiind o formă de opresiune, de parcă nu praxisul 
ar fi cel care se asociază mult mai nemijlocit cu aceasta 
[cu opresiunea]. La Marx, doctrina unei asemenea unităţi 
era însufleţită de posibilitatea – nici atunci realizată. - 
prezentă a acţiunii. Astăzi ni se înfăţişează contrariul. Se 
îmbrăţişează acţiunea de dragul imposibilităţii acţiunii. 
Deja la Marx se ascunde în acest punct o traumă. El voia 
ca cea de-a unsprezecea teză contra lui Feuerbach să 
sune atît de autoritar tocmai pentru că nu era deloc sigur 
pe ea. El susţinuse în tinereţe „critica radicală a întregii 
realităţi” - iar acum îşi bătea joc de critică. Dar cunoscuta 
sa ironie la adresa tinerilor hegelieni, expresia „critica 
critică”, era un proiectil orb, care explodează ca pură 
tautologie. Primatul forţat al praxis-ului a blocat în mod 
iraţional critica pe care o efectua Marx însuşi. În Rusia 
şi în ortodoxia altor ţări deriziunea sardonică la care era 
expusă teoria devenea instrument pentru ca status-quo-
ul să se poată instala ca teroare. Praxis înseamna doar 
creştere continuă a producţiei de mijloace de producţie; 
critica nu a mai fost tolerată - în afară de cea care spunea 
că nu se lucrează destul. Atît de uşor trece subordonarea 
teoriei faţă de praxis în slujba unei oprimări reînnoite. 

Intoleranţa represivă faţă de gândirea care nu 
se asociază imediat apelului la acţiuni se originează în 
teamă. Gândirea care nu se lasă influenţată şi atitudinea 
care nu se lasă circumscrisă trebuie să fie de temut fiindcă, 
în profunzime, se ştie ceea ce nu se poate concede: că 
gândirea are dreptate. Un mecanism burghez imemorial, 
pe care-l cunoşteau bine luminiştii secolului al XVIII-lea, 

funcţionează din nou, nemodificat: suferinţa unei stări 
negative - de data aceasta suferinţa unei realităţi blocate - 
devine furie faţă de cei care o enunţă. Gândirea, luminare 
conştientă de ea însăşi, ameninţă să dezvrăjească pseudo-
realitatea în care, după formularea lui Habermas, se 
mişcă acţionismul. Acesta se poate susţine doar pentru că 
este considerat pseudo-realitate. Acesteia îi este asociată, 
drept comportament subiectiv, pseudo-activitatea, 
acţiunea care se camuflează, care se inflamează de 
dragul propriei publicity, fără să realizeze în ce măsură 
serveşte unui surogat de eliberare, ca o acţiune care se 
ridică pe sine la scop în sine. Cei închişi vor cu disperare 
să iasă. În asemenea situaţii nu se mai gândeşte, sau se 
gândeşte în condiţii fictive. În praxis-ul absolutizat doar 
se reacţionează, şi, de aceea, se reacţionează greşit. Doar 
gândirea poate găsi o ieşire, şi anume una în care nu e 
prescris ce trebuie să rezulte, cum se întâmplă atât de 
adesea în acele discuţii în care se stabileşte cine trebuie 
să aibă dreptate, şi care, din această cauză, nu ajută mai 
departe, ci degenerează inevitabil în tactică. Dacă uşile 
sunt ferecate, apoi gândirea nu trebuie să le spargă. 
Ea ar trebui să analizeze motivele şi să tragă de aici 
consecinţele. Ei îi este propriu să nu considere o situaţie 
ca fiind definitivă. A o schimba, dacă asta e cumva cu 
putinţă, atunci doar printr-o înţelegere care nu e redusă. 
Saltul în praxis nu vindecă gândirea de resemnare, câtă 
vreme acesta e justificat de cunoaşterea secretă că aşa 
n-ar mai merge. 

Pseudo-activitatea este, în general, încercarea 
de a salva enclave de nemijlocire în sânul unei societăţi 
completamente mijlocite şi osificate. Aceasta e justificată 
prin aceea că o mică schimbare ar fi o etapă pe lungul 
drum spre schimbarea totală. Modelul fatal al pseudo-
activităţii este „Do it yourself”. Fă-le tu însuţi: activităţi 
care pot fi deja demult prestate mai bine cu mijloacele 
producţiei industriale, doar pentru a trezi în indivizii 
neliberi, paralizaţi în propria lor spontaneitate, încrederea 
că ar depinde de ei. Absurditatea lui „fă-o tu însuţi” în 
cazul producţiei de bunuri materiale şi chiar a multor 
reparaţii, e evidentă. Dar ea nu e, totuşi, totală. La penuria 
aşa-numitelor „services”, a serviciilor, supraabundenţa 
redundantă a ce trebuie să întreprindă persoana privată 
împlineşte uneori un scop quasi-raţional. Însă „do 
it yourself” în politică nu-i tocmai din acelaşi aluat. 
Societatea, care se opune impenetrabil oamenilor, e 
totuşi oamenii înşişi. Încrederea în acţiunea limitată a 
grupusculelor aminteşte de spontaneitatea atrofiindu-
se sub crusta totalităţii, şi fără de care totalitatea nu 
poate fi schimbată. Lumea administrată are tendinţa să 
sufoce orice spontaneitate, şi, nu în ultimul rînd, să o 
canalizeze spre pseudo-activităţi. Dar asta măcar nu se 
petrece atît de neproblematic cum îşi imaginează agenţii 
lumii administrate. Cu toate acestea, spontaneitatea 
nu trebuie absolutizată, cu atît mai puţin separată 
de situaţia obiectivă, şi idolatrizată precum e lumea 
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administrată însăşi. Căci altfel toporul din casă, care nu 
scuteşte niciodată tîmplarul2, loveşte în uşa următoare – 
şi comando-ul de asalt e pe poziţii. Şi acţiunile practice 
politice pot să decadă la nivelul de pseudo-acţiuni, la 
teatru. Nu întîmplător au reînviat idealurile acţiunii 
spontane, ca propagandă a faptei, cărora li se integrează de 
bunăvoie organizaţii odată progresiste, şi nu întîmplător 
se dezvoltă în toate ţările lumii, trăsături împotriva cărora 
ele se ridicaseră înainte. Însă prin asta critica anarhismului 
n-a devenit obsoletă. Reîntoarcerea acesteia din urmă 
e cea a unei fantome. Nerăbdarea faţă de teorie care se 
manifestă în anarhism nu propulsează gândirea peste ea 
însăşi. Uitând-o, cade în urma ei. 

Situaţia e uşurată pentru individ prin capitularea 
sa în faţa colectivului cu care se identifică. Individul 
este scutit de a-şi recunoaşte neputinţa; cei cîţiva devin 
cei mulţi. Acest act al unei gîndiri nu lipsite de rătăcire, 
este unul al resemnării. Nu domneşte nici o relaţie 
transparentă între interesele eului şi cele ale colectivului 
căruia i se pune la dispoziţie. Eul trebuie să se anuleze ca 
acesta să devină părtaş elecţiunii divine a colectivului. S-a 
creat astfel în mod tacit un imperativ prea puţin kantian: 
trebuie să semnezi. Sentimentul noii securităţi este plătit 
prin jertifirea gândirii autonome. Falsă consolare că în 
contextul acţiunii colective s-ar gândi mai bine: găndirea, 
ca simplu instrument al acţiunilor, e stupefiată, ca toată 
raţiunea instrumentală. În acest moment nu e vizibilă 
concret nici o organizare socială superioară: de aceea, cei 
care se poartă de parcă aceasta ar fi la îndemână au ceva 
regresiv. Însă cel care regresează, nu a atins, conform 
lui Freud, obiectul dorinţei. Regresul este, obiectiv, 
renunţare, chiar dacă se consideră pe sine ca fiind opusul 
şi propagă naiv principiul plăcerii.

Din contra, cel care gândeşte critic fără 
compromisuri, cel care nici nu-şi rescrie conştiinţa şi nici 
nu se lasă terorizat la acţiune, este într-adevăr cel care nu 
renunţă. Gândirea nu este reproducerea spirituală a ceea 
ce, oricum, este. Câtă vreme nu cedează, ea păstrează 
posibilităţile. Acel ceva de neoprit care-i e propriu, 
repulsia sa de a lăsa păcălită, se împotriveşte înţelepciunii 
stupide a resemnării. În ea, momentul utopic e cu atît mai 
puternic cu cît se obiectivează mai puţin în utopie – şi 
aceasta tot o formă de regres – şi prin aceasta îi sabotează 
realizarea. Gândirea liberă priveşte în afara ei. La rândul 
ei un comportament, o structură a praxis-ului, ea este mai 
aproape de praxisul schimbării decât unul care se lasă 
strunit de dragul praxisului. În realitate, gândirea este, 
înaintea oricărui conţinut particular, forţă de a rezista, şi e 
doar cu mari eforturi de înstrăinat acesteia. Şi un astfel de 
concept emfatic al gîndirii nu este acoperit nici de relaţiile 
existente, nici de scopurile de atins, şi nici de cine ştie ce 
batalioane. Ce-a fost gândit odată poate să fie oprimat, 
uitat, poate să se piardă. Dar, incontestabil, ceva din el 
supravieţuieşte. Căci gândirea are momentul generalităţii. 
Ce a fost gândit pertinent trebuie să fie gândit de alţii, 

altundeva: această încredere însoţeşte şi cel mai singur 
şi mai neputincios gând. Cel care gândeşte, nu este, cu 
toată critica, furios. Gândirea a sublimat furia. Fiindcă nu 
trebuie să şi-o facă sieşi, nu vrea să le-o facă nici altora. 
Fericirea  care se dezvăluie sub privirea gânditorului este 
fericirea umanităţii. Tendinţa de oprimare universală se 
opune gândirii ca atare. Dar gândirea este fericire chiar 
şi atunci când determină nedreptatea: prin aceea că o 
exprimă. Doar astfel ajunge fericirea pe tărîmul nefericirii 
universale. Cel care nu se lasă copleşit de nefericirea 
universală acela nu s-a resemnat. 

Traducere din limba germană 
de Lorin	GHIMAN

_____________
 Extras din: GS 10.2. ed. germ., Suhrkamp, Fr. a. M.,  

pp. 794-799.
2 Proverb intraductibil în original: „Die Axt im 

Haus erspart den Zimmermann” (toporul din casă scuteşte 
tâmplarul). Proverbul, care îşi capătă forma în „Wilhelm Tell” 
al lui Schiller, are ca substrat ideea că cel care îşi ştie folosi 
propriile forţe nu are nevoie de sprijinul altora. 

Michel CLOUSCARD

Treizeci de ani de ruşine* 

 Care sunt cauzele lui Mai 68, semnificaţiile şi 
efectele? Ce se dorea pentru societatea franceză?

 De treizeci de ani, analizele mele le explică-n 
pustiu. 

 Or, le regăsesc deodată în Le Monde, pe 28 
mai 1998, sub pana lui Jacques Julliard** înregistrate cu 
eleganţă, formulate… şi deturnate.

 Să constatăm apariţia unui nou fapt obiectiv: cei 
ce nu acceptau, în mai 1968, să le spunem ce aşteptări false 
proclama enormul happening, că nu aveam în faţă decât o 
măsluire a cuceririi Bastiliei, într-un remake neînsemnat 
al imaginarului glorios de la 1789; cei care refuzau să le 
arătăm că toată această zarvă, în numele libertăţii de a 
exista şi de a juisa, nu era făcută decât pentru a promova 
prin ascundere strategia instalării noii pieţe a consumului 
permisiv; cei ce se ridicau de la înălţimea întregului lor 
dispreţ intelectual în faţa temerilor mele asupra ivirii pe 
ascuns a unui neofascism… toţi aceştia, treizeci de ani mai 
târziu, prin vocea unui notabil cultural, denunţă lucrurile 
pe care le-au susţinut, ard icoanele la care s-au închinat, 
fără cea mai mică autocritică, fără urmă de părere de rău!

 Ce înseamnă această răsturnare? 
 Ei bine, ea stă mărturie pentru cea mai însemnată 

manipulare ideologică de după război, cea care va asigura 
trecerea de la vechea Franţă la noua Franţă a liberalismului 
sălbatic. 

 În 1968, s-a jucat o psihodramă la vârful statului. 
Au ieşit în evidenţă jocurile istoriei, încarnate după trei 
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roluri mitice: tatăl sever (de Gaulle), tânărul zvăpăiat 
(Chon-Bendit), liberalul blând (Pompidou). E înfruntarea a 
trei situaţii ale burgheziei, trei sisteme ideologice posibile. 
În scenă: vechea Franţă virtuoasă ivită din victoria asupra 
fascismului şi, de cealaltă parte, noua Franţă care se căuta 
şi care s-a împlinit în sinteza unui liberalism pe cât de 
represiv în actul producerii, pe atât de permisiv în actul 
consumării. A fost aşadar nevoie de alianţa tăinuită a 
liberalului cu libertarul pentru a-l termina pe bătrân, care a 
fost nevoit să plece. După uciderea rituală a tatălui, a fost 
acordată, la cel mai înalt nivel, de către stat, permisiunea 
permisivului care a deschis calea spre piaţa dorinţei. 

 Mai 1968  anunţă şi împărţirea prăzii între cele 
trei puteri constituente ale consensului actual: liberal, 
social-democrat, libertar. Primului i-a revenit gestiunea 
economică, celui de al doilea gestiunea administrativă, 
iar celui de-al treilea moravurile devenite necesare pieţei 
dorinţei. Şi iată că avem noua Franţă.

 Această treime consensuală nu e monolitică. 
Dimpotrivă: e un sistem în mişcare, reînnodând mereu 
alianţe, schimburi, compromisuri. Iar fiecare din termeni 
nu ajunge la putere decât în măsura în care le acceptă şi pe 
celelalte: ceea ce în limba de lemn numeşte „toleranţă”. 

 Aşa arată noua ordine. Cele trei principii 
constitutive şi antagoniste ale Franţei s-au împăcat din 
făţărnicie pentru a se lepăda dimpreună de valorile 
originale. Producţia capitalistă administrată de politicienii 
alternanţei şi coabitării este consumată conform modelului 
libertar. Asta se mai cheamă: sfârşitul valorilor, al istoriei 
şi negarea luptei de clasă. 

 În vederea consensului, Protagoras va fi 
avut misiunea de a inventa un cod care să permită 
„comunicarea” între cele trei puteri. Să înzestreze cele 
trei etape ale dezvoltării libertare cu cele trei discursuri: 
mai întâi discursul de promovare a lui mai 68, în termeni 
existenţiali şi culturali, apoi, în mod iniţiatic, cel care 
stabileşte practica economică a liberalismului social 
libertar, modul său de folosinţă, şi, în sfârşit, cel ce dărâmă 
în termeni politici ceea ce adorase. 

 Urmările trainice ale lui Mai 68 lasă să se 
întrevadă scopul căutat, însăşi finalitatea strategiei 
neoliberalismului: înfăptuirea a două aproprieri, cea a 
câmpului economiei politice şi cea a câmpului conştiinţei 
umane. Temelia neofascismului e gata. 

 Exploatarea şi dezvoltarea maximă a contradicţiei 
constitutive a liberalismului definesc liberalismul absolut, 
terminal. Acesta a putut să dezvolte două pieţe (piaţa… 
pieţelor tradiţionale şi piaţa dorinţei), o dublă exploatare 
(cea a terorismului economic şi cea a permisivităţii 
moravurilor), o dublă economie (de zi şi de noapte, una 
îngăduită, alta oprită de lege) inventând astfel un dublu 
sistem de profit. 

 Piaţa este virtual infinită deoarece administrarea 
ei liberală acoperă şi cucereşte principiul realităţii şi 
totodată principiul plăcerii. Cu toate acestea, nicio 

economie politică, „burgheză” sau marxistă, nu a teoretizat 
complementaritatea, dualitatea, proprii ultraliberalismului 
sălbatic!

 Piaţa dorinţei, a interzisului, a nopţii, a 
metamorfozat piaţa oficială, legală şi juridică, conform 
celor trei determinaţii principale; adăugându-i un nou 
sistem de profit, slujindu-i de vitrină publicitară, de 
promovare (liberalizarea moravurilor), injectându-i 
pe ascuns capitaluri uriaşe. Doar aşa a putut fi salvată, 
desigur, doar relativ şi provizoriu, o economie în criză. 

 Astfel, conştiinţa umană s-a structurat conform 
contradicţiei liberalismului, într-atât de oprimantă era şi 
rămânea aceasta: iată noul statut al alienării. 

 Înaintea celor trei decenii ruşinoase, societatea 
era organizată, după cum se ştie, după dualitatea: clasă 
muncitoare, exploatată, şi burghezie, potenţial sau real 
consumatoare. Unii produceau fără juisare, alţii se 
bucurau fără să producă. Năvala noilor clase mijlocii a 
răsturnat repartiţia  conflictuală, de clasă: acum, conflictul 
e în capetele noastre, interiorizat. E noua structură a 
conştiinţei şi inconştientului. Pentru că sunt aceeaşi care 
ba lucrează, ba consumă, conform modelelor de neocolit 
ale exploatării muncitorului şi a permisivităţii timpului 
liber, al consumului libidinal, ludic şi marginal! Când 
robi, când stăpâni ai lumii! Atunci se produce o dedublare 
schizofrenică, o cauzalitate nebună: pentru a juisa, mă 
exploatez pe mine. Eu este un altul, opusul meu… patronul 
meu! Această nevroză obiectivă încununează liberalizarea 
moravurilor. 

 Neofascismul va fi ultima expresie a 
liberalismului social libertar, a întregului care începe cu 
mai 1968. Ceea ce-i e specific poate fi rostit astfel: totul e 
permis, dar nimic nu-i cu putinţă. Permisivităţii abundenţei, 
creşteri, noilor modalităţi de consum, îi urmează interzisul 
crizei, a penuriei, pauperizarea absolută. Cele două 
componente istorice se unesc în capete şi în minţi dând 
naştere condiţiilor subiective ale neofascismului.

 De la Cohn-Bendit la Le Pen, cercul se închide: a 
sosit vremea răzbunării frustraţilor. 

Traducere din limba franceză de Claudiu	GAIU
_______________
* Textul de faţă e un „post-scriptum” adăugat de autor 

la cea de a doua ediţie (1999) a lucrării sale Neofascism şi 
ideologie a dorinţei (Néo-fascisme et idéologie du désir) 
apărută în 1973. O versiune prescurtată a fost republicată 
de cotidianul comunist L’Humanité pe 30 aprilie 2002, după 
primul tur al alegerilor prezidenţiale franceze, ale căror 
rezultate impuneau în turul doi o confruntare inedită între 
preşedintele în exerciţiu, Jacques Chirac, şi reprezentantul 
extremei-drepte, Jean-Marie Le Pen. 

** Jurnalist, eseist, istoric, editorialist al unor influente 
reviste franceze ca Le Nouvel Observateur sau Marianne, 
participant moderat la contestaţia din 1968, reprezentând 
zona sindicalismul catolic de stânga. 

ce mai rămâne din mai ’68
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Iulian BOLDEA
 

O jumătate de veac de echinoxism
     

Apariţia revistei „Echinox”, acum o jumătate 
de secol, a reprezentat un moment cu semnificaţii 
multiple și majore pentru literatura română 
contemporană. Incomodă pentru autorităţile comuniste 
ale vremii, revista „Echinox” a fost una dintre puținele 
publicații românești care şi-a croit o ținută europeană, 
prin amplitudinea multiculturalității (pagini în română, 
maghiară şi germană), prin dialogul argumentat al 
valorilor literare, precum şi prin deschiderile multiple 
spre orizontul universalului. Refuzând imixtiunile 
ideologicului, revista a fost, pentru cei peste două 
sute de scriitori şi critici literari care s-au aflat, de-a 
lungul timpului, în redacţia ei, o adevărată şcoală: de 
literatură, de moralitate, de onestitate intelectuală. În 
aceste condiții, se poate spune că singurul pact care 
a fost semnat de şcoala echinoxistă a fost acela cu 
valoarea, cu exigenţa culturii temeinic asimilate, cu 
autonomia esteticului. Libertatea de care se bucura 
revista era cu adevărat „insulară” (Emil Hurezeanu) şi 
s-a manifestat prin publicarea unor texte de remarcabilă 
anvergură culturală, dar şi prin promovarea unor 
voci nonconformiste, care au întreţinut un climat de 
spiritualitate înaltă, de efervescenţă creatoare așezată 
sub semnul exigenţei valorice.

Capacitatea de regenerare şi nevoia de 
continuitate a revistei, ritmul în care scriitori, critici 
literari, eseişti și-au modulat talentul şi disponibilitățile 
creatoare la şcoala echinoxistă şi s-au impus apoi 
în spaţiul cultural românesc ilustrează în modul cel 
mai lipsit de echivoc locul şi rolul revistei în peisajul 
literar contemporan. Elementele paradigmatice 
definitorii ale echinoxismului sunt, cum s-a spus, 
valorizarea esteticului, cultul bibliotecii, livrescul, 

spiritul academic, rigoarea studiului, predilecţia pentru 
exprimarea creatoare şi repudierea teribilismelor, 
asimilarea, asumarea şi valorificarea tradiţiei culturale. 
Mentorii „Echinox”-ului, Ion Pop, Marian Papahagi, 
Ion Vartic au impus, încă de la început, o linie de 
conduită fundamentată pe criteriul axiologic, o 
atmosferă de creativitate efervescentă, în care libertatea 
era temperată de imperativele exigenţei critice, iar 
gravitatea relativizată prin puseuri ludice. Sentimentul 
eliberării de constrângeri conjuncturale, cultul valorii 
şi responsabilitatea scrisului au fost precepte implicite 
preluate şi duse mai departe de celelalte generaţii de 
echinoxişti, într-un traseu spiritual în care continuitatea 
era cuvântul de ordine. 

Mulți dintre scriitorii ieşiţi din şcoala 
„Echinox”-ului sunt, astăzi, nume consacrate ale 
poeziei, prozei, criticii literare şi eseisticii româneşti. 
Desigur, nu ascendenţa echinoxistă sau apartenenţa la 
„Echinox” sunt argumentele care conferă girul valorii. 
Destinul literar al fiecăruia e dincolo de afilieri, e o 
aventură strict personală. „Echinox”-ul a configurat şi 
consolidat o ambianţă culturală benefică în care s-au 
modelat conştiinţe artistice, s-au format scriitori, s-au 
cizelat talente. Faptul că destinul de excepţie al revistei 
„Echinox”, situată pe drept cuvânt în descendenţa 
Cercului literar de la Sibiu este ignorat adesea cu 
bună ştiinţă, faptul că fenomenul literar echinoxist e 
marginalizat de multe ori ne îndreptăţeşte să credem 
că dezinteresul faţă de valorile provinciei literare 
româneşti se manifestă încă pregnant, în ierarhizările 
superficiale ale  unor sinteze şi istorii literare. În ce 
priveşte raportul dintre „Echinox”-ul de ieri şi cel de 
azi, în ciuda diferenţelor de abordare a sferei literaturii 
şi a modalităţii diferite de structurare a substanţei 
numerelor, cred că se regăsesc şi în „Echinox”-ul 
actual datele fundamentale ale spiritului echinoxist, cu 
un accent inedit, uneori spontan și subtextual, alteori 
elaborat, sau cu forță nonconformistă. O şcoală literară 
dintre cele mai exigente, „Echinox”-ul a fost şi a rămas, 
dincolo de toate avatarurile sale, o stare de spirit.

Şcoala Echinox-ului a reprezentat, pentru cei 
care au urmat-o, o ucenicie în arta lecturii, în practica 
scrisului şi în tainele vieţii. Criticii literari formaţi în 
spiritul şi în ambianţa echinoxismului, dar şi sub privirea 
exigent-protectoare a unor mentori ca Mircea Zaciu, Ion 
Pop, Marian Papahagi sau Ion Vartic se particularizează, 
aş zice, printr-o atenţie sporită la textul operei, printr-o 
formaţie filologică riguroasă, care nu le permite prea 
multe divagaţii pe marginea textelor literare. Ei s-au 
impus prin spirit ironic şi livresc, dar şi prin conştiinţa 
fermă a valorii, încrustată în mai toate aserţiunile şi 
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interpretările lor. Criticii de stirpe echinoxistă sunt 
livreşti şi sceptici, analişti redutabili, cu vocaţia sintezei. 
Ei posedă simţul relativităţii valorilor, bine dozat, dar 
şi un echilibru constitutiv al reacţiilor şi afirmaţiilor, 
niciodată riscante, niciodată hazardate, dimpotrivă, 
motivate, argumentate şi fundamentate. „Echinox”-ul 
a reprezentat o atmosferă stimulatoare, a schimbului 
liber de idei, a dialogului efervescent, a comunicării 
necondiţionate a unor gânduri, trăiri, concepte ori idei, 
într-o ambianţă a libertăţii relative. În contextul epocii 
comuniste, când nu puteai spune ce gândeai cu adevărat, 
revista „Echinox” a însemnat un refugiu şi o cale de 
acces spre conștiința noastră adâncă, autentică. Ucenicie 
şi spirit constructiv, exerciţiu de receptare adecvată a 
valorilor şi simţ al responsabilităţii, încredere în sine şi 
în forţa culturii de a modela personalitatea umană, sunt 
doar câteva dintre însuşirile şi deprinderile asimilate la 
şcoala „Echinox”-ului. Iar despărţirea de „Echinox”, 
oricât de traumatică, era inevitabilă şi necesară. Pentru 
că reputata revistă studenţească este de negândit în 
afara fluxului viu al promoţiilor de redactori care îi 
alimentează mereu efervescenţa creatoare, tinereţea şi 
dinamismul. 
 Revista „Echinox” a fost, într-o vreme a 
alienării şi dogmatismului comunist, un spaţiu al 
libertăţii de gândire şi de creaţie, în care s-au conturat 
vocaţii şi s-au consolidat modele, în care s-au deschis 
orizonturi spirituale şi s-a configurat o anume disciplină 
interioară, alcătuită din lecturi şi fervori, din rigoare 
şi spirit ludic, din fermitate a opţiunilor şi exerciţiu al 
dialogului autentic. „Echinox”-ul a oferit şansa unei 
maturizări graduale, prin cultul valorilor autentice, 
într-o ambianţă stimulatoare, în care liberul schimb de 
idei se impunea ca privilegiu al unei esenţiale distincţii 
între valoare şi nonvaloare, între mistificare şi adevăr 
estetic. Ucenicie, efervescenţă şi spirit constructiv, 
exerciţiu de receptare adecvată a valorilor şi simţ al 
responsabilităţii, încredere în sine şi în forţa culturii 
de a modela personalitatea umană, iată câteva dintre 
însuşirile pe care cei care au trecut pragul redacţiei le-
au deprins în atelierul „Echinox”-ului. Să observăm, 
ca semn al „clasicizării”, apariţia, în ultimii ani, a unor 
cărţi, dicţionare, antologii despre fenomenul literar 
Echinox. Cele mai semnificative sunt cele semnate de 
Petru Poantă (Efectul „Echinox” sau despre echilibru, 
2003), Nicolae Oprea (Literatura „Echinoxului”, 
2003) şi Ion Pop („Echinox”. Vocile poeziei, 2008). 
Instructive, utile, relevante, pentru istoria revistei şi 
pentru reconfigurările evoluţiei sale, sunt Dicționarul 
Echinox (A-Z). Perspectivă analitică (coord. Horea 
Poenar, 2004; ediția a II-a, Pitești, Editura Paralela 

45, 2008), Revista Echinox în texte. Gândirea socială. 
Antologie (1968-1990) de Traian Vedinaș, 2006 sau 
Bábel Tornyán. Antologia textelor în limba maghiară 
apărute în revista Echinox. Culegere de texte de Mihály 
András Beke și François Bréda (1983). 

Extrem de interesant este volumul La Echinox, 
în atelier. Corespondenţă Marian Papahagi-Ion Pop. 
1969-1981 (Editura Muzeul Literaturii Române, 2015), 
care întregeşte istoria edificării revistei „Echinox”, 
a consolidării unor entuziasme, temeri, aspiraţii şi 
deziluzii legate de „funcţionarea” publicaţiei studenţeşti 
de la Cluj. Dominant în paginile cărţii este sentimentul 
solidarităţii intelectuale, dar şi devotamentul faţă de 
proiectul echinoxist. Roman epistolar al unei prietenii 
spirituale, în care disciplina, rigoarea, ordinea lui Ion 
Pop se întâlneşte cu erudiţia şi fervoarea ideatică, 
nu lipsită de accent ludic, a lui Marian Papahagi, La 
Echinox. În atelier e o carte în care verva construcţiei 
culturale, efervescenţa trăirii se îmbină cu încrederea şi 
intransigenţa edificării propriului destin intelectual. 

Efectul „Echinox”, despre care vorbea 
Petru Poantă are ca ingrediente echilibrul, codul 
profesionalismului, exemplaritatea modelelor şi 
arhetipurilor iradiante, valorizarea esteticului, ambianţa 
academică, apetenţa livrescului, ca şi o anume rezistenţă 
faţă de radicalismele literaturii, cum scria Petru Poantă. 
„Echinox”-ul, ca şcoală literară şi ca fenomen literar 
viu, dinamic, reprezintă un model de literatură autentică, 
echilibrată, eliberată de prejudecăţi şi constrângeri. 
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Dorin ŞTEFĂNESCU

Introducere în hermeneutica lui 
Rudolf Bultmann

2. Presupoziţie şi precomprehensiune

Presupoziţia are două sensuri în funcţie de care 
putem răspunde afirmativ, iar apoi negativ, la întrebarea 
pe care şi-o pune Bultmann: „este posibilă o exegeză 
fără presupoziţie?” Dacă ea înseamnă anticiparea 
rezultatelor cercetării, nu numai că o astfel de exegeză 
este posibilă, dar ea se şi impune. Şi aceasta pentru că 
exegeza nu poate pleca de la o prejudecată, caz în care 
exegetul nu e interesat să lase textul să vorbească, ci îl 
face să vorbească ceea ce el ştia dinainte. Nu e vorba 
în această situaţie de a interpreta sensul textului, ci 
de a-i conferi un sens care nu-i aparţine. Presupoziţia 
reprezintă o prejudecată căci supune textul unei 
interpretări deviate de la ceea ce el semnifică de fapt, 
ba mai mult, presupune un sens gata făcut, deja dat, în 
loc să-l surprindă în însăşi apariţia sa. Dacă însă prin 
presupoziţie înţelegem nu o prejudecată dogmatică, 
ci situaţia existenţială a exegetului, nu e posibilă o 
exegeză fără presupoziţie. Presupoziţia este acum 
chiar conştiinţa istorică a interpretului care, înainte de 
a interpreta un text, adică dincoace şi dincolo de actul 
propriu-zis al interpretării, este o fiinţă istorică, în sensul 
că trăieşte într-o istorie la care se raportează personal. 
Orice exegeză este deci însoţită de presupoziţie întrucât 
ea nu poate fi decât istorică şi personală. De data 
aceasta, textul este cel care vorbeşte şi nu prejudecata 
care îl pune să vorbească; el vorbeşte însă prin persoana 
istorică a exegetului. Prin urmare sensul se naşte în 
chiar actul interpretării presupuse de o subiectitate ce 
se obiectivează.1 

Putem distinge astfel între absenţa presupoziţiei, 
atunci când ea înseamnă absenţa prejudecăţii, şi absenţa 
presupoziţiei care ne obligă să afirmăm că nu există 
o exegeză fără presupoziţie. Ne interesează acum 

cel de-al doilea aspect, în măsura în care acest tip de 
presupoziţie implică o metodă istorică. Or, metoda 
istorică este chiar „presupoziţia necondiţionată a 
interogării textelor. Exegeza ca interpretare a textelor 
istorice face ea însăşi parte din ştiinţa istorică”. De ce 
este presupoziţia „necondiţionată”? Pentru că, nesupusă 
niciunei dogme a prejudecăţii, niciunei condiţii 
apriorice extratextuale, ea nu poate avea loc decât în 
raportul ce leagă istoria personală a textului de istoria 
personală a interpretului.2 Textul interpretat este însăşi 
obiectivitatea presupusă de subiectitatea înţelegătoare 
a exegetului. O metodă istorică pur obiectivantă care 
vede istoria doar ca succesiune de evenimente nu 
înţelege decât continuitatea unei evoluţii închise, adică 
o desfăşurare neîntreruptă de la cauze la efecte, în cursul 
căreia nicio intervenţie transcendentă nu e posibilă. Nu 
e posibilă pentru că nu e interpretabilă, iese din tiparele 
„explicabile” ale evenimentelor istorice. Această 
metodă e folosită de cercetare în cazul documentelor 
istorice. Orice document este un eveniment, de neînţeles 
în afara unei interpretări care îl traduce, cu alte cuvinte 
îl întreabă despre condiţiile apariţiei sale în trecut, dar o 
face în limbajul prezentului. Altfel, documentul nu mai 
reprezintă pentru noi un eveniment, deoarece, vorbindu-
ne într-o limbă străină, nu mai semnifică actul unei 
mărturisiri, nu ne mai priveşte personal.

„Din moment ce vorbim de traducere, suntem 
confruntaţi cu o problemă hermeneutică”, fiindcă a 
traduce (nu dintr-o limbă într-alta în cazul nostru, ci 
în cadrul aceleiaşi limbi, dintr-un registru conceptual 
arhaic într-unul modern) înseamnă a face să se înţeleagă, 
a face loc înţelesului. Este deci o problemă a înţelegerii. 
Înţelegerea istoriei este o înţelegere istorică întrucât, 
după cum am văzut, presupune o înlănţuire cauzală a 
evenimentelor, dar şi una hermeneutică, operând cu 
semnificativitatea factorilor activi ce leagă între ele 
fenomenele izolate. Fenomenul (textual sau de altă 
natură) este întrebat asupra multiplelor sale valenţe 
semnificative, care sunt tot atâtea presupoziţii ale 
înţelegerii raporturilor în care se află cu alte fenomene 
(de exemplu, o interpretare a concepţiilor mistice 
înţelese din punctul de vedere al influenţei lor asupra 
istoriei artei). „O punere determinată a problemei 
constituie întotdeauna presupunerea”, altfel spus poziţia 
interpretului faţă de problema abordată reprezintă 
presupoziţia oricărei înţelegeri a evenimentelor istorice. 
Ceea ce implică o înţelegere a fenomenelor însele, a celor 
care sunt lucrătoare în istorie, cât şi a oamenilor a căror 
lucrare este prezentă în ele. Prin urmare, înţelegerea 
istorică presupune întotdeauna „un raport între interpret 
şi lucrul exprimat (direct sau indirect) în text”, raport 
întemeiat pe „relaţia vitală” sau pe o „afinitate vie” 
a interpretului cu lucrul despre care este vorba. Ce 
înseamnă aici relaţie vitală, afinitate vie? Este tocmai 
participarea activă a celui ce interpretează la existenţa 
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celor interpretate. În lucrul „despre care este vorba”, 
lucrul însuşi vorbeşte celui care îi traduce vorbirea pe 
înţelesul tuturor, şi nu-i vorbeşte cu adevărat decât celui 
care se simte vizat personal de ceea ce interoghează, 
celui pentru care problema ridicată de lucrul întrebat 
este propria lui problemă. Înţelegerea întemeiată pe o 
relaţie vitală sau pe o afinitate vie cu lucrurile este deci 
întotdeauna presupusă de către exegeză în orizontul 
reprezentărilor non-obiectivante şi de aceea, în acest 
sens, nu există exegeză fără presupoziţie.

„Această înţelegere o numesc preînţelegere”, 
spune Bultmann, sau precomprehensiune 
(Vorverständnis), ceea ce nu înseamnă nici prejudecată, 
nici alegerea unei perspective. Apriorismul 
precomprehensiunii s-ar dovedi însă fals dacă el ar fi 
considerat drept o înţelegere definitivă. Înţelegerea nu 
poate fi niciodată definitivă, deoarece preînţelegerea o 
reîntemeiază continuu, oferindu-i mereu noi prilejuri 
de reflecţie. Pe de altă parte, nu este definitivă pentru 
că ea presupune un dialog permanent al interpretului cu 
fenomenele interpretate, fenomene care se însufleţesc 
în orizontul chestionabilului, prind viaţă pe calea 
metodei care le pune sub semnul întrebării.3 Lucrurile 
devin lucrări ce vorbesc nu doar despre sine ci şi 
despre sinele celui ce participă la realitatea lor trecută, 
readucându-le astfel în actualitatea prezentului. A unui 
prezent personal în primul rând, căci „cunoaşterea 
istorică este în acelaşi timp o cunoaştere de sine”. Ea 
nu se oferă decât celui care, departe de a fi un spectator 
neutru al unor fapte relatate, se simte el însuşi integrat 
în istorie, participând cu întreaga sa responsabilitate 
la propria înfăptuire istorică. Nu e vorba aşadar de 
întâlnirea cu un obiect în cadrul obiectivării alienante, 
indiferente; actul hermeneutic autentic este Begegnung 
mit der Geschichte.4 Această întâlnire cu istoria 
devenită personală este chiar întâlnirea existenţială de 
care am mai amintit şi care angajează întreaga fiinţă a 
interpretului într-un raport vital, nu neapărat conştient, 
cu istoria; este tocmai „presupoziţia fundamentală 
a înţelegerii” (s. n.).5 Ceea ce nu vrea să spună că 
înţelegerea istoriei este „subiectivă”, în sensul că ar 
depinde de bunul plac al unui subiect autotelic; lucru 
care ar văduvi-o de orice semnificaţie obiectivă. E 
vorba însă de faptul că, în conţinutul său obiectiv, 
sensul istoriei nu poate fi înţeles decât de un subiect 
care se simte privit de ceea ce el însuşi priveşte. În 
sensul acesta vorbeam de faptul că actul interpretării 
presupune o subiectitate (şi nu subiectivitate) ce se 
obiectivează. Se obiectivează doar în măsura în care 
subiectul privitor se identifică cu obiectul privit, şi care 
la rându-i îl priveşte. Se înţelege că schema subiect - 
obiect nu mai funcţionează aici, întrucât înţelegerea 
istorică nu poate fi obiectivă decât în subiectitatea 
angajată a celui pentru care a înţelege înseamnă a se 
înţelege.6 

Spuneam că înţelegerea istorică nu este 
niciodată completă sau definitivă, după cum nici 
preînţelegerea istoricului nu îşi este suficientă sieşi. 
Sensul evenimentelor nu se dezvăluie decât celui care 
într-un fel le „retrăieşte”, fiind comprehensibil doar 
în măsura în care el vorbeşte în situaţia unei clipe 
prezente, „în fiecare acum” al prezenţei sale. Un „acum” 
în care trecutul fenomenului interpretat continuă să 
trăiască, resemnificându-se pe măsura actualităţii sale 
prezente, reaşezându-şi sensul în funcţie de fiecare nouă 
interpretare istorică. Istoria fenomenului se istoriseşte 
mereu pe drumul căutării sensului în istoria personală 
a istoricului.7 Interpretare ce nu ia sfârşit niciodată, 
căci un eveniment istoric nu poate fi cunoscut pentru 
ceea ce este, ca semnificaţie istorică, decât în viitor. 
În consecinţă, „un eveniment istoric este inseparabil 
de viitorul său”, întrucât „data” prezenţei sale trecute 
semnifică pe deplin numai în proiecţia sa viitoare, în 
sporul de inteligibilitate pe care îl dobândeşte în cursul 
unei istorii în mers, al unei istorii vii ce nu poate fi oprită 
şi nici părăsită. 

Bultmann desprinde cinci consecinţe cu referire 
specială la exegeza scrierilor biblice: (1) este vorba de 
o exegeză fără prejudecată, de o interpretare a textului 
care ne vorbeşte; (2) exegeza implică însă o presupoziţie 
„metodică”, adică o specificitate a interpretării 
istorice; (3) presupoziţie centrată pe relaţia vitală a 
interpretului cu textul interpretat, ceea ce ne conduce 
la postularea precomprehensiunii. În context biblic, 
precomprehensiunea se întemeiază pe realitatea unui 
Dumnezeu ce însoţeşte existenţa umană şi care îl vizează 
pe interpretul însuşi, angajat în căutarea existenţială 
a lui Dumnezeu; (4) precomprehensiunea nu e decât 
provizorie, în sensul că ea rămâne deschisă, făcând 
posibilă întâlnirea existenţială cu textul. Chiar dacă 
decizia suscitată de text este una afirmativă (credinţa 
mărturisitoare) sau negativă (necredinţa absolută), 
înţelegerea este legitimă, căci reprezintă răspunsul 
dat problemei pe care o ridică textul; (5) ca şi în cazul 
precomprehensiunii, înţelegerea nu este nici ea definitivă; 
inepuizabilă, ea rămâne pururi deschisă spre înţelesuri 
viitoare. „Întrucât textul vorbeşte în existenţă, el nu e 
niciodată înţeles pentru totdeauna”. Orice interpretare 
presupune o decizie existenţială netransmisibilă; de 
fiecare dată, cu fiecare nouă interpretare, ea trebuie 
luată din nou pe cont propriu, „câştigată” în dialogul cu 
textul, dar şi cu alte interpretări. Orice exegeză autentică 
este astfel „o directivă”, o normă călăuzitoare, dar şi o 
întrebare mereu reînnoită al cărei răspuns e mereu altul, 
deoarece el vine din partea unei înţelegeri existenţiale 
concrete şi personale. Este chiar răspunsul pe care 
viitorul îl dă în prezent unei întrebări a trecutului.

Libertatea şi harul (aplicaţie). Spre deosebire 
de înţelegerea antică (în special stoică) a ideii de 
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libertate, în lumina căreia superioritatea înţeleptului 
asupra destinului izvorăşte din esenţa raţională a 
persoanei umane, înţelegerea creştină nu transformă 
raţiunea într-o esenţă cunoscătoare, stăpână pe sine, ci o 
subordonează voinţei. Omul nu este ceea ce este datorită 
raţiunii suficiente, ci doar în măsura în care, confruntat 
cu păcatul, îşi împlineşte voinţa în hotărârile de fiecare 
clipă. Raţiunea stoică întoarce spatele lumii, ridicându-l 
pe om deasupra istoriei; dimpotrivă, hotărârea creştină 
nu se poate lua decât în istorie, în clipa în care voinţa 
se exercită ca act existenţial. Ce vrea creştinul? Să 
se elibereze de ceea ce a fost şi să hotărască să fie 
mereu prezent în lumina credinţei. Ceea ce înseamnă 
că el este înţeles ca fiinţă istorică a cărei raţiune nu îi 
determină transformarea lăuntrică; doar hotărârile, 
adică evenimentele istoriei personale, îl aduc în preajma 
prezenţei, reînnoindu-l fără încetare, călăuzindu-l spre 
viitorul altor hotărâri. Libertatea stoică este statică; 
înţeleptul se odihneşte în sfera ataraxiei, dincolo de 
lume şi de istorie; este însă o odihnă încordată, o raţiune 
care nu îşi află liniştea decât în legea unei superioare 
desprinderi de tot ceea ce nu este raţional, ieşind ca 
atare din sfera voinţei. Pentru stoic nu există nici trecut, 
nici viitor, ci doar un etern prezent, cel al Providenţei a 
cărei lucrare trebuie slăvită. Înţeleasă astfel, libertatea 
este o calitate a omului care, întrucât este om, trebuie 
să o realizeze în acceptarea raţională a ceea ce este; 
tocmai prin această acceptare se sustrage el din tot ceea 
ce este, fiind cu adevărat. În creştinism, dimpotrivă, 
libertatea nu este o calitate care să-i aparţină omului, 
ci o posibilitate care, de fiecare dată, nu poate fi decât 
eveniment câştigat, însăşi calea pe care merge viaţa. 
De aceea, libertatea creştină e dinamică; fiecare clipă 
cere luarea unei hotărâri, în sensul că în fiecare clipă mă 
hotărăsc, îmi hotărăsc destinul. Ideea de libertate este 
deci istoricizată, căci ea nu se poate împlini decât în 
clipa concretă a întâlnirii cu evenimentul.8

Marea întrebare este însă aceea de a şti dacă 
„evenimentul libertăţii se poate produce”, cu alte 
cuvinte dacă omul, determinat de hotărârile anterioare, 
este capabil să ia o hotărâre într-adevăr liberă în ceea ce 
priveşte viitorul. Hotărârile pe care le luăm nu sunt oare 
atât de determinate de trecut încât întâlnirea cu clipa nu 
se mai poate produce ca libertate? „Omul –  se întreabă 
Bultmann – este oare înrobit trecutului din care vine 
în fiecare moment al prezentului, precum o fiinţă care 
şi-a pierdut libertatea?” Legătura omului cu trecutul 
este relativă, la fel cum tot relativă este libertatea lui. 
Ce înseamnă aici relativ? Este tocmai nedesprinderea 
totală nu de lume (ca în stoicism), ci de ceea ce am 
fost, astfel încât nici libertatea nu e câştigată decât 
pe jumătate. Cealaltă jumătate e libertatea pierdută în 
hotărârile trecutului şi în hotărârea prezentă de a fi – în  
continuarea trecutului – fiinţa captivă în ceea ce a fost 
şi care nu mai poate fi pe deplin ceea ce este. Or, pentru 

a fi absolut liber, omul trebuie să se smulgă din propriul 
trecut, să se lepede de propria viaţă pentru a găsi un loc 
în care hotărârea lui să fie cu adevărat liberă. Există 
însă un asemenea loc? După Sf. Pavel, faptul că omul 
este legat de trecut reprezintă, în esenţă, lipsa voinţei 
de reînnoire; în adâncul său, omul vrea să rămână ceea 
ce este, refuzând astfel libertatea autentică. În acest 
caz, ceea ce este înseamnă ceea ce a fost, căci trecutul 
face parte din prezent, înăbuşind deschiderea spre 
viitor. A fi liber înseamnă, dimpotrivă, a fi ceea ce vei 
fi pentru a fi ceea ce eşti, a te lepăda de ceea ce ai fost, 
cu conştiinţa că doar dacă te pierzi te poţi câştiga. Este 
chiar deschiderea fără rezerve spre ceea ce te întâlneşte, 
spre ceea ce sur-vine, adică disponibilitatea faţă de ce 
îţi e dat să fii. Această deschidere spre ce ţi se oferă este 
tocmai libertatea, şi doar în orizontul ei generos poţi lua 
într-adevăr o hotărâre care îţi angajează în mod radical 
întreaga fiinţă. 

În termeni paulini, care este forţa care îl eliberează 
pe om de el însuşi, de eul său trecut? Această forţă este 
harul lui Dumnezeu revelat în persoana lui Hristos şi 
care, descătuşându-l de ceea ce a fost, îl deschide spre 
ceea ce va fi. Înlănţuirea în care se complace omul, cu 
eul trecutului, reprezintă păcatul nedeschiderii spre 
ce i se oferă, indisponibilitatea faţă de viaţa cea nouă. 
Harul îl mântuie de moartea rămânerii în trecut, de 
păcatul refuzului adevăratei libertăţi. Libertatea nu e 
dată decât celui ce se deschide acestei oferte, celui care, 
abandonându-se pe sine însuşi drept cel care a fost, 
acceptă să primească harul. Acceptare care înseamnă, 
de data aceasta, hotărârea de a crede în noua realitate, 
întrucât ea este evenimentul ce survine în existenţa 
concretă, transfigurând-o în esenţa ei. Nu este vorba 
deci de o calitate a omului a cărui raţiune ar fi în stare 
să-i acorde libertatea, dar nici de o posesiune de care ar 
putea dispune, ca de un câştig ce-i stă la dispoziţie şi 
din care se poate oricând înfrupta. Hotărând să creadă în 
puterea harului, omul hotărăşte să se deschidă spre har 
şi să-l primească în fiecare clipă; se hotărăşte de fapt pe 
sine în actul credinţei, care este un act de iubire.9 Abia 
acum este el capabil să iubească ceea ce este; căci ceea 
ce este dobândeşte o nouă semnificaţie: este voinţa de 
a fi ceea ce va fi. Spre deosebire de înţelegerea stoică a 
libertăţii, harul nu îl scoate pe om din lume, deci nici din 
istorie, ci, acordându-i libertatea, îi conferă totodată şi 
responsabilitatea lumii în care trăieşte. Harul eliberator 
îl deschide pe om spre întâlnirile existenţiale, dar în 
primul rând  spre întâlnirea cu sine şi cu lumea. Omul 
liber se întâlneşte cu sine în lume; răspunderea care îi 
revine este o menire istorică. Nu este însă o sarcină care 
îl apasă, căci ceea ce îi revine survine clipă de clipă 
în adâncul său. Libertatea lăuntrică este darul oferit 
de harul eliberator al lui Dumnezeu, însă şi actul prin 
care voinţa crede în puterea înnoitoare a acestui dar.10 
Astfel încât ceea ce mi se oferă nu poate fi refuzat decât 
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cu preţul păcatului; în ceea ce mi se oferă mă ofer eu 
însumi, deschizându-mă continuu spre ceea ce mă 
deschide. Libertatea mea este chiar întâlnirea cu harul 
care, izbăvindu-mă de mine însumi şi de lume, mă redă 
mie şi lumii, înălţându-mă însă mai presus de mine şi 
de lume.

_______
1 În acest al doilea caz este exclusă „o exegeză care 

presupune, de exemplu, că rezultatele sale trebuie să demonstreze 
cutare afirmaţie dogmatică” (R. Bultmann, Jésus. Mythologie et 
démythologisation, ed. cit., p. 216).

2 „Orice interpret poartă în sine anumite reprezentări, 
poate idealiste sau psihologice, care constituie presupoziţiile 
exegezei sale; şi, în majoritatea cazurilor, el nu e conştient de 
ele. Dar atunci întrebarea care se pune este de a şti care sunt 
reprezentările şi presupoziţiile juste şi adecvate” (ibidem, p. 215).

3 „În principiu există o diferenţă între presupoziţiile 
considerate sub raportul rezultatelor şi acelea considerate sub 
raportul metodei. Putem spune că aceasta nu e nimic altceva 
decât o artă de a întreba, un mod de a pune întrebări. (...) Fără 
această relaţie şi această precomprehensiune (Vorverständnis), e 
imposibil să înţelegem un text” (ibidem, pp. 216-217).

4 „Dacă aşadar, în istoria lui Isus, întâlnim cuvinte, nu 
trebuie să le judecăm plecând de la un sistem filosofic în relaţie 
cu validitatea lor raţională; le întâlnim ca pe nişte interogaţii 
privitoare la modul în care vrem să ne înţelegem existenţa. Se 
presupune prin aceasta că suntem cu toţii împinşi de interogaţie 
spre existenţa noastră. Dar atunci interogaţia asupra istoriei nu ne 
va duce la un spor de cunoaştere atemporală, ci mai degrabă la 
întâlnirea cu istoria, care este un eveniment temporal; ar fi vorba 
de un dialog cu istoria” (ibidem, p. 14).

5 „În fond – precizează Bultmann – nu vreau să-l îndrept 
pe cititor către o « observare » a istoriei, ci mai curând spre o 
întâlnire absolut personală cu istoria” (ibidem, p. 10). 

6 Revenind la problema obiectivului şi a subiectivului 
şi, implicit, la „datoria” heideggeriană pe care Bultmann şi-o 
recunoaşte, Paul Ricœur subliniază: „În această privinţă, 
ajutorul pe care l-a căutat din partea lui Heidegger nu e cu totul 
satisfăcător; ceea ce îi cere este în esenţă o antropologie filosofică 
susceptibilă de a-i furniza « conceptualitatea justă », în momentul 
abordării antropologiei biblice şi al interpretării în termeni de 
existenţă umană a enunţurilor cosmologice şi mitologice din 
Biblie. Recursul la Heidegger şi la « precomprehensiunea » 
pe care o oferă nu mi se pare condamnabil în principiu; ceea 
ce spune Bultmann despre imposibilitatea unei interpretări fără 
presupoziţie mi se pare convingător. I-aş reproşa mai degrabă 
lui Bultmann că nu a urmat destul de îndeaproape « calea » 
heideggeriană, că a luat-o pe scurtătură pentru a-şi însuşi 
« existenţialele » sale, fără să urmeze lungul ocol al problemei 
fiinţei, în lipsa căruia aceste existenţiale – situaţie, proiect, 
singurătate, grijă, fiinţă pentru moarte etc. – nu mai sunt decât 
abstracţiuni ale experienţei vii, un existenţial formalizat aş zice” 
(„Préface à Bultmann”, în op. cit., p. 391). 

7 Această presupoziţie fundamentală este „relaţia 
personală cu conţinutul lucrului [care] provoacă întrebarea pe 
care o puneţi textului şi suscită răspunsul pe care îl primiţi” (R. 
Bultmann, Jésus. Mythologie et démythologisation, ed. cit., p. 
217).

8 „Concepţia creştină despre umanitate este, prin urmare, 
foarte diferită de cea stoică. Ce putere poate să aibă şi va avea 
o concepţie care face afirmaţii doar cu privire la « natura » 
omului şi la posibilităţile care urmează a fi duse la împlinire 
prin educaţie şi care ar compensa neajunsurile acestei naturi ? 
O astfel de concepţie ar fi în permanenţă expusă unui scepticism 
cât se poate de justificat, nu numai în ce priveşte afirmaţiile sale 

despre natura umană, ci şi cele despre posibilitatea de a desăvârşi 
omul prin educaţie. Numai în Biserică, sau din partea Bisericii, a 
primit omul obişnuit, în condiţia sa cotidiană, o perspectivă atât 
de liberă, atât de puternică, atât de deschisă şi atât de sigură, o 
speranţă plină de pace şi de bucurie că el va fi aproapele meu, o 
concepţie despre umanitate bazată pe o certitudine ultimă” (Karl 
Barth, Dogmatica Bisericii, Herald, Bucureşti, 2008, pp. 235-
236). 

9 Conform teologiei liberale pe care Bultmann o respinge, 
critica istorică „eliberează de povara dogmaticii şi permite astfel 
să se sesizeze chipul autentic al lui Isus pe care credinţa se poate 
întemeia” (Foi et compréhension, t. I, L’Historicité de l’homme 
et de la révélation, ed. cit., p. 11). Criticând această pretenţie, 
Bultmann argumentează că „ştiinţa istorică nu poate ajunge la 
niciun rezultat care să poată sluji drept fundament pentru credinţă, 
căci toate rezultatele ei nu au decât o valoare relativă” (ibidem). 
Dintr-o astfel de perspectivă, „transcendenţa lui Dumnezeu 
semnifică ştergerea omului cu totul, a întregii sale istorii. E o 
strădanie de a da credinţei un fundament care o desfiinţează în 
esenţa ei, chiar prin faptul că i se caută un fundament” (ibidem, 
p. 22). E vorba în acest caz de un om abandonat lui însuşi, nu 
doar zdrobit de o transcendenţă inaccesibilă, dar şi părăsit într-o 
autonomie în derivă. Căci „Dumnezeu semnifică totala suprimare 
(Aufhebung) a omului, neantizarea sa, punerea lui sub semnul 
întrebării”, un om redus la „semnul minus în faţa parantezei” 
(ibidem, p. 27). E tocmai problema centrală care, fiind arătată cu 
degetul, devine obiect al criticii şi al soluţiei totodată, căci chiar 
de aici trebuie pornit, de la „omul ca atare, ca tot pus sub semnul 
întrebării de către Dumnezeu”. „Păcatul său fundamental constă 
în voinţa de a-şi fi suficient ca om. (...) Mântuirea omului constă 
într-adevăr în faptul că e eliberat de el însuşi” (ibidem, p. 28). 
Ceea ce, pentru Karl Barth, ar stabili coordonatele unei „teologii a 
singurătăţii”, pentru care Împărăţia lui Dumnezeu vine din viitor 
şi e pusă în mâinile prezentului unei decizii solitare a omului. E 
vorba, se întreabă el, de părerea de rău după „pâinile Egiptului”, 
după ce omul a gustat din experienţa exaltantă a eliberării din 
servitutea universului liberal? („Rudolf Bultmann, un essai pour 
le comprendre”, în Comprendre Bultmann, ed. cit., pp. 130-190).

10 În „chestiunea raportului dintre libertate şi har”, André 
Scrima notează: „har şi libertate sunt două realităţi şi totuşi 
una în adâncimile inefabile ale fiinţei în Dumnezeu, în centrul 
său profund de determinare a persoanei. Acesta e sensul ultim 
al substituirii inefabile operate de Sf. Duh în făptura noastră” 
(Antropologia apofatică, Humanitas, Bucureşti, 2005, p. 138). 

(Capitol din volumul Kerygma şi demitologizare. 
Introducere în hermeneutica lui Rudolf Bultmann, în 

curs de apariţie la editura Eikon.)
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Bogdan RUSU 

Lenin, Hegel și dialectica

Încercările de a-i înălța statura filosofică lui 
Lenin prin valorificarea interesului său pentru Hegel 
sunt destul de vechi. Merită amintită aici traducerea, 
în 1938, a conspectelor lui Lenin din Hegel în franceză 
de către Guterman și Lefebvre1 și însoțirea traducerii 
de un copios studiu introductiv. Tot Lefevre a scris 
o carte despre Lenin2, în care îl ia în serios, foarte în 
serios, ca filosof și examinează în profunzime relația lui 
Lenin cu filosofia hegeliană. Althuser a grupat câteva 
studii despre Lenin și Hegel într-o broșură, unul dintre 
studii fiind o comunicare la un congres internațional 
despre Hegel3. Interesul pentru „hegelianismul” lui 
Lenin a înflorit din nou începând cu anii 1990. S-a 
scris și o monografie foarte completă de către Kevin 
Anderson4, în 1995, precedată de apariția mai multor 
studii ale aceluiași autor. Stathis Kouvelakis a reluat, 
printre alții, tematica5 și în secolul nostru. Alte figuri 
ale marxismului occidental recent, precum Balibar, 
s-au apropiat cu seriozitate de Lenin filosoful. La 
aproape trei decenii de la dispariția blocului comunist 
subiectul pare să fi căpătat legitimitate teoretică și în 
afara marxism-leninismului ortodox. În cea mai vastă 
tentativă de resemnificare filosofică a îndeletnicirilor lui 
Lenin cu textele hegeliene, Anderson face din acesta un 
precursor al hegeliano-marxiștilor occidentali de mai 
târziu. Analiza concepției lui Lenin nu îndreptățește, 
credem, concluzii atât de ambițioase. 

Putem distinge trei momente importante în 
istoria preocupărilor lui Lenin cu dialectica. a) Într-un 
prim moment, Lenin și-a format o idee despre dialectică 
pornind de la Capitalul lui Marx, dar mai ales de la 
scrierile lui Engels, Anti-Dühring (1878) și Ludwig 
Feuerbach și sfârșitul filosofiei clasice germane (1888). 
Această idee a fost completată și consolidată prin 

studiul unor opere ale lui Plehanov. Concepția leninstă 
despre dialectică din această perioadă se găsește expusă 
mai ales în Ce sunt „prietenii poporului” (1894) și 
Materialism și empiriocriticism (1909). b) În 1914 
și 1915 Lenin studiază cu atenție unele lucrări ale lui 
Hegel, în special Logica acestuia (atât cea mare cât și cea 
din Enciclopedia științelor filosofice). Cu ocazia acestei 
lecturi își clarifică conceptul dialecticii, terminând prin 
redactarea cunoscutului text, publicat postum, ca și 
întregul conspectelor sale din Hegel, „În jurul problemei 
dialecticii”. c) În sfârșit, Lenin redactează, în 1921, 
broșura Încă odată despre sindicate, despre momentul 
actual și despre greșelile tovarășilor Troțki și Buharin 
(Opere complete, vol. 42), care conține o secțiune, 
„Dialectică și eclectism”, în care Lenin articulează cel 
mai clar ideea lui despre dialectică.  Acest text expune 
concepția lui Lenin după șapte ani de la întâlnirea cu 
Logica lui Hegel, la șapte ani după ce scrisese într-un 
caiet de note celebrul aforism:

Nu poți înțelege pe deplin 
„Capitalul” lui Marx și mai ales Capitolul I, 
fără să fi studiat temeinic și fără să fi înțeles 
întreaga Logică a lui Hegel. Prin urmare, 
niciun marxist nu l-a înțeles pe Marx timp de 
o jumătate de secol!!6

Kevin Anderson apreciază că, în secțiunea 
„Dialectică și ecelctism”, „demnă de observat în special 
... este menționarea explicită a dialecticii hegeliene și 
elaborarea sumară a unora dintre categoriile din Caietele 
Hegel: interconexiune, contradicție și automișcare, 
printre altele”. În acest text ar trebui să se vadă, așadar, 
influența directă a lui Hegel. Vom încerca să arătăm, în 
articolul de față, că întâlnirea cu Logica lui Hegel nu 
a modificat într-un mod important concepția lui Lenin 
despre dialectică, pe care acesta o luase de la Engels și 
căreia i-a rămas fidel, în mod necritic, până la sfârșit.

1. Lenin cititor de Hegel
1.1. Lenin pre-cititor de Hegel
Dacă Lenin nu l-a citit pe Hegel până în 1914, 

asta nu înseamnă că nu există referințe la Hegel în 
scrierile sale de dinainte. În Ce sunt „prietenii poporului” 
Lenin combate pe pagini întregi, răspunzându-i lui 
Mihailovski, ideea că „metoda dialectică” a lui Marx ar fi 
aceeași cu „metoda dialectică” a lui Hegel. Cunoștințele 
lui despre dialectica hegeliană provin, în acel moment, 
din postfața la ediția a doua a Capitalului, din Mizeria 
filosofiei, din Anti-Dühring și din Feuerbach și sfârșitul 
filosofiei clasice germane. El identifică bucuros 
dialectica hegeliană cu „triadele” teză-antiteză-sinteză 
și face următoarul contrast între Marx și Hegel:

... Marx spune răspicat că metoda 
sa este „exact contrariul” metodei lui Hegel. 
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După Hegel, dezvoltarea ideii în conformitate 
cu legile dialectice ale triadei determină 
dezvoltarea realității. Numai în acest caz, 
firește, se poate vorbi de însemnătatea 
triadelor, de caracterul peremptoriu al 
procesului dialectic. După mine, spune Marx, 
dimpotrivă, „lumea ideilor nu este decât 
oglindirea lumii materiale”. Și totul se reduce 
deci la „înțelegerea pozitivă a prezentului și a 
evoluției necesare a acestuia”: nu le rămâne 
triadelor alt rol decâta cela de capac și de 
înveliș („am cochetat cu modul hegelian de 
exprimare”, spune Marx în aceeași postfață), 
pentru care pot manifesta interes numai 
filistinii.7

Critica lui Mihailovski de către Lenin, în 
apărarea dialecticii marxiste, nu este altceva decât 
reproducerea, cu citate in extenso, a criticii de către 
Engels a lui Dühring. Lenin este un apărător al 
materialismului dialectic, unde accentul cade pe 
materialism (tipic mediului intelectual al radicalilor ruși, 
nihiliști și socialiști revoluționari de la sfârșitul secolului 
al 19-lea). „Metoda” dialectică este identificată, după 
„Marx și Engels”, prin opoziție cu metoda metafizică, 
cu 

metoda științifică în sociologie, 
metodă care concepe sociatatea ca un 
organism viu, aflat în permanentă dezvoltare 
(și nu ca o înlănțuire mecanică, permițând în 
consecință tot felul de combinații arbitrare de 
diferite elemente sociale), pentru studierea 
căruia este necesară o analiză obiectivă 
a relațiilor de producție care constituie 
formațiunea socialărespectivă, precum și 
cercetarea legilor funcționării și dezvoltării 
acesteia.8

Așa cum a dogmatizat ulterior vulgata marxist-
leninstă, Lenin este, pe urmele lui Engels, un critic al 
„idealismului”, reprezentat atunci de epistemologiile 
anti-realiste precum cea a lui Mach, dar și de formele 
de neohegelianism care apăreau mai ales în spațiul 
anglo-saxon, precum și al materialismului mecanicist, 
reprezentat atunci de materialiștii „vulgari” Büchenr, 
Vogt și Moleschott (ultimul direct influențat de vechea 
„conștiință filosofică” a lui Marx și Engels, adică de 
umanismul materialist al lui Feuerbach). Ceea ce îl 
interesează, este apărarea unui materialism scientist 
care să „depășească” punctul de vedere mecanicist 
fără să devină altceva (energetism, ca la Otswald, 
panpsihism, ca la criticatul James Ward, etc.), adică a 
unui materialism care să rămână naturalist.

Tot pe această linie, a apărării bec et ongles 
a materialismului dialectic, se înscrie și contribuția 
principală a lui Lenin la filosofie, Materialism și 

empiriocriticism. Din prefață rezultă clar că unul dintre 
scopurile autorului este apărarea dialecticii lui Engels9. 
S-a remarcat că Lenin nu trece dincolo de modelul său 
în această carte,  ba chiar că nici nu se ridică la înălțimea 
simplificărilor nefilosofice ale lui Engels. Merleau-
Ponty, încă, în 1955, expedia filosofia lui Lenin din 
Materialism și empiriocriticism ca „gnoseologie pre-
hegeliană și chiar pre-kantiană”10, care „anulează tot ce 
s-a putut spune despre cunoaștere de la Epicur încoace”11 
fie și numai în cadrul materialismului.

Opinia comuniștilor este, natural, opusă celei 
a fostului comunist Merleau-Ponty. Un Lucien Sève, 
de exemplu, interpretează fidelitatea simplificatoare și 
lipsită de creativitate a lui Lenin față de Engels ca pe 
o exemplificare a „poziției de partid”, a partizanatului 
în filosofie și consideră că în Materialism și 
empiriocriticism nu este vorba despre o filosofie leninistă 
distinctă ci despre un „aport leninist extrem de important 
la apărarea, ilustrarea și dezvoltarea marxismului”12. De 
altfel, spune Sève în perfect gogoman, 

Lenin are o cunoștință perfectă a 
clasicilor marxismului – lucru prin care se 
distinge de ai noștri Merleau-Ponty trecuți, 
prezenți și viitori. Îi cunoaște atât de bine, cum 
i-a studiat încă din tinerețea sa studențească 
cu pana în mână […] și i-a asimilat până la un 
asemenea punct încât este practic imposibil 
de deosebit în Materialism și empiriocriticism 
ceea ce vine de la Marx și Engels și ceea ce 
vine de la Lenin însuși – și asta fără să mai 
vorbim de referințele explicite și de citate, 
mai mult de 200 într-o carte de vreo 300 de 
pagini, extrase din opere de Marx și Engels13.

Dacă, într-adevăr, nu se poate distinge ce 
este al lui Lenin de ce este al lui Engels, este pentru 
că tot ce se găsește la Lenin este luat din Engels. 
Leszek Kolakowski spune lucrurilor pe nume foarte 
clar, caraterizând gândirea lui Lenin din Materialism și 
empiriocriticism astfel: 

Ca filosofie este lipsită de finețe 
și amatoristică, bazată pe „argumente” de 
simț comun completate de citate din Engels 
(numai două propoziții din Marx sunt citate 
în întreaga carte) și abuz fără reținere de 
oponenții lui Lenin. Ea arată un eșec complet 
de a le înțelege punctele de vedere și reținere 
în ce privește efortul de a face acest lucru. Nu 
adaugă aproape nimic la ceea ce este conținut 
în pasajele citate din Engels și Plehanov, 
principala diferență fiind că Engels avea 
simțul umorului și Lenin deloc. Compensează 
această lipsă prin batjocură ieftină și insulte, 
discredintându-și adversarii ca nebuni 
reacționari și lachei ai clerului. Argumentele 
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lui Engels sunt vulgarizate și transformate în 
forme catehetice seci ...14

Concepția despre dialectică a lui Lenin este, 
deci, engelsiană la origine. Foarte pe scurt, potrivit lui 
Engels dialectica se definește ca „știința legilor generale 
ale mișcarii și dezvoltării naturii, ale societății omenești 
și ale gândirii”15. Aceste binecunoscute legi sunt legea 
unității contrariilor, a trecerii calității în cantitate și invers 
și a negării negației. Engels, potrivit lui Lenin, „a reușit 
să înlăture idealismul hegelian și să înțeleagă genialul 
sâmbure de adevăr al dialecticii lui Hegel”16. Se înțelege 
că și Lenin a reușit același lucru. Dialectica lui Hegel 
este un „prețios rod al sistemelor idealiste”, un „grăunte 
de mărgaritar pe care cocoși ca Büchner, Dühring & Co. 
(laolaltă cu Leclair, Mach, Avenarius ș.a.) n-au știut să-l 
ciugulească din grămada de gunoi a idealismului absolut”17. 
Engels consideră, de asemenea, că dialectica este o 
„metodă” separabilă de sistemul „idealist” al lui Hegel, 
idee care va face carieră, Lenin însuși vorbind în numeroase 
rânduri18 despre „metoda dialectică” aliată „concepției 
materialiste” ca despre un fel de ansamblu de norme și 
procedee de care trebuie să asculte și pe care trebuie să le 
pună în operă activitatea teoretică a omului. Există, așadar, 
nu numai o teorie a dialecticii, care este sau ambiționează 
să fie „gnoseologia” sau logica dialectică, cât mai ales o 
practică a dialecticii materialiste. Practica găsindu-se la 
Marx, teoria încercând să o construiască Engels. Doar că 
practica lui Marx este una teoretică, în timp ce Lenin va 
inaugura o modalitate empirică de a practica dialectica, 
adică o modalitate dialectică a acțiunii revoluționare.

1.2. De ce l-a citit Lenin pe Hegel?

Chiar dacă își derivă întraga știință de la Engels, 
Lenin, totuși, nu încetează a vorbi despre Hegel, uneori 
în afara unor citate din Engels, cu siguranța celui care 
are convingerea că știe despre ce-i vorba, că a înțeles 
dialectica lui Hegel. Astfel, i se întâmplă chiar să citeze 
din Enciclopedia științelor filosofice19, un pasaj despre 
materialism ca „sistem consecvent al empirismului”. 
Sau scrie că „dialectica, precum a explicat încă 
Hegel, conține momentul relativismului, al negării, al 
scepticimului, dar nu se reduce la relativism”20. Nicio 
umbră de îndoială în ce privește înțelegerea lui Hegel. 
De ce, atunci, la vârsta de 44 de ani, s-a mai apucat 
Lenin să-l studieze pe Hegel? 

Un studiu din cărticica lui Athusser despre 
raportul lui Lenin la filosofie se deschide cu expunerea 
unei ușoare „contradicții” de care trebuie să dea seama 
cel care studiază gândirea lui Lenin. Contradicția este 
aceea că, pe de o parte, Lenin scrie în 1914 că nimeni 
nu-l poate înțelege pe Marx fără a studia Logica lui 
Hegel dar, pe de altă parte, nici Lenin nu-l studiase 

pe Hegel până atunci. Concluzia lui Lenin, că niciun 
marxist nu-l înțelesese pe Marx timp de o jumătate de 
secol pare să i se aplice și lui. Oare să recunoască Lenin 
implicit că nici el nu-l înțelesese pe Marx? Dar acest 
lucru este absurd, consideră Althusser, când Lenin citise 
Capitalul la 15 ani și „îl înțelesese cum nimeni nu l-a 
înțeles vreodată ... până într-acolo încât cea mai bună 
introducere la Capitalul lui Marx se găsește la Lenin”21.

Alternativa este următorea: fie Lenin nu l-a 
înțeles pe Marx înainte de a-l citi pe Hegel (absurd), fie 
Lenin l-a înțeles pe Hegel înainte de a-l citi. Este tocmai 
ceea ce susține, halucinant, acest altminteri eminent 
filosof care este Althusser:  „în fond Lenin n-avea 
nevoie să-l citească pe Hegel pentru a-l înțelege pentru 
că îl înțelesese deja, citind cu atenție și înțelegând pe 
Marx”22. Dacă, însă, Lenin nu l-a citi pe Hegel ca să-l 
înțeleagă, atunci de ce l-a citit?

Proudhonianul Bernard Voyenne dă următoarea 
explicație, calificată de „măgărie” de Sève:

Se știe – sau nu se știe – că Lenin nu 
l-a citit pe Hegel decât după ce a luat puterea 
(sic), atunci când avea în jur de cincizeci de 
ani. Această lectură târzie denotă, mi se pare, 
o neliniște : Vladimir Illici (sic), înainte de 
a dispărea, a vrut să se asigure totuși dacă 
dialectica era adevărată, în cazul contrar 
întreaga sa acțiune riscând să se dărâme și 
ea.23

Suntem parțial de acord cu Voyenne. Putem 
fi de acord și cu Althusser, cu următoarele adăugiri, 
care arată că, în definitv, nu suntem de acord. Lenin 
n-avea nevoie să-l citească pe Hegel ca să-l înțeleagă, 
e adevărat, dacă accentul cade pe „n-avea nevoie”, 
adică Lenin nu avea această curiozitate intelectuală, 
acest interes teoretic. El avea o imagine despre Hegel, 
formată prin studiul scrierilor critice ale lui Marx 
și Engels. Nu se poate spune, însă, că l-a înțeles pe 
Hegel. L-a citit pe Hegel pentru a-și confirma această 
imagine, pentru a găsi în textul hegelian pasaje care să 
poată fi decupate și interpretate în sensul dorit. Lenin 
face, așadar, o exegeză inversă a logicii hegeliene. 
În acest sens trebuie înțeleasă ideea lui Lenin de a-l 
„răsturna” pe Hegel și nu așa cum crede Althusser 
(vide infra). Lectura leniniană a lui Hegel nu este, 
deci, deschisă, fără presupoziții, atentă la sens, critic-
rațională, reflexivă; nu este o lectură filosofică. 
Este o lectură ideologică, așa cum fusese și lectura 
empiriocriticiștilor criticați în cartea din 1909. Este 
naiv să se creadă că Lenin învățase între timp să 
citească cum se cuvine un filosof. Diferența este că, în 
cazul empiriocritiștilor, Lenin reținea din texte pasajele 
utile în perspectiva demolării empiriocriticismului, în 
timp ce, în cazul lui Hegel, el elimină asemnea pasaje 
și le reține pe acelea care pot fi (răs)tălmăcite în sensul 
ideilor proprii.
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1.3. Cum l-a citit Lenin pe Hegel?
Lenin a citit, între altele, cartea cea mai dificilă a lui Hegel, Știința logicii. Nu trebuie să i se ia în nume de rău 

că, mai ales la început, n-a înțeles întotdeauna bine ceea ce citea. Totuși, se vede aici, în felul neînțelegerii, modul 
în care el citea în perspectiva gândului propriu, adică a dogmei engelsiene; modul în care înțelegerea lui Lenin este 
funciarmente o răstălmăcire. Două exemple sunt de ajuns.

Fragment citit din Hegel Conspectul lui Lenin Comentariul lui Lenin

„Dar, în plus, caracterul necesar 
al legăturilor și producerea imanentă a 
diferențelor trebuie să fie arătate în chiar 
cuprinsul tratării obiectului, căci ele 
fac parte din procesul de determinare 
progresivă propriu conceptului.”24

„În vechea logică nu există trecere, 
dezvoltare (a conceptelor și a gândirii), 
nu există „o legătură internă necesară” 
(43) între toate părțile și „Übergang” 
unora în altele. Și Hegel formulează 
două cerințe fundamentale:

1) „Necesitatea legăturii”

și

2) „generarea imanentă a 
deosebirilor”.”25

„Foarte important!! Iată ce înseamnă 
aceste cerințe după părerea mea:

1) Este necesară înlănțuirea, legătura 
obiectivă între toate laturile, forțele, 
tendințele etc. într-un ansamblu de 
fenomene dat;

2) „generarea imanentă a 
deosebirilor” – logica internă obiectivă 
a evoluției și a luptei dintre deosebiri, a 
polarității.”26 

Obiectul despre care vorbește Hegel este obiectul științei logicii, materia acestei discipline, dacă se dorește. 
Hegel tratează, așadar, despre metoda logicii sale. Metoda „nu e întru nimic ceva deosebit de obiectul și de 
conținutul său, deoarece este conținutul în sine, d i a l e c t i c a  c e-i  e s t e  i m a n e n t ă, care-i face obiectul să 
înainteze”27. Hegel scrie despre caracterul de indicații exterioare ale titlurilor care compun tabla de materii, despre 
cum acestea sunt determinații ale reflecției care a parcurs deja tot materialul și acum face bilanțul. Aceste titluri nu 
exprimă, în cazul unui tratat clasic de logică, momentele autodezvoltării conceptului, nu au legături necesare, ci 
sunt simplu juxtapuse în funcție de criterii externe, practico-pedagogice („gruparea omogenului, așezarea a ceea ce 
e mai simplu înaintea a ceea ce e compus”28). La fel stau lucrurile și în cazul logicii lui Hegel, cu deosebirea că, în 
tratarea obiectului, Hegel arată, ceea ce nu fac logicile obișnuite, necesitatea trecerii de la un capitol la altul etc., 
adică urmărește dialectica imanentă conținutului. Aceasta este semnificația paragrafului hegelian. Lenin, însă, se 
desprinde foarte ușor de sensul textului și îl „trage la temă”, la tema materialismului dialectic. „Cerințele” pe care le 
vede Lenin în textul hegelian sunt să se țină cont de unitatea dialectică  contrariilor, înlănțuirea și deopotrivă lupta 
lor. Lenin gândește deja aplicarea dialecticii la „fenomene”, adică la natură, tema Dialecticii naturii.

Fragment  citit Conspectul lui Lenin Comentariul lui Lenin

„Dar ideea generală pe care a 
așezat-o la baza acestor considerații și 
a susținut-o este aceea a obiectivității 
aparenței și a necesității contradicției, 
care ține de natura determinațiilor 
gândirii ...”29

„Două lucruri importante:

(1) Die Objektivität des Scheins #

(2) die Notwendigkeit des 
Wiederspruchs”30

„# Nu cumva prin aceasta vrea 
să spună că și aparența este obiectivă, 
deoarece în ea există una dintre laturile 
lumii obiective? Nu numai Wesen, 
dar și Schein este obiectivă. Există o 
deosebire între subiectiv și obiectiv, 
DAR ȘI EA ÎȘI ARE LIMITELE EI.”31

Hegel vorbește aici despre importanța lui Kant pentru istoria dialecticii. Acesta a scos-o din conceptul 
de artă de a produce iluzii, de sofistică, la limită, și a arătat „că dialectica este un p r o c e- d e u  n e c e s a r  a l  r a 
ț i u n i i”32, oprindu-se însă doar la „aspectul abstract-negativ al dialecticului”33. Pentru oricine l-a citit pe Kant, este 
evident că Hegel se referă la considerațiile avansate de Kant în introducerea la „Dialectica transacendentală” din Critica 
rațiunii pure. Aparența despre care este vorba nu este cea empirică, ci cea transcendentală. În distingerea aparenței 
transcendentale de aparența empirică și de aparența logică rezidă tot sensul „obiectivității” despre care vorbește Hegel. 
Aparența transcendentală nu poate fi eradicată, corectată, astfel încât să înceteze de a fi aparență, ea persistă și odată 
demascată. Rațiunea este în mod necesar sediul aparenței transcendentale, altfel spus, această iluzionare este constitutivă 
modului de a funcționa al rațiunii și nu e simplă eroare care ar putea fi remediată prin cunoaștere și prin exercițiu, așa 
cum este cazul cu erorile de raționament obișnuite. Aparența, la nivelul rațiunii, nu ține de particularitatea subiectului, 
ci de structura subiectivității. Rațiunea, în folosirea ei pură, aspiră la cunoașterea Absolutului, depășind experiența, dar 
se blochează necesarmente în judecăți antinomice. Contradicția rațiunii este, deci, necesară, nu accidentală. 
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Se poate vedea ușor că Lenin se îndepărtează 
din nou de sensul textului hegelian. Ceea ce îl interesează 
este raportul dialectic între subiectiv și obiectiv. Esența 
este obiectivă, aparența subiectivă, însă, fiindcă aparența 
este aparență a esenței, ea participă la obiectivitate. Se 
ajunge la esență plecând de la aparența subiectivă, care 
nu este iluzie fără legătură cu realul. Lenin urmărește 
în continuare, așadar, posibilitatea de a confirma în 
Hegel „gnoseologia” materialistă din Materialism și 
empiriocriticism.

Pe măsură ce avansează în textul Logicii, 
Lenin dă semne de a înțelege din ce în ce mai mult. 
Însă acest procedeu, al subordonării vreunui extras, 
considerat în abstracție de context, gândului propriu – 
adică al hermeneuticii inverse sau al răstălmăcirii – nu 
este abandonat. Althusser ridică procedeul lui Lenin la 
rangul de metodă de lectură sau de practică filosofică 
a lecturii. Practica sau metoda ar fi aceea a „epurării” 
textului pentru a ajunge la „esența hegelianismului”, 
care nu-i altceva decât miezul său rațional în sensul lui 
Marx34, esență ce trebuie „să fie dezvăluită, înțeleasă, 
hinüberetten, curățată, purificată, ceea ce au și făcut 
Marx și Engels”35. Textul hegelian trebuie „purificat” de 
tot ce se referă la Absolut, la Dumnezeu, etc., adică de tot 
ceea ce contravine punctului de vedere al proletariatului 
în filosofie, materialismul dialectic, sau de ceea ce 
n-are un raport direct la gnoseologia materialistă. Iată 
formularea principiului:

Inepții despre absolut (68-69). În 
general mă străduiesc să-l citesc pe Hegel 
în chip materialist: Hegel (după cum spune 
Engels) este materialism cu capul în jos. Adică 
elimin în mare parte pe bunul dumnezeu, 
absolutul, ideea pură etc.36

(S-ar putea adăuga: ceea ce nu-l interesează pe 
Lenin plus ceea ce Lenin nu înțelege și nu poate trage 
la temă.) 

Marxistul francez Althusser arată, în definitiv, 
corect cum procedează Lenin, chiar dacă valorizează 
pozitiv această procedură și îi găsește merite cu care nu 
putem fi de acord:

[Lenin] adoptă, pentru a-l citi pe 
Hegel, o nouă practică filosofică, o practică 
ce decurge din punctul de vedere al clasei 
proletare, adică din materialismul dialectic. 
Ceea ce-l interesează pe Lenin din Hegel 
sunt mai înainte de toate efectele acestei 
lecturi materialist dialectice a lui Hegel, 
anume efectele produse de lectura pasajelor 
din Hegel cu referire mai ales la ceea ce se 
numește „teoria cunoașterii” și dialectică.37

Althusser descrie această metodă, pe care o 
mai numește și a „decojirii” (épluchage) astfel:

1. Respingerea unei mase de 
propoziții și de teze cu care nu este absolut 
nimic de făcut, din care nu se poate extrage 
nimic, învelișuri fără miez.

2. Reținerea anumitor fructe sau 
legume, bine alese și curățate cu precauție, sau 
alegerea (désintrication) miezului lor de coaja 
lor groasă și amestecată (intriquée) în miez, 
printr-un veritabil travaliu de transformare: 
„Din ele (din galimatia hegeliană) trebuie 
să scoți în prealabil dialectica materialistă. 
Restul, în proporție de 9/10, este coajă, 
gunoi” (p. 130)38

Aplicarea metodei se vede prin trecerea sub 
tăcere pur și simplu a unor părți întinse din Știința 
logicii (și din alte cărți conspectate) sau, ocazional, 
prin exclamații de genul: „36: obscurantism clerical. 
Dumnezeu, împărăția adevărului etc. etc.”39; 
„Absurdități despre dovada ontologică, despre 
dumnezeu!”40 (și Logica din Enciclopedie este „curățată” 
de cinci pagini...). Următoarea afirmație a lui Althusser, 
privitoare la felul în care Lenin își apropriază critica 
hegeliană a lui Kant, poate fi generalizată la întreaga 
întreprindere leniniană: „Lenin ia ceea ce-l interesează, 
din punctul său de vedere, din discursul pe care Hegel îl 
ține dintr-un cu totul alt punct de vedere”41

2. „Dialectică și eclectism”
2.1. De la pahar la sindicat
Să revenim acum la textul lui Lenin din 1921 

și să examinăm conținutul secțiunii lui „filosofice”. 
Scopul lui Lenin, în această secțiune, este să-l critice 
pe Buharin. Buharin încerca să-l împace pe Zinoviev 
cu Troțki cu privire la natura și funcția sindicatelor. 
Zinoviev susținea că sindicatele sunt o școală a 
comunismului, în timp ce Troțki afirma că sindicatele 
sunt un aparat tehnic-administrativ. Buharin nu vedea 
„niciun temei logic pentru a conchide că prima teză 
sau cea de-a doua nu este justă: sunt juste amândouă, 
precum justă este și o îmbinare a lor”42. 

Pentru a-l critica, Lenin ia un exemplu dat de 
însuși Buharin ca să ilustreze ideea că puncte de vedere 
diferite pot să nu fie contradictorii și, deci, pot fi reținute 
împreună. Iată, deci, textul citat de Lenin:

„Tovarăși, multora dintre dv. 
discuțiile care au loc aici le fac o impresie 
cam de felul acesta: vin doi oameni și se 
întreabă unul pe altul ce este paharul care se 
află pe masă. Unul spune: „este un cilindru 
de sticlă, și afurisit să fie cine o spune că nu-i 
așa. Celălalt spune: „paharul este un recipient 
de băut, și afurisit să fie cine o spune că nu-i 
așa””43.

ars legendi
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Lenin se prevalează de cuvântul „logic” și îi 
reproșează lui Buharin că adoptă punctul de vedere al 
logicii clasice, nedialectic. Buharin nu gândește paharul 
dialectic, atunci când acceptă cele două teze precum și 
îmbinarea lor, ci doar eclectic. De la paharul din acest 
exemplu Lenin va trece, prin analogie, la sindicat și va 
găsi în „împăciuitorismul” lui Buharin aceeași eroare, 
cea a unui „eclectism mort și lipsit de conținut”44.

2.2. Eclectic vs. dialectic 
Critica leninistă trece, deci, prin articularea 

a două opoziții conceptuale. Prima dintre ele este cea 
dintre logica formală și logica dialectică, o opoziție 
clasică în cadrul marxism-leninsmului. 

Logica formală, spune Lenin, la 
care ne limităm în școlile noastre (și trebuie 
să ne limităm – cu unele corectări – în 
clasele inferioare45), ia definițiile formale, 
conducându-se după ceea ce este mai obișnuit 
sau după ceea ce sare mai ades în ochi și se 
limitează la atât46. 

Desigur, afirmația lui Lenin, de altfel imprecisă 
conceptual, n-are nicio bază teoretică, el ignoră teoria 
definiției din logica formală, de la Aristotel și până la 
contemporanii săi, Russell și Whitehead. Ideea care 
se desprinde de aici este cea a valorii epistemologice 
(sau gnoseologice, în terminologia preferată de Lenin) 
reduse a logicii formale. Definițiile care respectă legile 
acesteia nu permit cunoașterea veritabilă a obiectelor 
definite, întrucât sunt „unilaterale” și nu capturează 
decât aspecte externe, fixe, ale acestor obiecte, simple 
abstracții. Dacă „paharul este un cilindru de sticlă” 
sau „paharul este un recipient de băut” ar fi într-adevăr 
definiții logic corecte, poate că Lenin ar avea dreptate; 
însă aceste definiții sunt inadecvate, fiecare fiind prea 
largă și neprecizând diferența specifică a obiectului 
definit în cadrul genului reținut ca proxim. În orice 
caz, este manifest adevărat că două definiții logic 
incorecte, puse împreună, nu pot forma o definiție 
corectă, prin care obiectul definit să fie cunoscut 
univoc. Dacă definițiile anterioare nu sunt corecte, 
atunci nici definiția paharului ca „și cilindru de sticlă, 
și recipient de băut” (sau „pe de o parte, cilindru 
de sticlă, pe de alta, recipient de băut”) nu poate fi 
corectă. Lenin, însă, consideră expresiile lui Buharin 
ca fiind definiții formal corecte și argumentează că 
conjungerea lor nu permite cunoașterea veritabilă a 
obiectului definit: 

Dacă, în acest caz, luăm două sau mai 
multe definiții diferite și le îmbinăm cu totul 
la întâmplare (și cilindru de sticlă, și recipient 
de băut), obținem o definiție eclectică, care ne 
arată diferite laturi ale obiectului, și altceva 
nimic47.

Lenin utilizează termenul „eclectic” într-un 
sens peiorativ, sens pe care termenul îl dobândise în 
ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, când filosofia 
școlii eclectice a lui Victor Cousin, filosofie universitară 
oficială, spiritualistă și liberală, devenise ținta atacurilor 
concentrate mai ales ale filosofiilor scientiste și 
materialiste. Eclectismul se înțelege, potrivit celebrului 
Vocabular al lui Lalande, în două sensuri: ca școală și ca 
metodă. Ca metodă, ecelctismul este:

A. Reunire de teze conciliabile 
împrumutate diversor sisteme de filosofie și 
care sunt juxtapuse, neglijând pur și simplu 
părțile non conciliabile ale acestor sisteme.

B. Conciliere, prin descoperirea unui 
punct de vedere superior, a tezelor filosofice 
prezentate mai întâi ca opuse de către autorii 
care le susțineau.48

Pentru a înțelege în profunzime sensul 
distincției reale între eclectic și dialectic ar trebui făcută 
o comparație serioasă a felului în care Victor Cousin, 
fondatorul istoriei filosofiei ca disciplină filosofică în 
Franța, aplică metoda eclectică atunci când face istoria 
filosofiei și a felului în care scrie Hegel, modelul lui 
Cousin, istoria filosofiei. Fără a fi în măsură să facem 
acest lucru, putem reține că, pentru Lenin, a fi eclectic 
însemnă a pune în conjuncție logică niște abstracții, unde 
„logic” este luat în sensul logicii clasice, iar „abstracție” 
în sensul hegelian, cel de aspect care apare separat de 
relațiile sale adevărate cu restul. 

2.3. Dialectica paharului
Gândirea dialectică, după Lenin, evită 

unilateralitatea nu prin simpla conjuncție logică a unor 
momente considerate abstract, ci prin considerarea 
sintetică a lor în unitatea lor dinamică, concretă (unde 
„concret” are tot sensul hegelian, de ceea ce este complet 
determinat prin diferențe, de totalitate a diferențelor). 
Paharul lui Buharin poate fi gândit dialectic după cum 
urmează, potrivit regulilor metodei descrise mai sus:

Un pahar este, incontestabil, un 
cilindru de sticlă și, totodată, el este un 
recipient de băut. Dar el nu are numai aceste 
două însușiri sau calități sau laturi, ci și un 
număr infinit de alte calități, laturi, relații și 
„mijlociri” cu tot restul lumii. Paharul este 
un obiect greu, care poate servi ca proiectil. 
El poate servi ca presse-papiers, ca adăpost 
pentru un fluture prins, poate fi prețuit ca 
obiect cu încrustații sau desene artistice, cu 
totul independent de felul că este sau nu bun 
pentru băut, că este sau nu făcut din sticlă, că 
are o formă perfect cilindrică sau nu tocmai 
cilindrică etc. etc.

Mai departe. Dacă acum am nevoie 
de un pahar ca recipient de băut, pentru mine 
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nu este deloc important să știu dacă forma 
lui este perfect cilindrică sau dacă el este 
într-adevăr făcut din sticlă; în schimb, este 
important ca el să n-aibă vreo crăpătură la 
fund și ca, folosindu-mă de el, să nu-mi tai 
buzele etc. Dacă n-am nevoie de un pahar 
pentru băut, ci pentru o întrebuințare la care 
poate servi orice cilindru de sticlă, atunci mă 
pot servi și de un pahar cu crăpătură la fund 
sau chiar fără fund etc.49

A fi un cilindru de sticlă sau un recipient de băut 
sunt determinații oarecare, neavând o importanță mai 
mare decât altele. Logica formală le atribuie o preeminență 
în raport cu esența, ea gândește obiectul „metafizic”, 
esențialist și eternalist. În revanșă, logica dialectică 
surprinde aceste determinații ca având importanță 
întotdeauna într-un context spațio-temporal (atunci și 
acolo) și, mai ales, pragmatic. Practica determină ce este 
un pahar, nu contemplarea esenței sale „metafizice”. 
Acțiunea umană, desfășurată istoric, va spune ce este 
paharul, ca realitate concretă, istorică și ea. Aici Lenin 
precizează cu privire la automișcarea, schimbarea 
paharului: „în ce privește paharul, acest lucru nu se vede 
clar dintr-o dată, dar nici paharul nu rămâne neschimbat, 
și îndeosebi se schimbă destinația lui, întrebuințarea lui, 
legătura lui cu lumea înconjurătoare”50. 

(În paranteză: Lenin nu avea cultura filosofică 
necesară ca să-și dea seama cât de idealistă este această 
afirmație: dacă schimbarea relațiilor unui lucru cu lumea 
este o schimbare reală (și nu o schimbare-Cambridge51), 
afirmația revine la acceptarea relațiilor interne, adică la 
concepția că relațiile în care intră un lucru (sau, cel puțin, 
unele relații) sunt constitutive pentru lucrul respectiv. 
Dacă doctrina relațiilor interne nu este acceptată, atunci 
paharul nu se schimbă în realitate și, deci, el nu poate fi 
gândit dialectic. „Dialectica paharului” ar putea deveni 
un sobrichet pentru o întreprindere teoretică găunoasă, 
ca și „teoria chibritului”. Închidem paranteza.)

Paragrafele citate exemplifică modul în care 
trebuie înțeles un principiu al metodei: în definiția unui 
obiect trebuie să intre practica, pe care Lenin o determină 
din punct de vedere teoretic ca „criteriu al adevărului” 
și din punct de vedere practic ca „determinant ... al 
legăturii dintre obiect și ceea ce este necesar omului”. 
Necesar omului este un proiectil, practica va face 
„mijlocirea” între această necesitate și lucrul pe care îl 
numim „pahar”. Dacă am nevoie de un proiectil, atunci, 
aruncând cu paharul, voi determina paharul ca proiectil; 
dacă am nevoie de un recipient de băut atunci, bând 
dintr-un con de hârtie, voi determina acest obiect ca 
fiind un pahar. Opozițiile logicii formale (un pahar nu 
este un proiectil, o bucată de hârtie nu este un pahar), 
pe care gândirea52 le pune în actul contemplării, sunt 
depășite în cadrul unor practici specifice, determinațiile 

regide înmuindu-se și trecând unele în altele. Astfel, 
paharul se vădește a fi unitatea concretă a unor contrarii, 
unitatea cilindrului de sticlă și a recipientului de băut, a 
proiectilului și a presse-papier-ului, a obiectului estetic 
și a adăpostului pentru fluturi etc.

Este important să înțelegem că, pentru Lenin, 
„multilateralitatea” conceperii dialectice a paharului 
nu se reduce la conjuncția logică a unor predicate. 
Conjuncția logicii clasice nu ține seama de timp, 
de spațiu, de practică, pe care le consideră factori 
extralogici. Ea ignoră, deci realitatea, adică rezultatul 
întâlnirii existenței cu practica omenească. Aspectele 
obiectului trebuiesc expuse ca momente ale unui 
proces care se desfășoară în istorie, în istoria omului ca 
ființă socială. A vedea legitatea dindărătul succesiunii 
momentelor înseamnă a gândi obiectul dialectic.

Acest text al lui Lenin a reușit să atragă atenția 
unor filosofi respectabili. De exemplu, Marcuse îl 
citează în Rațiune și revoluție și comentează:

Orice fapt poate fi supus unei analize 
dialectice, de exemplu un pahar de apă, ca 
în celebra discuție a lui Lenin. Dar orice 
asemenea analiză ar conduce în structura 
procesului socio-istoric și ar expune-o ca 
fiind constitutivă faptelor aflate sub analiză. 
Dialectica ia faptele ca elemente ale unei 
totalități istorice definite de care ele nu pot 
fi izolate. În referința lui la un pahar de apă, 
Lenin afirmă că „întregul practicii omenești 
trebuie să intre în „definiția” obiectului”; 
obiectivitatea independentă a paharului de apă 
este astfel dizolvată. Orice fapt poate fi supus 
analizei dialectice numai în măsura în care 
orice fapt este influențat de antagonismele 
procesului social53

A nu privi obiectul analizat în abstracție de 
„totalitatea istorică definită”, cum spune Marcuse, ci 
a-l privi ca deopotrivă rezultat și obiect al procesului 
socio-istoric, iată ce înseamnă a gândi dialectic potrivit 
acestui text al lui Lenin. (Reluăm paranteza suspiciunii: 
rămâne dubios că paharul poate fi dialectizat, cel puțin 
în direcția indicată de Lenin. Ar trebui făcut mai întâi 
– e tot Lenin cel de la care luăm sugestia – un studiu 
istorico-antropologic exhaustiv, înainte de a putea 
îndrăzni o inutilă dialectică a paharului.)

2.4. Dialectica sindicatului
Eclectismul lui Buharin consta în negarea 

celor „rele”, a insuficiențelor pozițiilor lui Zinoviev 
și Troțki și în afirmarea conjunctivă a celor „bune”, 
în scopul depășirii „unilateralității” fiecarei poziții. 
Ce spune Zinoviev nu e fals, ci numai unilateral; 
similar pentru Troțki. Împreună ei ne dau adevărul. 
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Adevărul este determinat aici ca multilateralitate, 
adică numai ca unitate conjunctivă, sau sinoptică, a 
unei pluralități. Pentru Lenin, însă, unilateralul este 
necesarmente fals, pentru că este o abstracție. Adevărul 
este determinat drept concret, iar concretul este mai 
mult decât multilateralitate: de la multilateral la concret 
este aceeași distanță ca de la pluralitate la totalitate. 
Multilateralitatea poate foarte bine să exprime falsul și 
o și face când este considerată dintr-un punct de vedere 
eclectic, adică al logicii formale obișnuite. Prin urmare, 
a spune că un sindicat este un aparat (ca Troțki), dar 
nu numai, și în același timp o școală (ca Zinoviev), dar 
nu numai, este a persista în eroare, eroarea de a face 
abstracție de concretul istoric:

Sindicatele sunt dintr-un punct de 
vedere o școală; dintr-alt punct de vedere – 
un aparat; dintr-un al treilea punct de vedere 
– o organizație a oamenilor muncii; dintr-un 
al patrulea punct de vedere – o organizație 
aproape numai a muncitorilor industriali; 
dintr-un al cincilea punct de vedere – o 
organizație pe ramuri de producție ș.a.m.d. La 
Buharin nu găsim nici urmă de fundamentare, 
de analiză proprie, menită să demonstreze 
de ce trebuie luate primele două „laturi” ale 
problemei sau ale obiectului, și nu a treia, a 
patra, a cincea ș.a.m.d.54

A gândi dialectic sindicatele înseamnă a face 
un studiu complet al controversei cu privire la sindicate 
și, cel mai important, a studia sindicatele în raport cu 
„practica omenească”, „în împrejurărările concrete 
date”55. Cu alte cuvinte, gândirea dialectică invită 
practica, i.e. practica revoluționară, să determine ce 
este un sindicat, în funcție de nevoile momentului în 
contextul dat, adică cel al construcției socialismului 
imediat după marea revoluție din 1917. Într-un alt text 
Lenin spune, fără obișnuitele sale ricoșeuri polemice, ce 
este un sindicat în U.R.S.S. în 1921:

... la noi, sindicatele acționează nu 
numai ca uniuni ale oamenilor muncii, nu 
numai ca constructori ai economiei noastre – 
în asta constă sarcina lor principală –, dar și ca 
forțe de stat care construiesc un stat nou, fără 
moșieri și fără capitaliști și care, deși constituie 
o minoritate, pot să contruiască o societate 
nouă, comunistă, și o vor construi, pentru că 
le este asigurat sprijinul zecilor de milioane de 
oameni care au trăit din munca lor.56 

Cum nu ne-am propus un studiu al controversei 
asupra sindicatelor, nu adâncim aici dialectica 
sindicatului. (Dar o asemenea dialectică este mult mai 

plină de sens decât dialectica paharului.) Revenind la 
„Dialectică și eclectism”, merită amintită concluzia lui 
Lenin:

Sursa „teoretică”  a greșelii – din 
moment ce Buharin, prin exemplul lui cu 
„paharul”, a pus chestiunea sursei teoretice 
– este clară. Greșeala teoretică – în cazul de 
față gnoseologică – a lui Buharin constă în 
înlocuirea dialecticii prin eclectism. Punând 
problema în mod eclectic, el s-a încurcat 
de tot și a alunecat în sindicalism. Greșeala 
lui Troțki este că privește lucrurile în mod 
unilateral, se aprinde repede, exagerează, se 
îndărătnicește. Platforma lui se bazeazăpe 
ideea că paharul e un recipient de băut, dar în 
cazul de față se constată că el n-are fund ...57

Lenin schițează aici o dialectică a 
controversei, poziția „unilaterală” a lui Troțki 
reprezentând teza, negată de „eclectismul” lui Buharin, 
negarea acestei negații fiind poziția „dialectică” a lui 
Lenin. (Ce înfiorătoare ne apare concepția lui Lenin! 
Nu „împăciuitorism”, ca rabinul din cunoscuta glumă, 
ci dialectică, adică dezmințire și conservare, altfel 
spus răstălmăcire a punctelor de vedere concurente 
... individul nu poate avea dreptate decât cu dreptatea 
partidului (sau a lui Lenin, sau a lui Stalin, sau a lui 
Ceaușescu, ceea ce e totuna), el are dreptate numai 
în actul autocriticii, adică numai atât cât reușește să 
se mențină integrat în partid, să nege în el negarea 
gândirii unice, adică tocmai veritabila gândire, tocmai 
adevărata libertate. Și cât cinism în ideea de bază, 
a acestui fiat al practicii revoluționare, care decide 
asupra înseși esenței lucrurilor! Un lucru este ceea 
ce partidul îl face să fie, nu există punct de vedere 
independent de acțiunea revoluționară. În practica 
revoluționară cele patru degete ale mâinii sunt un 
multiplu de cinci.)

Laurențiu Ridichie - 
remake, creion pe hârtie, 2018
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3. Ce i-a adus lui Lenin lectura lui Hegel
Secțiunea „Dialectică și eclectism” este 

remarcabilă, am spus,  pentru că numele lui Hegel 
este asociat conceptului dialecticii. Nu Marx, nici, 
mai ales, Engels, ci Hegel. Lenin referă explicit 
importantul termen „automișcare” (Selbstbewegung) la 
Hegel, precum și concepția adevărului ca fiind concret 
(das Wahre is das Ganze). Acest lucru este nou. Până 
atunci, referințele lui Lenin în problema dialecticii era 
în zdrobitoare majoritate la Engels. Până și puținele 
referințe la Marx par luate apud Engels. 

Însă ce legătură este între dialectica paharului 
și cea hegeliană? Ce se găsește în acest text în plus față 
de textele mai vechi? 

Un an după asocierea numelui lui Hegel cu 
conceptul dialecticii Lenin recomanda chiar „studierea 
sistematică a dialecticii lui Hegel din punct de vedere 
materialist, adică a dialecticii pe care Marx a aplicat-o 
în mod practic atât în „Capitalul”, cât și în scrierile sale 
istorice și politice […]”58. Fără studiul dialecticii lui 
Hegel materialismul nu poate deveni militant, pentru că 
nu este cu adevărat dialectic. Lenin nu recomandă doar 
studierea lui Marx, ci recomandă tuturor studiul direct 
al lui Hegel prin prisma „răsturnării” operate de Marx:

Sprijinindu-ne pe modul în care a 
aplicat Marx dialectica lui Hegel, putem și 
trebuie să analizăm această dialectică sub 
toate aspectele, să publicăm în revistă extrase 
din principalele opere ale lui Hegel și să le 
interpretăm din punct de vedere materialist, 
comentându-le pe baza exemplelor de aplicare 
a dialecticii de către Marx, precum și prin 
folosirea exemplelor de dialectică în domeniul 
relațiilor economice și politice ce ne sunt 
din belșug oferite de istoria modernă și în 
special de războiul imperialist și de revoluția 
contemporană.59

În acest pasaj se simt ecouri ale modului în care 
Lenin însuși îl citise pe Hegel cu șapte ani înainte, în 
biblioteca din Berna. Dar să revenim la întrebarea de 
mai sus: s-a schimbat, oare, concepția despre dialectică 
a lui Lenin în urma lecturii Logicii lui Hegel? Se poate 
spune, cum o face Kouvelakis, că intervenția politică și 
teoretică a lui Lenin în anii de după Primul Război se 
datorează întâlnirii cu Hegel? Că Lenin ar fi deprins, 
citind Logica lui Hegel, „algebra revoluției”, după 
expresia lui Herzen? 

Concepția lui Lenin despre dialectică era, 
înainte de a-l studia pe Hegel, în întregime engelsiană. 
În 1914 el încearcă, totuși, să înțeleagă cu adevărat 
dialectica ducându-se direct la Hegel. Ce înseamnă 
aceasta? Ce tip de înțelegere urmărea Lenin? Lenin 
urmărea să înțeleagă pe plan practic dialectica, adică 

să deprindă o cunoaștere instrumentală a dialecticii. 
Pe plan teoretic, el n-a ieșit niciodată din conceptul 
engelsian. De aceea, în 1915, când lecturile din Hegel 
îi erau proaspete în memorie, Lenin definește dialectica 
ca și cum nu l-ar fi citit pe Hegel: „metoda de a studia 
toate împrejurările concrete ale unui eveniment și ale 
dezvoltării sale” (după versiunea engleză); „studiul 
ansamblului condițiilor concrete ale unui fapt și al 
dezvoltării lui” (versiunea franceză); „studiul întregii 
situații concrete a unui eveniment și al dezvoltării 
sale” (italiană) sau, în traducerea oficială românească, 
„studierea tuturor condițiilor concrete în care s-a 
desfășurat un eveniment”60. 

Așa se explică și faptul că Lenin îndeamnă la 
studiul lui Plehanov, imediat după ce se recunoaște afinitatea 
concepției acestuia despre adevăr cu cea a lui Hegel:

Mi se pare că este cazul, în 
paranteză, să atrag atenția tinerilor membri 
de partid că nu poți deveni un comunist 
conștient, un comunist adevărat fără a studia 
– subliniez: a studia – tot ceea ce a scris 
Plehanov în domeniul filosofiei, fiindcă asta-i 
tot ce-i mai bun în întreaga literatură marxistă 
internațională61.

Și, mai departe, într-o notă de subsol:
Cu acest prilej nu putem să nu arătăm, 

în primul rând, că ar fi de dorit ca în ediția, în 
curs de apariție, a operelor lui Plehanov, toate 
articolele de filosofie să fie grupate laolată într-
unul sau mai multe volume aparte, cu indexuri 
amănunțite etc., fiindcă volumele acestea 
trebuie să facă parte din seria de manuale 
obligatorii ale comunismului. În al doilea rând, 
statul muncitoresc, după părerea mea, trebuie 
să pretindă profesorilor de filosofie să cunoască 
expunerile lui Plehanov asupra filosofiei 
marxiste și să știe să transmită cunoștințele lor 
studenților ...62

În Caietele filosofice Lenin ajunge la o părere 
proastă despre Plehanov, care nu înțelesese dialectica 
din cauză că nu îl citise pe Hegel și al cărui materialism 
era mai degrabă vulgar decât dialectic (ceea ce se 
vede în felul în care îi critică pe „empiriocriticiști”). 
Plehanov nu avea, de fapt, cunoașterea instrumentală 
(sau tehnică) a dialecticii. El poseda, însă, cunoașterea 
teoretică. Ca să știe ce este dialectica, comunistului îi 
ajunge să-l citească pe Plehanov, de unde recomandarea 
lui; dar ca să învețe să gândească dialectic – și în sensul 
acesta să înțeleagă dialectica – materialistul trebuie să îl 
studieze pe Hegel. Cu Plehanov înveți despre dialectică, 
cu Hegel înveți dialectică.

Or, așa cum arată Kolakowski, Plehanov 
prezintă dialectica hegeliană ca pe o metodă de cercetare 
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care consideră toate fenomenele din punct de vedere al 
dezvoltării și interdependenței lor, și caută să găsească 
în orice formă de viață germenele distrugerii acelei 
forme și a transformării acesteia în opusul ei: caută 
peste tot să descopere forțe și atribute dincolo de cele 
care apar la prima vedere. Dezvoltarea potrivit schemei 
„triadice” nu este, totuși, esențială pentru doctrina lui 
Hegel. Dialectica discerne de asemenea salturi calitative 
în natură și în societate, luând naștere din acumulările de 
schimbări cantitative. În acest fel Plehanov, ca Engels, 
tratează dialectica ca pe o metodă care poate fi abstrasă 
de filosofia hegeliană, detașată de metafizica idealistă și 
aplicată unei concepții despre lume materialiste.63

Lenin scrie despre dialectică, așadar, în siajul 
lui Plehanov. Elementele concepției plehanoviste 
sintetizate de Kolakowski se pot identifica ușor și la 
Lenin. Critica schemei „triadice”, de exemplu, apare și 
la Lenin, deja în Ce sunt prietenii poporului, unde Lenin 
îl combate pe Mihailovski făcând apel la Engels și la 
Plehanov. Importanța cercetării fenomenelor din punctul 
de vedere al interdependenței lor, al totalității în care intră 
a reieșit limpede din cele de până acum. Diferența față 
de Plehanov și față de Engels este una doar de detaliu. 
Plehanov considera că cele trei legi ale dialecticii se 
pot reduce la două: legea unității contrariilor și legea 
trecerii cantității în calitate și viceversa64. Plehanov nu 
acordă mare interes legii negării negației. Lenin, la fel, 
pune accent pe legea unității contrariilor, neacordând 
mare atenție saltului calitativ, atât de important pentru 
Plehanov, nici negării negației pe care Stalin, mai târziu, 
o va suprima de-a dreptul din expunerea pe care o dă 
dialecticii. Legea sau principiul unității contrariilor este 
cea care, singură, informează expunerea metodei din 
1921.

Pentru a încheia, nu se găsește practic nimic 
nou despre dialectică în textul din 1921 în comparație 
cu Materialism și empiriocriticism. „Metodologia 
dialectică” a lui Lenin, cum a mai fost numită65, nu s-a 
schimbat în urma întâlnirii cu Logica lui Hegel. Cel 
mult s-a precizat. Dacă ceva s-a schimbat, este felul 
în care Lenin își reprezenta natura și societatea, adică 
lumea materială, sau realitatea. De aceea el utilizează 
termenul hegelian Selbstbewegung, automișcare. Cu 
alte cuvinte, Lenin înțelege acum altfel dialecticul și, 
prin urmare, înțelege și metoda dialectică pornind de la 
dialectic, adică de la ceea ce conține în sine o dialectică, 
adică de la „automișcare”, procesul al cărui resort este 
contradicția internă. Acesta ni se pare a fi fost efectul 
studierii lui Hegel asupra lui Lenin.

Survenirea aceastei transformări de viziune, 
situată la nivelul „concepției materialiste despre lume”, 
se manifestă limpede în nota următoare:

Mișcarea și „a u t o m i ș c a r e a” 
(N.B. acest lucru! Mișcarea autonomă (de sine 

stătătoare), spontană, lăuntric-necesară), 
„schimbarea”, „mișcarea și viața”, „principiul 
oricărei automișcări”, „impulsul” (Trieb) spre 
„mișcare” și spre „activitate” – opoziția față 
de „l i p s a  d e  v i a ț a  a  f i i n ț ă r i 
i” – cine va crede că în aceasta constă esența 
„hegelianismului”, a hegelianismului abstract 
și abstrus (greoi, încâlcit?)?? Această esență a 
trebuit să fie dezvăluită, înțeleasă, hinüberetten, 
curățată, purificată, ceea ce au și făcut Marx și 
Engels.66

Realitatea naturală și socială este proces, 
ansamblu interconectat, totalitate de fenomene solidare 
care se transformă potrivit unor legi, a căror știință este 
dialectica. Hegel l-a ajutat pe Lenin să-și reprezinte un 
proces fără subiect, cum susține și Althusser. Această 
nouă imagine a lumii, în cadrul aceleiași concepții 
despre lume (=materialismul dialectic) este sugestiv 
ilustrată de Lenin prin cunoscuta metaforă (heraclitică) 
a râului:

Râul și picăturile în acest râu. Poziția 
fiecărei picături, raportul dintre ea și celelalte; 
legătura ei cu celelalte; direcția mișcării 
ei; viteza; linia mișcării – dreaptă, curbă, 
circulară, etc. – în sus, în jos. Suma mișcării. 
Conceptele ca inventarii ale diferitelor laturi 
ale mișcării, ale diferitelor picături (=„lucruri”) 
ale diferitelor „șuvoaie” etc. Iată à peu près 
tabloul lumii după Logica lui Hegel, firește 
minus bunul dumnezeu și absolutul.67

Cu „minus bunul dumnezeu și absolutul” Lenin 
purifică procesul universal de orice subiect (absolutul 
fiind, la Hegel, subiect). Putem spune că Lenin ajunge 
la o reașezare a ontologiei materialismului dialectic în 
reprezentări procesualiste. Nu este vorba, propriu-zis, 
despre o recategorializare a ontologiei, întrucât Lenin 
nu trece de la viziunea procesului, mijlocită de logica 
hegeliană, la articularea unei categorii filosofice (lucru 
pe care îl încercase Marx68). Ideea de schimbare, de 
evoluție este nu concepută propriu-zis, ci reprezentată 
sau închipuită plecând de la intuiția procesului, adică 
a unei succesiuni legice de faze ce prezintă o unitate 
organică. 

În concluzie, Lenin nu și-a modificat nici 
concepția despre lume, nici concepția despre dialectică 
în urma lecturilor din Hegel. Din păcate, parcurgerea 
filosofiei lui Hegel nu l-a făcut mai filosof decât era, 
adică prea puțin.
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Anca HAȚIEGAN

Apariția actriței profesioniste: elevele 
primelor școli românești de muzică și 

artă dramatică (IV)

În episodul precedent al serialului dedicat 
primelor actrițe profesioniste de limba română am 
început să o prezint pe Caliopi (n. 1815, Chișinău – m. 
2 aug. 1890, București), una dintre cele mai cunoscute 
eleve ale Școlii de muzică vocală, declamație și 
literatură din cadrul Societății Filarmonica (activă între 
anii 1834-1837), intrată, în 1838, în familia Caragiali, 
prin căsătoria cu Luca, tatăl marelui dramaturg Ion 
Luca Caragiale (născut, după cum se știe, din legătura 
ulterioară a acestuia, niciodată oficializată, cu Ecaterina 
Karaboas). Am vorbit despre activitatea trupei de 
„Diletanți români” conduse de Costache Caragiali (în 
asociere cu Costache Mihăileanu), căreia i s-au alăturat 
și Luca, împreună cu Caliopi, oprindu-mă la triumful 
actorilor în comedia O bună educație de Costache 
Bălăcescu, care a avut premiera în 28 iulie, 1845. 
Dintr-o cronică la un alt spectacol jucat de „Diletanții 
români”, și anume Jucătorul de cărți (Treizeci de ani 
sau viața unui jucător de cărți, tradusă de Costache 
Negruzzi după Trente ans, ou La vie d’un joueur de 
Victor Ducange și Dinaux), melodramă reprezentată în 
22 noiembrie 1846, aflăm un lucru foarte interesant, și 
anume că soția lui Luca excela în rolurile în travesti: 
„D-na Caliopi, după chipul cu care a jucat pe fiul lui 
Jorj, ne silește a ne grăbi ca s-o felicităm pentru norocita 
perfecție cu care izbutește în rolele de bărbat scrie P. 
Theullescu (Petre Teulescu)1.

Din păcate, nu avem imagini cu primele noastre 
actrițe în travesti (cu Caliopi nu avem nici o imagine, de 
nici un fel2), deși, începând din deceniul 5 al secolului 
al XIX-lea, cam până prin deceniul al 8-lea, travestiul 
s-a practicat pe scară largă. (În general, imaginile cu 

actrițele noastre din vechime în travesti sunt o rara 
avis - în toate cele opt volume, cu ilustrații, ale istoriei 
teatrului românesc de la origini până în 1950, pe care i le 
datorăm lui Ioan Massoff, nu figurează, de pildă, decât 
una, din 19153. La început nici nu era obiceiul ca actorii 
să pozeze „în rol”, cu costumația adecvată. Acest lucru 
s-a schimbat în jurul anului 1864, când celebrul fotograf 
Carol Popp de Szathmáry, care avea atelier vizavi de 
Teatrul cel Mare, l-a imortalizat în diverse roluri pe 
Matei Millo – întâmplător, un maestru al travestiului.) 
Pe lângă Caliopi și Frosa Vlasto (deschizătoarea de 
drum în acest sens, după cum am arătat mai devreme), 
travestiul a mai fost abordat de Marița Constantinescu-
Blonda și de fermecătoarea Niny Valéry (care au jucat 
atât pe lângă Caragiali, cât și pe lângă Millo), de Frosa 
Sarandi, cea care i-a dat prima oară viață pe scenă Miței 
Baston, din D-ale carnavalului, neîntrecută în comedie, 
de Teodora Pătrașcu (faimoasa „Tudorița”, evocată de 
I.L. Caragiale în La mormântul unei artiste, formată în 
acest sens de Mihail Pascaly), ori, mai târziu, de Aristizza 
Romanescu, interpreta lui Spiridon la premiera absolută 
a piesei O noapte furtunoasă (acesta nefiind primul 
ei rol masculin – mai apăruse în travesti, de exemplu, 
în Rabagas de Victorien Sardou, la începuturile 
carierei4) ș.a. Îl practicau actrițele tinere, cărora 
conformația fizică suplă le permitea să se transfigureze 
în băieți sau băiețandri, vioi sau serafici, aflați la vârsta 
incertitudinilor, cu o identitate sexuală încă nu bine 
definită – asimilată sub aspectul ei normativ, impus de 
societate. Voga travestiului feminin în teatru s-a stins 
și la noi (fără să dispară complet), la fel ca în țările 
occidentale5, aproximativ odată cu ascensiunea esteticii 
realist-naturaliste, cu apariția teoriilor pre-freudiene 
și freudiene despre sexualitate și, paradoxal, odată cu 
intensificarea eforturilor de emancipare a femeii. În 
fapt, voga travestiului feminin a pregătit emanciparea 
femeii, prin evidențierea, de cele mai multe ori necritică 
(sau inconștient critică), a dimensiunii convenționale a 
genurilor (de vreme ce rolul masculin poate fi la fel de 
bine compus pe scenă de o femeie ca unul feminin de 
către un bărbat). 
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Revenind însă la Caliopi: numele ei dispare din 
evocările legate de activitatea trupei de „Diletanți români” 
după pauza survenită din cauza izbucnirii Revoluției de la 
1848. La finalul acesteia, membrii săi s-au refugiat o vreme 
la Craiova, iar o parte dintre ei au rămas să joace aici sub 
conducerea lui Costache Mihăileanu, altă parte urmându-l 
pe Costache Caragiali înapoi la București în 1850. Ruptura 
lui Caliopi de Luca s-ar fi produs în jurul acestui an, potrivit 
lui Șerban Cioculescu (fără ca cei doi să divorțeze).6 Dintr-o 
scrisoare a Ecaterinei Karaboas către Luca, din 1 mai 1852, 
reiese însă că ei aveau o legătură încă din 1848: „de «apropie 
4 ani trăim amândoi»”7, îi reamintea ea proaspătului tată 
al viitorului mare prozator și dramaturg. Spre deosebire de 
Caliopi și de frații săi, Luca a fost mai puțin atras de viața 
teatrală, deși făcea față exigențelor scenei la modul onorabil. 
Un cronicar care a asistat la premiera piesei O soaré la 
mahala, jucată în beneficiul autorului (adică a lui Costy) și în 
care apăreau toți frații Caragiali, scria despre ei în următorii 
termeni: „pare că e un dar al familiei ca toți mădularii ei să 
se bucure de un talent pe care românii știu a-l prețui”8. E 
adevărat că, un an mai târziu, în 1847, un alt cronicar, mult mai 
exigent, îi amenda drastic prestația din comedia Don Ranudo 
de Colibrados, după August von Kotzebue, din data de 8 
octombrie, zicând că „nici D. Luca Carageli (sic!), nici D-na 
Marița Costandineasca nu sunt în putere a împlini cel dăntâi 
rolul lui Don Ranudo, și cea de-a doua al soției sale. Ambele 
aceste role cer actori cari să cunoască apucăturele lumii ce[le]
i mari, cer nobleță, și nici unul, nici cealaltă, nu corespund 
la aceasta”9. (Ecouri ale acestui spectacol pot fi identificate 
în opera fiului protagonistului. De pildă, în 4 octombrie 
1885, I.L. Caragiale a publicat în Voința națională un articol 
foarte incisiv la adresa conservatorilor, asemănați cu „tipul 
caraghios din farsă, care crede, că dacă o avea el noroc, apoi 
câștigă la lotărie și fără bilet”10. Răsfoind Din carnetul unui 
vechi sufleor și citind despre farsele lui Iorgu, aflăm că în rolul 
lui Don Ranudo a apărut și Costache Mihăileanu – probabil 
înlocuindu-l pe Luca după eșecul de la premieră.) Reticența lui 
Luca față de profesia de actor e posibil să fi fost alimentată de 
postura stingheritoare de angajat și, prin urmare, subaltern al 
fratelui său mai mic (Costy fiind al doilea, în ordinea nașterii, 
dintre frați, venit pe lume după Luca și înaintea lui Iorgu și a 
celor două surori, Anastasia și Ecaterina). În 1849, cei trei frați 
au publicat la tipografia lui Winterhalder - fostul profesor de 
istoria artei de la Filarmonică - broșura Dreptatea popolului 
judece pe frații Carageali, în care își motivau neparticiparea la 
revoluția din anul precedent și respingeau cu toată fermitatea 
acuza de lipsă de patriotism11. (Calomniatorii pare că au adus 
în cauză inclusiv originile neromânești ale „clanului”, situație 
ce se va repeta, peste ani, cu autorul Scrisorii pierdute.) Luca 
s-a pretins cu această ocazie mai tânăr decât era în realitate, 
după cum observă Șerban Cioculescu. Exegetul își explică 
gestul lui tocmai prin această dependență supărătoare față de 
Costache, „adevăratul șef economic al familiei”, neexcluzând 
probabilitatea ca Luca să fi trecut chiar printre cunoscuți drept 
al doilea născut.12 O altă cauză a retragerii lui Luca din teatru 
poate să fi fost nesiguranța financiară și extrema precaritate 
a vieții de actor. Astfel, în Dreptatea popolului..., Luca, 
apărându-și onoarea, vorbește despre sărăcia sa moștenită13, 
precum și despre condiția sa mizeră actuală: „Că nu am știut 
linguși, este martor sărăcia mea, (...), că nu am înaintat, este 
martor că nu sânt vândut către nimeni. Am umblat și umblu 
trențeros”14... E aici un indiciu despre starea materială a cuplului 

pe cale de destrămare sau recent desfăcut, după un deceniu 
de conviețuire (deși pe Caliopi e mai greu să ne-o imaginăm 
la această vârstă în zdrențe, ea având faimă de femeie bine 
îmbrăcată, după spusele lui D. Teleor15, la fel ca și Iasomia, 
soția luxoasă a lui Costache, care și-a risipit averea încercând 
să-l ajute în păguboasa lui întreprindere teatrală). Luca a intrat 
secretar la Mănăstirea Mărgineni, din județul Prahova. I-a 
rămas credincios Ecaterinei - cu care a avut doi copii (Ion Luca 
și Lenci) - până la sfârșitul vieții. Spre finele anului în care 
i se năștea băiatul – splendidă coincidență! – se inaugura, la 
București, Teatrul cel Mare (viitorul Teatru Național), al cărui 
prim director-concesionar a fost nimeni altul decât Costache 
Caragiali, în asociere cu Ioan Andrei Wachmann. „Diletanții” 
s-au regrupat sub conducerea celor doi - inclusiv Costache 
Mihăileanu și Ralița Stoenescu, întorși de la Craiova. Caliopi 
nu mai figura însă între ei. 

G. Călinescu, în monumentala lui istorie a literaturii 
române, notează faptul că, în 1857, „strâmtorată din «lipsa 
vederilor»”, fosta consoartă a lui Luca a solicitat „să i se acorde 
un beneficiu întreg pe fiecare an”16 (asta însemnând fondurile 
rezultate din vânzarea biletelor la un spectacol dat în beneficiul 
său). În ianuarie 1859, o găsim pe lista văduvelor „ce sunt 
ajutate de Așezămintele Brâncovenești” (în număr de 246 la 
acea dată), semnată de Mitropolitul Nifon al Ungrovlahiei, 
administratorul acestora, ca beneficiară a unui ajutor bănesc în 
valoare de 31 de lei și 20 de parale (care se acorda lunar).17 
Majoritatea femeilor care primeau un astfel de ajutor locuiau 
în oraș și doar o mică parte la Azilul Domnița Bălașa, care intra 
în componența complexului de Așezăminte Brâncovenești.18 
Această însemnare (coroborată cu apelativul „madama” despre 
care am discutat mai devreme) pare să confirme istoria despre 
o primă căsătorie a Caliopei, anterioară mariajului ei cu Luca – 
căci el încă trăia pe vremea când ea primea asistență în calitate 
de „văduvă”. Ultimele informații din timpul vieții despre fosta 
primadonă a Filarmonicii, care au ajuns până la noi, datează 
de la sfârșitul anului 1881 – începutul lui 1882. Potrivit lui G. 
Călinescu, „în decembrie 1881, când era în etate de aproape 
șaptezeci de ani și «oloagă de un picior», (Caliopi, n.n.) cerea 
o mică leafă de la Teatrul Național. Comitetul îi aproba, la 
1 ianuarie 1882, 20 de lei ca pensie mensuală din fondul de 
rezervă”19. Datele diferă un pic la Șerban Cioculescu, care 
notează că în anul 1881, „la 30 februarie, Caliopi, septuagenară, 
aproape oarbă și oloagă de un picior, cere un ajutor și obține de 
la direcția Teatrului Național o pensie lunară de 20 de lei”20...   
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Azilul – sau „xenodohiul” (ori „xenodohionul”) 
– Domnița Bălașa, unde și-a sfârșit zilele Caliopi Caragiali, 
a fost înființat de către Domnița Bălașa, fiica lui Constantin 
Brâncoveanu, în 1751, în chiliile de pe lângă biserica cu 
același nume, ctitorită de ea, „și era încă de atunci rezervat 
numai pentru femei”21. În decursul deceniului 8 al secolului al 
XIX-lea a fost mutat într-un local special conceput pentru a-l 
adăposti, el ocupând un loc important „în economia interioară 
a Așezămintelor Brâncovenești”, după cum notează Emil și Ion 
Vîrtosu, autorii unei monografii dedicate acestora. „Noul azil 
se compunea din 32 apartamente, fiecare apartament având 
o săliță de intrare și două camere mobilate simplu, uniform 
și confortabil, fiecare apartament fiind destinat a fi locuit de 
trei «azilane». Mobilierul azilului e cumpărat în 1879 și între 
altele găsim: 30 candele a 8 lei, de alamă galbenă, de la Isac 
Godlieb; 30 icoane cu chipul Maicii Domnului, de la Anton 
Serafim, a 16,50 lei una; și 6 ceasornice, a 39 lei unul, de la I. 
Ionescu. Cu prilejul inaugurării azilului, în curte, se ridică și 
statua Domniței Bălașa, lucrată de Carol Stork, în 1880, pentru 
8000 lei”22. 

_____________
 P. Theullescu, sub rubrica „Teatrul național”, în 

Curierul românesc, anul XVIII, nr. 90, marți, 26 noiembrie, 
1846, p. 357.

2 Octav Minar, în scrierile sale fantasmagorice despre 
I.L. Caragiale, publică un portret pe care îl dă drept al lui 
Caliopi, dar care, în realitate, îi aparține soției lui Iorgu 
Caragiali, Elena Cecilia, actriță la rândul ei. Vezi Octav Minar, 
Caragiale, omul și opera, București, Editura Socec & Co, 
[1926?], p. 18, precum și I.L. Caragiale, Teatru, vol. I, ediție 
critică de Octav Minar, București, Editura Socec & Co, 1924, 
p. XX.

3 E vorba de o fotografie cu Marietta Bârsan (Sadova) 
și Marietta Rareș în rolul pajilor din piesa Trandafirii roșii de 
Zaharia Bârsan. Vezi Ioan Massoff, Teatrul românesc. Privire 
istorică. Teatrul românesc în perioada 1913-1925, vol. V, 
București, Editura Minerva, 1974, p. 572. 

4 Vezi Aristizza Romanescu, 30 de ani. Amintiri, 
București, Editura Librăriei Socec & Co, 1904, pp. 151-153.

5 Vezi Mirroring men: the actress in drag [Oglindindu-i 
pe bărbați: actrița în travesti], un interesant eseu, din care 
am preluat sugestii privind implicațiile travestiului feminin 
în teatru, cu exemplificări din istoria teatrului englez de secol 
XIX, semnat de Jacky Bratton, în The Cambridge Companion 
to The Actress [Ghidul Cambridge cu tema Actrița], editat de 
Maggie B. Gale și John Stokes, Cambridge University Press, 
2007, pp. 235-252.

6 Șerban Cioculescu, Viața lui I.L. Caragiale, ediția a 
III-a, București, Editura Humanitas, 2012, p. 32.

7 Apud Marin Bucur, Opera vieții. O biografie a lui I.L. 
Caragiale, București, Editura Cartea Românească, 1989, p. 
10.

8 G. I. Wernescu, cronică la O soaré la mahala sau 
Amestec de dorințe de Costache Caragiali, sub rubrica „Teatrul 
Național”, în Curierul românesc, anul XVIII, nr. 87, marți, 12 
noiembrie 1846, p. 346.

9 I. Ganescul, „Revista teatrală”, în Curierul românesc, 
anul XIX, nr. 32, joi, 16 octombrie 1847, p. 127.

10 I. L. Caragiale, À la Don Ranudo de Colibrados, în 
Opere. Publicistică, vol. IV, ediția a doua, revăzută și adăugită  
de Stancu Ilin și Constantin Hârlav, prefață de Eugen Simion, 
București, Editura Fundației Naționale pentru Știință și Artă, 
2011, p. 339.

11 După propriile mărturisiri, în timpul Revoluţiei de 
la 1848, de frica holerei care bântuia în vecinătate, Costache 
Caragiali s-a refugiat cu numeroasa-i familie (12 suflete!) 
la Budeşti, pe moşia protectorilor săi Iancu și Anica Manu. 
Bolnav de friguri, nu a luat parte la mișcarea care a culminat cu 

femeia pe scena românească

proclamația de la Islaz. De altfel, el își recunoaște și o anumită 
reticență: „mi-am zis, ca strein nu se cuvine să iau parte în 
vrajbă de familie” (v. Costache Carageali, în Dreptatea 
popolului judece pe frații Carageali, București, Tipografia 
Vinterhalder, 1849, p. 11). A donat, însă, în lipsă de bani, o 
bijuterie de-a sa şi una de-a soţiei în contul Pruncului Român, 
foaia-tribună a revoluţionarilor: „Deşi strein şi calomniat 
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mă azi în lipsă de bani, trimit Pruncului un inel al meu de 
diamant şi o podoabă de granate a soţiei mele. Binevoiţi 
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adunării (...). Sacrifiţiul este mic, dar şi puterile mele de astăzi 
sunt mici, dea Domnul să mă însănătoşesc, să poci lucra şi 
zeciuiala muncilor mele o depui la casa colecţii” (apud Florin 
Tornea, Un artist cetăţean: Costache Caragiale, Bucureşti, 
ESPLA, 1954, pp. 57-58). Pantazi Ghica avea să confirme 
ulterior sentimentele pro-revoluţionare ale lui Costy într-un 
emoționant articol omagial pe care i l-a închinat postmortem: 
„Era o şcoală Teatrul lui Costache Caragiali, o şcoală măreaţă, 
utilă şi frumoasă; pe scena lui s-a cântat imnul la revoluțiunea 
de la 1848, la a cărei pregătire el participase propagând în 
acţiune principiile regeneratoare ale revoluţiunei franceze”, 
Pantazi Ghica, „Costache Caragiali”, în Revista literară, anul 
VII, nr. 1, ianuarie, 1886, p. 66. Posibil ca suspiciunile care au 
planat asupra Caragialeștilor să fi fost generate de asocierea 
lor cu logofătul Iancu Manu, Șeful Poliției Capitalei (agă) 
sub Gheorghe Bibescu și un om foarte urât de o parte dintre 
revoluționarii de la 1848. În timpul Revoluției acesta a trebuit 
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portret necruțător, într-o carte cu pronunțate accente polemice 
(v. I.G. Valentineanu, Biografia oamenilor mari scrisă de un 
om mic, Paris, Place du Panthèon, 1859, pp. 104-110). Trebuie 
însă amintit aici și rolul pozitiv jucat de familia Manu înainte 
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încânta asistența cu cântecele ei. 

12 Șerban Cioculescu, op. cit., p. 32.
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Minerva literară ilustrată, an V, nr. 217, 5 ianuarie 1914, p. 7.

16 G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini 
până în prezent, ediția a II-a, revăzută și adăugită, ediție și 
prefață de Al. Piru, București, Editura Minerva, 1982, p. 1002.

17 Emil Vîrtosu, Ion Vîrtosu, Așezămintele Brâncovenești. 
O sută de ani de la înființare: 1838-1938, Documente pentru 
istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum 
și a Spitalului Brâncovenesc, vol. I, București, Epitropia 
Așezămintelor Brâncovenești, p. 206.

18 Ibidem, p. 207 (nota de subsol 2). 
19 G. Călinescu, op. cit., p. 1002.
20 Șerban Cioculescu, op. cit., p. 13.
21 Emil Vîrtosu, Din trecutul Așezămintelor 

Brâncovenești (prefață), în Emil Vîrtosu, Ion Vîrtosu, op. cit., 
p. XV.

22 Ibidem, pp. 192-193 (nota de subsol 2).
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Kolbein FALKEID

Lars Saabye Christensen stăruie în două 
cuvinte atunci când îl citește pe Kolbein: autenticitate 
și melodism. Pentru el, Kolbein e un poet consecvent, 
niciodată previzibil, care a navigat după o stea stabilă 
pe firmamentul tulburat al inimii. Și pe acest firmament 
personal se găsesc simultan un marinar și un crab; două 
umbre care se luptă pentru întâietate, nomadul și țăranul. 
Un vers din Anticameră descrie natura duală:

Stăteam în anticameră

totul era gol și calm

și priveam în oglindă

la altul decât mine.

Am întrebat temător

cine e și ce dorește.

Ne-am făcut semn amândoi

și a șoptit: «Pe tine».

Kolbein Falkeid se naște în 1933, Haugesund, 
un oraș portuar mic la nord de Stavanger. Debutează 
relativ târziu, la treizeci de ani, dar de atunci, timp de o 
jumătate de veac, e printre cei mai citiți poeți norvegieni, 
datorită unei poezii filosofice dar accesibile. Câteva 
poezii din volumul său de debut Printr-un ciob de sticlă 
au fost traduse mai jos. Totuși, autorul consideră că nu a 
scris cu adevărat decât în urma sinuciderii fiicei, Helga. 
De atunci a început să trăiască o luptă necontenită cu 
neființa Helgăi. În locul ei, în trupul autorului, al tatălui, 
s-a creat -după metafora autorului- o cameră închisă 
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care adăpostește un gol ce nu răspunde niciodată. Din 
durerea imensă s-a desprins Un alt soare (1989), o 
terapie pură și cel mai cunoscut volum al său. Autorul 
mărturisește, și simte, că pentru moartea unui părinte 
e nevoie de aproximativ doi ani, însă pentru pierderea 
unei fiice e nevoie de restul vieții. După Un alt soare 
a crezut că nu va mai scrie niciodată. S-a înșelat. A 
compus versuri pentru trupa folk-rock Vamp (înființată 
în 1991, Haugesund). Despre ultimul său volum Ochiul 
și realitatea (2014) s-a spus că e o profundă mărturie 
umană despre lupta pe care toți trebuie să o ducem, 
tineri sau bătrâni, bărbați sau femei. Lupta împotriva 
a tot ce vrea să înăbușe și să sfarme viața noastră: 
absurdități, descurajări, anxietatea morții și demonii 
incertitudinii (Arne Hugo Stølan). Printre suprarealiști, 
ochiul deschis oferă imaginea realității, dar o realitate 
falsă, o oglindă falsă. Realitatea nu se află atunci în 
afară, ci înăuntru, în spatele ochiului închis. În aceste 
ape își va umezii Kolbein Ochiul și realitatea. 

În general poeziile lui Kolbein sunt scrise în 
vers liber. Puține sunt compuse în dimetru iambic, care 
de altfel îngreunează o traducere în română datorită 
lexicului norvegian productiv în cuvinte mono și 
bisilabice. Versul tradus mai sus, din Anticameră, are 
șapte-opt picioare metrice și am reușit să-i păstrez 
măsura traducându-l. Pe lângă versuri a mai scris 
nonficțiune și o piesă de teatru, Teroriștii (1980). E și 
traducător.

    Traducere și 
prezentare de Ciprian Caila

 Nihilist

Cunoști minciuna?
Un amic impunător.
El stă înăuntrul meu într-un loc
dictatorial și comandă.

Vocea lui e șoptită
dar vădită și limpede de clară.
El intuiește tot
ce omul întreprinde.

Cunoști minciuna?
Mintea îi e moartă și rece.
E un zeu care poruncește:
-AFLĂ-MĂ ÎN TOT!
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 Când dormi
Când dormi,
noaptea veghează ca o credincioasă
slugă neagră la căpătâiul tău.
Unde gândul ți-e liniștit și așezat
Atunci dormi!

Oameni se zbat în
suflul adierii calme a zilei.
Toți sunt în drum spre casă.
Când dormi, ești întotdeauna
unul dintre ei.

Timpul regresează
pe chipul tău. Zâmbet de copil în
visul de dimineața devreme
șterge ușor colțul gurii tale,
când dormi.

Când dormi,
se afundă în mine un ac de rușine.
Și eu îți mângâi obrazul.
Om minunat, iartă-mă
când dormi.

 Un alt soare

Liniște în jurul bărcii, liniște
ca stelele când pământul e stins
și cuvântul oamenilor,
bâjbâie după gânduri și visează uitat.
Așez anii
fiecare în vama sa,
îi scufund și îi ridic.
Ascultă.

Plescăitul mic al picăturilor în mare
cimentează liniștea.
Încet, spre un alt soare,
îndrept barca în ceață:
Nimicul dens al vieții.
Și vâslesc, vâslesc.

 Invidiez

Invidiez toți copiii
care desenează linii în nisip
și râd și țipă--
toți mucoșii obraznici
care îl invocă pe Diavol fără teamă
și își tatuează pieptul!
Invidiez bărbatul cu valiza

care nu ia taxiul
dacă poate merge--
și bătrânul
care încă nu a fost la doctor
și nu și-a luat tensiunea!
Invidiez țăranul din vest
care-și unge sirop pe pâine
și vâslește jumătate de milă până la prăvălie
după cafea--
Și invidiez soția obosită
care îl citește pe poetul nostru cel mai iubit
și cu pământ în ochi întreabă:
-El se desprinde?

 Studiu din sala de lectură

Așa îmi voi aminti de tine! Stând în colțul camerei
cu privirea grațios aplecată asupra cărților -
tăcutele, răbdătoarele cărți de pe masă
cu oștiri de litere care te îndeamnă să citești.
Așa îmi voi aminti de tine. Prima dată așa -
Și părul tău care întotdeauna pare proaspăt spălat
și ciufulit ca o fetișcană după gât, unde
degetele tale albe în zadar caută
o singură stingheră
urmă de buclă!

Prima dată așa.
Și pe urmă -
cu privirea ațintită pe un impenetrabil
cer albastru de octombrie
prin singura fereastră a camerei -
Așa îmi voi aminti de tine!
Și de mine îmi voi aminti -
lângă tine în cameră
și printre cărți -
dar departe și înstrăinat față de
povestea  pe care ai citit-o
în cartea albastră a cerului de octombrie

biblioteca babel
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Rodica GRIGORE

Ezra Pound, „il miglior fabbro” 

Marea importanţă a lui Ezra Pound nu trebuie 
căutată doar în cele mai bune pagini de poezie pe care 
le-a scris (cum ar fi, de pildă, textele incluse în Canzoni 
– 1911 sau Ripostes – 1912, Omagiu lui Sextus Properţiu 
– 1918, Hugh Selwyn Mauberley – 1920 ori primele 
Cantos-uri) sau în eseurile critice pe care le-a elaborat 
(şi care abordează o arie vastă de probleme şi preocupări, 
pornind de la teoretizarea unor aspecte de teorie a lecturii 
şi ajungând la analizarea operei câtorva dintre marii 
săi contemporani), ci poate mai cu seamă în influenţa 
generală pe care a exercitat-o asupra unei întregi epoci. 

Pound a intuit încă de la începuturile sale literare 
că, în ciuda elementelor formale sau de conţinut pe care 
le prelua de la predecesorii săi, miza lui era să impună 
un alt mod de a scrie poezie şi, de asemenea, să deschidă 
calea spre un nou tip de interpretare a literaturii şi culturii 
anterioare. Ideea sa cu privire la revoluţia modernă, acel 
„Risorgimento” despre care a vorbit nu o dată, s-a modificat 
adesea şi, în cele din urmă, s-a dovedit a fi dezastruoasă 
din punct de vedere politic. Căci destinul său de expatriat 
a dus spre o inevitabilă tragedie după ce preocuparea sa 
de-o viaţă legată de evidenţierea interacţiunii dintre artă 
şi economie l-a determinat să sprijine ideile lui Mussolini, 
ulterior fiind acuzat de trădare, închis într-o cuşcă, la Pisa, 
iar apoi internat într-un spital de psihiatrie, la Washington. 

Născut în Statele Unite ale Americii, la Hailey, 
Idaho, în 1885, Ezra Pound a intrat de timpuriu în 
contact cu universul cultural european (ajunsese pentru 
prima dată în Europa pe când avea treisprezece ani), 
începând să scrie sub semnul tradiţiei romantice şi a 
poeziei trubadureşti. Însă preocupările sale în materie de 
lirică acopereau teritorii mult mai numeroase, pornind 

de la Swinburne ori Browning (a căror influenţă este 
detectabilă în primele sale poeme) şi ajungând la François 
Villon, Lope de Vega sau poezia provensală. Iar toate 
acestea aveau să se combine cu apropierea sa de tehnica 
simbolistă, dar şi cu elemente impresioniste sau cu 
fascinaţia pentru civilizaţia asiatică (japoneză, cunoscută 
prin intermediul scrierilor lui Lafcadio Hearn, şi chineză, 
cu care se familiarizează datorită lui Ernest Fenellosa). 
Însă dincolo de aceste elemente se găseşte fondul prin 
excelenţă american al operei sale, precum şi importanţa 
liricii lui Walt Whitman, echivalat chiar de Pound, la nivel 
simbolic, cu însăşi America. 

Dar, dezamăgit de provincialismul poetic american, 
Ezra Pound pleacă în Europa, publicând la Veneţia 
primul său volum de poeme, A Lume Spento (1908), o 
culegere în care se vede cu claritate înrâurirea pe care 
o avea asupra sa, pe atunci, opera lui Swinburne şi care 
evidenţiază ideea fragilităţii universului uman, specifică 
decadentismului european. Ulterior, poetul se va stabili 
la Londra, unde, asemenea lui Gertrude Stein, aflată la 
Paris, va descoperi o atmosferă de efervescenţă artistică, 
deloc lipsită de accente de revoltă faţă de trecut şi propice 
celor mai diverse experimente estetice. În opinia grupării 
de care Pound se apropie acum, linia tradiţiei moştenite 
de la poeţii romantici şi victorieni era epuizată, astfel că 
poetul contemporan trebuia să depăşească vechiul stadiu 
de orator sau chiar pe acela de etalon spiritual, pentru a 
deveni explorator (şi experimentator!) al tuturor tehnicilor 
avangardiste. Această nouă poetică – adesea vehementă şi 
militantă – avea, însă, numeroase surse, printre care se 
regăseau elemente ale revoltei simboliste din anii 1890, 
în special poziţia lui W. B. Yeats, dar şi modelul poeţilor 
metafizici englezi şi intelectualismul lui John Donne, 
precum şi accentele ironice ale poeziei simboliste franceze 
reprezentate de Laforgue sau Corbière, sau, oarecum 
neaşteptat, concizia liricii nipone din poemul tanka sau 
haiku, acestea stimulând în mod evident preocuparea 
lui Pound pentru definirea ideogramelor. Desigur, figura 
esenţială a acestui moment era, la Londra, T. S. Eliot, a 
cărui operă va fi susţinută fervent Ezra Pound, cel care 
va şi edita The Waste Land (1922), text ce va fi, de altfel, 
dedicat chiar lui Pound, „il miglior fabbro” (Eliot prelua, 
aici, caracterizarea succintă pe care o făcuse Dante lui 
Arnaut Daniel).     

Ştiind cum să asimilieze toate influenţele exercitate 
asupra sa, pe care, de altfel, şi le-a asumat creator, Ezra 
Pound s-a dovedit a fi, de la bun început, un spirit inovator 
care, amănunt esenţial, a urmat toate treptele devenirii 
noii poetici pe care o susţinea nu doar ca un promotor 
al ei, ci ca principalul său creator şi teoretician. Fără 
Pound, două linii diferite ale tradiţiei, cea anglo-saxonă 
şi cea americană, nu s-ar fi putu unifica în acel amestec 
specific care, ulterior, va determina saltul calitativ al 
amândurora. Astfel, Pound va face cu uşurinţă pasul de 
la spiritul decadentismului la modernism, putându-se 
observa cum monologurile dramatice à la Browning sau 
fragmentele ce duc cu gândul la lirica trubadurilor fac 
treptat loc unei modernităţi numite pe drept cuvânt de 
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critica literară „o modernitate clasică”, pe care o regăsim 
în Personae (1909) sau Canzoni (1911). Desigur, figuri 
ce par desprinse din imaginarul romantic sau prerafaelit 
apar în aceste volume: „E a Evanoei/ Casa clădită nu 
cu mâinile/ Ci de-undeva, dincolo de căile lumeşti/ 
E aurul ei răspîndit, mai sus, jur împrejur, şi împletit/ 
Feluri ciudate, ziduri, s-au înălţat de aici.// Şi am văzut 
Doamna mea, oprită în soare,/ Părul ei împresurînd-o, 
un mănunchi de aripi,/ Şi roşie lumina soarelui, scăldînd 
întregul timp.// Şi am văzut-o acolo, în casa ei,/ Cu şase 
mari safire prinse în pereţi,/ Nu mult prea sus, în romburi, 
cît să-i ajungă la genunchi,/ Toată mantia ei ţesută în aur 
palid.” (Casa splendoarei) Imagini asemănătoare vor 
popula şi Ripostes, volumul următor, însă, în realitate, 
ele sugerează, de fiecare dată, splendoarea evanescentă 
a frumosului ori a idealului, transformându-se în 
coordonatele principale ale acelei unităţi esenţiale pe 
care Pound, asemenea altor contemporani ai săi, o găsea 
în însăşi forma poemului, în complexul reprezentat de 
suprapunerea dintre imaginea poetică şi limbaj: „Aurie 
se înalţă casa, în portal te-am văzut/ pe tine, minune, 
tristă în ţesătura subţire, un/ semn. Viaţa a murit în flacăra 
lămpii, pîlpîitoare/ zvîcnind în uimire.//  S înger i i , 
îngheţate în rouă, rozele se închină unde/ tu, depărtată, 
înaintînd în soarele fermecat,/ sorbi viaţa pămîntului, 
văzduhului, voalurile/ învăluindu-te aurii.// Verzi sunt 
cărările, suflarea cîmpurilor este a ta acolo,/ deschisă 
e lumea, dar mersul aspru al oţelului/ întunecată l-ai 
îndrăznit şi temutul văzduh/ s-a despicat la trecerea ta.// 
Grăbită în îndrăzneală, tu, în scoica de aur, a-/ runcînd 
în lături mantia trupului venit-ai/ neabătută cu fruntea 
strălucitoare, şi asmuţită lumina/ s-a stins peste trupul 
tău.// Umărul sculptural dezgolit, gîtul pulsînd în/ fîşii de 
lumină îngemănate, cea mai frumoasă/ dintre fiinţe, firav 
albastru, vai mie!/ curînd risipită.” (Apparuit)

Şi chiar dacă Pound, în The Spirit of Romance 
(1910 – la origine un ciclu de conferinţe pe care le-a 
ţinut la Londra cu privire la literatura romanică) părea 
să caute un soi de renaştere romantică, modul în care o 
prezintă este numit de el însuşi „clasic”, nimic altceva 
decât o formă subtilă de recuperare (e drept, selectivă) 
a trecutului şi a unei întregi tradiţii culturale menite să 
contribuie la depăşirea oricărei forme de provincialism. 
Soluţia estetică susţinută de Pound era, la fel ca şi pentru 
T. S. Eliot, chiar dacă finalitatea demersului urma să fie 
diferită, acel cosmopolitism întemeiat pe ceea ce Henry 
James numea „darul american de asimilare creatoare 
a altor culturi”. Tradiţia nu e pur şi simplu moştenită, 
afirma Eliot, ci trebuie mereu câştigată şi asumată prin 
intermediul exerciţiului unei spiritualităţi creatoare, 
Pound susţinând includerea în categoria acestei tradiţii 
nu doar a trecutului cultural european, ci şi a celui 
oriental, accentuând tocmai rolul poetului – acela de 
a deveni un agent al culturii şi un element esenţial în 
rezolvarea tuturor punctelor de criză ce marcau epoca. În 
acest fel, în linii mari, între anii 1914 şi 1920, perioada în 
care Eliot şi Pound au fost implicaţi în mai multe proiecte 
comune, ei au reuşit să transforme fundamental peisajul 

cultural anglo-american şi să impună ceea ce ulterior va 
purta numele de modernism poetic. 

Convins că Londra are nevoie de o mişcare 
literară care să poată da replica modelelor avangardiste 
franceze şi care să exprime noua estetică postromantică 
şi postvictoriană pe care o apăra, Pound va susţine 
imagismul, orientare care va aduce laolaltă, fie şi temporar, 
artişti suficient de diferiţi, de la Hilda Doolittle la James 
Joyce, dar pe care capacitatea lui Pound de a formula 
idei cu putere de manifest literar îi situa, fie şi temporar, 
pe aceeaşi lungime de undă. Considerat în general o 
teorie neosimbolistă, imagismul (de influenţa căruia 
nu va putea scăpa nici unul dintre creatorii de expresie 
engleză ai vremii) avea să devină una dintre tendinţele 
majore din poezia secolului XX, în primul rând deoarece 
reuşea să sintetizeze o direcţie estetică modernistă într-
un set clar formulat de idei, subliniate de Pound în 
Retrospect: tratarea directă a obiectului, fie el obiectiv sau 
subiectiv, eliminarea oricărui cuvânt care nu contribuie la 
prezentare, privilegierea frazei muzicale, iar nu a ritmului 
de metronom. Accentuând natura concretă a limbajului 
literar şi responsabilitatea poetului în acest domeniu, 
Pound definea imaginea drept „prezentarea unui complex 
emoţional şi intelectual într-o singură clipă”, câtă vreme, 
spre deosebire de alegorie, simbolul imagist nu conferă 
un sens unic, ci tinde spre exprimarea concretului, cu 
scopul declarat de a elibera energia poetică. 

Asemenea doctrinelor formaliste de mai târziu, 
imagismul punea limbajul înaintea realităţii, căci, după 
cum va spune un adept al mişcării, Archibald MacLeish, 
„un poem nu trebuie să însemne, ci să fie”. Aşadar, ceea 
ce era universal în artă în general şi în lirică în special 
nu era considerat a proveni de dincolo de limbaj, ci din 
chiar posibilităţile infinit combinatorii ale acestuia. 
Poetul nu va mai fi, prin urmare, vizionarul whitmanian 
sau idealistul doritor să asimileze întregul univers, ci 
spiritul ironic, scepticul perpetuu, aşa cum se vădeşte în 
unele texte ale lui Wallace Stevens sau (mai cu seamă!) în 
figura clarvăzătorului orb din Tărâmul pustietăţii al lui T. 
S. Eliot. Poezia renunţă la caracteristicile care o puneau în 
legătură cu orice fel de ficţiune narativă, devenind expresie 
a scepticismului impersonal postromantic al modernităţii. 
Pentru a ilustra pe deplin noua orientare, Pound alcătuieşte 
şi publică, în 1914, antologia Des Imagistes, care reuneşte 
texte semnate de Hilda Doolittle (H. D.), James Joyce, D. 
H. Lawrence sau William Carlos Williams, el însuşi fiind 
preocupat în mod absolut de descoperirea modalităţilor 
celor mai adecvate de exprimare a transfigurării formei 
ce izbucneşte din cotidianul banal pentru a atinge nivelul 
suprem al universului divin. De aici metoda „super-
poziţionării”, evidentă în mai multe texte ale sale datând 
din această perioadă, poate mai cu seamă în poemul de 
doar două versuri Într-o staţie de metrou, care ilustrează 
cu prisosinţă această tehnică. Chipurile umane şi petalele 
care le reprezintă implicit sunt puse pe acelaşi plan 
de semnificaţii, Pound depăşind stadiul unei simple 
metafore, unde „acesta” ar fi substituit prin „acela”. 
Imaginea e simultană şi, tocmai de aceea, pregnantă, 
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având efectul de-a dreptul vizual al ideogramelor chineze 
sau al poemului haiku de care Pound era fascinat.

Primul Război Mondial şi ororile sale au 
accentuat, în mai multe feluri, problema revoluţiei 
estetice a modernismului – în contextul căruia Pound 
rămâne una dintre figurile centrale – confirmând şi 
consacrând sfârşitul oricărei celebrări de tip postromantic, 
dar şi optimismului istoric al epocii victoriene. Pound a 
resimţit efectele conflagraţiei mondiale în mod direct, 
momentul acesta reprezentând impulsul care îl determină 
pe poet să-şi exprime dezamăgirea profundă în faţa unei 
lumi incapabile să stăvilească ororile şi să-şi oprească 
marşul spre dezastru. Aspectele acestea se regăsesc în 
Hugh Selwyn Mauberley (1920), în vreme ce viziunea 
apocaliptică privind colapsul culturii Lumii Vechi apare 
extraordinar exprimată în Omagiu lui Sextus Properţiu 
(1919), o traducere-adaptare din poetul latin, definitivată 
în aceeaşi perioadă în care Pound începea să lucreze la 
marea operă a vieţii sale, Cantos. 

Poezia lui Ezra Pound publicată până în anul 1920 
demonstrează preocuparea scriitorului de a relua, de a 
rescrie şi de a înnoi forme mai vechi – şi consacrate – ale 
expresiei lirice. Astfel, poezia provensală şi monologul 
dramatic de care Pound se foloseşte frecvent reprezintă 
modalitatea specifică pe care el o descoperă pentru a 
unifica forma şi fondul la nivelul textului poetic. Demersul 
lui Pound este, însă, mai complex decât ar putea părea la 
prima vedere, căci el înlocuieşte, de pildă, arabescurile 
specifice lui Swinburne cu precizia lui Arnaut Daniel, dar 
şi uneori excesiv de elaboratele structuri prerafaelite cu 
concizia imagismului. 

Descoperirea providenţială pe care o face Pound, 
exact în această epocă, cu privire la necesitatea clarificării 
viziunii imagiste, revelaţia poeziei chineze, aşa cum 
se vede în volumul Kitai (1915), precum şi faptul că 
poetul a editat, în 1919, lucrări ale lui Fenollosa despre 
cultura chineză au avut darul de a-i clarifica sistemul 
poetic şi estetica. Deloc întâmplător, în această etapă a 
creaţiei sale, Pound recurge adesea la strategia măştilor 
poetice – din nou deloc întâmplător unul din volumele 
sale publicat la Londra, în 1909, fiind intitulat tocmai 
Personae. Modalitatea aceasta de expresie se va regăsi şi 
în Cantos, însă este esenţial că încă de pe acum poetul 
îşi elaborează majoritatea tehnicilor, nu o dată ducându-
le la perfecţiune. Iar dacă cel dintâi volum al lui Pound, 
A Lume Spento, apărut în Italia, subliniază importanţa 
tradiţiei culturale, scrierile ulterioare vor demonstra 
capacitatea scriitorului de a se despărţi de aceasta şi de a 
trasa cu hotărâre principiile modernismului. 

Şi chiar dacă primele volume ale lui Pound 
trimit în mod clar la imaginarul sfârşitului epocii 
victoriene şi la universul prerafaelit al culorii şi imaginii 
ce accentuează întotdeauna frumosul, poetul urmează 
modelul lui Tennyson şi Browning, sau chiar pe cel al lui 
Yeats, cei care, înaintea sa, în spaţiul de limbă engleză, 
începuseră să atribuie emoţia unei alte voci poetice, o 
aşa numită „persona”. Termenul, se ştie, îşi are originea 
în obiceiul actorilor romani de a purta măşti de argilă 

în timpul spectacolelor, cuvântul latin pentru mască 
fiind „persona”, acesta desemnând atât persoana, cât şi 
masca sa, deci imaginea reprezentată, străină, desigur, 
dar temporar asumată complet. Întemeindu-şi practica 
pe studiul literaturilor romanice, Pound s-a apropiat de 
sursa trubadurescă a poeziei lirice moderne şi a avut în 
vedere o adevărată istorie personalizată a acesteia. Prin 
urmare, gustul său vădit eclectic va pune alături literatura 
provensală a veacului al XII-lea, China secolului al 
VIII-lea şi Roma Epocii Imperiale. Din această ultimă 
sursă provine preferinţa sa pentru textul poetic de mici 
dimensiuni, adesea epigramatic, vizând aspecte ale 
contemporaneităţii, aşa cum se vede în Omagiu lui Sextus 
Properţiu şi în Mauberley. 

Ideile sale estetice, ilustrate de The Spirit of 
Romance şi nuanţate, ulterior, de ABC of Reading 
(1934), demonstrează importanţa pe care Pound o 
acorda nu doar tradiţiei literare ca atare, ci şi tehnicilor 
specifice celor vechi. Astfel, concizia venită pe 
filiera literaturii asiatice şi reţinerea caracteristică 
liricii lui Dante sau Arnaut Daniel reprezintă idealuri 
ce trebuie atinse şi care nu ţin doar de formă, ci 
contribuie la exprimarea ideii poetice. De asemenea, 
metrica provensală se întrevede, dacă ţinem seama de 
esenţa muzicală a poeziei, mereu subliniată de Pound 
(„melopeia”, aşa cum o va numi el mai târziu). De 
aceea, o serie de poeme din perioada de început a lui 
Pound mai cu seamă Cino şi Lângă Perigord par a imita 
stilul provensal, atât din punct de vedere strict poetic, 
cât şi general cultural. Near Perigord, text inclus în 
volumul Poetry (1915) aduce în prim-plan vocea lui 
Bertran de Born, un trubadur de secol XII, care se 
adresează unei femei pe care o iubeşte, dar care nu 
poate fi a lui. Prin permanenta pendulare între aluzie 
şi acţiune, Pound explorează, aproape fără ca cititorul 
să realizeze pe deplin, legătura complicată dintre iubire 
şi interesul politic, Betran de Born utilizând strategii 
poetice pentru a submina puterea inamicului său. Cino 
(text care poartă menţiunea „Campagna, Italia, 1309, 
pe drumul mare”) utilizează aproximativ aceeaşi 
strategie, nuanţând, însă, procedeele: „Puah! Am cântat 
femeile din trei oraşe/ Dar totuna e;/ Şi voi cânta despre 
soare.// Buze, vorbe, şi le prinzi în plasă,/ Vise, vorbe, 
şi ele-s ca giuvaiere,/ Descântece stranii de zeitate 
bătrână/ Corbi, nopţi, ademenire:/ Şi ele nu-s;/ Fiind 
schimbate-n suflete ale cântecului.// Ochi, vise, buze 
şi noaptea se duce./ Fiind eu pe drumuri încă o dată/ 
Ele nu-s./ Uitând în turnurile lor cum ne-am acordat/ 
Cândva suflul pentru cântat/ Îşi reped visul asupră-ne 
şi/ Gemând spun: De-ar fi Cino,/ Pătimaşul Cino, al 
ochilor încreţiţi,/ Duhliul Cino, al râsului iute,/ Cino 
al îndrăznelii, poznei,/ Uşor de ispititul Cino, voinicul 
tagmei/ Ce bate drumuri vechi prin lumină sub soare,/ 
De-ar fi Cino al Lăutei aici!” 

Ulterior, Pound va fi convins că „dulcele stil nou” 
al poeziei italiene a secolului al XIII-lea (reprezentată de 
Dante, Cavalcanti sau Cino da Pistoia) descinde tocmai din 
tradiţia poeziei provensale. În aceeaşi perioadă a creaţiei 
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sale, Villon devine treptat una dintre figurile cele mai 
semnificative, asta fără să însemne că scriitorul ar ignora 
influenţa poeziei victoriene sau a predecesorilor anglo-
saxoni. Însoţind viziunea neovictoriană, cumva desprinsă 
din gândirea lui Matthew Arnold, pe care o demonstrează 
creaţia de acum a lui Pound, eseurile sale privesc cultura 
ca pe un element esenţial, dar care trebuie întotdeauna 
evaluat cu atenţie, câtă vreme „marea artă nu depinde de 
confort”, după cum scrie el.  Poetul va căuta, prin urmare, 
întotdeauna concretul, nu simpla abstracţiune, elementul 
specific şi definit, iar nu generalul. 

Sestina: Altaforte e un poem inclus în Exultations 
(1909), un volum ce demonstrează încercarea lui Pound 
de a determina – de a produce! – înnoirea poeziei de limbă 
engleză şi deopotrivă a energiei poetice prin apropierea de 
tradiţia versului provensal. Pierre Vidal bătrân ilustrează 
aceeaşi preocupare, iar aceste texte stau mărturie că, 
într-un fel sau altul, vremea vechiului stil, stilul baladei 
şi madrigalului, a apus, locul acestuia fiind luat de 
monologuri dramatice sau de accentele de critică socială, 
juxtapunerea de această factură subliniind interconectarea 
între tradiţie şi viziunea unei lumi noi. Adesea, tonul pare 
a ţine de estetica decadenstimului, însă în acelaşi timp este 
clară noua energie poetică pe care tot el o prefigurează. 

Importanţa recursului la măştile poetice (aceste 
„personae” atotprezente într-o anumită etapă a liricii 
lui Pound) este covârşitoare cu atât mai mult cu cât, 
în acest fel scriitorul utilizează o voce care nu este 
a sa, dar pe care şi-o asumă, textul devenind, astfel, 
plin de tensiune dramatică, dar, deopotrivă, de energie 
lirică. Poetul se poate, deci, ascunde în spatele figurilor 
cu care jonglează, iar Pound pare atât modern, cât şi 
tradiţional prin excelenţă, demonstrând pe de o parte 
apropierea de o metodă specifică poeziei provensale, 
cunoaşterea perfectă a predecesorilor direcţi din spaţiul 
cultural de limbă engleză (a se vedea mai ales cazul lui 
Browning, cu volumul său, Dramatis Personae, datând 
din 1864), cât şi capacitatea de a se detaşa, prin ironie, 
de acestea.

Din această perioadă a începuturilor datează şi 
predilecţia lui Pound pentru tema călătoriei, cea care îi 
va străbate întreaga operă, de acum şi până la ultimele 
texte din Cantos; imaginea lui Odiseu şi a peregrinărilor 
sale e prezentă, tocmai de aceea, atât în Mauberley, cât şi 
în opera deplinei maturităţi. Aceasta reprezintă, dincolo 
de semnificaţiile simbolice care îl apropie pe poet de 
marele roman al lui Joyce, Ulise, şi dorinţa lui Pound de 
a concepe şi a înţelege poezia drept univers privilegiat, 
capabil să depăşească orice condiţionare spaţio-temporală 
şi chiar să se situeze mai presus de curgerea istoriei.

Iar dacă mai cu seamă după 1912 devine evident 
efortul lui Pound de a explora noi tărâmuri ale poeziei, 
în efortul declarat de a se îndepărta cât mai mult de 
tradiţionalul principiu mimetic, imagismul apare drept 
calea cea mai adecvată de a atinge acest deziderat. Însă 
precizia poetică atât de căutată nu se regăseşte doar în 
concisul poem Într-o staţie de metrou, ci în întregul volul 
Kitai, unde Pound pune în versuri o serie de traduceri ad 

litteram ale lui Fenollosa din opera lui Li Po, accentuând 
de fiecare dată detaliul, de natură să creeze, într-o clipită, 
o întreagă atmosferă – în cel mai înalt grad poetică, 
confirmându-se astfel aserţiunea lui Eliot: „Pound e 
inventatorul poeziei chineze pentru epoca noastră.”     

În privinţa ironiei (elementul esenţial, în opinia 
lui Octavio Paz, pentru devenirea poeziei moderne în 
adevăratul sens al cuvântului), sursa fundamentală a 
lui Pound e opera lui Jules Laforgue, în care descoperă 
note de satiră socială pe care le simte înrudite cu cele 
din lirica provensală. În paranteză fie spus, Pound îl 
recepta pe însuşi Henry James ca pe un mare scriitor 
satiric, explicându-şi lectura prin numeroase exemple 
din opera autorului Ambasadorilor. Efectele acestei 
concepţii sunt evidente în mai multe texte din Lustra, 
unde autorul dă senzaţia că exersează pentru a găsi 
tonul adecvat şi a-l adapta la dimensiuni diferite ale 
textului, prefigurând, astfel, îndrăzneţul demers din 
Cantos. Numai că satira nu e nici o clipă gratuită 
şi nici nu vizează doar anumite aspecte ale culturii 
contemporane, ea fiind treptat îndreptată împotriva 
Angliei privite global şi a unei întregi societăţi puse sub 
semnul spiritului belicos. Critica e adesea acidă, cum se 
întâmplă în L’Homme Moyen Sensuel (1917), accente 
de acest fel infuzând şi Omagiu lui Sextus Properţiu şi 
Hugh Selwyn Mauberley, pentru a se exprima profunda 
dezamăgire a poetului în faţa realităţilor vremii sale şi 
mai cu seamă a războiului. Sigur, recursul la mască e 
evident şi aici, căci, după cum autorul spune el însuşi, 
„Mauberley nu e mai mult Pound decât e Prufrock al 
lui Eliot,” numai că vocea extrem de directă care se 
aude în aceste versuri, aparent un discurs fragmentat, 
e o extraordinară metaforă ce exprimă viziunea socială 
amară pe care Pound o transmite prin intermediul unui 
sistem de imagini şi de aluzii care, aparent paradoxal 
şi în ciuda vocii asumate, pare a fi lipsit de o identitate 
bine definită. 

Adesea, critica literară a manifestat tendinţa de a 
evidenţia mai ales importanţa marii construcţii din Cantos 
şi de a-l privi pe Pound, exclusiv din această perspectivă, 
drept marele reprezentant al modernismului literar. 
Exluzând reducerile simplificatoare, trebuie, însă, să avem 
în vedere, locul ocupat de volumele publicate de el până 
în 1920, legate de şederea sa la Londra şi de teoretizarea 
imagismului care va evolua, ulterior, în mai multe direcţii. 
Căci temelia operei care va urma este edificată în aceşti 
ani, perioada în care Pound este, deopotrivă, marele 
susţinător al lui T. S. Eliot sau James Joyce, şi anii în care 
modernismul – nu numai european – îşi capătă forma şi 
fondul caracteristice.       

________
* Ezra Pound, Opere I. Poezii 1908-1920. Traduceri 

de Mircea Ivănescu şi Radu Vancu. Selecţie, îngrijire de 
ediţie, cronologie, introducere şi comentarii de Horia-Roman 
Patapievici, Bucureşti, Editura Humanitas Fiction, 2015. 
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Toma GRIGORIE

Dulceaţa	oţetului de furnici

Poetul târgmureşean, Kocsis Francisko, după 
un număr însemnat de cărţi de poezie şi de proză, 
îmbină cele două genuri şi ne bucură lectura cu un 
volum de reuşite poeme în proză, pe care-l intitulează, 
metaforic şi uşor ludic, la prima impresie, Oţet de 
furnici.* Îl structurează în patru compartimente: 1. 
Poeme patriotice, 2. Lucruri mărunte, 3. Lucruri şi 
mai mărunte, necopilăreşti, 4. Îmbrăţişări.

Ne propune, cu abilitatea şi ştiinţa scrisului 
cunoscute, poeme de factură eseistică, pe teme 
de initmitate existenţială de tip familial, patriotic, 
interrelaţional, social-cultural şi, doar aluziv, politic. 
În primele poeme sensibil patriotice admonestează 
atitudinea actuală de ignorare şi strangulare a 
sentimentului firesc de dragoste de ţară şi de naţiune. 
Îşi deschide cartea cu astfel de poeme semnificative în 
acest sens, exprimându-şi cu sinceritate sentimentul, 
fără urmă de ironie sau de accente pariotarde. 

În poemul iniţial, Draga mea, se adresează 
cu căldură neprefăcută, cu duioşie, patriei, ca unei 
iubite „dumnezeiesc de frumoase”, dar nu cocotă, 
care l-ar duce la pierire sau s-o părăsească, ci îi cere 
să fie faţă de el credincioasă, iubitoare dreaptă, 
sinceră, protectoare, fără să se gândească la vreo 
derogare de la aceste calificative şi să-şi ia anume 
libertăţi, determinându-l s-o certe, s-o suduie sau s-o 
pedepsească. Dacă-i va împlini cerinţele, va fi iubitor 
necondiţionat.şi nu-l va obliga să fie „mizerabil” , 
„nu-mi da motive să devin barbar, draga mea, draga 
mea ţară, dragă...”. 

Declaraţia de dragoste faţă de patrie continuă 
şi în cele de-al doilea poem, tot printr-o adresare 
epistolară: Dragă patrie. Iubirea de ţără îl legitimează 
să se lamenteze obiectiv că este ignorat pentru că nu 
e un om practic, ci doar poet, doar visător, ca şi când 
se subînţelege că această îndeletnicire este proscrisă 
într-o ţară europeană de secol XXI.

Îi adresează patriei o ameninţare retorică, 
rugând-o: „să-ţi pese că nu-mi merge bine”, 
spunându-i să nu întindă coarda nerăbdării care-l 
poate face chiar şi pe visător „periculos ca un 
cutremur devastator, ca o explozie nucleară”. Vrea 
să trăiască bine acum, nu să cunoască „iadul cu 
arvună”. Avertismentul este adresat, voalat şi aluziv, 
desigur, realităţilor sociale şi politice actuale. Nu 
vrea să mai fie amăgit că cel vinovat va plăti vreodată 
sau niciodată. Şi asta pentru că patria i-a încredinţat 
testamentar limba poeziei care nu tace niciodată, 
„limba cu care mă aflu în dragoste mă privilegiază, 
cu hatârul iubirii mă răsfaţă (...) îmi face iubirea 
înnebunitoare, mă suie la tronul adoraţiei pure;” 
(Limba poeziei mele).

Aceste prime poeme sunt frumoase, delicate 
cu starea naţiei, recunoscute şi de critică, şi credem 
că sunt şi foarte temerare în aceste vremi tulburi, de 
ignorare a culturii şi de repudiere a sentimentelor 
patriotice veritabile. A nu se confunda patriotismul, 
care este un sentiment, cu naţionalismul exacerbat, 
care este o ideologie politică, implicând multe efecte 
distructive, cunoscute în istoria lumii.

Oţetul de furnici este dulce, pentru că 
înglobează gustul copilăriei neprihănite. Modul de 
preparare e insolit şi înduioşător: Se tăia un lăstar, 
se umezea în gură, apoi se aşeza pe un muşuroi de 
furnici aţâţate anterior. Acestea, cele mari, roşii, 
furioase, atacau lăstarul cu secreţiile lor, cu oţetul 
lor. Lăstarul pus pe limbă avea un gust de oţet. (Oţet 
de furnici)  

Toate lucrurile mărunte, copilăreşti, şi mai 
mărunte, necopilăreşti, conturează, e firesc, în 
continuare, patria dragă din incipitul cărţii.

Ca într-un crochiu de bildungsroman, putem 
urmări evoluţia spirituală, devenirea eroului liric din 
copilărie la maturitate, trecând şi pe la armată, având 
bine imprimată în minte conştiinţa finitudinii vieţii: 
Ştiam că într-o zi voi trece dincolo (titlu de poem). 

În meditaţiile sale de aici întâlnim perpetue 
melancolii în formă continuată (titlu de carte 
anterioară), dar şi atitudini răspicate, introspectând, 
cu mijloace poetice şi meditative, lumea „cu ferestre 
mici şi rotunde”, lumea noastră greu de cunoscut, 
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vecinătatea „dintre a fi şi a nu fi”, melancoila – „starea 
care-mi convine”, omul „postcolonial, postbelic, 
postmodern, postutopic”. Speră întotdeauna la un 
„supliment de şansă”, având pentru îmbărbătare 
şi „un gând pentru învinşi”. Poemele au accente 
moraliste şi didactice, fără a fi didacticiste. 

În eseistica meditativă a poemelor, se 
integrează coerent şi unele note ştiinţifico-filozofice. 
Un exemplu ar fi alegaţia despre fizică-metafizică-
poezie: „de la o limită încolo, fizica devine metaforă 
şi cere ajutorul metafizicii. Nu mai e decât un 
pas până la poezie, un alt chip, o altă de stare a 
luminii” (Fizică). Sau despre gravitaţie şi despre 
rolul Demiurgului în existenţa universală. (Şi mărul 
cade..., Demiurgul). Curiozitatea  gânditorului află 
o relaţie cosmică şi între matematică, muzică şi 
imaginaţie, cu trimitere la muzica liniştitoare a lui 
Pavarotti: „Postulatele matematicii curbează spaţiul 
ca să iasă în univers. Muzica trece de-a dreptul. 
Imaginaţia, la fel.” (De-a dreptul).

Nu lipsite de interes şi de poezie sunt şi 
prozopoemele din ciclul intitulat simbolic şi afectiv, 
Îmbrăţişări, reiterând încă o dată ataşamentul 
patriotic al poetului, axat pe sentimentul prieteniei 
fizice sau spirituale. Închină astfel poeme sensibile 
persoanelor reale: Iustin Panţa, Kányádi Sándor, 
Radu Ţuculescu, Markó Béla, Zeno Ghiţulescu, 
Cseke Gábor, Teodor Borz, dar şi  imaginare: Goya, 
Cehov, Hamlet.

În monologurile sau în epistolele sale, poetul 
dezbate, cu tentă adesea onirică, problemele creaţiei 
literare sau plastice, invocându-i pe interlocutorii 
absenţi, iscodindu-i, cerându-le părerea, vorbindu-
le ca şi când ar fi de faţă. Îşi imaginează portretele 

celor cunoscuţi doar din lecturi, în ipostazele lor 
fizice şi metafizice; configurează temerar gravele 
probleme existenţiale dincolo de spaţiu şi timp, cu 
îndemnuri romantice şi optimiste, de acceptare şi 
supravieţuire. Îi spune, de exemplu, lui Cseke Gábor 
pe limba poeziei: „Lasă nostalgia să pună culori în 
griul amintirilor şi râzi de teama că mintea ar putea 
încerca să pună zadarnice gratii în calea revenirii 
sentimentelor crezute stinse...” (Epistolă către Cseke 
Gábor). Îl îndeamnă pe Hamlet şi implicit pe cititor: 
„Să nu transformi marea de griji într-o băltoacă/ să 
nu zici despre-o zgârietură că-i rană,/ să nu deplângi 
izbelişti pentru că n-au uşi care se deschid în rai” 
(Post-monolog către Hamlet). Pe Francisco Goya 
şi-l închipuie protestând: „Francisco Goya face un 
scandal monstru, s-a săturat de când zace în iad, 
vrea să plece la treburi mai importante, aici n-are 
nici cu ce şi nici pe cine desena, cărbunele e de cea 
mai proastă calitate, iar restul ustensilelor nu i-au 
fost adus nici până astăzi...” (Francisco Goya când 
desenează). Sunt suficiente poate citatele acestea şi 
celelalte pentru a trezi interesul lectorului.

Cartea lui Kocsis Francisko, Oţet de furnici, 
mi se pare a fi una dintre cele mai vii ale lui. Suflul 
mai degajat al prozei a permis poeziei să zburde mai 
în voie, să dea frâu liber diatribei dintre suflet şi creier, 
dintre minte şi inimă, emanând postulate filozofice  
precum: „sufletul nu acceptă tutela creierului” sau 
„această foială dintre inimă şi minte”, care se pun 
una pe alta la încercare „cum probau cei vechi aurul 
pe dinte.” (Ca un tăiş). 
_________
* Kocsis Francisko, Oţet de furnici, Editura Ardealul, Tg. 
Mureş, 2016

Laurențiu Ridichie - 
Mozaic pentru Catedrala 

Mântuirii Neamului, tempera și 
creion pe hârtie, 2016
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 Angela NACHE-MAMIER
 

Două poete

 «Suferinţa, vinovăţia şi moartea, o 
triadă liric-tragică»* 

Adi Filimon debutează în 2013 cu volumul de 
poezie „Spaimele”, Editura A.T.U. Sibiu, volum pentru 
care obține în 2014 premiul „Mircea Ivănescu” pentru 
debut, acordat de Asociația „Artgothica Sibiu”, în cadrul 
Premiilor Naționale pentru Poezie „Mircea Ivănescu”. În 
2015 publică volumul de poezie „Ștefia”, Editura Vinea, 
volum care a fost tradus la începutul anulului 2016 în 
limba franceză sub titlul ”Stefia — les eaux du pharaon”. 
În volumul ”Sedativ”, Adi Filimon dezvăluie cu 
naturaleţea, sinceritatea şi imprevizibilul naturii umane 
intensitatea emoțiilor inspirate de realitatea imediată fără 
a cădea în postcotidian și derizoriu. Poezia are funcție 
de talisman (”Sedativ”fiindu-i titlul), o terapie asumată 
cu scrâșnete în voce, voalate  ori directe, față de acest 
univers al contrastelor dintre mizerie și dezmățul unora, 
până la destrăbălare. Femeia, femeia –mamă și, în 
general, toate femeile sunt icoane ale durerii, ale fricii, 
ale traumelor diverse: ”mi-e dor de tata dar nu dorul 
acela/ce sfâşie ci un fel de regret/ ce trezeşte amintiri din 
copilărie/ tăcerile i se ascundeau în cuvintele mamei/ ca 
şi cum ea îmi traducea un discurs/ pe care tata-l gândea 
însă nu mi-l spunea/ avea limba-ncurcată ca şi acum/ dar 
la el totu-i pe dos însuşi faptul/ că starea naturală e un 
somn prelung/ de zi şi altul de noapte/ mi-e dor de tata 
nu dorul acela ce sfâşie/ ci mai mult am/ un fel de regret 
că nu-l pot înţelege deloc/ iar mama a plecat de mult cu 
abecedarul în braţe/ buzele i s-au resorbit/ ochii au secat/ 
mintea a uitat unde s-a îngropat.” (mi-e dor de tata dar 
nu dorul acela) Conflictul oedopian tată –fiică duce la 
frisoanele unei tragedii antice unde liantul este sângele 

ce curge în valuri într-o lume mitică și un sol înghețat, 
arctic. Întrebările pe care și le pune sunt fără de răspuns, 
paralizante, sufocante, dar ce vitalitate de a cere chiar 
și firimiturile existenței. Secvenţele de viaţă reprezintă 
liantul unor stări de spirit rezonante, ontologice. Deşi 
poeta deține estetica onirismului şi a suprarealismului, 
textele sale se ramifică pe teritorii –surpriză, propice 
psihanalizei profunde a eului său și a lumii în care trăiește. 
E drumul unei solitudini tragice, e poezie adevărată cu 
ecouri biografice înconjurate de un mister greu, dificil, 
cu răni imposibil de vindecat, care te duce cu gândul la 
filozofia lui Friedrich Nietzsche: «creaţia: singurul surâs 
al tragediei noastre». Secvențele sunt bine construite 
între pudoare și impudoare, veridicitatea conținută în 
filmul cărții îi dă un anumit voyeurisme, menține trează 
atenția  cititorului și îl intrigă. Nu înscenează, nu urmează 
modele, vocea poetei este voit distinctă, alergică la mode 
și curente, trăiește într-o lume personală a cuvintelor, o 
lume care o protejează și-i redă echilibrul.

        Poezia sa e viață, e moarte, e spaimă, e revoltă, 
e scârbă, greață, uneori este deja în postViață,într-un 
infinit idealizat al Creației originare, un paradis pierdut, 
râvnit subteran. O legătură invizibilă cu viața/moartea  
se transformă când pozitivă în stilul Greciei antice, când 
mai pestriță, mai tristă, într-o viziune babiloniană, uneori 
carteziană. Poeta e fascinată de botezul poeziei, fascinație 
afectivă, arzătoare, energizantă. Poemele devin coloane 
solide, spirituale, supraexcitația lirică o ajută să înfrunte 
lupta directă cu moartea, să o depășească. Tensiunea 
poeziei este insula ei pentru a nu muri, pentru a «scrie, 
scrie, scrie», poeta cunoaște extazul, în aceste poeme 
spasmodice, în care femeia naște, moare, renaște, devine 
mereu o altă ființă. Creația este inițiatică, de sacrificiu, 
mitul unei jertfe de sine, poeta scriind de fapt, cu o 
anumită voluptate, partitura lirico-metafizică a vieții. 
E o sete de a atinge «ființa totală» chiar cu prețul unor 
sacrificii re-Creatoare. Visul o readuce la talia copilului, 
care este în memoria sinelui o altă baricadă solidă, cea 
care frânează inexorabila poezie tragică a sfârșitului 
(duce la subiectul omniprezent în scrierile umanității, 
cel al căutării):”…/câinii noştri latră ca hienele noaptea/ 
şi-şi caută stăpânii alergând în zadar după geana de zi/ ca 
după o rază de laser aşa cum ne jucam/ când eram copii 
şi ei tot copii/se aude pământul/cum soarbe în linişte 
cafeaua de dimineaţă/ masca de frumuseţe i se usucă pe 
faţă/ şi crapă în bucăţi aurii”

(ne legăm greu de tot inimile de stâlpul infamiei). 
Moartea este disperare. Ghilgameș vedea lumea de dincolo 
ca un loc sumbru în care eșuează cei dragi, DINCOLO 
este capcana în care cei vii sfârșesc pulbere. Onirismul 
favorizează înșiruiri de fulgurații care permit acceptarea 
mai puțin patetică, detașată de blestemul morții. Autoarea 
dezvoltă o tragicomedie umană, între registre puse în 
antiteză, tonul este amar, dar nu neapărat pesimist, deși 
pe alocuri accentele sunt cele ale unei descurajări în care 
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poeta se lasă purtată, ca și cum deține secrete despre 
fețele ascunse ale adevărurilor existențiale. Poetă a unui 
acut simțământ al tragicului, ea transfigurează toate 
etapele vieții, le poetizează împletind abil axul realității 
cu cel al imaginarului. Modul sentimental împletit cu 
cel simbolic duc la reflecții de gânditor, față de primul 
volum poeta a calmat furiile, care nu i se mai par 
demne de a-i servi ca argumente de discurs. Otrăvurile 
violente ale durerilor trăite au generat o pasăre phoenix. 
Un proverb african spune că înțelepciunea se naște 
dintr-o dorință nesatisfăcută, calmează otrava pasiunii, 
deși, parafrazându-l pe John Donne, «marea este la fel 
de profundă în calm cât și pe timp de furtună». Poeta 
deține secretul unei exprimări pure, sub cuvinte sobre, se 
simte o incandescență a revelațiilor, a binelui și a răului. 
Poeta este într-un refuz direct spontan al Florilor Răului, 
cartea devine o negație a acestora, până la  instilarea 
unui sentiment de revoltă al unei nesupuse incorigibile 
care, dincolo de convenții, limite, bariere, scrutează, 
umilă, adâncurile inconștientului. Ea este o Casandra 
care cercetează predicțiile din  omnipotența visului, 
dar cu străfulgerări viscerale a realităților  sensibile 
și perceptibile. Se dezvăluie și e sinceră, îmbrățișând 
în ansamblu revelația lui  Victor Martin: «Tragedia?! 
O comedie de plâns». Sau cum spunea Marin Preda: 
«Nimic nu e tragic. Totul e ireal. A şti să râzi în clipele 
tragice înseamnă a stăpâni tragicul.Când lumea moare 
de râs, tot tragedie se cheamă». „Magnetismul poeziei 
lui Adi Filimon emană din contururile deschise, 
gesturile imprecise şi memoria afectivă etalată răcoros, 
dezabuzat. Înseşi regulile de redactare bruiate prin 
sudarea vocabulelor contribuie la accelerarea amintirilor 
vizionare. Poezia îmbibată de obiecte şi fiinţe cu contur 
precis deschide abisuri cu ajutorul unei tehnici suple, 
eliberate de conectori. Fragilitate şi adâncime dispuse 
mereu inteligent în decoruri minimaliste.” – spune Felix 
Nicolau. Interesante aprecieri.
____________ 
* Adi Filimon, Sedativ, Editura Paralela 45, Pitești, 2017 
(colecția Qpoem)

***
„Întâlnirea pură dintre lume și 

cuvinte”* 

Criticul Al.Cistelecan consideră (pe a doua 
copertă a cărții) că: „Toate cele șapte rafale de primăvară 
ale Codruței Vancea par scrise cu o pană de zefir: 
ușoare, jucăușe, vag răsfățate și încântate de sine și mai 
ales candide.” Autoarea se lasă purtată de un mister, 
temele sunt comune, viața și cuvintele se confundă. 
Pentru autoare poezia este un refugiu, un iatac solitar, 
un refugiu dintr-o lume în imposibilitatea de a comunica 
cu adevărat în labirintul unei vieți moderne, traversată 
de busculări științifice. Poezia sa tratează Adevărul, îl 
caută, fără zorzoane lirice inutile: (Incredibil de tânără): 
ieri am avut douăzeci de ani.azi am împlinit nouăzeci./
îmi dau seama că/sunt incr–edibil de tânără./în jurul 
meu sunt foarte mulți oameni/care nu știu câți ani am./
dar eu știu că azi am nouăzeci de ani./și lor nu le spun./
deși unii dintre ei mai numără/disperați. Tonul oscilează 
între timidități și elanuri de revoltă. De aici rezultă o 
reflecție care degajează emoții elementare printr-un 
limbaj simplu, direct. Temele au ceva luminos, servite 
de amintirile unei copilării pierdute. Un voal de pudoare 
ori uneori o notă de umor, generează un suflu suplimentar 
de candoare elegantă: (Singurătate): încremenesc într-o 
poezie/trec dincolo de infinit și nimeni nu ia seamă/
apoi greu îmi deschid ochii/par două răni în care au 
plâns cândva lebede/împâienjeniți cu fire de lumină, ce 
înmuguresc doar din încăpățânare/rup întunericul/mă 
acomodez cu spațiul în care stau lucrurile finite/așezate 
la locul lor într-o ordine/care respiră din mine/pentru 
că le iubesc mai mult/decât îmi iubesc singurătatea. 
Nu este o inventivă cu pretenții, nici o transformatoare 
asiduă a cuvintelor, fiind alergică la scrisul bombastic. 
Pe alocuri, un sentimentalism melodramatic, care 
contribuie ca lectorul eventual să-i împărtășească jene 
și emoții. Poeme intuitive, a unei observatoare lucidă, 
luminoasă, fără a-și propune eforturi de a deschide căi 
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noi pentru poezie. In ansamblu, după lectura cărții, 
constatăm o conciliere între universul său interior și 
lumea exterioară. Profesoara de matematică vede timpul 
ca un spațiu din cunoaştere, devorat de memorie. Poezia 
se scrie ca un monument pentru trecut ori prezent. Poeta 
își interoghează spaimele, rugile, se descoperă: (Semn 
de carte):ascult cum lovește vântul/poarta casei mele./e 
seară./liniștea se ascunde/într-un joc de umbre/tu pari 
un uriaș pe-un perete,/eu devin o lungană cu părul de 
smoală/citesc o carte/banală./ador cartea de hârtie./
tu preferi/noua tehnologie./te memorez într-un link./te 
găsesc la aceeași adresă./tu mă ascunzi într-o carte./
dar nu-s prea docilă/fug filă cu filă./încerci să mă 
prinzi./vrei să mă oprești/să mă pui de-o parte/,ca pe-un 
semn de carte. Uneori trece dincolo de real la frontiera 
dintre straniu și real, unde se resimte o crispare la 
întâlnirea cu imposibilul. Efuziunea sentimentelor este 
strunită cu discreție. Reflecția contemplativă contribuie 
la un catharsis, la o beatitudine. Pentru a se exprima, 
autoarea foloseste figuri de stil de insistență, acumulari, 
paralelisme, comparații. Asistăm la întâlnirea dintre 
cuvinte și lume și trebuie să-i recunoaștem calitatea de 
a medita asupra artei scrisului. De aceea se resimte o 
căutare potrivită de ton și inspirații diverse în această 
reverie lucidă. Iubește poezia, cuvintele îi dau o putere 
îmbătătoare. Prin prisma onirismului și al unei oglinzi 
deformate de amintiri și nostalgii, poeta proiectează 
scene de viață, pagini disparate din trecutul său. Ca la 
Jacques Prévert, în banalitate se ascunde frumusețea. 
Realitatea cea mai banală suscită o lume nouă. Va trebui 
să aprofundeze acest har de diversitate tematică, să facă 
un efort susținut de a dezvolta structurile imaginarului 
său. Cartea este un șir de mici tablouri intimiste și 
secrete, parcurse de o melancolie ori spleen fără vreo 
cauză explicabilă cu certitudine. Baudelaire, adept al 
fragmentelor de viață modernă, considera că poezia 
«elle va où vit la vie , rêve la vie, souffre la vie».

De la un poem la altul, fără ostentație se 
încrucișează numeroase raporturi – care sunt legate între 
ele prin Les fleurs du Bien și nu du Mal, ca la poetul 
francez. Este o ființă dintr-o lume pe care o iubește cu 
candoare, scrie urmând această mișcare lirică a sufletului, 
urmărind ondulațiile reveriei. Poeme contemplative, un 
cotidian, banal, uman, familiar, poeta așterne în cuvinte 
simple o saga personală, care se lasă dezvăluită încet, 
încet, sub ochii noștri. Reluând analiza criticului citat 
mai sus, sunt total în acord cu vorbele sale: „E un fel 
de scris aerisit și chiar aerian, cu cerneală de inocență și 
naivitate, fără alte trucuri decât cele ale unei confesiuni 
euforice, ludică și zburdalnică. Un volum, așadar, cu 
adevărat primăvăratic.”

___________
Rafale de primăvară, Editura Brumar, Timișoara, 2017)

Dumitru HURUBĂ

Echinoxist-optzecistul Mircea Petean

Poate greşesc, însă, după ce am citit (şi recitit 
câteva…), din poeziile lui Mircea Petean, mi-am 
consolidat convingerea că, din zona Ardealului, el este 
unul dintre cei mai autentici şi mai fideli optzecişti, 
deşi nu multă lume ştie acest amănunt din viaţa literară 
a poetului clujean şi chiar şi mai puţină lume acceptă 
acest adevăr. Cărţile sale, cu precădere cele de poezie, 
sunt perfect încadrabile în optzecismul lansat spre 
lumea literară în Cenaclul de luni condus de Nicolae 
Manolescu, şi sunt perfect mulate pe preceptele noului 
curent literar care se năştea dintr-un modernism părând 
tot mai puţin convingător, ca să nu spun tot mai… 
zdrenţuit. Din păcate, din neatenţie, ori din ignorare, cam 
toţi comentatorii şi „făcătorii” de clasamente, grupuri şi 
grupări optzeciste, uită cu indiferentă nonşalanţă – altă 
ciudăţenie! – de Mircea Petean, ceea ce este destul de 
mirabil, din moment ce el face parte dintre cei care au 
rămas consecvent fideli pur sânge ai curentului literar în 
cauză. Gestul, oarecum straniu, sau deliberat, ne obligă 
la a ne aminti că, acum vreo două decenii, de exemplu, 
criticul literar Cornel Regman, referindu-se la Mircea 
Petean într-un sens destul de explicativ-compensator 
pentru poetul clujean, spunea/scria:  „Debutant în 1981 
cu volumul de versuri «Un munte, o zi», echinoxist-
optzecistului clujean Mircea Petean i-a fost impus în 
anii care au urmat, ca atâtor altora din generaţia sa, 
regimul postului negru, ceea ce pentru poeţi mai ales 
a însemnat lipsirea de şansa editării manuscriselor.” 
(Cornel Regman, Dinspre „Cercul Literar” spre 
„Optzecişti”, Editura Cartea Românească, 1997: 
Mircea Petean – „Lasă-mi, Doamne, zăbava!”, p. 
181). Să fie un semnal şi-atât? Să fie vorba de o aluzie 
subtilă apropo de jocul său dublu echinoxisto-optzecist? 
Nimic nu e imposibil, dar… Nu! Chestiunea e cu 
mult mai complicată şi cu multe nervuri care duc, de 
ce nu?, la un soi de… marginalizare a poeţilor, clujeni 
în particular şi transilvăneni în general, aspect mirabil 
pentru mine şi fără dubii. Mă rog, nu e primul caz din 
literatura română de-a lungul istoriei sale, când Carpaţii, 
pentru o seamă de suferinzi de exclusivism, pe care i-aş 
numi, cu mică reţinere, habarnişti, au constituit un 
fel de barieră naturală între… Regat şi Transilvania/
Ardeal. Însă, această atitudine din zona… democraţiei 
postdecembriste, mi se pare destul de nelalocul ei, ca 
să nu spun altfel, deşi nici nu pot, şi ar fi nedrept  să 
nu adaug în context că „marele război literar dintre 
Bucureşti şi Cluj” (recte Transilvania/Ardeal), are o 
hilară continuitate la nivel de secol XXI… Apoi, să ne 
mai amintim că echinoxismul a dat literaturii române 
suficiente nume grele, de referinţă/rezistenţă, sau, cu 
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alte cuvinte, nume care au fost şi au rămas bine înfipte în 
istoria literară, astfel că, din punct de vedere al rolului şi 
importanţei sale, echinoxismul a fost şi rămâne o mişcare 
literară extrem de puternică şi reprezentativă la nivel 
naţional. Este o realitate incontestabilă, poate mai greu 
digerabilă şi mai greu de ingurgitat, ba chiar – în unele 
cazuri cu totul speciale – înţepenită la… înghiţitoarea 
unora, însă nu se mai poate face nimic după părerea 
mea, fiindcă valoarea rămâne valoare oricât ar fi ea de 
contestată, dar să nu exagerăm, totuşi!...   

Semnificativ şi notabil rămâne faptul că Mircea 
Petean a dat semne clare de infestare cu… optzecism 
încă de la prima sa apariţie editorială cu volumul Un 
munte, o zi (Ed. Dacia, Cluj, 1981),  sau mai pe îndelete 
spus, de împăcare cât de cât amiabilă între echinoxism 
şi optzecism oarecum înainte ca acesta din urmă să 
fi primit botezul naşului său, Nicolae Manolescu. 
Referirea mea este la volumul de versuri amintit ceva 
mai înainte, având ca an de apariţie 1981, în vreme 
ce Aer cu diamante – cel mai reprezentativ volum de 
versuri al Generaţiei ’80, cu cele mai clare ramificaţii/
voci (poetice) spre optzecism – a fost editat abia în 
1983, prefaţat fiind de Nicolae Manolescu, mentorul 
cunoscutului Cenaclu de luni...   

Fără a supraevalua câtuşi de puţin situaţia 
poetului clujean în discuţie şi, implicit valoarea întregii 
creaţii a lui Mircea Petean – dacă e să forţăm puţin 
nota – trebuie să recunoaştem că el este unul dintre 
principalii exponenţi ardeleni ai optzecismului timpuriu 
şi-apoi ca extensie a sa, semnificativ îmbunătăţită, din 
punct de vedere valoric, a modernismului alunecător 
fără întoarcere pe o pantă a dezintegrării şi, păstrând 
proporţiile, a uneia din ce în ce mai greu acoperitoare 
a noilor generaţii de scriitori. În acest context, Mircea 
Petean – dacă preluăm sintagma lansată de Cornel 
Regman şi înaintăm spre o definire a sa ca poet 
reprezentativ pentru echinoxism, sau/şi optzecism –, 
începând chiar cu al doilea volum al său (Cartea de la 
Jucu, Nobil I, Ed. Dacia, 1990), dar şi (Zi după zi (Ed. 
Euphorion, Sibiu, 1993) şi, mai ales, Lasă-mi, Doamne, 
zăbava!, (Echinox, 1994), poetul evadează spre un sine 
care, prin consistenţă, îi măreşte zestrea şi, în acelaşi 

timp, îi consolidează, prin operă, individualitatea, 
personalitatea şi, evident, valoarea. De altfel, 
comentatori avizaţi şi analişti cu adevărat profesionişti, 
au aşezat lucrurile la locul lor, între aceştia aflându-
se  Mircea Zaciu, care, în volumul Departe, aproape 
(Editura Didactică şi Pedagogică, Buc., 1998), 
consideră fără echivoc şi cu deplin realism că „M.P. 
sfidează clişeele tradiţionale legate de fiinţa (fragilă, 
maladivă, retractilă) poetului. El pare, dimpotrivă, mai 
aproape de energica înfăţişare a luptătorului: amestec 
de forţă şi voinţă de a învinge în tot ce face. [...] Bucolic 
şi citadin, ingenuu şi livresc, speculativ şi direct, ironic 
şi grav, sentimental şi tăios, schimbând registre şi stiluri 
cu destulă detaşare, M.P. îşi riscă de fiecare dată, carte 
după carte, miza intimă, gata totdeauna să şi piardă 
la o adică.”  Întorcându-ne puţin la volumul de debut 
al lui Petean, să apelăm şi la părerea celui mai avizat 
optzecist: „Mircea Petean are o puternică imaginaţie 
a insolitului. Această imaginaţie a bizarului creează 
un univers aproape expresionist, populat de personaje 
rigide, de mecanisme şi manechine ca la Delvaux. 
Nota lui esenţială mi se pare o anume îndrăzneală în 
invenţie, insolitul metaforelor care se ţin tocmai de 
aceea minte.” (Nicolae Manolescu, Trei debuturi, în 
„România literară”, nr. 15/ 1982). Aşadar, fără şovăială, 
ne găsim faţă în faţă cu o fotografie-fotografiere aproape 
imposibil de retuşat, cu imaginea unui poet fixată în 
rama literaturii postdecembriste derapată actualmente 
într-o „aripă tânăr-autohtonă” a postmodernismului de 
unde este greu de anticipat o evadare a sa într-un viitor 
cât de cât apropiat… În regulă: dar trebuie să avem în 
vedere, extrapolând puţin, că situaţia lui Mircea Petean 
nu e chiar atât de singulară pe cât s-ar crede, eu însumi 
n-am vrut să-i construiesc această importanţă, pentru că 
o seamă de poeţi transilvăneni/ardeleni se confruntă cu 
situaţii similare, sau undeva pe-aproape, fără ca acest 
lucru să deranjeze consistent, însă, printr-o aducere 
la acelaşi numitor, particularul devenind general şi 
cam deranjant. Să ne (re)amintim doar că, mai ales 
reprezentanţii valului de critică literară tânără, nu o 
dată se întâmplă să escamoteze, sau cel puţin să ignore 
adevărul ca fenomen literar, unii se zbat din greu, aduc 
argumente în favoarea demolării vechiului pentru a face 
loc noului, unui nou care e, în multe cazuri, o formă 
fără fond, un fel de nouă şi modernă strigare peste un 
sat care nu mai există… Poate de-aceea, cu un acut 
simţ al realităţii, poetul Mircea Petean, omul Mircea 
Petean, intervine cu ambiţie de (re)constructor şi ne 
fixează virtual, e-adevărat, în spaţii geografice aproape 
palpabile şi ne obligă la reîntoarceri nu doar acolo, ci 
la noi înşine, la obârşii, la ancestralul  din care, direct 
sau indirect, venim. În acest sens, nu trebuie argumente 
mai solide decât concreta materializare a realităţilor din 
poemele sale. Şi, încă: echinoxist-optyzecistul Mircea 
Petean un poet al zborurilor imaginative, al desprinderii 
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de materialitatea lumii, nu este, totuşi, „un poet cu 
capul în nori”, ci  un adânc înrădăcinat în materialitatea 
imediată a unei lumi din care se alimentează cu seva-
materie primă pentru creaţia sa. Poate de-aceea el 
este mai greu încadrabil, ca poet, într-un ţinut ideatic 
împărţit cumva frăţeşte între echinoxismul clujean şi 
optzecismul dâmboviţean, adevăr sesizat şi comentat 
de Irina Petraş, care chiar încearcă o anume fixare a 
poetului: „Descopăr suficiente argumente pentru a-l 
socoti un exemplar poet al «locuirii».” (Irina Petraş,  
Literatură română contemporană, 2008)

Lărgind puţin orizontul, Eugen Simion, nu doar 
completează ideea, ci o încorsetează într-o conjunctură 
perfect circumscrisă: „…versurile seamănă, dar 
mai mult nu seamănă, cu acelea ale echinoxiştilor. 
Poemul său oscilează între solemnităţile limbajului 
blagian şi digresiunea livrescă, ludicul din poezia 
postmodernistă cultivată de ramura muntenească a 
generaţiei ’80.” (Eugen Simion, în revista „Literatorul” 
nr. 50/1992). În acest fel, dacă mai existau dubii, 
chestiunea a luat-o binişor spre o aşezare a sa în matca 
în care Mircea Petean, direct sau cu subtilitate absolut 
fermecător-agreabilă, îşi vede de treabă, treaba unui 
poet deplin format ca voce distinsă şi distinctă în 
poezia contemporană. Spun distinctă, fiindcă puţini, 
foarte puţini chiar poeţi din generaţia sa reuşesc 
performanţa unui lirism în care se întretaie, se suprapun, 
se completează şi se reconstruiesc reminiscenţele unor 
lumi diferite, este adevărat, dar perfect complementare, 
molcome şi nostalgice, realiste, dar şi pragmatice.  De 
fapt, riscând, dar nu foarte mult, să spunem lucrurilor pe 
nume: poetul Mircea Petean se află de mai multă vreme 
la apogeul creaţiei sale de unde îşi permite, şi o face 
– trebuie să recunoaştem – cu pricepere, să modeleze 
realităţile-materii prime după cum îi convine sau, luând 
exemplul… biblic, să reconstruiască lumea după cum 
îi convine. Şi o face inteligent!  Pe aceeaşi lungime de 
undă, criticul Gheorghe Grigurcu, unul dintre cei mai 
avizaţi comentatori de poezie contemporani, face o 
comparaţie simpatic-interesantă referindu-se la poetul 
clujean: „Aidoma unui fachir, poetul păşeşte pe cuie 
şi nu pregetă a-şi străpunge carnea, păstrând un aer 
impasibil.” (Gh. Grigurcu, în România literară, nr. 
8/2005). 

Fără vreo nuanţă de subestimare a modernismului 
suind înfloritor spre anii ’80-’90, personal consider 
că este firească aşezarea lui Mircea Petean în prima 
parte a unui clasament cuprinzând principalele 
valori ale echinox-optzecismului încăpăţânat să 
detroneze respectivul modernism în vederea instalării   
postmodernismului. Din păcate(?), până la urmă s-a 
dovedit, prin fapte, iar argumentele continuă cu succes, 
postmodernismul nu a fost şi nu este în stare să preia din 
mers şi să continue respectivul proces tehnologic, drept 
care, atât  echinoxismul, cât şi optzecismul, s-au scuturat 

de asemenea camaraderie rămânând ca puncte zdravene 
de reper în istoria literaturii române. Şi, ca să lămurim 
pe deplin lucrurile, Mircea Petean, prin valoarea creaţiei 
sale, cu cele trei aspecte esenţiale: reflexiv, melancolic 
şi realist, trebuie să admitem că este unul dintre pilonii 
determinanţi ai perioadei istorico-literare, poetice în 
special. De-aceea, amintindu-ne de comentariul lui 
Cornel Regman, perfect pliat pe situaţia optzecismului 
după ieşirea lui în lume, că adică lui „Mircea Petean 
i-a fost impus în anii care au urmat, ca atâtor altora 
din generaţia sa, regimul postului negru, ceea ce pentru 
poeţi mai ales a însemnat lipsirea de şansa editării 
manuscriselor.” (citat mai sus, d.h.). Este unul dintre 
motivele pentru care noului curent, cu „noutăţile” lui 
i-au fost blocate ieşirile în lume cu discreţie, dar şi 
cu fermitate, atitudine definitorie cenzurii din vechiul 
sistem, tocmai pentru că optzecismul apăruse ca un ceva 
nou, ceva căruia i s-a aplicat pe loc celebra etichetă-
stampilă: să mai vedem!... Astfel, a fost… normală 
distanţa dintre apariţia volumului de debut al lui Mircea 
Petean – Un munte, o zi (1981) şi Cartea de la Jucu 
Nobil I (1990), pauză de aproape un deceniu. 

Deci, bine-a zis Cornel Regman!  
Şi nu pot încheia acest comentariu fără a înşirui, 

ca argument imbatabil, cărţile publicate de Mircea 
Petean, echinoxist-optzecistul, ca valori indubitabile 
în literatura contemporană:   Cartea de la Jucu Nobil I 
(Ed. Dacia, 1990); S-au produs modificări (Ed. Dacia, 
1991); Călător de profesie (Ed. Albatros, 1992); Zi după 
zi (Ed. Euphorion, 1993); Lasă-mi, Doamne, zăbava! 
(Ed. Echinox, 1995); Dincolo de marginea marginii 
(antologie de autor, Ed. Didactica si Pedagogica, 1996); 
Ocolul lumii in 50 de jocuri creative (eseu, în colaborare 
cu Ana Petean, Ed. Dacia, 1996), ediţia a II-a, 2004 şi 
ediţia a III-a, 2010; Ploi. Zăpezi. Felurite (volum de 
haiku, trilingv – română, franceză, engleză, Ed. Euro 
Tami Press, 1998); Cartea întâlnirilor (în colaborare cu 
Andreas Wellmann, roman epistolar, Ed. Limes, 1999); 
Cartea de la Jucu Nobil II (Ed. Paralela 45, 2000); 
Cartea de la Jucu Nobil I-II-III (Ed. Limes, 2003); 
Lovituri de nisip (Ed. Limes, 2004); Drumul spre Nghe 
An. Patru scriitori români descoperă Vietnamul (jurnal 
de călătorie, în colab. Cu Mircea Ghiţulescu, Horia 
Gârbea şi Valeriu Butulescu (Ed. Muzeului Literaturii 
Române, Buc. 2004); Poemele Anei (Ed. Limes, 2007); 
Câmp minat (Ed. Limes, 2009); Linişte redusă la tăcere/
Calme reduit au silence/Quientess silenced (poeme în 
stil haiku precedate de eseul Însemnări despre haiku; 
versiunea franceză: Yvonne şi Mircea Goga, Letiţia 
Ilea; versiunea engleză: Cristina Tătaru) (Ed. Limes, 
2012); Catedrala din auz (Ed. Limes, 2012), ediţia a 
II-a, adăugită, 2014; Munţi şi zile, antologie de autor 
(Ed. Limes, 2012); Nicanor, ultimul om, proză scurtă 
(Ed. Limes, 2014); La drum!, jurnale de călătorie (Ed. 
Limes, 2014)…
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Cu una sau două excepţii nu am inclus în lista 
cu volumele publicate cărţi traduse, sau apărute în 
colaborare considerând că, în contextul comentariului de 
faţă, nu era necesar şi semnificativ să o fac. Am procedat 
astfel, deşi cu părere de rău, însă am avut în vedere că 
majoritatea traducerilor s-a realizat după volume deja 
editate în limba română. 

Au scris despre Mircea Petean şi opera sa, 
între alţii: Gh. Grigurcu, Mircea Zaciu, Petru Poantă, 
Cornel Regman, Traian T. Coşovei, Ion Pop, Irina 
Petraş, Gheorghe Perian, Constantin Cubleşan, Cornel 
Nistea, Constanţa Buzea, Ioan Moldovan, Aurel Pantea, 
Ruxandra Cesereanu, Simona Sora, Gheorghe Mocuţa, 
Dan C. Mihăilescu, Al. Cistelecan, Nicolae Manolescu, 
Adrian Dinu Rachieru, Simona Graţia-Dima, Ovidiu 
Pecican, Constantin Ciopraga, Iulian Boldea, Horia 
Gârbea, Radu Ţuculescu, Ştefan Borbely etc., etc., etc. 

Şi, de reţinut că Mircea Petean este prezent în 
antologii precum: O mie şi una de poezii româneşti 
(Ed. DU Style, 1997), şi Antologia poeziei române de 
la origini până azi (Ed. Paralela 45, 1998), şi cu poeme 
traduse în antologiile Young Poets of a New Romania 

(Forest Books, London & Boston, 1991), Streiflicht. 
Eine Auswahl zeitgenossischer Rumanischer Lyrik 
(Dyonisos Verlag, Kas-tellaun. Germania, 1994); 
traduceri de Christian W. Schenk şi Simone Reichert 
Schenk), Gefahrliche Serpentinen, Rumanische Lyrik 
der Gegenwart (Druckhaus, Germania, 1997); traducere 
în limba germană de Dieter Schlesak), Transylvanian 
Voices (The Center for Romanian Studies, lasi, 1997).

Apoi: Mircea Petean colaboreaza cu poezie, 
proză si articole de opinie la revistele: „Echinox”, 
„Tribuna”, „Steaua”, „Apostrof”,  „Familia”, „România 
literara”, „Viaţa Românească”, „Convorbiri literare”, 
„Luceafărul”, „Euphorion” ş.a. 

După acest periplu, ne vine lesne să vorbim 
despre echinox-optzecistul Mircea Petean ca despre o 
personalitate distinctă în peisajul literar contemporan. 
Creaţia sa, de fapt, întreaga sa operă – fără să conteze 
genul literar abordat – nu doar ne permite afirmaţia 
că avem de-a face cu unul dintre autorii cei mai 
reprezentativi ai generaţiei sale, ai optzecismului şi 
postdecembrismului în sensul bun şi pozitiv al ideii şi ai 
lirismului contemporan, în special, ci ne şi obligă.   

 Laurențiu RIDICHIE

Ridichie Constantin Laurențiu s-a născut în 1980  
la Craiova; actualmente trăiește și lucrează la București.

Studii: 1999-2003 Universitatea de Arte și Design 
Cluj.

Expozitii personale: 2014 Galeria tranzit.Ro/
Cluj, „Amintește-ți de săraci”. A colaborat cu Gazeta 
de Artă Politică și CriticAtac.  

cu cărțile pe masă
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Maria ZINTZ

Impresii de colecționar

De ce o recenzie despre această carte? Desigur, 
nu doar pentru că o familie de intelectuali, atrași de 
lumea artelor, a dorit să aibă în casa lor obiecte de 
artă. Sunt puțini cei care investesc în artă sau cumpără 
obiecte de artă atrași de ceea ce transmit ele, dorind să le 
poată contempla oricând, să le aibă în preajma lor. Sunt 
oameni pe care îi admir pentru această „slăbiciune” a 
lor, mai ales în vremuri în care există mult prea multă 
agresivitate, violență, nepăsare și prea puțin interes 
pentru lucrurile frumoase.

Cartea pe care doresc s-o prezint se numește 
Impresii de colecționar, dar conținutul ei este mai 
complex decât ar putea sugera titlul. Ea conține nu 
numai impresiile unei colecționare care iubește arta 
cu pasiune, ci și trăirile acesteia în fața operei de artă, 
întâmplări care au avut legătură cu etape din existența 
sa și a familiei sale, împletite cu dragostea pentru artă. 
Maria Pârvuțoiu nu a privit nici un moment achiziția 
unei lucrări de artă ca pe o investiție, așa cum procedează 
mulți colecționari în ideea că astfel valoarea financiară a 
unor opere de artă va crește.

Remarc calitățile grafice și tipografice ale cărții, 
atenția deosebită pe care editorii Mihaela și Dan Varga 
i-au acordat-o, având în vedere conținutul valoros al 
cărții, paginarea, calitatea reproducerilor. Remarc și 
sinceritatea exprimării gândurilor în legătură cu actul 
artistic, cu modul frumos și empatic în care au ajuns în 
casa familiei Pârvuțoiu valori inestimabile de artă. De 
altfel, chiar la începutul cărții, două prestigioase istorice 
și critice de artă, Ioana Vlasiu și Doina Păuleanu pun 
în evidență faptul că viața Mariei Pârvuțoiu a pivotat 
în jurul pasiunii pentru artă. Ioana Vlasiu scrie că „din 
apropierea ei de scrierile a căror lectură a devenit pentru 
Marieta inconturbabilă, a reținut importanța pe care o 

joacă în viața și cariera unui artist prietenia. Convingerea 
ei, întemeiată pe exemple din istoria artei românești, 
este că opera trăiește mai departe prin prieteni, 
colecționari, admiratori. (...) Un colecționar, dincolo de 
propria-i investiție afectivă, e în același timp și cineva 
care, spune Marieta Pârvuțoiu, „asigură continuitatea 
vieții lucrării de artă”. Aceasta are, de aceea, un fel 
de dublă paternitate – artistul și colecționarii (...). 
Colecția Marieta și Constantin Pârvuțoiu, dedicată mai 
ales picturii și graficii românești interbelice, duce mai 
departe spiritul colecționarismului din acea perioadă 
fastă a artei românești”.

Doina Păuleanu se referă la colecționarii 
autentici, pasionați de artă, trecând în revistă lumea 
colecționarilor din Europa și apoi din România de-a 
lungul timpului. Observă că „o mare parte din acest 
volum se referă, firesc, la colecția proprie, deși nu 
lipsesc informațiile despre muzee și artiștii iubiți, despre 
familie, despre cărți (...). Maria Pârvuțoiu cunoaște, 
asemenea muzeografilor studioși, trecutul, parcursul și 
însemnătatea fiecărei lucrări achiziționate, adeseori cu 
mari sacrificii materiale. A urmărit să asigure colecției, 
structurată pe reprezentarea figurativă, coerență și 
echilibru. A citit monografii, publicații de specialitate, 
construindu-și o valoroasă bibliotecă de artă (...)”. 

Vasile Parizescu, Președintele Societății 
Colecționarilor de Artă din România, un împătimit și 
rafinat colecționar, amintește în continuare despre cum 
a fost cumpărată o capodoperă a lui Gheorghe Petrașcu, 
Peisaj la Curtea Domnească, pentru care, în anii ’70 
ai secolului trecut, proprietarul tabloului cerea 35000 
lei, o sumă mare la acea vreme: „Printre persoanele 
aflate în așteptare am zărit o doamnă drăguță, mignonă, 
arătându-se reținută, dar se vedea pe chipul ei nerăbdarea 
și admirația față de tablou, Maria Pârvuțoiu. Ea a fost 
cea care a avut șansa de a deveni posesoarea acelui 
inestimabil tablou”. 

În cuvânt înainte, autoarea cărții argumentează cu 
căldură și eleganță hotărârea de a împărtăși experiențe 
din domeniul care i-a marcat existența. După cum 
mărturisește, „nu am crezut niciodată că voi îndrăzni să 
îmi trec în revistă multele amintiri legate de formarea 
mea, de impactul definitoriu cu persoane providențiale, 
dăruite cu har, care au reușit să mă aducă pe acest făgaș 
și să îmi contureze un traseu de la care nu reușesc și 
nu doresc să mă desprind nici astăzi, ajunsă la această 
vârstă (...). M-am străduit să aduc la lumină întâmplări 
trăite, fapte din mediul în care am evoluat (...). Formarea 
unei colecții s-a dovedit a fi o artă în sine, pentru 
că, parcurgând acest drum, se dezvăluie sentimente 
adormite, se prefigurează un profil care surprinde și 
pe cel în cauză. Toate acestea reușesc să-l sustragă din 
rândurile semenilor, propulsându-l într-o altă lume ... 
într-un univers care devine al său (...), univers magnific, 
de care, spiritual, se simte dependent, fără de care nu-și 
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mai poate imagina perspectiva propriei existențe (...)”.
Cartea în sine este structurată în câteva capitole, 

fiecare contribuind la definirea personalității iubitoarei 
de artă, a colecționarei Maria Pârvuțoiu, înaintând în 
definirea ideii de colecție, de construire și de creștere a 
acesteia, începând de la prima lucrare achiziționată, cu 
mulți ani în urmă.

Enumăr capitolele, pentru că ele pun în evidență 
modul ingenios de structurare a volumului: Familia, 
Devenirea, Colecția (cu subcapitolele Pictura, Grafica, 
Sculptura, Mobila, Covoare, Alte obiecte),  Lucrări 
pe lângă care am trecut, De la achiziții, frământări, 
preocupări ... la împliniri și bucurii, Colecții și donații, 
Ierarhizările și piața de artă. 

În capitolul Familia, Maria Pârvuțoiu deapănă 
cu emoție amintiri legate de originile sale aromâne, 
de familia sa, arborele genealogic având rădăcini 
la Curtea Bizantină, numele Vrana, al tatălui său, 
datând dinainte de anul 1360. Face cunoscute, succint, 
peregrinările strămoșilor săi, precizând că unul dintre 
strămoșii familiei Vrana figurează în Antologia Română 
și în lucrarea Românii din Peninsula Balcanică de 
Vasile Diamandi-Amniceanul, în capitolul Numele 
martirilor aromâni. În economia recenziei nu putem 
urmări detaliat istoria familiei, prezentată cu mândrie și 
dragoste de neam de autoare. După războaiele balcanice 
a început marea dislocare a mii și mii de familii din toate 
zonele sud-dunărene înspre România Mare. Familia 
Vrana s-a stabilit în Cadrilater, în județul Caliacra, 
iar bunicul patern și-a continuat activitățile și rolul de 
susținător al comunității de aromâni, fiind cooptat în 
Comisia constituită pe lângă Parlamentul țării, pentru 
identificarea dezideratelor comunității și propunerea 
căilor de îndeplinire a acestora. Maria Pârvuțoiu 
amintește numele unor intelectuali cu care era în relație 
de rudenie, printre ei fiind Zoe Dumitrescu-Bușulenga. 
Maria Pârvuțoiu s-a născut în anul 1938 în localitatea 
Gargalâc, aproape de Cavanaria, unde familia avea niște 
proprietăți, dar în septembrie 1940 Cadrilaterul a fost 
cedat Bulgariei, populațiile română și aromână fiind 
nevoite să-și părăsească gospodăriile și să se stabilească 
dincoace de noile frontiere, familia autoarei stabilindu-se 
la Constanța și apoi la Mangalia. Pentru puțin timp, pentu 
că a urmat, în anul 1952, deportarea. Alte suferințe s-au 
adăugat la cele de dinainte, încă nevindecate. Motivul? 
Niciun motiv real, binențeles! Familia a fost strămutată 
la Sibiu. A urmat o perioadă grea, cu privațiuni, dar 
părinții au dorit să le asigure copiilor continuitatea 
studiilor, cu toate că școlile nu doreau preluarea copiilor 
de deportați. A absolvit cu diplomă de merit și, chiar 
dacă cu impedimente, a reușit să se înscrie fără examen 
la Academia de Studii Economice, în anul 1955. În 
anul al IV-lea de facultate l-a cunoscut pe Constantin 
Pârvuțoiu, doctorand pe atunci, un strălucit cercetător, 
dar cu „origini nesănătoase”, de „chiaburi exploatatori”. 
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Și el absolvise Facultatea de Științe Economice, dar 
cu peripeții – prin schimbarea statutului tatălui, care a 
devenit, din chiabur, muncitor pe șantier, pentru ca fiul 
să poată studia. Maria Vrană s-a căsătorit în anul 1959 
cu Constantin Pârvuțoiu, devenind o familie unită și tot 
mai evident iubitori de artă, colecționari și intelectuali 
rafinați, cu accent pe o instrucție continuă. Dragostea 
pentru frumos, Maria Pârvuțoiu a moștenit-o de la 
mama sa, rapsod popular, cu zeci de cântece vechi, în 
aromână, înregistrate de Institutul de Folclor.

În capitolul următor, Devenirea, autoarea 
menționează apariția magazinelor de consignație, unde 
erau expuse lucrări de artă valoroase care împodobiseră 
casele unor generații trecute. Consignațiile deveneau 
loc de întâlnire al iubitorilor de artă care, încet-încet, 
deveneau colecționari împătimiți. Acolo aveau loc 
discuții aprinse despre artă, iar cei care abia pășeau în 
acest teritoriu privilegiat învățau primele noțiuni ale artei, 
motivându-se spre un studiu mai aprofundat. Consignația 
era o „Academie de Artă”, cum o numea George 
Călinescu. Maria Pârvuțoiu evocă acei ani de formare ca 
iubitor și colecționar de artă, cu întâlniri providențiale, 
dar și vizitele în casele unor personalități (care erau și 
rude apropiate, ca Zoe Bușulenga), unde putea admira 
lucrări de artă valoroase. Insistă asupra acelei perioade a 
devenirii sale ca intelectual rafinat, când a citit, a văzut, 
a meditat asupra artei (începuseră să apară numeroase 
cărți de artă), a luat parte la conferințe despre artă, 
evocând impactul produs de întâlnirea cu personalități 
din lumea artelor și importanța volumelor de artă scrise 
de istorici și critici români deveniți celebri. Colecția 
familiei Pârvuțoiu se bazează pe studii temeinice asupra 
artei, care au condus la un mod de a trăi armonios. Prin 
profesia de diplomat a lui Constantin Pârvuțoiu, a avut 
prilejul de a vizita mari muzee europene și din SUA, la 
care autoarea face referințe detaliate.

Într-un capitol amplu, Colecția, autoarea, înainte 
de a detalia componența colecției sale, își amintește de 
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prima lucrare cumpărată, simbol al începutului vieții în 
doi, Flori de măr într-o vază, semnat de o pictoriță cu 
nume străin, despre care a aflat mai târziu că este Frieda 
Trybalski, care studiase la München. Lucrarea a devenit un 
simbol al familiei sale, o alegere bună chiar de la început.

Aș sublinia încă o dată că modul în care a ajuns 
familia Pârvuțoiu colecționară de artă diferă mult de 
cel al unora dintre îmbogățiții de acum (și nu numai), 
cei din urmă cumpărând fără să se documenteze prea 
mult sau deloc, bazându-se eventual pe sfatul neutru al 
unor experți, dornici mai mult de a investi, de a-și pune 
la adăpost banii, prea puțini având la bază un impact 
emoțional, dorința nestăvilită de a avea în preajma lor 
un anumit obiect de artă. Aș menționa un citat mai lung 
din cartea Mariei Pârvuțoiu, care este edificator pentru 
concepția sa în legătură cu constituirea unei colecții: „A 
fost pentru mine o nouă etapă, în care îmi recapitulam 
vizionările, învăţămintele din cele citite, vizitele 
repetate la muzee, participările la diferite manifestări 
culturale, precum şi toate cele ce-mi fuseseră transmise 
prin viu grai şi îmi conturaseră primele opţiuni, fiind sub 
protecţia spirituală a celor ce mă luaseră sub îndrumarea 
lor. Toate acestea m-au stimulat. Dacă nu am fi avut 
mediul şi unele piese moştenite pentru care aveam 
sentimente de preţuire şi ataşament, care ne-au stârnit 
şi nouă dorinţele, ne-au înfierbântat aspiraţiile, poate 
nu am fi ajuns colecţionari. Astăzi, după parcurgerea 
acestui drum lung, pot spune, pe de o parte, că acesta 
ne-a oferit bucurii şi împliniri, iar pe de altă parte, că 
nu este uşor să-l duci până la capăt, întrucât te solicită 
enorm şi îţi impune, în mod repetat, o confruntare între 
problemele existenţei cotidiene şi achiziţiile de obiecte 
pe care ţi le doreşti. Eşti pus în faţa unor decizii pe care 
se impune să le iei şi credeţi-mă că nu a fost uşor deloc. 
Poate relatarea celor de mai sus pare astăzi stranie, 
raportată la profundele schimbări ale societăţii de după 
anul 1989, dar ele se referă la perioada în care s-a format 
colecţia noastră, în care eram cu toţii slujbași la stat, 
cu simbriile cunoscute. În acea perioadă eforturile erau 
mari, presupunând cumpătare şi dăruirea de sine... 
Colecţia s-a format într-un interval de aproximativ 60 
de ani, prin contribuţia a trei generaţii, şi se va continua 
cu a patra – aşa sper eu ...”.

Autoarea precizează că dacă îi plăcea o lucrare 
și corespundea nivelului său de cunoaștere și apreciere 
privind valoarea artistică, nu ezita să o cumpere de 
la Consignația „Hanul cu Tei”, din târguri sau din 
alte surse. Sunt relatate momente importante legate 
de achiziționarea unor opere de artă, felul cum sunt 
povestite mai păstrează încă emoția, bucuria de a le fi 
primit în casa lor. Un exemplu este telefonul primit de 
la colecționarul Jean Ionescu, care le-a comunicat că 
din prestigioasa colecție a Ecaterinei Caragiale-Logadi 
– fiica lui Ion Luca Caragiale, căsătorită cu Petru 
Logadi – se oferă spre vânzare două lucrări de Gheorghe 

Petrașcu, dintre care el putea cumpăra doar una. Familia 
Pârvuțoiu n-a stat pe gânduri, cumpărând o lucrare de 
o mare valoare artistică: Podul Alcantara din Toledo, 
reprodus în cele două volume dedicate lui Petrașcu de 
istoricul și criticul de artă Vasile Florea. 

Autoarea menționează și alte lucrări de pictură 
valoroase: Baia turcească de Nicolae Tonitza, pictată 
la Balcic, citată în cărțile unor critici de artă, precum 
Alexandru Busuioceanu, Valentin Ciucă, Doina 
Păuleanu. În colecția Pârvulescu se află și alte tablouri 
pictate la Balcic, precum Coasta de Argint, de Petre 
Iorgulescu-Yor, Terasă la Balcic, de Samuel Mützner, 
Balcic de Nicolae Dărăscu și altele. Remarc analizele 
pertinente ale Mariei Pârvuțoiu asupra operelor de artă, 
a etapelor creatoare ale pictorilor prezenți prin lucrări 
în colecția ei, ca dovadă a studiilor sale asupra artei 
românești, având păreri proprii, competente, despre 
artiștii români. De o prezentare bazată pe cunoștințe 
temeinice, însoțite de emoția autoarei în fața tabloului, 
se bucură și Pescari în barcă de Nicolae Dărăscu. 

Am amintit deja achiziționarea unei lucrări-
capodoperă, Curtea Domnească de Gheorghe Petrașcu. 
Maria Pârvuțoiu și-a dorit această lucrare, nu avea 
banii necesari, dar a făcut un împrumut la CAR și 
astfel a achiziționat-o, cu o sumă mare la acea vreme. 
Sunt relatate și alte episoade legate de cumpărarea 
unor opere cu autori celebri: Spaniolă cu evantai de 
Iosif Iser, Seceriș de R. Schweitzer-cumpăna, care a 
figurat în expoziții importante, Iașii văzuți de pe Dealul 
Copoului de Iosif Iser, care a impresionat-o prin colorit 
și construcția riguroasă, Târg la Bazargic și Odaliscă cu 
teorbă de Iosif Iser, Natură statică cu lalele de Alexandru 
Ciucurencu, Cuplu de Ion Țuculescu, Flori de toamnă 
de Dumitru Gheață și încă atâtea alte opere valoroase. 
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Autoarea se oprește asupra fiecărei lucrări pentru a face 
referințe pertinente asupra lor, încărcate și de emoțiile 
trăite în fața lor. În colecție este prezent și Jean Steriadi 
cu patru lucrări, toate peisaje. Pentru tabloul Bărci pe 
Dunăre a trăit mari emoții, temându-se că nu o va putea 
achiziționa. Când a cumpărat-o, mărturisește autoarea, 
„am simțit că amețesc. Nu-mi puteam stăpâni bucuria”.

În continuare relatează cum a cumpărat alte 
lucrări, ca Natură statică cu flori, pensulă și carte din 
1933 de Gheorghe Petrașcu, și ea achiziționată cu emoții. 
Din colecție nu putea lipsi Theodor Pallady, prezent cu 
Femeie în rochie neagră – selectată pentru expoziția 
proiectată de Muzeul Național de Artă al României în 
2002. Un alt tablou semnat de Pallady, Natură statică 
cu fructe, are și el povestea lui și se află, spre bucuria 
autoarei, în colecția lor. Mai numesc și alte tablouri 
ale colecției, semnate de mari artiști români: Vasile 
Popescu, Balcic, Maci, Case pe Valea Prahovei; Rodica 
Maniu, Pictoriță în peisaj; Corneliu Baba, Arlechin, 
Case la Veneția; Alexandru Ciucurencu, Oameni de 
afaceri; Lucian Grigorescu, Pădure. Autoarea prezintă 
operele de artă însoțite de fiecare dată de comentarii 
pertinente și de amintiri legate de achiziționarea lor.

În subcapitolul Grafica sunt prezentate, iarăși, 
lucrări de mari autori români: Theodor Pallady, 
Gheorghe Petrașcu, Ștefan Luchian, Nicolae Tonitza, 
Iosif Iser, Ștefan Constantinescu, Olga Greceanu, 
Corneliu Baba, Ștefan Dimitrescu, Henri H. Catargi, 
Lucia Dem. Bălăcescu, Rodica Maniu, Tia Peltz, Alma 
Redlinger și alții. În economia spațiului, menționez 
Autoportretul lui Theodor Pallady, Casă la Brebu de 
Ștefan Luchian, Portrete de copii de Nicolae Tonitza.

Când este vorba de Sculptură, autorii lucrărilor din 
colecție sunt: Boris Caragea, Oscar Han, Ion Irimescu, 
Marcel Guguianu, Cosmin Hristu și Mircea Tocaci.

Un colecționar atât de complex nu putea omite 
mobilierul. Între piesele deosebite se află un salon 
venețian, un dulap baroc flamand, un dulap în stilul 
Renașterii germane – piese ce au și ele povestea lor, fiind 

cumpărate cu mari eforturi financiare. Apoi colecția de 
covoare și alte obiecte din ceramică sau picturi pe lemn.

Un capitol mai mare se numește Lucrări pe lângă 
care am trecut, pe care din diferite motive nu le-a putut 
cumpăra și se simte în frazare regretul. Pentru Maria 
Pârvuțoiu legătura cu opera de artă este una specială, 
un mod de a trăi. Sunt menționate astfel de lucrări, fiind 
depănate amintiri legate de acele momente triste.

A avea o colecție atât de bogată și valoroasă 
înseamnă și griji, de aceea un capitol se numește De 
la achiziții, frământări, preocupări... la împliniri și 
bucurii, iar autoarea ne dezvăluie: „Pentru colecționarul 
autentic, dragostea de artă devine pasiune. Pasiunea 
devine patimă. De aici înainte se confruntă, alternativ, 
stările de suferință (neîmplinirile) și cele de bucurie 
sufletească – ambele, copleșitoare”.

Maria Pârvuțoiu este conștientă de marea 
responsabilitate a unui colecționar autentic față de 
lucrările pe care le are în casa sa, de rolul său în 
promovarea și păstrarea lor în cele mai bune condiții. 
A răspuns, de asemenea, de fiecare dată solicitărilor de 
a împrumuta lucrări în expoziții de prestigiu, ele având 
astfel posibilitatea de a fi văzute și de alți iubitori de 
artă.

O carte bogată în informații, scrisă cu sinceritate, 
pentrua fi părtași la bucuria pe care autoarea a simțit-o 
la achiziționarea fiecărei opere de artă. O carte redactată 
cu atenție, cu pioșenie de editorii ei, mai cu seamă că 
Mihaela Varga este un prestigios istoric și critic de 
artă. O carte care beneficiază de o hârtie de calitate, de 
reproduceri foarte bune. O carte pe care am citit-o cu 
interes pentru bogatele informații pe care le cuprinde 
și cu plăcere pentru frazarea autentică și aleasă, cu 
admirație pentru colecționarul rasat, de înaltă ținută, 
pasionat și erudit, Maria Pârvuțoiu.
_______ 
* Maria Pârvuțoiu, Impresii de colecționar, Editura Maiko, 
București, 2017

Laurențiu Ridichie - Sclavi de 
lux, 2018, creion pe hartie



192 ușa deschisă

Alexandra IONCIOIA

 Cînd te uiți la ea, ascunsă cum e după ochelari, 
pare abia scăpată din galeria lui Melozzo da Forli. Cînd 
vorbește, o face cu tot tupeul timidității. Cînd scrie, nu 
știe cum să-și contrarieze mai eficient candoarea și 
cum să-și răscumpere mai nebăgat în seamă tandrețea, 
ambele, deocamdată, definitorii.

Alexandra (ex-Deac) e încă studentă în anul II 
la literele de la ”Petru Maior”. S-a avîntat pînă acum 
în cîteva concursuri literare de la Bistrița (pe care le-a 
cîștigat pe toate). Acum iese în lumea mare. (Al. C.)

 trenul

- unde ești acum?
- într-un tren care are întârzieri și totuși ajunge prea 
devreme nicăieri.

 tornadă

sute
mii
își ardeau aripile în razele soarelui care mușca din ele.
El zbura lângă mine; 
piano, forte, crescendo, 
allegro, andante, 
strident, mut, liniar, 
descrescendo, suspendat 
și
iar 
și 
iar 
și 
de 
la 
capăt.

Un vârtej de sunet.
titirez care nu mai tremură înainte să adoarmă pe o parte, 
ci stă drept într-un punct care sprijină universul.
Tu simți?
eu simt că se destramă lumea. 
cerul e jos pământul se sfărâmă deasupra umerilor mei, 
îmi acoperă oglinzile, îmi descompune pleoapele. 
Simt că se destramă lumea. 
Ceva îmi apasă pieptul și nu respir. 
Trebuie să îți spun,
dar
nu pot. Îmi spun mie și tot nu pot 
să respir. 
Lumea destrămată mă acoperă,
mă înghite,
mă învinge.
Simți acum? 
Tot nu simți? 
Nu simți cum lumile clădite pe pielea ta se șterg?
simți? 
Eu îl simt. 
Dar nu pot să țip.

 șină continuă

ți-aș povesti despre trenul care 
mi-e o prelungire 
trenul care
a devenit o parte din călătoria mea, 
din mine aproape, 
despre cum știam când urmează să oprească 
și parcă opream 
și eu în fiecare gară cu speranța de a te întâlni 
așteptându-mă
însă asta nu ar lăsa niciun ecou în tine, 
iar cuvintele s-ar înghiți unul pe altul 
într-un trecut pe care-l port 
în piele și pe care, 
poate, cândva ai să-l cunoști.

 Cum iubește o scânteie un fulg de zăpadă

spun că mi-e dor ca și cum aș rosti numele unui sfânt.
Când spun că mi-e dor
spun că mai vreau o zi cu tine
o zi în care să o iau de la capăt. 
dacă vreau ceva, 
e ca dragostea mea să te mistuie, 
să te vindece, 
să te aducă acasă.
Încă n-am înțeles Iubirea. 
Sunt doar la început. Iartă-mă.
Ce faci? 
Aștept.


