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Arhitectura în genere ¿i cea româneascå în particular
se aﬂå într-o situa¡ie paradoxalå: de¿i omniprezen¡a ﬁzicå
a artefactelor lor ar putea så sugereze o cople¿itoare vizibilitate publicå, ceea ce se întâmplå de fapt este cå ea, arhitectura, devine vizibilå doar prin accidente. Devenim
con¿tien¡i de casele noastre - frumoase ori hidoase - abia
atunci când se petrece un fenomen de rupturå. A fost nevoie de apari¡ia monstruoaså a Casei Republicii pentru a deplânge gracila prezen¡å a Halei Unirii sau vilele fanate de
pe Uranus. Este nevoie de pråbu¿ire pentru a ne aminti de
extraordinara prezen¡å a Bisericii Armene¿ti. Este nevoie
de 11 septembrie spre a realiza cum casele ne sunt leagån
¿i mormânt. Arhitectura, oricât de viguros ar desena contururile vie¡ilor noastre private sau publice, are acest dar
al smereniei: întrucât este ubicuå ¿i aici tot timpul se laså
trecutå - prin folosire zilnicå - în fundal. În ﬁne, este nevoie de Catedrala Neamului ¿i de sediul guvernului pentru
a în¡elege cå nu avem biserici parohiale ¿i nici bibliotecå
na¡ionalå.
Mai grav este cå acela¿i lucru se petrece cu arhitectura
ca dimensiune a câmpului cultural autohton. Aici, lucrurile sunt mai degrabå singulare. Marile cotidiene occidentale, revistele ¿i în general mass-media acordå spa¡ii generoase evenimentelor arhitecturale vechi ¿i noi, comenteazå
faptele restauratoare sau instauratoare din ¡esutul urban
¿i, mai cu seamå, acordå arhitecturii drept deplin de cetate
culturalå. Mai mult decât atât, ve¡i întâlni ¿i opinii precum
aceea a Indrei Kagis McEwen care, în cartea sa Stråmo¿ul lui
Socrate – Eseu despre începuturile arhitecturii (MIT Press, 1997),
face urmåtoarea aﬁrma¡ie: posibilitatea de a reordona materia, de a înspa¡ia evenimentele curente ale vie¡ii noastre
- adicå tocmai arhitectura - a iscat grave întrebåri asupra
lumii, adicå acelea pe care le-a întrebat ﬁlosoﬁa. Nu spune asta un arhitect, ci un specialist în ﬁlologie ¿i ﬁlozoﬁe
clasicå greacå. Tot un ﬁlosof, Jacques Derrida, acordå arhitecturii o ¿anså unicå, aceea de a putea „evada” din plasa limbajului spre a formula critici asupra lui; altfel spus,
un metadiscurs real nu ar ﬁ posibil de lansat decât (de) pe
teritoriul arhitecturii. Cu alte cuvinte, se crede – nu la noi
– cå arhitectura este un domeniu mai important chiar decât realizeazå arhitec¡ii în¿i¿i.
Lucrurile stau grav în România din acest punct de vedere; nu trebuie un efort spre a o dovedi. Date ﬁind catastrofele ultimelor câteva decenii, care au ca substan¡å mediul
nostru ediﬁcat, nepåsarea aproape unanimå – nu a publicului, care nu are cum vedea ceva ce nu îi este fåcut vizibil
prin educa¡ie ¿colarå cel pu¡in de la gimnaziu înainte, ci a
profesioni¿tilor culturii - pe mine unul må înspåimântå.
Nu sunt citite ¿i nu sunt comentate cår¡ile de arhitecturå.
Nu sunt specializa¡i jurnali¿ti în domenii cum ar ﬁ måcar
imobiliarele, dacå nu construc¡iile ¿i monumentele; aceasta de¿i schimbårile de pe aceastå pia¡å volatilå reﬂectå cel
mai ﬁdel starea economiei. O distinså jurnalistå m-a certat
când i-am contestat informa¡ia potrivit cåreia Catedrala
Neamului va avea 3,5 hectare: nu avea nici un fel de reprezentare ce poate så însemne asta ca suprafa¡å construitå;
nu avea nici o clipå dubii despre dreptatea d-sale într-o
temå unde eu eram la chestiune, iar d-sa nu; necum så
mai ajungem a discuta cu seriozitate despre problematica
extrem de complexå, de la politicå la simbolicå, pe care o
subîntinde tema…
Continuare în pagina 9
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Cred cå sunt un fel de vestigiu nereu¿it al mitului omului universal
Radu Drågan (nåscut
9.IX.1955, Bucure¿ti) este
arhitect, eseist ¿i poet.
A absolvit Institutul de
Arhitecturå (1982). Publicå
versuri în revistele “Amﬁteatru” ¿i “Luceafårul” ¿i
debuteazå editorial cu volumul de versuri Marea
transparen¡å (1979; Premiul pentru debut al Editurii Albatros). ¥ntre 1982 ¿i
1990, practicå arhitectura la Romproiect ¿i Proiect
Bucure¿ti. Dupå ‘89 este
asistent, apoi conferen¡iar
la Institutul de
Arhitecturå “Ion Mincu”.
¥n ianuarie 1990, fondeazå
revista “Arhitext”; publicå
aici, ca ¿i în “Arhitectura” ¿i “Revista de istorie ¿i
teorie literarå”, eseuri ¿i
criticå literarå. Arhitect
în mai multe agen¡ii de
arhitecturå ¿i decora¡iuni
interioare, face un doctorat în antropologie socialå
¿i etnologicå la École des
Hautes Études en Sciences
Sociales din Paris ¿i altul
în ¿tiin¡a religiilor (19962000), la École Pratique des
Hautes Études, tot la Paris.
Colaboreazå la “Dilema”,
“Contrapunct”, “Tribuna”,
“Cotidianul” ¿.a. Din 1990
este colaborator permanent la “Junalul literar”,
unde publicå articole în
marginea actualitå¡ii.
O primå culegere de
eseuri, Fiin¡a ¿i spa¡iul
(1992), dezvåluie preocuparea predilectå a autorului - hermeneutica
spa¡iului. Muntele înflorit.
Contribu¡ie la o hermeneuticå
a imaginarului (1998) este o cercetare analiticå a
spa¡iului simbolic în mai
multe texte alchimice de
la sfâr¿itul Rena¿terii. Fårå
nici o tendin¡å spre tracomanie, patru din cele cinci studii care compun volumul se referå la mitul
magului Zalmoxis. Autorul evitå, de asemenea, så
caute conﬁgura¡ii spa¡iale
în spatele structurilor
gândirii. Lumile råsturnate
(2000), traducere în limba românå a cår¡ii Les Mondes renverses, apårutå la Paris în 1999, este o analizå
comparativå a spa¡iului ca
reprezentare socialå, pe
baza cercetårilor autorului
în satele vâlcene.
SCRIERI:
Marea transparen¡å,
Bucure¿ti, 1979; Fiin¡a ¿i
spa¡iul, Bucure¿ti, 1992;
ed. (Symbols and Language in Sacred Christian Architecture), tr. Cristina Ilina
Sålåjan, New York, 1996;
Muntele înflorit. Contribu¡ii
la o hermeneuticå a imaginarului, Bucure¿ti, 1998; Les
Mondes renverses. Etude sur
la representation de l’espace de la societe traditionnelle,
pref. Paul-Henri Stahl, Paris, 1999; ed. româneascå
(Lumile råsturnate), tr. Roxana Pitea, Bucure¿ti, 2000.
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Marius Vasileanu: Radu Drågan, ai terminat Arhitectura ca ¿ef de
promo¡ie, ai lucrat la un important institut de proiectåri… Ce te-a fåcut så pleci
în Fran¡a?
Radu Drågan: Da, am terminat facultatea ca ¿ef de
promo¡ie. Visul meu atunci
era så ﬁu profesor. Nu eram
înså membru de partid. Era
aproape incredibil, eram primul din an ¿i må întrebam
cum de sunt låsat så termin
facultatea ¿i så nu ﬁu membru de partid: era de neconceput în acele vremuri! Ei
bine, nimeni nu mi-a propus-o niciodatå. M-am întrebat de ce. Am presupus
cå aveam un dosar la Securitate. ¥n 1979 am publicat
volumul de poezie “Marea
transparen¡å”. Cartea fusese premiatå de un juriu pentru debut... Cu pu¡in timp
înainte, câteva din aceste
poezii fuseserå publicate în
revista “Amﬁteatru”. Câteva
zile dupå aceea, în celebra sa
emisiune de la Europa Liberå, Virgil Ierunca a comentat
favorabil aceste câteva poezii. Dupå alte câteva zile, am
început så primesc telefoane
de la diferite persoane care
se recomandau cu nume absolut fanteziste… Am presupus întotdeauna cå era vorba
de Securitate.
Securistul
institutului a refuzat
så må angajeze
De altfel, se ¿tia pe atunci
cå oricine despre care se
vorbe¿te la Europa Liberå
intrå imediat în colimatorul
Securitå¡ii. Nu am nici o conﬁrmare, acum câ¡iva ani am
cerut så-mi våd dosarul, mi
s-a råspuns dupå foarte mult
timp cå nu s-a gåsit nimic…
Repet, sunt ni¿te presupuneri. ¥n orice caz, am terminat
facultatea ca ¿ef de promo¡ie
¿i în acel an au existat douå
posturi în învå¡åmânt. Doi
absolven¡i trebuiau så råmânå asisten¡i în facultate.
Nu am fost printre ei, cåci nu
eram membru de partid; au
fost ale¿i doi activi¿ti, unul

dintre ei e acolo ¿i acum,
celålalt a emigrat… Ei bine, nu am putut så-mi îndeplinesc acest vis decât dupå
revolu¡ie. Imediat în 1990,
când s-a organizat, pentru
prima oarå dupå zeci de ani
un concurs de admitere în
învå¡åmântul superior de
arhitecturå, m-am prezentat ¿i în aceea¿i zi în care am
sus¡inut acest concurs pentru postul de asistent în facultate, a mai fost un al doilea concurs pentru o burså de
studii de un an în Fran¡a. Era
vorba de acea ini¡iativå care
s-a numit “500 de burse pentru Europa de Est”. Am can-

»

¥n celebra
sa emisiune de la
Europa Liberå,
Virgil Ierunca
a comentat
favorabil câteva
poezii publicate
în “Amfiteatru”.
Am început
så primesc
telefoane
de la diferite
persoane care
se recomandau
cu nume absolut
fanteziste…
Am presupus
întotdeauna cå
era vorba de
Securitate.

didat ¿i am ob¡inut ¿i bursa,
¿i postul de asistent. Un timp
dupå aceea, prezentându-må
la Serviciul Personal al Institutului de Arhitecturå pentru a-mi depune dosarul ¿i
a deveni cadru didactic, mi
s-a spus cå nu pot ﬁ asistent
pentru cå voi pleca în Fran¡a.
Pur ¿i simplu, ¿eful personalului, care era ¿i securistul
Institutului, a refuzat så må
angajeze. Eram pe
atunci arhitect la
“Proiect Bucure¿ti”.
Pu¡in timp dupå
plecare, am fost dat
afarå de la “Proiect
Bucure¿ti” pentru
absen¡e nemotivate… Conducerea de
atunci a institutului îmi ceruse så
semnez angajamentul cå o datå întors
voi lucra încå doi ani
acolo, ceea ce am refuzat spunând: nu
sunte¡i voi cei care
îmi oferi¡i aceastå
bursa, nu våd de ce
a¿ avea vreo obliga¡ie
fa¡å de “Proiect
Bucure¿ti”… Cert
este cå am fost dat
afarå pentru absen¡e
nemotivate.
- Påi nu ¿tiau cå

Efortul meu intelectual se înscrie în aceastå încercare de a transgresa unidirec¡ionalitatea spiritului modern - R. Drågan
e¿ti plecat cu burså?!
- Bineîn¡eles cå ¿tiau. Eu
am plecat din România pe
13 decembrie 1990. Practic,
la un an dupå Revolu¡ie. Era
o perioadå în care cel care
pleca era foarte prost våzut.
ªi era ¿i mai prost våzut cel
care voia så se ¿i întoarcå.
ºin minte cå unul din profesorii mei de la Facultatea
de Arhitecturå mi-a spus
atunci: Radule, nu pleca, nu
este bine! Faptul de a ﬁ trecut
peste acest sfat ¿i de a ﬁ plecat a fost socotit, presupun,
un afront. A¿a am plecat la
Paris. Trebuie så spun cå nu
mi-am pus nici o clipå atunci
în mod serios problema cå
voi råmâne în Fran¡a. Am
plecat cu aceastå frustrare,
dupå ce implorasem conducerea institu¡iei ¿i ¿eful personalului så må angajeze. Dupå Revolu¡ie mi se propusese så preiau revista “Arhitectura”, am refuzat pentru cå
voiam så inventez ceva cu totul nou, ceva ce nu mai exista. A¿a am înﬁin¡at ziarul
“Arhitext”. ¥nﬁin¡asem un
ziar, ob¡inusem ceea ce visasem, un post în învå¡åmânt.
Nu aveam nici un motiv så
råmân în Fran¡a. Mai târziu,
ziarul “Arhitext” a fost preluat într-o manierå neelegantå de altcineva, unul dintre cei pe care tot eu îi adusesem acolo…
- Revista era o ini¡iativå
privatå?
- ¥nﬁin¡asem o societate cu mai mul¡i ac¡ionari.
Atunci, în naivitatea mea,
nu am vrut så-mi arog titlul de ¿ef al publica¡iei. Am
vrut så fac o publica¡ie colegialå. Am fåcut o casetå
redac¡ionalå în care eram
trecu¡i patru sau cinci re-

dactori, în ordine alfabeticå ¿i, înainte de a pleca în
Fran¡a, am creat un comitet
de onoare în care i-am cooptat pe profesorul Grigore Ionescu, pe ªerban Cantacuzino ¿i pe Alexandru Beldiman. Sperând cå ei vor deveni un fel de mentori care så dea ziarului o greutate pe care nu o aveam noi,
cei încå foarte tineri. Visam
så fac o publica¡ie foarte deschiså, care så ﬁe nu numai
de arhitecturå, så ﬁe de arte
vizuale, muzicå, cinema. O
publica¡ie deschiså ¿i bazatå pe schimbul cultural, care
så nu discute numai despre
probleme de arhitecturå. De
altfel, la ora aceea era ¿i foarte greu pentru cå arhitectura bunå era foarte pu¡inå.
Deci am fost înlåturat pur
¿i simplu din revista pe care o creasem.
¥mi petreceam ¿apte
zile pe såptåmânå
în biblioteci
Mai mult decât atât, a
avut loc o a¿a-ziså ¿edin¡å
a ac¡ionarilor, la care
bineîn¡eles cå nu am fost
invitat, ¿edin¡å în care s-a
mårit capitalul social pentru a se oferi pår¡i unei persoane din afara acestui grup.
ªi am fost semnat în fals –
o ilegalitate ﬂagrantå. Deci am fost dat afarå de la
“Proiect Bucure¿ti” pentru

»

absen¡e nemotivate, am fost
înlåturat din ziarul pe care îl
creasem. ¥ntre timp, cu prima ocazie când am venit în
România, în februarie ‘92,
m-am dus la facultate. Am
întrebat ce se întâmplå cu
postul pe care îl câ¿tigasem.
Pur ¿i simplu mi s-a refuzat
angajarea.
- Ai spus cå bursa era numai pentru un an de zile…
- Bursa a fost pentru un
an de zile. Dar, din punctul
de vedere al celor care au
acordat-o, Ministerul Transportului ¿i Locuin¡elor din
Fran¡a, a fost, trebuie så spun
cu o oarecare dezamågire,
un gest oarecum formal.
Pentru cå ei ne-au acordat
aceastå burså (care de fapt a
fost numai de ¿ase luni, am
aﬂat asta odatå ajuns la Paris), dupå care ﬁecare putea
så facå aproape ce voia. Cine
a vrut så facå ceva a fåcut. Cine nu, putea så se plimbe cât
era ziua de lungå…
- Dar probabil trebuia så
produci un proiect final…
- ¥n mod normal a¿a ar ﬁ
trebuit. ¥n prima zi când mam prezentat acolo am fost
întreba¡i ce proiect avem ﬁecare. Eu am spus ce voiam
så fac, aveam un studiu pe
care voiam så-l scriu ¿i care de fapt s-a concretizat
mai târziu în cartea “Muntele înﬂorit”. Mi-am petrecut tot acest råstimp la Bi-

blioteca Na¡ionalå. Locuiam într-o suburbie nordicå
a Parisului. Diminea¡a luam metroul, ajungeam la
bibliotecå ¿i råmâneam acolo pâna seara. Duminica,
când era închis, mergeam
la Centrul Pompidou. Practic, îmi petreceam ¿apte zile din såptåmânå din ¿apte
în biblioteci. Am început så
citesc atunci alchimie - un
vis mai vechi. ¥n România
ﬁind, începusem un studiu
despre alchimie, nu a¿ putea så spun ce anume mia provocat acest interes. Ba
da, probabil Eliade, plus alte lecturi care m-au incitat så råscolesc pu¡in mai
adânc în acest subiect destul de misterios ¿i controversat. ¥nså la Biblioteca Academiei din Bucure¿ti, care era
singura bibliotecå care î¿i
merita cu adevårat numele în acea perioadå, cår¡ile
de alchimie pe care le-am
putut descoperi erau foarte pu¡ine, ¿ase-¿apte titluri.
Restul erau ﬁe la secret, ﬁe
pur ¿i simplu nu existau. Deci am început så studiez alchimia. ¥n paralel, m-am înscris la un master de antropologie sociala la École des
Hautes Études en Sciences
Sociales, sub conducerea lui
Paul Henri Stahl, pe care îl
întâlnisem la Bucure¿ti cu
pu¡in timp înainte de a pleca, la un simpozion la Mu-

Dupå Revolu¡ie mi se propusese så preiau revista
“Arhitectura”, am refuzat pentru cå voiam så inventez
ceva cu totul nou. A¿a am înfiin¡at ziarul “Arhitext”.
Visam så fac o publica¡ie foarte deschiså, care så fie nu
numai de arhitecturå, så fie de arte vizuale, muzicå, cinema.

zeul Satului. Spunându-i cå
voi merge la Paris, mi-a dat
numårul såu de telefon ¿i mia spus så-l caut. A¿a m-am
înscris la acest doctorat, pe
care l-am fåcut sub îndrumarea profesorului Stahl.
Deci am început så studiez în paralel antropologia
¿i alchimia. Cam a¿a s-a întâmplat. Pe de o parte m-am
våzut respins din toate locurile unde aveam rådåcini în
¡arå. Pe de altå parte, a fost
acest doctorat care începea
så se contureze ¿i care era
un vis mai vechi. Am început så fac aceastå cercetare
din ce în ce mai serios, am
venit foarte des în România
în acea perioadå, alesesem
ca teren de cercetare Oltenia
¿i ºara Lovi¿tei. Am venit
câ¡iva ani la rând, am fåcut
cercetåri de teren acolo.
- Care au fost concluziile acestor cercetåri, ce ¡i
se pare remarcabil, ca antropolog, apropo de ºara
Lovi¿tei?
- Sunt foarte multe lucruri de spus. Subiectul meu a
fost reprezentarea spa¡iului
în societatea tradi¡ionalå.
Ca så sintetitez o parte din
concluziile acestei cercetåri,
modul de a func¡iona al acestei societå¡i este foarte diferit de cel al societå¡ii urbane moderne.
Reprezentarea
spa¡iului în
societatea
tradi¡ionalå
Pe de o parte, existå o
diferen¡å extrem de importantå, de¿i greu sesizabilå,
între cele douå tipuri de
societå¡i. Pe de altå parte, ca
indivizi, noi to¡i påstråm în
subcon¿tientul nostru o serie întreagå de elemente care provin din acest substrat
al societå¡ii tradi¡ionale.
Existå încå în noi un mod de
a percepe lumea, care nu este deloc al societå¡ii moderne, ¿i tråim aceastå separare, aceastå rupere de modelul tradi¡ional al existen¡ei
ca pe o dramå interioarå
de care foarte rar ne dåm
totu¿i seama. Asta este una
din marile probleme ale lumii moderne.
- Vorbeai la un moment
dat despre modalitatea sigur a mai fost studiatå
¿i de mul¡i al¡i antropologi -, aceasta a a¿ezårii satului pe axa nord-sud…
Este omul modern atins de
aceastå problemå?
- Ca så sintetizez, este faimoasa problemå a
societå¡ilor dualiste. Trebuie spus cå, dupå Lewis
Morgan, societå¡ile dualiste au fost studiate de antropologii de la începutul secolului XX, care au studiat
societå¡ile tradi¡ionale din
Australia ¿i din America de
Nord. Apoi, Lévi-Strauss a
descoperit asemenea structuri dualiste în America de
Sud, la indienii din Brazilia.
Aceste cercetåri conﬁrmau

»

Modul de a func¡iona al
societå¡ii tradi¡ionale este foarte
diferit de cel al societå¡ii urbane
moderne. Ca indivizi, noi to¡i påstråm
în subcon¿tientul nostru o serie
întreagå de elemente care provin din
acest substrat al societå¡ii tradi¡ionale.
Existå încå în noi un mod de a
percepe lumea, care nu este deloc al
societå¡ii moderne, ¿i tråim aceastå
separare, aceastå rupere de modelul
tradi¡ional al existen¡ei ca pe o dramå
interioarå de care foarte rar ne dåm
seama.

reputa¡ia de a ﬁ mai boga¡i,
mai inteligen¡i, mai buni.
Cei de jos cåutau så-i egaleze sau så demonstreze cå nu
sunt mai prejos.
- Nu ¡i se pare straniu
cå existå în mistica iudaicå a¿a-numitele “ape de
sus” ¿i “ape de jos”? Primele sunt cele care apar¡in Cerului ¿i celelalte apar¡in
Påmântului - mi ¿i ma
fiind cele douå conjunc¡ii
fundamentale care le corespund. Conjunc¡ia mi
în limba ebraicå însemnând ¿i, este conjunc¡ia care une¿te, pe când ma este conjunc¡ia sau, cea care desparte. Fiind corespondentele ”apelor de sus“
¿i “apelor de jos“, Cerului
¿i Påmântului. ªtiu cå te
fere¿ti de compara¡ii de tipul acesta, dar totu¿i este
inevitabil så nu-¡i vinå în
minte…
- Lévi-Strauss scrie undeva cå dualismul este, înainte de orice, psihologic. Nu
¿tiu dacå putem rezuma întreaga, enorma complexitate a structurii dualiste la aspectul psihologic. Dar consider cå este destul de plauzibil cå, pur ¿i simplu, întreaga noastrå func¡ionare mentalå este condi¡ionatå în mare måsurå de imaginea dualistå a lumii care se concretizeazå sub diferite forme,
extrem de complexe, de variate, de la o culturå la alta. Eu må feresc de apropieri pe care le consider for¡ate
între religia iudaicå ¿i structura dualistå a unui sat Bororo, de exemplu. Nimic
nu ne autorizeazå så facem
astfel de compara¡ii, chiar
dacå luåm în considerare
structura dualistå a înså¿i
ra¡ionalismului omenesc.

existen¡a societå¡ilor dua- pie perfect orizontalå, unliste în ceea ce la ora aceea de nu existå nicio justiﬁcaerau încå numite societå¡i re geograﬁcå a acestui duaprimitive, adicå care dispu- lism spa¡ial. Lucrurile astea
neau de o tehnologie foarte se întâlnesc ¿i în Moldova,
pu¡in avansatå. Societå¡ile unde avem documente din
tradi¡ionale dualiste în timpul lui ªtefan cel Mare.
Europa au fost foarte pu¡in Sunt alte mårturii pe care
cercetate. Eu am fost frapat le-am cules în zona pe care
de faptul cå unele din mår- am studiat-o, Oltenia ¿i ºara
turiile pe care le-am întâl- Lovi¿tei. Aceastå structuranit în satele române¿ti vor- re face ca organismul care
besc despre “satul de sus” este satul så func¡ioneze,
¿i “satul de jos”, de “cei de pentru cå existå douå
sus” ¿i “cei de jos”. De multe jumåtå¡i care sunt tot timori aceastå structurare dua- pul în competi¡ie. Dar acest
listå are un suport geogra- fenomen este destul de diﬁc, dar nu întotdeauna. Este ﬁcil sesizabil, pentru cå lufoarte interesant cå acestui crurile erau deja uitate când
tip de organizare spa¡iala i am ajuns så le cercetez. Foarse asociazå o serie de prac- te pu¡ini ¡årani mai ¿tiau,
tici sociale legate de cåsåto- de exemplu, într-un sat
rie, de momentele festive ale din Oltenia, cå aceste douå
anului, cå grupurile de tine- jumåtå¡i existaserå cândva.
ri colindåtori se structurea- Doar un båtrân învå¡åtor î¿i
zå respectând aceastå orga- mai amintea, ¿i mi-a aråtat
nizare dualistå a satului… locul unde era cândva piaªi mai ales, este foarte inte- tra de hotar care separa ceresant cå în anumite cazu- le douå jumåtå¡i.
- ªi totdeauna cea de sus
ri aceastå structurare are o
conota¡ie moralå: cei de sus era mai bunå, mai curatå
sunt considera¡i mai buni, decât cea de jos?
- Cei de sus aveau
continuare pagina 10
mai inteligen¡i, mai boga¡i,
în timp ce
cei de jos le
sunt inferiori. Ideea mea
este cå acest
tip de structurare permite o dinamicå
a societå¡ii care face ca cele
douå grupuri
så ﬁe mereu
în competi¡ie.
Uneori existå
bariere bine
delimitate între cei de sus
¿i cei de jos,
marcate cu o
piatrå de hotar.
- Så subliniem cå aceasta se petrece
nu neapårat
într-o zonå
deluroaså sau
mun toaså,
ci ¿i în câmpie…
- Absolut.
De multe ori
Re¿edin¡å destinatå studen¡ilor în ora¿ul Argenteuil - Fran¡a.
satele sunt a¿e(Arh. Radu Drågan în colaborare cu agen¡ia E.C.D.M.)
zate pe o câm-

Arhitectura în
spa¡iul culturii
Augustin Ioan
urmare din pagina 1
Desigur, este în mare
parte vina noastrå, a breslei. Datå ﬁind scara ﬁzicå
a artefactelor pe care le-am
produs înainte de 1989 ¿i
pe care nu le-am dezavuat ca breaslå niciodatå, suntem probabil mai vinova¡i de
colabora¡ionism decât to¡i
arti¿tii. Câ¡iva scriitori au
fost totu¿i da¡i afarå din uniunea d-lor, dar nici un arhitect
nu a påråsit breasla. Nu suntem vizibili pentru cå ne-am
izolat de cultura vie, de
schimbul ¿i critica de idei pe
care le presupune prezen¡a
în acestå culturå. Nu ¿tim så
explicåm celorlal¡i cine sunt
arhitec¡ii români ¿i ce poftim noi de la dân¿ii, care nu
sunt (nimeni nu e perfect).
Chiar dacå am gåsi tonul, nu
¿tim så frazåm: pare o mândrie printre arhitec¡i så nu
ﬁi excesiv de citit (înseamnå
cå ai comenzi, experien¡å
„adevåratå”, de plan¿etå ¿i
de ¿antier).
Cultura noastrå se rezumå
prea des la frunzåritul de reviste de specialitate (fårå
lectura textelor adiacente). Nu îngåduim priviri indiscrete în ogradå din partea „nespeciali¿tilor” dintrun tâmp complex de superioritate; de fapt, încercåm
så camuﬂåm prin izolare
absen¡a unui adecvat orizont
cultural ¿i, mult mai grav,
inconsisten¡a, inactualitatea
culturii „de specialitate” de
la noi. Arhitectura de dupå
1989, ca ¿i aceea de dinainte,
nu s-a fåcut singurå. Ea este
semnatå de arhitec¡i. Ea este
în chip covâr¿itor slabå. Då
seama despre pråbu¿irea nivelului mediu al unei bresle
care a încetat så mai ﬁe de
elitå sub comunism ¿i a fost
deliberat massiﬁcatå (admiteri pe alte criterii decât cele de
calitate, institute de proiectare-mamut, autoratul colectiv
etc.). Este prost conceputå,
pauper ediﬁcatå, insensibilå
la mediul ﬁzic ¿i cultural, la
tradi¡ie ca ¿i la actualitate.
Desigur, nu este totul în
întregime damnabil. ªcoala
de arhitecturå din Bucure¿ti
se schimbå în bine din acest
punct de vedere. Deschiderea
prin cursuri op¡ionale ¿i prin
programe de studii avansate cåtre domenii conexe sau
pu¡in studiate pânå acum
(spa¡iu sacru, reabilitare ¿i
dezvoltare durabilå, marketing) s-a dovedit un succes.
Supunerea
îndelungatelor
procese de acreditare externå
ajutå reforma. Nici ¿colile din
¡arå nu stau pe loc. Prin urmare, este de sperat cå lucrurile iau – totu¿i, în ﬁne! - o
altå formå, chiar dacå dureros de încet…
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Cred cå sunt un fel de vestigiu
nereu¿it al mitului omului universal
La un moment dat, am
avut un fel de remu¿care,
dându-mi seama cå aveam
totu¿i o cantitate destul de
impresionatå de material
antropologic ¿i m-am hotårât så scriu totu¿i aceastå
tezå. Am sus¡inut-o în 1997,
dupå care a apårut un fel
de gol intelectual. Nu mai
aveam motor, ca så zic a¿a,
dupå acest doctorat de antropologie.

»

Rena¿terea a reluat pe un alt
palier problema nemuririi, dar
nu a nemuririi ca fenomen
ciclic, ci ca o nemurire care poate
fi câ¿tigatå în mod individual, cu
condi¡ia så se dispunå de ini¡ierea
necesarå.
urmare pagina 9

- Iartå-må, aici nu este
neapårat un pattern iudaic,
fiindcå îl gåse¿ti la chinezi
¿i în multe alte locuri. La
chinezi este Cerul Anterior
¿i Cerul Posterior… A¿a încât, fårå a trimite neapårat
la o tradi¡ie primordialå eu nu am aceastå obsesie , se regåse¿te în mai multe
locuri ale lumii…
- Se gåse¿te în foarte multe locuri ¿i este aproape indubitabil cå modul nostru de a
în¡elege lumea este determinat într-o måsurå foarte importantå de aceastå organizare. O så î¡i dau un exemplu
care îmi place foarte mult ¿i
pe care îl dau de multe ori
pentru a explica aceastå
structurare dualistå. ªtii cå
la baza logicii computerelor
este logica lui unu ¿i zero.
¥ntreaga enormå complexitate a calculului matematic
care stå la baza calculatoare-
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lor, care sunt indispensabile aståzi, este o structurare
dualistå, unu ¿i zero, sau cu
alte cuvinte plus ¿i minus.
Existå multe alte tipuri de
logicå matematicå. Ei bine,
de ce structurarea dualista?
Råspunsul meu este: pentru
cå e cea mai simplå. A avea
un pol plus ¿i unul minus
ajunge pentru a ne construi
o imagine coerentå a lumii.
Asta nu înseamnå cå lumea
este dualistå. ¥nseamnå numai cå reprezentarea dualistå este cea mai simplå, cea
mai comodå, cea mai eﬁcace, pentru cå ﬁind simplå ne
permite så ne construim o
imagine coerentå a lumii.
Nu înseamnå cå lumea este
a¿a. Modul de func¡ionare
a creierului nostru face ca
dualismul så reprezinte un
mijloc simplu ¿i eﬁcace pentru a ne reprezenta o lume
altfel de neîn¡eles…
- Am intrat inevitabil
într-un spa¡iu care-¡i este
foarte aproape, cel al antropologiei religiei. ªi trebuie så spunem cå dupå
doctoratul de care aminteai, ai mai fåcut unul în
istoria religiei…
- ¥n Fran¡a nu exista pe
atunci (lucrurile s-au schimbat între timp) un termen
pentru a depune lucrarea
de doctorat. ¥n general se
considera cå trebuie så ﬁe
cel pu¡in trei ani, pentru cå
altfel teza nu este ceva serios. ¥n general, la un doctorat în Fran¡a se lucreazå între trei ¿i cinci ani. Se considerå cå trei ani este un minim. ¥ntre timp, împins de
nevoile existen¡ei, am început så lucrez.

Mi-am zis: am fåcut
un doctorat, pot så-l
fac ¿i pe al doilea
- ¥ntre timp tråiai în
Fran¡a, lucrai ca arhitect,
ca så-¡i câ¿tigi existen¡a?
- ¥n toatå aceastå perioadå, am lucrat în diferite
agen¡ii de arhitecturå. Dar
era o existen¡å cotidianå care nu îmi oferea acea hranå
suﬂeteascå care era cercetarea, studiul, care må
¡inuserå în via¡å, intelectual vorbind, timp de ani de
zile. Am scris atunci “Muntele înﬂorit”, care con¡ine
câteva studii, în mare este
vorba despre o paralelå între marile teme ale alchimiei ¿i mitul lui Zalmoxis,
care reprezintå o încununare a unei cercetåri foarte îndelungate, o sintezå a
tot ceea ce s-a scris despre
Zalmoxis, ¿i un text la care
¡in foarte mult. Lucrarea
descrie felul în care mitul
lui Zalmoxis a fost repus în
circula¡ie în Rena¿tere de
cåtre hermeti¿ti, începând
cu Marsilio Ficino ¿i Pico
della Mirandola, Pico ﬁind
prietenul mai tânår al lui Ficino, care tråia la curtea lui
de Cosimo de Medicis. Zalmoxis a avut o carierå extrem de interesantå în ezoterismul renascentist, carierå
care s-a prelungit pânå la Tomasso Campanella, la începutul secolului al XVII.
- Afirma¡ia este foarte
curajoaså, care sunt dovezile?
- Ficino ¿i Pico au avut acces la acelea¿i texte pe care
le cunoa¿tem ¿i aståzi, Platon în primul rând. ªi la acel
numår relativ important de

autori ai antichitå¡ii târzii
care au scris despre Zalmoxis. Au avut acela¿i surse ca
¿i noi.
- Numai cå puteau foarte
bine så porneascå ¿i de la alte personaje care så fi avut
un traseu similar. Ai putea
så spui, exagerând un pic,
cå existå un algoritm care
se regåse¿te în diferite forme ¿i în alte spa¡ii spirituale, algoritm prin care
se vorbe¿te despre moartea sau ascunderea maestrului ¿i revenirea sa în lume. Este o chestiune relativ uzualå… Inclusiv mitul
lui Osiris…
- Mitul lui Osiris a jucat
un mare rol în constituirea
mitologiei cre¿tine, pentru
cå este legat de moartea ¿i
învierea bobului de grâu.
Mitul unui zeu care moare
pentru a rena¿te periodic
nu este tipic zalmoxismului, el se regåse¿te în foarte multe culturi ¿i sub diferite forme, este un mit tipic
societå¡ilor agrare. ¥nså ceea
ce a fascinat la Zalmoxis nu
este atât acest mit tipic pentru societå¡ile de cultivatori, centralå aici este ideea
ini¡ierii. Ace¿ti ge¡i “care se
fac nemuritori”, dupå cum
scrie Herodot – iata ceea ce i-a
fascinat pe greci ¿i a stârnit
interesul hermeti¿tilor din
Rena¿tere. Pentru cå problema nemuririi în Rena¿tere
nu era privitå ca o problemå
insolubilå, ci ca o problemå
cåreia i se poate da un råspuns. Rena¿terea a reluat
pe un alt palier problema
nemuririi, dar nu a nemuririi ca fenomen ciclic, ci
ca o nemurire care poate ﬁ
câ¿tigatå în mod individual,
cu condi¡ia så se dispunå de
ini¡ierea necesarå. Marsilio
Ficino este cel care a publicat primul, la cererea lui Cosimo de Medicis, textele lui
Platon în Occidentul care
nu cunoscuse pânå atunci
din textele platonice decât Timaios. El este cel care,
comentând celebrul aståzi
pasaj din Charmides, a repus
în circula¡ie mitul lui Zalmoxis. Meritul de a ﬁ introdus în ezoterismul occidental pe Zalmoxis îi apar¡ine
în egalå måsurå lui Pico della Mirandola. Plecând de la
Pico, marii hermeti¿ti ai Occidentului renascentist au
fåcut din Zalmoxis un mare mag alåturi de Abaris Hiperboreanul, Zarathustra ¿i
Hermes Trismegistos…
- De la asta a pornit a
doua ta tezå de doctorat?
- Afarå de un mic text care se cheamå Barbarul în imperiu, care discutå mitul lui
Zalmoxis în epoca lui Justinian, dar con¡ine câteva trimiteri la istoria contemporanå, acesta este, dacå vrei,
esen¡a cår¡ii “Muntele înﬂorit”. Mi-am spus atunci cå nu

ar ﬁ mare lucru dacå a¿ face ¿i aceastå tezå de alchimie, pentru cå aveam deja o documenta¡ie considerabilå. Mi-am zis: am fåcut
un doctorat, pot så-l fac ¿i
pe al doilea. ªi m-am apucat de treabå. ¥ntre timp începusem så frecventez École Pratique des Hautes Études, ¿i så-mi potolesc interesul pentru alchimie ¿i
ezoterism. A¿a s-a nåscut
aceastå tezå de alchimie,
care se cheamå “La PierreDieu”, în române¿te (dar în
române¿te sunå prost), “Piatra-Dumnezeu”. Cartea este
în curs de traducere la Editura Paidea.
- ¥ntre timp ai revenit la
postul mult-visat, ca profesor invitat la Arhitecturå,
la Bucure¿ti…
- Am scris între timp împreunå cu Augustin Ioan o
carte care se cheamå “Fiin¡a
¿i spa¡iul”, în care ﬁecare
avem o sec¡iune compuså din
câteva studii. Aceastå carte
a fost dupå aceea traduså în

»

Am ¡inut
la École
Pratique
des Hautes
Études într-un
prim an un
curs despre
cosmogoniile
alchimice,
dupå care anul
trecut am fåcut,
la sugestia lui
Jean-Pierre
Brach, un
curs despre
ezoteri¿tii români. Titlul este
“Contribu¡ia
ezoteri¿tilor
români la
ezoterismul
occidental“.

englezå ¿i publicatå în Statele Unite cu un oarecare succes. Pentru cå uitându-må la
un moment dat pe internet
am våzut cå este recomandatå în bibliograﬁa pentru
doctoratul de ﬁlozoﬁe al
unei universitå¡ii americane, tot a¿a cum cartea mea
de antropologie am våzuto recomandatå ca obiect de
studiu într-o universitate
francezå. Cartea avea titlul
“Espace du corps, espace du
monde”, în române¿te a fost
editatå cu titlul «Lumile råsturnate”, tot la Paideia. Da,
am revenit la Arhitecturå,
unde mi s-a propus så fac un
curs op¡ional de antropologie urbanå. Acest curs l-am
fåcut un singur an pentru cå
anul urmåtor nu au mai fost
candida¡i.
Nu am mare
entuziasm pentru
antropologia urbanå
Trebuie så spun cå antropologia urbanå este o ramurå a antropologiei generale care este în mare parte datoratå ªcolii din Chicago ¿i care aståzi studiazå
problemele antropologiei
în spa¡iul urban, în ora¿ele
moderne. Nu am un mare
entuziasm pentru antropologia urbanå, mi se pare cå
este o ramurå a antropologiei generale care nu ¿tiu
dacå î¿i meritå existen¡a ca
disciplinå separatå. Spun
asta cu riscul de a-mi atrage
oprobriul comunitå¡ii antropologice... Dupå care, în
anul urmåtor mi s-a propus så fac un curs de antropologie generalå pentru
studen¡ii de anul patru de
la Institutul de Arhitecturå
din Bucure¿ti. Am fåcut
acest curs timp de vreo cinci ani, numårul studen¡ilor
crescând exponen¡ial. Dacå
în primul an am avut 30 de
studen¡i, în ultimul an, care a fost anul trecut, am avut
cam 100 de studen¡i. Existå
un real interes pentru antropologie. Am ¡inut câ¡iva
ani ¿i un curs la masterul de
spa¡iu sacru.
- Mi s-a pårut foarte interesant acel curs pe care
l-ai ¡inut despre tradi¡ia
discretå, nu neapårat ezotericå, din spa¡iul româ-
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Poeme de Radu Drågan
Acum dorm cei trei
îngerul Gabriel a venit
nu l-am chemat unde este
el acum în pustiul
peste care trece fulgerul negru
ei erau trei eu ştiam
vai mie unde erau ei atunci
acum iarăşi sunt tustrei cred
înapoi în pântecul matern
de unde el a evadat ca un ocnaş
privind printre gratii la perpetua libertate
a aceluia
condamnat să numere stelele
care alunecă pe toboganul cerului

nesc, curs sus¡inut la Sorbona la catedra unde ai fåcut ultimul doctorat.
- Urmare a acelui doctorat
în istoria religiilor la École Pratique des Hautes Études. Aceastå ¿coalå are printre fo¿tii profesori pe Mircea Eliade, care la sugestia lui Dumézil, a
¡inut timp de câ¡iva ani cursuri ca profesor invitat, înainte de a pleca la Chicago, tot aici
a ¡inut cursuri Nicolae Iorga.
Am ¡inut într-un prim an un
curs despre cosmogoniile alchimice, subiect foarte interesant, dupå care anul trecut am
fåcut, la sugestia lui Jean-Pierre Brach, care este actualul titular al catedrei, un curs despre ezoteri¿tii români. Titlul
este “Contribu¡ia ezoteri¿tilor
români la ezoterismul occidental”. Un editor francez mia propus så scriu o carte pe
aceastå temå, så vedem…
- Este aceea¿i catedrå pe
care a condus-o pânå nu
demult Antoine Faivre.
- Exact. A fost profesorul ¿i
îndrumåtorul meu la doctoratul de la Sorbona. Ceea ce m-a
uimit este cå existå un real ¿i
erudit interes al speciali¿tilor
în domeniu pentru ezoterismul românesc. Acest interes
provine într-o anumitå måsurå de la Eliade, dar mai ales
de la Vasile Lovinescu, Mihai
Vâlsan ¿i pårintele Scrima.
Acest interes extraordinar al
ezoteri¿tilor români pentru
René Guénon, care este un personaj extrem de controversat,
dar o ﬁgurå centralå a ezoterismului occidental modern, a fåcut ca speciali¿tii în domeniu
din Occident så ﬁe extrem de
interesa¡i de geneza ¿i evolu¡ia
ezoterismului în România.
- Så precizåm cå la catedra
de la Sorbona toate aceste studii, focalizate fie ¿i pe ezoterisme, se fac indubitabil la
modul cel mai ¿tiin¡ific posibil, dupå criteriile istoriei religiilor…
- Titulatura exacta a catedrei este “Istoria curentelor
ezoterice în Europa modernå ¿i
contemporanå”. Sunt ezoterisme ¿i ezoterisme. Ezoterismul
nu înseamnå neapårat cår¡ile
despre tarot ¿i toatå aceastå literaturå pseudoezotericå care
împânze¿te libråriile ¿i bibliotecile lumii, ci este un studiu
¿tiin¡iﬁc, extrem de documen-
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Concurs de arhitecturå - Proiect al bibliotecii din Praga (Arh. Radu Drågan)

Existå o tendin¡å în ¿tiin¡a
contemporanå, care se cheamå
transdisciplinaritate - cred cå
må înscriu destul de bine în aceastå
încercare a unora din savan¡ii lumii
contemporane care ¿i-au dat seama
cå aceste bariere între discipline sunt
absolut artificiale. Ace¿tia încearcå prin
studiile ¿i lucrårile lor så transgreseze
aceste bariere pentru a regåsi într-un
fel aceastå unitate originarå a spiritului
care nu poate fi încorsetat într-o
disciplinå sau alta.

tat, care analizeazå fenomenul
ezoterismului de pe pozi¡iile
unei cercetåri universitare extrem de serioase. Nu este vorba de ezoterismul popular modern, care este tipic mi¿cårii
New Age…
- A¿a cum, de pildå, profesorul Moshe Idel are cursuri
de cabala în universitå¡ile occidentale, la fel se întâmplå la
Sorbona.
- Absolut. De altfel, Moshe
Idel a tinut cursuri la catedra
unde am predat.
Må simt mai
contemporan cu
eroii mei, Pico ¿i Ficino
- Care sunt planurile tale de viitor, ai spus nu po¡i
så stai pe loc… la ce lucrezi
acum?
- Grea întrebare. Adevårul
este cå nu sunt un exemplu de
urmat. M-am risipit în direc¡ii
aparent pu¡in convergente antropologie, istoria religiilor, arhitecturå, literaturå.
Dacå vrei, eu cred cå sunt un
fel de vestigiu nereu¿it al mitului omului universal care
nu prea mai are cåutare în
ziua de aståzi, un fel de relicvå intelectualå a acestui om
total care a dispårut ¿i care în
ziua de azi este o rara avis. Må
simt de multe ori mai contemporan cu eroii mei, Pico ¿i Ficino decât cu omul de aståzi
care este robul hiperspecializårii ¿i al unei societå¡i din ce
în ce mai materialiste ¿i lipsite de aceastå viziune universalistå care a dispårut dupå
Rena¿tere. Pentru cå eu cred
cå, pânå la urmå, omul nu

poate ﬁ încorsetat într-o disciplinå strictå. Este, poate, pur
¿i simplu vorba de curiozitatea
intelectualå. De fapt, cred cå
sunt un exemplu tipic al acestei categorii intelectuale care
refuzå spiritul unidirec¡ional,
dar care a e¿uat într-o lume
prea pu¡in dispuså så accepte aceastå polivalen¡å a spiritului. De altfel, ca så dau un
exemplu amuzant, la un moment dat aveam trei curriculum
vitae: unul de arhitect, unul de
antropolog ¿i unul de cercetåtor în domeniul istoriei religiilor. Aveam foarte mare grijå ca în ﬁecare så aparå foarte
pu¡in din celelalte pentru cå,
din påcate, o spun cu triste¡e,
pentru lumea care må înconjoarå, este un exemplu de neseriozitate så ﬁi interesat de
atâtea domenii care par divergente.
- Toate acestea au înså un
liant profund…
- Au, dar pare neserios în
lumea de azi, atât în Occident,
cât ¿i aici în ¡arå, pare neserios cineva care se intereseazå de atâtea domenii. Oamenii
sunt obi¿nui¡i så-¿i catalogheze semenii. Cutare este scriitor, cutare e ﬁlozof, cutare e
arhitect, cutare e ziarist, cutare e medic. Unul care se intereseazå de prea multe domenii
pare un exemplu de neseriozitate, când de fapt este vorba de
curiozitatea spiritualå, de interesul pentru tot ceea ce este mai profund în om.
- Au fost influen¡ate
proiectele tale de arhitecturå dupå ce ai terminat
aceste doctorate? S-a våzut

ceva în munca, în creativitatea ta ca arhitect?
- Din interior privind lucrurile, fårå îndoialå cå existå undeva o rådåcinå, un ﬁr conductor, dar mi-e greu så spun cå
se vede cu ochiul liber. Nu, na¿ crede. Sigur cå, din punctul meu de vedere, unitatea lor
sunt eu însumi.
Tråim într-o lume
din ce în ce mai împinså
spre hiperspecializare
- Cel pu¡in în anumite
spa¡ii ale Asiei, må gândesc
la India, la Japonia, la islamul clasic, cel care era un
în¡elept era ¿i un pic poet.
Fiindcå ai scris ¿i poezie, în
cele din urmå numitorul comun poate fi chiar poezia…
- Poate. Oricum lucrurile
astea, cår¡ile ¿i clådirile multe-pu¡ine pe care le-am fåcut
existå, nu sunt ezoterice, ¿i nici nu a¿ putea spune cå am produs poezie ezotericå, nici cå
m-am ocupat în mod poetic de
ezoterism. Cred cå am încercat så må ocup ¿i de antropologie, ¿i de studiul ezoterismului într-un mod cât se poate
de ¿tiin¡iﬁc folosind uneltele
¿i metodele care sunt proprii
acestor discipline. Dacå vrei
un råspuns, existå o tendin¡å
în ¿tiin¡a contemporanå, care se cheamå transdisciplinaritate - cred cå må înscriu
destul de bine în aceastå încercare a unora din savan¡ii lumii contemporane care ¿i-au
dat seama cå aceste bariere
între discipline sunt absolut
artiﬁciale. Ace¿tia încearcå
prin studiile ¿i lucrårile lor
så transgreseze aceste bariere pentru a regåsi într-un fel
aceastå unitate originarå a
spiritului care nu poate ﬁ încorsetat într-o disciplinå sau
alta. ¥nså lumea de aståzi nu
este încå coaptå pentru a accepta aceastå transdisciplinaritate, care este ceva evident,
dincolo de orice îndoialå. Dar,
repet, tråim din påcate într-o
lume care este din ce în ce mai
împinså spre hiperspecializare. O lume în care omul devine unidirec¡ional. Efortul
meu intelectual se înscrie în
aceastå încercare de a transgresa unidirec¡ionalitatea spiritului modern. ¥n ce måsurå
sunt un exemplu reu¿it sau
e¿uat...

aceasta este povestea atâta
pot să vă spun acum când
nu mai am nici o îndoială ei
dorm în pântecul matern e bine
atâta pot să vă spun

Instantaneu de iarnă
Va veni şi zăpada
roşie ca gura rechinului din mările sudului
-mă urma ca o umbră
alerg, mă întunec
dumnezeul coşmarului
mi-a dăruit această fantomă
ca să nu uit
rătăcind în aberanta şampanie a serii
alerg cu acest sac de oase în spate
aerul este de ghea¡ă,
răsuﬂarea o lamă de diamant
zăpada e roşie, trupul
însângerat
el desenează pe zăpadă un contur inefabil.
gata, e gata
un labirint de fum pluteşte o clipă
într-un ﬂash clipeşte un ochi de cristal
un Dumnezeu fotograﬁază această scenă
cu ochiul lui ﬁx

»

La un moment dat
aveam trei curriculum
vitae: unul de arhitect,
unul de antropolog ¿i unul de
cercetåtor în domeniul istoriei
religiilor
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