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Publicat` în colec]ia "Jurnal [i Memorii",
Academia de pe Gianicolo reprezint` o nou`
întâlnire cu poetul clujean Adrian Popescu,
acum în postura de eseist. Asociat grup`rii
Echinox, apreciat pentru versurile diafane
[i "sensibilitatea catifelat`", autorul a revenit
dup` 1990 cu volume de proz` în care îmbin`
rafinamentul cultural [i tonul religios
ecumenic, f`r` striden]e.

Cartea de fa]` este înc` o fericit` sintez`.
Textele sunt generoase, pentru un public
larg: c`l`tori îndr`gosti]i de Roma, pelerini,
pasiona]i de memorialistic` vor g`si în acest
volum pagini simultan documentare [i
poetice, dense de informa]ie, îns` f`r` a
pierde farmecul descrierilor.

Prima parte a volumului, Teme romane,
graviteaz` în jurul reperelor din capitala
Italiei, reunind pagini de jurnal sau amintiri
din c`l`toriile de studii sau din pelerinaje
f`cute la Roma. Autorul î[i exprim` în
repetate rânduri rezerva fa]` de "turismul
cultural", oferind în locul "bif`rii
obiectivelor", o cunoa[tere în tihn` a Cet`]ii,
nu prin "locurile comune", ci prin
descoperirea ora[ului viu, în ritm de
passegiata, de plimbare matinal` în arome
mediteraneene.

Primele eseuri, amintind de tonul
confesiv rafinat al versurilor lui Adrian
Popescu, sunt adev`rate poeme în proz`
închinate Cet`]ii. Tonurile Italiei
renascentiste se reg`sesc în paginile de jurnal.
În contemplarea panoramei ora[ului de pe
coline (biserici, capele, cupole), în
imaginarea scenelor istorice pe locuri acum
lini[tite, care deseneaz` repere pentru
"memoria cultural` european`", în aten]ia
la detaliul cotidian se simte "gustul de
vechime [i actualitate roman`", care poate
îmblânzi nostalgii.

Fragmentele descriptive alterneaz` cu
evoc`ri ale Sfântului Francisc, ale noului
Pontif, sau cu referiri la spiritualitatea
R`s`ritului cre[tin în tu[e pastelate de
prim`var` latin`. Valorile culturale [i
religioase, credin]a [i prieteniile sunt a[ezate
constant dincolo de limit`rile confesionale.
Trimiteri la nume familiare teologilor (Marko
Rupnik sau Thomas Spidlik) fac din volum
un reper pentru cunosc`tori, o invita]ie pentru
neofi]i.

Capitolele care sugereaz` [i titlul
volumului se refer` îns` la un alt spa]iu
privilegiat (arhitectonic, peisagistic, cultural):
Academia de pe Girolamo. Paginile scrise
în c`l`toriile "de studiu", ofer` o panoram`
valoroas` [i totodat` recupereaz`, cu grij`
pentru detaliu, importante documente din
arhivele Societ`]ii Academice Române
(SAR).

În compara]ie cu exilul parizian (mai
combativ anticomunist), linia roman` este
mai pu]in belicoas`, îns` la fel de atent`
fa]` de ]inuta academic`, refuzând
amatorismul ("ateneul culturistic"). Acum
cli[eizata sintagm` a "rezisten]ei prin cultur`"
era atunci, pentru membrii Societ`]ii, forma
curent` de manifestare. "Academia" a fost
fondat` de personalit`]ile exilului românesc
la sfâr[itul anilor '50, ca alternativ` la
institu]iile compromise din România
comunist`. Între membrii marcan]i (pe care
îi reg`sim ca semnatari ai numeroaselor
scrisori [i documente reporduse în volum)
sunt aminti]i Mircea Eliade, Virgil
Ierunca,Vintil` Horia. Autorul încearc`
totodat` recuperarea unor intelectuali de prim
rang, foarte activi în cercurile culturale din

Roma, îns` r`ma[i deocamdat` în umbr`
pentru cititorii români. Între ace[tia,
Monseniorul Octavian Bârlea [i Mircea
Popescu, reputat italienist, animatorul
Societ`]ii [i principalul coordonator al
Revistei Scriitorilor români, care a avut
marele merit de a coordona un amplu proces
de recuperare, pentru publicul occidental,
a scriitorilor români interbelici (dar nu
numai): Voiculescu, Blaga, Aron Cotru[,
Ion Pillat, Adrian Maniu.

Recuperarea [i redactarea în volum a
coresponden]ei din arhivele Societ`]ii
Academice nu se adreseaz` doar cercului
restrâns al istoricilor literari. "Chipurile
conturate din epistole au pentru mine
consisten]a unor personaje de roman",
m`rturise[te Adrian Popescu. Evoc`rile
acestor oameni de cultur` fixeaz` ca tem`
central` a c`r]ii memoria: pornind de la
pretextul [tiin]ific al recuper`rii docu-
mentare, autorul transform` cercetarea arid`
în medita]ie poetic` asupra a ceea ce r`mâne
dincolo de oameni, prin "darul r`scump`r`tor
al prieteniei".

În acela[i registru, partea a doua a
volumului, Memoria fericit`, disimuleaz`
fine recenzii în amintiri literare, într-un aer
de familiaritate cu textele [i cu autorii
acestora. Cele mai multe compozi]ii sunt
"exerci]ii de admira]ie" fa]` de vechi mae[tri
sau tovar`[i de drum: Marian Papahagi, Rosa
del Conte, Ovidiu Pecican, Aurel R`u,
Octavian Paler. Tehnica eseurilor este
aceea[i: un eveniment cultural sau o întâlnire
cald-uman`, ale c`ror miresme radiaz`,
contaminând spa]ii largi ale memoriei, o
întreag` oper`.

În pofida acestor afirma]ii, tonul volu-
mului nu este unul edulcorat. Admiratorii
f`r` rezerve ai postmodernismelor pot fi
surprin[i de afirma]iile "tari", punctând "de-
ruta [i absolutismul modelelor democratice"
c`rora autorul le opune o axiologie cu teme-
iuri în cultura mare [i în dogmele cre[tine.

Cu o metafor` culinar` pe care chiar
Adrian Popescu o sugereaz`, volumul ni
se ofer` ca o savuroas` pizza memorialistic`:
preparat` îns` în tihn`, cu verv`, umor,
duio[ie... [i mereu din cele mai alese
ingrediente.
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(I) Ca o urare de bun augur pentru anul
literar [i academic ce se profileaz` slalomând
printre amenin]`ri de recesiuni [i panici cri-
zate sun` titlul voluma[ului de eseuri, prele-
geri, interviuri [i recenzii semnat de Ale-Ale-Ale-Ale-Ale-
xander Baumgarten, xander Baumgarten, xander Baumgarten, xander Baumgarten, xander Baumgarten, Bun` diminea]a, filo-Bun` diminea]a, filo-Bun` diminea]a, filo-Bun` diminea]a, filo-Bun` diminea]a, filo-
sofie!sofie!sofie!sofie!sofie!, postfa]` de Mihai Maci, Editura
Bastion, Timi[oara, 2008, 147 p.     Demersul
universitarului clujean se dovede[te, ca întot-
deauna, incitant [i viguros, plin de promisiuni
[i deja surâzând la bilan]ul unor împliniri
autentice. Medievistica de la noi [i, implicit,
paideia umanioarelor autohtone îi datoreaz`
mult din revigorarea (sau, mai bune zis,
reinventarea) v`dit` în ultimii ani [i ple-
doariile sale pro domo î[i g`sesc astfel
deplin` acoperire faptic`. Remarcabil` mi
s-a p`rut, de pild`, reperarea unei "patologii
a spiritului filosofic" ([i nu numai), îndeajuns
de frecvente la noi: concentrarea asupra ma-
rilor subiecte într-un mod autocratic [i izolat
poate duce la supradimensionarea egoului
"fiindc` î]i e[ti ]ie însu]i propriul reper" [i
te sim]i "fatalmente nerecunoscut de colegii
de breasl`". Solu]ia rezid` în confruntarea
cu colegii de pasiune [i practicarea unei
alternative practice ce te poate scoate din
autism. Cum spunea G. K. Chesterton, e
s`n`tos pentru minte [i circumvecini s` por]i
mereu cu tine o list` a domeniilor unde e[ti
fie mediocru, fie nul, întru buna cosmetic`
a orgoliilor personale, în loc s` te împ`unezi
cu cele dou` sau trei zone la care chiar te
pricepi! De semnalat [i empatica postfa]`
Despre utilitatea inutilului a lui Mihai Maci,
care din pripa editorului a fost numit` "prefa-
]`" de[i e plasat` la locul cuvenit în carte.

(II) Bryan Ward-PerkinsBryan Ward-PerkinsBryan Ward-PerkinsBryan Ward-PerkinsBryan Ward-Perkins, C`derea Ro-C`derea Ro-C`derea Ro-C`derea Ro-C`derea Ro-
mei [i sfâr[itul civiliza]ieimei [i sfâr[itul civiliza]ieimei [i sfâr[itul civiliza]ieimei [i sfâr[itul civiliza]ieimei [i sfâr[itul civiliza]iei, trad. Doina Lic`,
Editura All, Bucure[ti, 2008, 221 p. este o
admirabil` monografie britanic`, ap`rut` în
2005 la Oxford University Press, despre

uluitoarea degringolad` social` [i dezagre-
gare cultural` a lumii europene cu începere
din veacul al V-lea. Bazându-se pe surse
contemporane [i m`rturii arheologice de
prim` instan]`, dotat fiind cu obi[nuitul talent
sintetic al insularilor, autorul descrie în tonuri
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dramatice o societate roman` post imperial`
care – la nivelul omului de rând cel pu]in
– a rec`zut la standarde de via]` corespunz`-
toare comunei primitive [i societ`]ii preisto-
rice. N`scut [i crescut la Roma, actualul
profesor de la Trinity College demonstreaz`
c` trecerea spre domina]ia germanic` nu a
fost deloc blând` sau lipsit` de seisme, el
conturând chiar o alt` perioad` de tipul "dark
ages": similar` ca efecte poate doar cu cea
resim]it` de lumea greceasc` dup` invaziile
nimicitoare ale dorienilor [i mai grav` decât
cea mult [i neargumentat trâmbi]at` de c`tre
detractorii marxi[ti ai Evului Mediu – cufun-
dat de tomurile lor într-o bezn` la fel de
groas` ca tezismul ideologic sau ne[tiin]a
lor de carte.

(III) În seria de mici antologii tematice
din arealul patristic ce au împânzit libr`riile
diecezane de câ]iva ani se înscrie [i volumul
Cuvânt`ri de laud` la Adormirea MaiciiCuvânt`ri de laud` la Adormirea MaiciiCuvânt`ri de laud` la Adormirea MaiciiCuvânt`ri de laud` la Adormirea MaiciiCuvânt`ri de laud` la Adormirea Maicii
DomnuluiDomnuluiDomnuluiDomnuluiDomnului, trad. Parascheva Grigoroiu, Edi-
tura Sophia, Bucure[ti, 2008, 182 p. Echiva-
late din greac`, reg`sim aici convenabil gru-
pate omilii clasice dedicate Sfintei Fecioare
Maria de voci r`sun`toare ale cre[tinismului
r`s`ritean precum Sf. Ioan Damaschin, Sf.
Proclu al Constantinopolului, Sf. Modest
al Ierusalimului, Sf. Teodor Studitul, Sf.
Ioan al Evhaitelor [i Ilie Miniat. Micro-
florilegiul "praznical" reune[te prin urmare
scriitori biserice[ti bizantini din veacurile
VII-XI, cu excep]ia Episcopului Miniat, care
a vie]uit într-o epoc` mai apropiat` nou`
cronologic, prezentând-o pe "Împ`r`teasa
cerului [i a p`mântului în mutarea ei la via]`,
ca pe mijlocitoarea [i chez`[uitoarea Învierii
[i a mântuirii tuturor". Demersul e l`udabil
[i din perspectiva dorit` a înnoirii repert-
oriului catehetic [i omiletic al preo]ilor orto-
doc[i, ce s-ar cere împrosp`tat periodic mai
ales cu prilejul marilor s`rb`tori cu dat` fix`
ale cre[tin`t`]ii, când auditoriul predicilor
ocazionale spore[te semnificativ iar impactul
pozitiv al unei retorici duhovnice[ti bine
strunite [i cizelate poate deveni major.

(IV) O alt` culegere inspirat` de texte
biblice [i ecleziastice dedicat` elevilor [i
studen]ilor teologi, care abia acum a ajuns
(pe întortocheatele c`i ale difuz`rii na]ionale)
în libr`riile timi[ene este Gheorghe Badea,Gheorghe Badea,Gheorghe Badea,Gheorghe Badea,Gheorghe Badea,
Rug`ciuni [i psalmi în limba latin`Rug`ciuni [i psalmi în limba latin`Rug`ciuni [i psalmi în limba latin`Rug`ciuni [i psalmi în limba latin`Rug`ciuni [i psalmi în limba latin`,
antologie, note [i vocabular latin-român,
Editura Sf. Mina, Ia[i, 2002, 265 p. Poet
religios, traduc`tor [i profesor clasicist, autor
de gramatici [colare, Gh. Badea a conceput
un instrument de lucru "pentru a fi de folos
elevilor seminari[ti [i studen]ilor teologi care
încep studiul limbii latine; de asemenea,
ea poate fi de folos tuturor celor care iubesc
graiul str`mo[ilor no[tri, celor care vor s`-[i
împrosp`teze cuno[tin]ele [i s`-[i reamin-
teasc` rug`ciunile în limba latin`, precum
[i celor care g`sesc o desf`tare în lectura
câtorva pagini din Sfânta Scriptur` [i din
Sfin]ii P`rin]i". Care sper`m s` ajung` [i
s` r`mân` tot mai mul]i.


