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De curând Gorun Manolescu și-a lansat o nouă carte ce cuprinde 
o parte dintre textele publicate în ultimii câţiva ani. Ea poate fi  citită în 
mai multe chei, acesta fi ind și unul dintre atuurile sale. Voi folosi doar 
una dintre chei, încercând să decriptez mesajul, ce mi se pare major, pe 
care autorul dorește să îl transmită: un posibil viitor al meu, al tău, al 
tuturora după ce vom osteni de atâta modernism și, mai ales, acum, de 
atâta postmodernism. 

Pentru că ironia și ironismul, caracteristică principală a postmo-
dernismului în calitatea sa de curent fi losofi c, are un pronunţat și întris-
tător câștig de cauză în aplicarea evidentă în aproape toate sectoarele 
vieţii sociale. 

Mulţi oameni cred că își determină singuri și independent modul 
de viaţă, acţiunile, stilul de gândire, obiceiurile și plăcerile, bune sau 
rele, preocupările, ideile și concepţiile, chiar soarta, pe baza propriei 
lor raţiuni. Este poate aceeași părere pe care o au și animalele, închise 
în cuști la grădinile zoologice. Ele pot să aleagă pe ce parte se vor așeza 
pentru a dormi, sau dacă privesc în interiorul cuștii sau spre înafară, 
dacă beau apă sau încă mai zăbovesc în culcuș, sau dacă se scarpină 
pe burtă sau sub braţ. În realitate, și în mod surprinzător pentru acei 
mulţi oameni, locul, cușca, aerul, ora mesei și ceea ce se mănâncă sau 
se bea și toate cele pe care le are la dispoziţie un om, în scurta sa viaţă 
socială, sunt deja lucruri stabilite cu mai multe generaţii înainte. Totul 
în jurul său este o iluzie. 

Foarte pe scurt și sugestiv spus, locul unde se prepară aceste idei 
pe care individul le găsește gata de folosire, începând de la naștere, se 
numește ,,fi lozofi e”. Simbioza între fi lozofi  și societatea alcătuită din 
indivizi, așa ziși raţionali, este un fel de ping-pong, în care indivizii 
ciulesc urechea la ceea ce șușotesc între ei fi lozofi i, apoi pe baza acestei 
șușoteli ei fac încercări, fi ind nevoiţi să supravieţuiască, crezând sau 
nu că liniile paralele nu se întâlnesc niciodată, că spaţiul este curb, că 
electronul este indivizibil, că mișcarea moleculelor este una dezor-
donată și multe, multe altele. Filozofi i privesc, chipurile detașat, la ceea 
ce se petrece în lume și încep din nou să șușotească între ei, încercând în 
dialogurile lor să înţeleagă de ce indivizii fac ce fac și dacă au făcut sau 
nu ce se cuvenea și oare cum ar fi  fost dacă făceau altfel, și dacă există 
sau nu forţe ale naturii sau ale supranaturii deasupra acestor indivizi 
ce alcătuiesc societăţile umane, care societăţi au și ele însele obiceiuri și 
comportamente proprii. Și iarăși indivizii trag cu urechea la șușotelile 
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fi lozofi lor tratate de către aceștia în cărţi groase și imposibil de citit 
până la capăt. Iar ceea ce rezultă din acest ping-pong nesfârșit: gândire 
– acţiune – gândire – acţiune, se va numi cu mândrie dezvoltare iar 
ulterior istorie.

Este și Gorun Manolescu un astfel de fi losof? Certamente, nu. El 
însuși recunoaște într-un alt text, ne inclus în cartea de faţă, citându-l 
pe Nicolae Balotă: „eseul ţine de un initium, de un început … nu de 
virtuţile unui iniţiat. A fi  iniţiat presupune a fi  introdus într-o sferă 
a misterului, …înseamnă a fi  posesorul unor cunoștinţe refuzate 
altora. Iniţiatul în misterele eleusiene, de exemplu, ca și (fi losoful și) 
matematicianul (pur sau fi zicianul hălăduind prin fi zica cuantică și 
subcuantică) dacă au ceva în comun, acesta este privilegiul unei iniţieri 
exclusive… Eseistul nu-și revendică prerogativele unei asemenea 
exclusivităţi…și nu se consideră un specialist care are vreun monopol 
al adevărului; el nu iniţiază, el se iniţiază. Eseistul (prost sau bun – asta 
rămâne la latitudinea cititorilor) urmează un itinerar nesigur, întor-
tocheat și ne invită să-l urmăm, cum încearcă să defrișeze, tăindu-și 
drumul prin desiș”. Prin urmare, departe de a se detașa, dând lecţii 
altora, eseistul – și Gorun Manolescu este un eseist și nu un fi losof de 
meserie – se implică căutându-și propriul drum, cu toate riscurile pe 
care și le asumă, invitându-ne să-l urmărim în încercarea sa, difi cilă și 
cert dezavantajoasă. Iar pentru aceasta nu ne vorbește de la catedră, 
pentru că nici nu poate, ci într-un stil colocvial care atrage și comunică 
mult mai mult decât un tratat de fi lozofi e. 

Punctul culminant în care autorul încearcă să treacă „Dincolo de 
ironie și ironism”, după periplul prin purgatoriul modernismului și, mai 
ales, cel al postmodernismului, este discuţia purtată cu Virgil Negoiţă.

Mai departe, în carte, se face distincţia între cele trei tendinţe pe care 
Gorun Manolescu le identifi că în ceea ce el numește „Postmodernitatea 
în care am intrat și suntem bulversaţi”, postmodernitate care n-ar 
trebui să fi e confundată cu postmodernismul, ultimul fi ind doar o 
tendinţă (curent) din această nouă perioadă. Celelalte două fi ind New 
Age-ul ce pare a merge mână în mână cu postmodernismul și, în fi ne, 
o reîntoarcere la Sacralitate. Pe calea Sacralităţii se apelează la ,,apofatic 
și catafatic”, cale ce lasă liberă omului o intuiţie sănătoasă, creativă dar 
care a fost ţinută sub obroc de Modernism, Postmodernism și New 
Age și care este departe de nihilismul distructiv, promovat de curentele 
menţionate.
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Conștient de riscurile de interpretare ale poziţiei sale, autorul 
spune în încheierea cărţii: „Nu cumva (prin apofatic – catafatic) se 
ţintește spre o nouă universalizare care să distrugă/dizolve specifi cul 
grupurilor/persoanelor în numele globalizării?” Răspunsul dat de 
autor este nu, deoarece: „Spre deosebire de dialectica platoniciană, 
ascendent – descendentă, ca unică metodă de ridicare din Peșteră în 
Lumea ideilor (imuabilă, dată o dată pentru totdeauna) și de aici mai 
departe spre UNU, ceea ce am putea numi generic Catafatic-Apofaticul 
propune căi (tehnici) multiple de atingere a scopului. Nefi ind necesară 
părăsirea tradiţiilor diverselor comunităţi și chiar specifi cul fi ecărui 
individ.” Această esenţă se regăsește în nucleele principalelor religii ale 
umanităţii, așa cum se arată în penultimul capitol ar cărţii: „Pornind de 
la Catafatic – Apofatic; o posibilă generalizare a celei de a treia tendinţe 
din postmodernitate”. 

Acesta este mesajul fi nal al cărţii, așa cum văd eu lucrurile. Chiar 
imaginea omului cocoţat pe el însuși, adică închis de sinea propriilor 
simţuri, fi gurată pe coperta cărţii, pare a ne spune acestea. Criza 
economică actuală nu este întâmplătoare, ea are în spate o altă criză și 
mai profundă, criza culturală. Criza culturală la rândul său are în spate 
o altă criză și mai profundă, criza morală. Criza morală are drept cauză 
pierderea busolei date de Sacralitate. Nimeni nu (se) poate vindeca fără 
a înlătura cauzele. 


