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LLuuii AAuurreell PPaanntteeaa 

îînn ss\\rr\\cciiee nniiccii mmooaarrtteeaa nnuu pprriinnddee rr\\dd\\cciinnii

nnee-aa ssppuuss bb\\ttrrâânnuull ccee nnee-aa îînnttââmmppiinnaatt îînn pprraagg

ssuurrââzz\\ttoorr nnee-aa îînnttiinnss oo mmâânn\\ ccaa oo ffrruunnzz\\ uussccaatt\\

ddooaarr aauurruull ffooccuulluuii lluucceeaa îînnggrrooppaatt îînn ssoobbaa ddee ttuuccii

aauuzzeeaamm mmiieerrllaa [[ii lliinnii[[tteeaa ddiinn lliivvaaddaa aaccuumm pp\\rr\\ssiitt\\

ppllâânnssuull eelleemmeennttaarr aall mmaatteerriieeii

ccooppaacciiii uuzzii aaddoorrmmii]]ii

[[ii aallbbuull ppeerree]]iilloorr ddee vvaarr

ccaa ppaallooaarreeaa ssffiinn]]iilloorr ddiinn iiccooaannee

îînn ss\\rr\\cciiaa aauurriitt\\ nniiccii mmooaarrtteeaa nnuu pprriinnddee rr\\dd\\cciinnii

îîll mmaaii aauudd [[ii aaccuumm ppee bb\\ttrrâânnuull ccee nnee-aa îînnttââmmppiinnaatt 

aavveeaa mmââiinniillee ccaa oo ffrruunnzz\\ uussccaatt\\

ppee aattuunnccii vviisseellee nnooaassttrree

ddee ttiinneerrii ddaasscc\\llii ddee ]]aarr\\ 

eerraauu mmaaii aaddâânnccii

mmaaii sseennzzuuaallee ccaa îînnttuunneerriiccuull nnoopp]]iiii 

aaccuumm ccâânndd vviiaa]]aa iiaatt\\ ss-aa dduuss

ccaa uunn ttrraannddaaffiirr ttrreeccuutt pprriinn mmaa[[iinnaa ddee ccaarrnnee !!

Dasc\li 
de ]ar\

! poemul s\pt\mânii de ion cristofor

Î
n orice cultur\ normal\,
nepotrivirile în opinii se
exprim\ prin intermediul
discu]iilor [i polemicilor.
Numai la noi ast\zi ([i, vai,
în bun\ m\sur\, [i în epoca
dintre r\zboaie), a te afla

în dezacord înseamn\ a te afla în
r\zboi. Polemica fiind, contrar
etimologiei, cordial\, revine
pamfletului declararea r\zboiului. 

Nu mai reiau distinc]ia lui E. Lovinescu
între polemic\ [i pamflet, una de
idei, altul, de cuvinte. S\ reamintesc
doar c\ marele critic f\cea distinc]ia cu
pricina în studiul despre Titu Maiorescu
din 19@0, scris tocmai spre a-[i marca
dezacordul cu ideologia na]ionalist\
agresiv\ [i a evoca, polemic, nu pamfletar,
folosind-o ca un scut, civilitatea gândirii
înainta[ului, „na]ionalist în spiritul
adev\rului”, cum îl socotea Eminescu.
Nici n-am a[ternut bine pe hârtie aceste
considera]ii introductive [i m\ simt
obligat s\ recunosc c\ ele nu au nici un
fel de actualitate. Mi-au venit în minte
din acea iner]ie care îi face pe majoritatea
intelectualilor s\ fie în mod cronic
inactuali. Ceea ce se întâmpl\, în
momentul de fa]\, în mica noastr\ lume
intelectual\ nu mai poate fi caracterizat,
vai, nu!, în termenii opozi]iei lovinesciene,
care era consacrat\ de conven]ii [i
maniere între timp devenite caduce.
Cel mai virulent pamflet, nu neap\rat
al lui Arghezi, [i nu numai datorit\
geniului acestuia, dar al lui Pamfil
{eicaru, care nici nu era scriitor, ci
jurnalist, presupunea o confruntare
între adversari care apar]ineau deopotriv\
unei elite. Aceast\ leg\tur\ de sânge
intelectual a disp\rut o dat\ cu atacul
f\]i[ la adresa no]iunii înse[i de elit\,
declan[at, cu un deceniu în urm\, de
tineri care [i-au f\cut un titlu de onoare
din a apar]ine plebei intelectuale. {i-
au pierdut ra]iunea de a fi, atât cordialitatea,
cât [i principiile fundamentale ale
confrunt\rii intelectuale. Pmi place totu[i
s\ cred c\, în focul luptelor de ei
în[i[i purtate, anti-eliti[tii n-au m\surat
consecin]ele grave ale atitudinii lor
[i, nu în ultimul rând, pe cele de natur\
moral\. Spectatori stupefia]i ai spectacolului
luptelor de strad\ dintre genera]iile
literare, ne d\m seama tot mai des c\
nu mai este respectat\ nici o regul\,
orice lovitur\ [i oricât de joas\, din cele
pe care pân\ [i boxul le interzice, poate
fi folosit\, iar trivialitatea ideilor [i a
limbajului a devenit moned\ curent\. 

M-a[ referi doar la ura oarb\ pe care
câ]iva indivizi lipsi]i [i de cultur\, [i de
scrupule, o nutresc fa]\ de intelectuali
de valoarea unor Andrei Ple[u [i

H.-R. Patapievici. Directorul onorific
al „Dilemei vechi” a avut masochismul
(iart\-m\, Andrei!) de a publica într-un
editorial ceea ce citise despre el însu[i
pe bloguri [i pe site-uri. Wroare! Atacurile,
tot on-line, dac\ nu gre[esc, care au
urmat, nu se deosebeau cu nimic, în
caracterul lor suburban [i mincinos, de
celelalte. L-am sf\tuit s\ nu-[i mai caute
cu tot dinadinsul pricini de depresie,
s\ procedeze ca mine: nu citesc niciodat\
ceea ce scriu oameni care n-au nici
m\car buna-cuviin]\ s\-[i semneze
inep]iile. Sau care, dac\ le semneaz\,
nu-mi inspir\ încredere, fiindc\ nu pot
s\ le recunosc, oricât m-a[ str\dui,
autoritatea profesional\ [i moral\. H.-
R. Patapievici s-a v\zut interpelat [i
scuipat în plin\ strad\ de in[i certa]i
cu civiliza]ia [i acuzat c\ distruge cultura
român\, cu Eminescu cu tot. P[i imagineaz\
cineva c\ in[ii cu pricina îl mai citiser\
pe Eminescu din [coal\? Sau c\ mureau
de dragul lui? Ura lor n-are nici o
motiva]ie ideologic\ (aici m\ despart
de Mircea Mih\ie[, care a publicat în
num\rul !"#$%&'&())&*'+,+' de
s\pt\mâna trecut\ un articol plin de
am\r\ciune pe aceast\ tem\, povestind
cum le-au fost arse fotografiile, lui [i
lui Patapievici, în Pia]a Wperei din
Timi[oara), dar, Dumnezeule mare!, ce
motiva]ie poate, totu[i, avea? M\ tem
c\ nu sunt în stare s\ r\spund. Pe mine,
ura m\ paralizeaz\ ca veninul [arpelui.
Am o reac]ie întârziat\, ca fa]\ de ceva
care n-ar apar]ine speciei umane [i de
care pân\ [i animalele sunt cru]ate.
B\nuiesc c\ în ur\ intr\ o mul]ime de
alte sentimente, avuabile sau nu, precum
frustrarea, invidia, gelozia sau rivalitatea.
Doar c\ acestea pot avea, unul câte
unul, o anumit\ îndrept\]ire, în vreme
ce ura nu are nici una. Sau poate c\ are
una: frica. De cel\lalt, mai bun decât
mine, c\ruia natura sau societatea i-
au dat o [ans\ mie refuzat\. {i cum cel
mai insuportabil sentiment negativ este
acela c\ exist\ un altul mai dotat decât
mine, nu-mi r\mâne decât s\-l ascund
sub o ur\ de nestins contra lui, dând
vina pe împrejur\ri [i pe cârjele (politice,
vezi bine!) de care el, [i eu nu, s-a
bucurat.

Fenomenul sugerat, c\ci nu am
preten]ia a-l fi descris, ]ine de patologia
societ\]ii actuale. {i nu numai intelectuale.
Suntem, mai mult sau mai pu]in, bolnavi
cu to]ii. Dac\ nu vrem s\ murim, trebuie
s\ descoperim cât mai curând leacul.
Nu-mi fac iluzia c\-l vom descoperi
pe durata genera]iei noastre deja
expirate. Ceea ce m\ îngrijoreaz\ este
îns\ c\ genera]ia care ne urmeaz\ nu
pare s\ fie con[tient\ c\ e la fel de
bolnav\. !

D.R. Popescu, Eugen Uricariu - 1982
Foto: Ion Cucufo
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