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Închiderea gasteropodică

Adrian Lesenciuc
Închiderea gasteropodică – prima metaforă rezonantă a vocaţiei
fiinţei culturale româneşti – îşi are originea în valenţele orizontului
inconştient (terme-nul orizont conotează, de altfel, închiderea,
limitarea, dar o limitare care poate fi oricând depăşită, în funcţie
de voinţa şi vocaţia fiinţei care îl locuieşte) de a îşi construi propria
referinţă spaţială: „Inconştientul îşi crează singur un orizont spaţial,
cum melcul îşi clădeşte casa din var” (Blaga). Dar această structură,
orizontul, văzut în solidar cu inconştientul care l-a creat, poate fi
înţeleasă ca o infirmitate (iar despre infirmitatea fiinţei culturale
româneşti s-au pronunţat, atât înainte cât şi după apariţia Trilogiei
culturii, personalităţi ale culturii române). În realitate, în limitele
acestui orizont care nu limitează, frontul creator uman se produce
multiplu, pe diferite coordonate, dând uneori impresia stagnării;
tot aici, individul, ancorat într-o viaţă anonimă, contribuie prin
nevăzutele şi neştiutele legături cu comunitatea purtătoare de
cultură şi modelată cultural, la construirea suportului continuităţii,
singurul în măsură să valorizeze acumulările calitative. Închiderea
se relevă, de altminteri, ca o deschidere în orizontul misterului, în
orizontul propriilor faceri şi prefaceri culturale.
Dacă există un model al proiecţiei grupului Aisberg, nu poate
fi decât acest model al închiderii gasteropodice. Trăind într-un
orizont spaţial limitat, într-un tiraj de un singur exemplar - afişat
pe zidurile Braşovului – Aisberg neagă limitările orizontului în
proiecţia unei vibraţii în spaţiul spiralat al reflecţiei în fiecare
dintre minunaţii cititori anonimi, care nu fac abonament, nu se
afişează public cu o revistă culturală sub braţ, ci doar se întreabă.
Despre cultură.
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