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■ „Un popor nu se caracterizează atât prin oamenii mari, pe care îi are, 
ci mai ales prin felul în care îi recunoaşte şi îi stimează pe aceştia.”

Friedrich Nietzsche
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O carte-     eveniment: Cărturari, opozanţi şi
documente. manipularea arhivei Securităţii
(editura Polirom, 2013), scrisă. în urma unor
minuţioase cercetări, de gabriel Andreescu,
unul dintre cei mai importanţi dizidenţi ai
perioadei comuniste, militant pentru drepturi-
le omului şi ale minorităţilor după 1990, cerce-
tător şi profesor de ştiinţe politice. gabriel
Andreescu ajunge la concluzia că acuzaţiile de
colaboraţionism vehiculate în ultimii ani în
legătură cu Adrian Marino, Constantin Noica,
Nicolae Balotă, Vasile Vetişanu, Mihnea Berin-
dei, Mihai Botez şi Nicolae Breban nu se justi-
fică. „Manipularea arhivelor duce la distorsio-
narea întregului sistem de interpretare a tre-
cutului. Seamănă confuzie peste istoria de 45
de ani de comunism”, scrie gabriel Andreescu.
lucrarea analizează modul cum imaginea de
disident a unora dintre personalităţile de
marcă româneşti a fost distrusă prin atacuri în
presă, care s-     au bazat pe distorsionarea reali-
tăţilor din dosarele Securităţii comuniste. În
urma studiului a sute de dosare din Arhivele

Securităţii, gabriel Andreescu încearcă să
arate cât adevăr şi câtă manipulare sunt în
acuzaţiile aduse unor bine-     cunoscuţi oameni de
cultură români, ale căror cazuri au constituit
de multe ori subiect de polemică.”

din cuprins: Adrian Marino. Campania de
distrugere a unui model • Constantin Noica în
arhive. Ataşamentul victimei faţă de torţionari
• Nicolae Balotă faţă în faţă cu Alexandru
Paleologu. Puterea subiectivităţii • eşecul insti-
tuţional al deconspirării. explicare şi semnifica-
re • Mihnea Berindei. Scenariul denigrării •
execuţia lui Mihai Botez. Disidentul transfor-
mat în agent al Securităţii • Nicolae Breban.
Adevărul din arhivă • lumea informatorilor

„de ce s-     a lovit în intelectuali, în scriitori, şi
nu altundeva? primul răspuns vine din direcţia
relevanţei sociale a practicii ca atare. deşi foarte
răspândit în toate mediile sociale şi profesionale,
din cauza ubicuităţii terifiante a Securităţii,
„colaboraţionismul” a ajuns o obsesie etică repre-
zentativă numai la nivelul intelectualităţii, unui
agricultor, lăcătuş-     mecanic sau bucătar fiindu-     i,
practic, indiferentă încărcătura morală a dela-
ţiunii, cu excepţia puţinor cazuri în care ea a
atins, direct şi dureros, familii sau rude. dacă,
aşa cum aminteam, solitarii exponenţiali puteau
fi neutralizaţi prin marginalizare – eventual
prin asimilarea lor categoriei ridicole a „clovni-
lor”, aşa cum arată Zamiatin sau norman

manea (şi nu sunt singurii
din fostul bloc răsăritean)
– transformarea unei caste
profesionale în etalon
moral putea reprezenta, în
românia de după 1989,
un pericol care nu trebuia
subestimat. Scriitorimea
era, strict obiectiv, singura
„breaslă” care se preta la
acest statut, eticismul
declarativ al membrilor
săi, foarte respectaţi în
românia de dinainte de

revoluţie, şi fronda anticeauşistă a multora din-
tre ei reprezentând, la fel de logic, un pericol vir-
tual pentru coruptocraţia în pregătire a clasei
politice. În consecinţă, regimul fie că s-     a debara-
sat cinic de scriitori, fie a sugerat pe toate căile –
beneficiind de complicitatea mass media, detaliu
care nu trebui uitat!!! – că toţi sunt murdari,
vinovaţi, venali şi lipsiţi de coloană vertebrală.
S-     a lovit la vârf (noica, marino, Balotă, Breban
etc.), pe considerentul că restul va cădea de la
sine, în urma efectului de contagiune epidemică.
Cartea lui gabriel andreescu vorbeşte, în ultimă
instanţă, despre un proiect ocult de maculare
colectivă. Şi, la fel de adevărat: de incapacitatea
noastră, sau a celor care conduc „breasla”, să îl
contracareze.” (Ştefan Borbély, mecanisme de
victimizare, în Contemporanul, nr. 7/2013) 
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♦ Eveniment ♦ Eşecul instituţional
al deconspirării

Gabriel Andreescu
Cărturari, opozanţi şi documente. 
Manipularea Arhivei Securităţii

Noua Revistă de 
Drepturile Omului

Noua Revistă de Dreptu-
rile Omului (NRDO) este o
publicaţie trimestrială edi-
tată de Centrul de Studii
Internaţionale în cooperare
cu editura C.H. Beck. Publi-
caţia este continuarea
Revistei Române de Drep-
turile Omului, editată între

1993 şi 2005. A fost gândită să răspundă cerin-
ţelor academice şi să fie în acelaşi timp o resur-
să pentru instituţiile şi organizaţiile implicate
în înţelegerea şi promovarea drepturilor omu-
lui. 

Dorim să promovăm prin publicarea
NRDO reconcilierea dintre principiul demnită-
ţii şi principiul libertăţii umane. În viziunea
noastră, nu doar că reconcilierea celor două
valori este posibilă, dar demnitatea şi libertatea
se întăresc reciproc. Temele recunoaşterii şi
susţinerii reciproce le regăsim şi într-    un alt
obiectiv la NRDO, apropierea dintre teoria şi
practica drepturilor omului.



În titlul acestui studiu se află cuvântul pre-
zent, un substantiv, o noţiune care ne
obsedează în ultima vreme, după ce în
perioada aproape infinită post- adolescen-

tină, în timp ce fierbea mustul ca să preluăm titlul
unei discutabile cărţi a celui care, la Budapesta, în
1909, publica sub numele de O. goga plângeri poeti-
ce care erau mai degrabă îndemnuri la revoltă şi la
un alt prezent, am fost aproape intrigat şi neliniştit
de multiplele valenţe sau, pur şi simplu, de platitu-
dinea suspectă a acestei noţiuni! – cuvânt care, în
eseul de faţă încearcă, cu o temeritate puţin don- qui-
jotescă, să spargă armura acestei noţiuni.

Dar dincolo de rezultatele discutabile ale aces-
tei acţiuni, trebuie să constatăm că în foarte multele
analize, supoziţii, concluzii, extrapolări sau sinteze
pe care le încercăm şi le facem, indiferent de temă
sau subiect, acest cuvânt, Prezentul, are un rol domi-
nant. evident, există nu puţine moduri de a ne stre-
cura din realitatea sa şi din magnetismul său incon-
fundabil, atunci când vorbim în numele morţilor,
iluştri sau nu, sau când ne prefacem a pluti peste
mode şi timp. este evident, totuşi, că aproape orici-
ne încearcă să discute sau să înţeleagă ce se petrece
cu timpul său, trebuie să facă – sau să se prefacă! că
face – abstracţie de prejudecăţile momentului. fără
să se poată dispensa şi nici elibera de acest lest grav,
aproape dictatorial, al ceea ce numim prezent. un
prezent care va apărea totdeauna ca opus istoricului,
ceea ce se înţelege îndeobşte prin această noţiune –
ea însăşi, odată cu istoriografia romantică şi apoi cu
cea materialistă, a probelor, de la gibbon la Mom-
msen, atât de discutată! – ba mai mult: opus destul

de tranşant obiectivităţii, atât de scumpă nouă, oa -
me nilor de azi.

În ce mă priveşte am fost din tinereţe atras nu
atât de studiile sau eseurile severe şi imparţiale, cât
mai ales de cele însufleţite, subiective, şi e suficient
să citez două, aici, unul datorat istoricului romantic
Carlyle, prieten şi corespondent al lui goethe, Cultul
eroilor şi celălalt, des citat de mine, Sentimentul tra-
gic al vieţii al profesorului de la Salamanca, Miguel
de unamuno. În aceste studii, ca şi în altele, puţine,
tânărul care eram simţeam vie nu numai vocea, dar
şi respiraţia Prezentului, un anumit prezent, de
bună seamă, dar care, prin geniul şi măiestria auto-
rilor, devenea mai mult decât un prezent continuu –

devenea realitate. Adevăr. evident, un adevăr
care- mi convenea şi mă convingea pe mine, un ade-
văr necesar mie, atunci, dar nu acest lucru e cel care
ne interesează în primul rând, chiar dacă nu o măr-
turisim totdeauna?

Şi pentru acest motiv, eu, autorul care sunt, în
studiul de faţă nu fug şi nici nu mă prefac abstras
din realitatea prezentului care mă şi ne înconjoară.
În opoziţie cu nu puţini universitari docţi sau nu,
care, în limba lor arogantă şi cam păsărească, se pre-
fac a pluti deasupra lucrurilor şi a judecăţilor sau a
pre- judecăţilor prezentului lor. Scuturându- se de el
ca de o rudă săracă, una din acelea care ne vine din
vreo provincie a universului şi se anunţă la uşă,
încărcată de sarsanale şi într- un costum şifonat, ief-
tin, arborând un zâmbet de circumstanţă, nătâng şi
cald totodată, în timp ce noi tocmai avem ca invitaţi
la masa încărcată, florentină, oaspeţi de seamă, bini-
şor aroganţi, ai metropolei! Ce spuneţi, nu- i aşa, Pre-
zentul ca o rudă din provincie, una care altădată cu

răbdare ne- a ascultat
confesiunile tremurate şi
ne- a asistat în momente
nu totdeauna eroice, o
rudă care, cu o modestie
afişată, reală, nici nu vrea
să se declare ca atare, ci...
doar ca una din acele
cunoştinţe pe care orice
ins le pierde mai mult sau
mai puţin pe culoarului
propriei sale biografii
sociale. Ceva mai mult
decât un fost coleg de
liceu şi poate mai puţin
decât un prieten de suflet;
prezentul pe care îl repu-

diem aproape în orice moment, nu numai în cele fes-
tive, prezentul care ne suportă şi în felul lui ne înţe-
lege şi ne întovărăşeşte până la ultimul său – şi al
nostru! – ceas, răbdător lângă patul nostru, în lipsa
unui medic, totdeauna grăbit sau al unui preot,
puţintel apatic.

Ca să fiu sincer, eseului de faţă eu pot să- i
împrumut doar prestigiul acestui Prezent, în care îl
scriu şi gândesc, pe care nu numai că nu- mi trece
prin gând să- l reneg, dar, cu un anume orgoliu, voi
încerca să- i străpung reala sa platoşă cu care i- a
amăgit şi respins pe nu puţini, ceva mai grăbiţi şi
mai puţin norocoşi decât mine. În ce mă priveşte eu
nu sunt nemulţumit de prezentul meu şi nici de locul
în care mi- a fost dat să fiu, să mă nasc, două zeităţi
minore, ca să le spunem aşa, învăluite în mantia
hazardului, a fortunei, aş zice singurul loc în care se
află ascunsă acea comoară pe care, contagiaţi etern
de romanele foileton ale adolescenţei noastre, o vom
căuta la nesfârşit. Pentru că, nu- i aşa, ea trebuie să
existe undeva, ce rost ar mai avea această existenţă?
Pe care, necontenit şi cu o energie enormă, acelaşi
Prezent o apasă şi o alimentează, îndemnându- ne,
pe nu puţini, să fugim oriunde el nu se află cu bles-
temata şi inconfundabila sa respiraţie, undeva în
trecut sau viitor.

Pentru aceasta – şi pentru acest motiv! – vom
trata problema identităţii ca una actuală, ba, mai
mult: una de care depind multe din acele rele şi
impasuri sau crize din care nu mai scăpăm, crize
care, ca orice fantomă, sunt cu atât mai prezente cu
cât sunt mai lipsite de substanţă. Crize care, e drept,
ca orice minciună colosală ascunde nu puţine adevă-
ruri, uitate sau nu, criză care nu e decât unul din
acele diagnostice false cu care bolnavul trebuie să
cutreiere spitalele şi să se îndoape cu medicamente,
distrugându- şi corpul şi reacţiile sale fireşti. un bol-
nav în panică, cineva, aproape un hipocondru, care
se vrea neapărat bolnav, din plictis de viaţă sau
dinr- o vanitate prost înţeleasă.

evident, nu vom fugi cu totul din prezent când
vom trata aceste maladii, să le spunem, ale
prezentului nostru istoric şi le- am citat mai sus:
perioada de după primul război, de după marea
unire şi mai ales aşa- numita Mişcare lergionară;
dictatura carlistă, o dictatură burghezo- monarhică,
care avea, într- un fel sau altul, să o anunţe pe cea
militară, aventuristă şi ea, a mareşalului Antonescu
– dictator faţă de care nici azi nu s- au aşezat bine
opiniile, într- un fel sau altul, ca şi în discuţiile des-
pre ceea ce numim eroic sau aventură; apoi, încă o
dată, evident, dictaturile celor doi comunişti
împreună cu bine- cunoscuţii fârtaţi ai lor, gh. Dej şi
Ceauşeascu. Ca să ajungem, glumind doar pe jumă-
tate, la dictatorii mai mărunţi, la şoriceii (sau, dacă
vreţi, la şobolanii) dictatoriali sau manifestând cu o
anume claritate această apetenţă, de după revoluţia
din ‘89. Pentru că, dacă e adevărat că unele legi fizi-
ce se recunosc şi în mecanica vieţii sociale, cum ar fi
geniala lege a inerţiei a lui Newton, nu e poate de
mirare că, după cele trei domnii cât de cât calme, cu
propensiune, ca să zicem aşa, spre democraţie,
urmând modele apusene, ale lui Cuza, Carol I şi fer-
dinand, noi, Românii, am recăzut în forme ce ni se
păreau revolute, cele ale unei puteri fără opoziţie, a
bunului plac a unui anumit ins pe care îl priveam
încă o dată ca salvator, ca mit posibil. A fost cineva
de vină? Istoria noastră, spuneam, cu mari pete şi
goluri organice în constituirea unui stat unitar şi
lucid de sine? un anume primitivism al nostru, al
Românilor, pe care unii, grăbiţi, fără îndoială, sau
urmând tipare străine care nu ni se potrivesc, îl
recunosc şi astăzi în crizele noastre, în mersul nostru
în cerc? r

■ Fragment din 
„o istorie dramatică a prezentului”
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Nicolae Breban
Realitatea prezentului

Ca să fiu sincer, eseului de faţă eu pot
să- i împrumut doar prestigiul acestui
Prezent, în care îl scriu şi gândesc, pe

care nu numai că nu- mi trece prin
gând să- l reneg, dar, cu un anume
orgoliu, voi încerca să- i străpung

reala sa platoşă cu care i- a amăgit şi
respins pe nu puţini, ceva mai grăbiţi

şi mai puţin norocoşi decât mine.

n Editorial

■ semnal editorial ■ EuroPress Group

► Dan perşa, 
Viaţa continuă

► Frank Wedekind, 
Teatru

► mircea ioan casimcea, 
Misterul cărţii



Dostoievski îşi propune un gen nou pe
care îl botează „realismul fantastic”.
După cum îl defineşte (ceva fantastic
dar credibil) şi îl practică, acesta nu e
o anticipaţie a realismului magic, ci

tratarea fantasticului sub regim
simbolic. Ceea ce contează, nu e

intriga romanului, ci ideea.
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Să faci ordine în haos e, probabil, mai
dificil decât să- l creezi. Astfel trebuie să
fi gândit cei chemaţi să judece vii vino-
vaţi de cei morţi în sălile de interogato-

rii, torturaţi, care nu au mai ajuns la proces; con-
damnaţi înainte de a fi judecaţi sau condamnaţi „de
exemplu”, adică prin mărturii false; „vaporizaţi” prin
„fenomenul Piteşti”, prin „acţiuni umede” (lichidarea
unor persoane devenite, prin prestigiu, incomode),
sau prin legi „la vedere”, care oficializau planul de
arestări fără niciun motiv. Din enciclopedia regimu-
lui comunist, editată de Academia Română, unde
citesc despre toate acestea, mă cutremură cu adevă-
rat – ca atunci când îţi pare că respiri duhnetul
Infernului, rătăcind printre creaturi subumane –
chipul zâmbitor, cu privire galeşă, al unei adolescen-
te cu codiţe: „Ileana Samoilă… condamnată pentru
că nu şi- a denunţat fratele, Ion Samoilă, executat cu
«lotul paraşutiştilor», 1953”. Sunt aici fotografii din
toate cinurile, de toate vârstele, de ambe sexe.

Răspunzători, înotând cu braţele atârnând de
parcă abia s- ar fi ridicat de la pământ, lovind aerul
către vreun jurnalist incomod, se perindă în ochiul
camerei de luat vederi temnicieri, cei chemaţi să dea
seamă. Nimeni nu se întreabă, dar cum au ajuns gin-
gaşele trestii gânditoare ale României de la mijloc de
secol în puterea lor? unde ne sunt legiuitorii arestă-
rilor după plan, pentru intimidarea potenţialilor
rebeli? Procurorii care i- au pus sub acuzare? judecă-
torii sentinţelor „exemplare”? Martorii sperjuri?
Odată ajunşi pe mâinile unor sadici ignoranţi, era
limpede pentru toţi cei de mai înainte ce avea să se
întâmple. Nevinovaţii nu ajung în închisori pentru a
ispăşi vreo vină, nici la o cană cu vin, ci pentru a fi
eliminaţi. e ca şi cum ai scrie istoria decapitării filo-
sofului Thomas Morus, a regelui Carol I Stuart sau
a chimistului lavoisier rezumându- te la biografii-
le… călăilor, fără să consemnezi, de exemplu, comen-
tariul consternat al matematicianului joseph la -
grange: „Il ne leur a fallu qu’un moment pour faire
tomber cette tête, et cent années peut- être ne suffiront
pas pour en reproduire une semblable”. e adevărat
că şi Robespierre l- a executat la sfârşit pe călău:
maurul îşi făcuse datoria…

Nu se dezmint scriitorii ruşi ai ultimului secol
şi jumătate când se implică până la sacrificiu în pro-
feţia, descrierea şi condamnarea haosului politic şi
moral instaurat pe pământul lor cu titlu de „mare
experiment”. În ultima sa carte, dostoievski şi Solje-
niţîn. doi profeţi ai rusiei (editura C.R.l.R., 2013),
gheorghe Barbă pleacă de la un portret existenţia-
list al scriitorului, găsind „tipic rusească” acea „uni-
citate a suferinţei şi profunzime a conştiinţei de
sine” care în Occident au caracterizat doar epoca
sensibilităţii, cultivate mai curând ca un antidot la
raţionalismul iluminist. 

Prototipul puşkinian, Aleko, este martirul,
mucenicul, nefericitul călător, musafir în casa sa,
iar, „printre străini, străin chiar şi pentru sine”.
(Dostoievski) el doreşte fericire nu doar pentru sine,
ci pentru lumea întreagă, „are nevoie de fericire
universală, ca să- şi afle liniştea”. În comparaţie cu
românii, cărora le lipseşte sufletul instituţional
(social), după părerea – justă, în opinia noastră – a
filosofului Rădulescu- Motru, în comparaţie cu occi-
dentalii, care realizează un echilibru între individua-
lism şi conştiinţă socială, sufletul rus expansiv are
ceva din aspiraţia către orizontul infinit al stepei.

Stranie alchimie psihică trebuie să se fi pro-
dus, aşadar, pentru a implanta atitudini şi practici
satanice la graniţa dintre secole, anticipate în demo-
nii lui Dostoievski şi materializate de revoluţia bol-
şevică! 

Cartea distinsului slavist este o meditaţie asu-
pra relaţiei dintre literatură şi realitate. Adeverirea
profeţiei lui Dostoievski, a iadului pe pământ, şi a
profeţiei lui Soljeniţîn, că demolarea infernalului
edificiu bolşevic a prins societatea sub avalanşa
dărâmăturilor, încât, în haosul creat, nu a mai apu-
cat să construiască o ordine raţională, e comunicată
într- un discurs pasionat, potrivit pentru revelaţii
treptate ale unor adevăruri de profunzime, ale unui
eu implicat şi persuasiv.

Subiectivismului şi patosului mesianic al rusu-
lui îi repugnă, conform notaţiilor lui Dostoievski,
filistinismul, utilitarismul şi Quakerismul victorian,

ca şi realismul (Balzac) şi naturalismul (Zola) fran-
cez. Dostoievski îşi propune un gen nou pe care îl
botează „realismul fantastic”. După cum îl defineşte
(ceva fantastic dar credibil) şi îl practică, acesta nu e
o anticipaţie a realismului magic, ci tratarea fantas-
ticului sub regim simbolic. Ceea ce contează, nu e
intriga romanului, ci ideea. grandet al lui Balzac ar
fi „o figură fără semnificaţie”. 

universul de idei al lui Dostoievski poate fi
considerat cu adevărat realist în chiar sensul
reclamat de autor, deoarece s- a adeverit. Nu se poate
spune că Dostoievski a imaginat totul, ci doar că a
avut ochi pentru anarhismul Rusiei subterane din
care avea să se înalţe demonul revoluţiei. Piotr Ver-
hovenski, personajul din romanul demonii, a fost
conceput după chipul şi asemănarea complotistului
anarhist Serghei Neceaev, autor al „Catehismului
revoluţionarului”, un decalog al terorismului progra-
matic, în care figura inclusiv sacrificiul unui inocent

al cărui sânge avea să cimenteze complicitatea şi
tăcerea făptuitorilor. Noua putere, anticipează Dos-
toievski, urma să acţioneze dintr- un centru secret,
propagând haosul, răsturnând totul pe dos, din
temelii, comandând măcelul a o sută milioane de
capete (cifra a fost întrecută). Autorul notează în
paralel un fragment dintr- un cuvânt al lui lavrenti
Beria, decenii mai târziu, înaintea unor studenţi
americani de la universitatea din Moscova: „Creaţi
haos. Obiectivul esenţial pe care îl urmărim este rea-
lizarea unui haos în cultura duşmanului. fructele
noastre se dezvoltă şi se coc în haos, neîncredere,
dezorientare şi depresiune economică”. Cunoscător
şi edificator al haosului, călău al victimelor stalinis-
te şi ştiind că toţi cei implicaţi în omoruri erau ucişi
la rândul lor, Beria s- a simţit uşurat la moartea lui
Stalin, dar câteva luni mai târziu era şi el executat.
Sistemul funcţiona ca o maşinărie anonimă, impla-
cabilă. Autorul este preocupat, nu atât de mulţimea
şi grozăvia faptelor, cât de efectele etice ale „beţiei
slobozite” asupra întregului popor. Acesta suferă o a
doua cădere biblică: esenţa revoluţiei este „negarea
onoarei”: lumea începe să se devoreze reciproc, fieca-
re e obligat să denunţe, fiindcă „nu există canalie
care să nu aibă un punct vulnerabil”.

Întrebarea asupra căreia meditează autorul
priveşte natura unor asemenea anticipaţii ale isto-
riei, mai ales din perspectivă ontologică şi etică. Con-
temporanul gorki găsea romanul demonii deopotri-
vă „viguros şi cumplit”, o operă „sadică şi maladivă”.
Concluzia sa este că „Dostoievski e geniu, însă geniul
nostru rău”.

În vremurile noastre, prozatorul Nicolae Bre-
ban, citat în carte, glosează în jurul efectului de rea-
litate al literaturii: „Cred că primul care a pregătit
secolul al XX- lea, atât de sângeros şi dramatic, n- a

fost un om politic, n- au fost Herzen şi Marx, ci a fost
Dostoievski”. Modelul de simulare proiectat de o
mare operă literară e o structură simbolică şi o hartă
cognitivă. e ca un model matematic căruia fizicieni
contemporani cred că i- ar corespunde un univers. e
ca un concept hegelian realizat, un universal concre-
tizat. un model al edificării de lumi probabile.

Mai curând decât un Creator care a „cuvântat”
demonii întru fiinţă, Dostoievski ne apare ca o sensi-
bilă harfă ce a vibrat la acutele unei istorii demoni-
ce încă din vremea când puteau fi auzite născân -
du- se, în surdină. În Rusia, observă cu fineţe auto-
rul, literatura epocii totalitare a ţinut loc de filosofie,
etică, sociologie, politologie, psihologie – de tot ceea
ce se înţelege prin istorie de idei, istorie a spiritului.
În programele universitare contemporane, disciplina
„studiul literaturii” a fost înlocuită cu „umanităţi”.
Ştiinţele omului au dispărut însă în Rusia bolşevică
împreună cu obiectul lor de studiu…

Comentariile asupra literaturii cu valoare de
discurs umanist şi critică socială indică un impresio-
nant număr de autori care au coborât în infernul
poporului lor şi au ales să fie martori. În comparaţie
cu această versiune textuală a destinului Rusiei
Revoluţiei, formalismul estetic apare aproape ca o
impietate şi dovadă de superficialitate.

Într- un interviu televizat, academicianul
eugen Simion mărturisea că aşteaptă venirea unui
poet. Pogorât în spaţiul post- totalitar, acel poet, pen-
tru a fi cu adevărat judecător, păstor şi salvator, va
trebui să fie „mai mult decât poet”, asemeni
scriitorilor- profeţi ai „marelui experiment” ce a pâr-
jolit cu fanatismul său bolnav şi criminal această
parte de lume: Zamiatin, Platonov, Ilf şi Petrov, Bul-
gakov, Pasternak, Ahmatova, Şukşin, Soljeniţîn…

În partea mediană a cărţii, gheorghe Barbă a
reprodus câteva aforisme ale lui gorki, un autor
căruia îi descoperim acum faţa contestatară din
publicaţii suprimate de regim, salvat atunci doar de
celebritatea sa internaţională. Cugetările par să jus-
tifice întregul demers al istoricului gheorghe Barbă
pe tema relaţiei dintre literatură şi politică: politica
„dezbină oamenii, arta, dezvăluind în om gene -
ral- umanul, ne uneşte. Nimic nu modelează atât de
uşor şi repede sufletul omului, precum o face influ-
enţa artei şi ştiinţei. (…) Dacă revoluţia nu este
capabilă să treacă imediat la o intensivă construcţie
culturală, atunci, din punctul meu de vedere, revolu-
ţia este sterilă, iar noi, un popor incapabil de
viaţă”. r

Maria-                Ana Tupan
În jurul lui Dostoievski

n (Con)texte
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Dacă am numărat bine, aşteaptă vre-
mea ta (ed. Tipo Moldova, Iaşi, 2012)
este a 22- a carte publicată de către
Mircea Opriţă, autorul fiind, în mod

incontestabil, unul dintre maeştrii anticipaţiei
româneşti. Volumul conţine proze scurte, cu subiec-
te luate, în general, din viitor, deşi sunt şi câteva
excepţii. lemnul cel viu al
Cremonei, de pildă, evocă
o gospodărie ţărănească
uitată de lume, unde o
bătrână păstrează în
şopron o structură de lemn
bizară, a cărei utilitate nu
poate fi decât bănuită.
Rezistând tuturor cereri-
lor de a o vinde, inclusiv
unui muzeu, protagonista
îi dezvăluie naratorului că
e un lemn în care sunt
înmagazinate sunete, nici -
unul cu care el venise în
contact nefiind scăpat de
la „arhivare”. În premiul
Kremer, un bărbat aflat la
munte îşi vizitează fostul
coleg de facultate, ocupat
încă din studenţie cu con-
strucţia unei vârtelniţe
aeroportante, acţionate
prin pedalare; atunci când
ea, în sfârşit, se ridică,
stârneşte un stol de lilieci
hitchcockieni, datorită
cărora povestea face un
pas către terifianţă. lucy e
un raport ironic adresat
Academiei, prin interme-
diul căruia un cercetător
aparent scrobit şi aseptic
denunţă intruziunea în
colectiv a unui „monstru”;
în cele din urmă, atracţia exercitată de către creatu-
ră se transformă în erotism, finalul sugerând o uni-
une conjugală bazată pe legea atracţiei contrariilor.
Inginerii electronice, sau cum poţi deveni cel mai
bogat om din lume dezvoltă, tot ironic, spam- ul pe
care- l primim destul de des pe Internet, potrivit
căruia un nabab african, intrat subit în posesia unei
sume de bani halucinante, doreşte să ne- o încredin-
ţeze întru sporire şi păstrare. Povestea, foarte bine
condusă, are potenţial de dezvoltare, şi dacă ne gân-
dim la Călătorie în Capricia, precedenta carte a lui
Mircea Opriţă, unde gulliver poposeşte în raiul
uman de pe malurile Dâmboviţei, în mijlocul unui
popor vesel sau doar pitoresc, care şi- a criminalizat
prin revoluţie conducătorul şi acum nu ştie ce să facă
cu libertatea care i- a căzut pe cap, s- ar putea să şi
avem un roman hohotitor în acest sens. Promisiunea
e incitantă: devenit nabab local prin donaţiile nige-
riene care curg precum cascada Victoria, calculato-
ristul Darie Moţogan e escrocat de bănci, devine
sponsor al echipelor de fotbal şi al unor evenimente
culturale, stârnind în jurul său o efervescenţă pe
care numai beţia ilicitului o poate explica.

Inelul lui möbius nu e o poveste de anticipaţie,
dar explică mecanismele Sf pe care le vor dezvolta
celelalte piese din volum. un narator devine obsedat
de benzile lui Möbius, care face ca „toate momentele
să fie contemporane”, simultaneizând trecutul, pre-
zentul şi viitorul. Prin intermediul lor, noi nu mai
percepem viaţa ca succesiune de secvenţe temporale
(pe axul trecut – prezent – viitor) ci ca o simultanei-
tate de benzi temporale paralele, aflate pe cronologii
diferite. Astfel, se poate întâmpla ca banda noastră
să se afle în momentul 2014, în vreme ce aceea din
vecinătate să fie în 1521 sau, dimpotrivă, 2433; prin
logica simultaneizării, devine posibil să „dialogăm”
cu un timp în care noi nu vom mai fi, sau să coborâm
în trecutul pe care- l crezusem complet depăşit. ecua-
ţia benzilor temporale simultane reprezintă „mate-
ria primă” a multor proze elaborate de către Mircea
Opriţă, consecinţele lor hermeneutice fiind, practic,
infinite. 

Să luăm, de pildă, noaptea pragurilor. Suntem
într- o civilizaţie care efectuează „călătorii temporale
controlate”, protagoniştii find înzestraţi cu „crono-
lansatoare” extrem de performante. Povestea – foar-
te profundă! – porneşte de la ceva ce s- ar putea numi

experiment antropologic: o expediţie de „cronolansa-
tori” coboară controlat până în neolitic, pentru a face
observaţii pe un grup de „primitivi” aflaţi în faza
acumulărilor empirice de hrană. Problema o repre-
zintă – pe un larg palier, de la etic la metafizic –
posibilitatea efectivă de influenţare a „nodului
temporal” pe care- l ţin sub observaţie. Astfel, expedi-

ţionarii din viitor pot rămâ-
ne neutri faţă de „subiecţi”,
sau pot grăbi evoluţia civi-
lizaţională a grupului ob -
servat, ceea ce, în cazul de
faţă, se şi întâmplă, prin
lăsarea „la întâmplare”, la
liziera unei păduri, a unui
set de unelte din fier, pe
care umanitatea nu le va
descoperi „normal” decât
peste mii de ani. Concret,
cu titlu de ipoteză (dar con-
secinţele sunt mult mai
tulburătoare!), să ne imagi-
năm că unei civilizaţii care
nu cunoaşte roata i se
„lasă” una, prin care se
comprimă zeci de mii de
ani de „evoluţie”. Ducând
jocul la extrem, ne putem
imagina o intervenţie co -
rectivă la gena familiei
care- l va da pe Hitler,
schimbând cu totul logica
istoriei. Dilema expediţiei e
alta, şi ea ţine de bu -
nul- simţ logic: poţi amelio-
ra intervenţionist compo-
nenţa unui grup de
referinţă (eliminându- i, de
pildă, pe cei antisociali,
funeşti sau doar indolenţi),
dar se poate prea bine
întâmpla să- ţi suprimi, în

acest fel, propriii strămoşi, şi- n acest fel biologicul
corectiv devine thanatologie controlată.

Două modele de bază domină, făcând rabat la
detalii, sociologia anticipaţiei. Primul este cel posta-
pocaliptic: civilizaţia e distrusă, supravieţuitorii
fiind obligaţi să- şi continue viaţa fie pe o Terră
pârjolită, post- atomică, fie pe o altă
planetă. Al doilea model e cel din
hesperus- ul lui Culianu: savanţii
Terrei anticipează iminenta des-
trucţie a Pământului, motiv pentru
care îi selectează pe cei mai buni
pământeni pentru a construi, cu
ajutorul lor, noua civilizaţie. Primul
model e democratic, al doilea elitist,
diferenţa constituind- o structura
personală a „programului” pe care- l
deţinem fiecare, în condiţiile în care
– William gibson, în neuromancer,
a demonstrat acest lucru – progra-
mul „comun”, „previzibil” e infinit
mai vulnerabil decât cel atipic, greu
cuantificabil. Şansa sporită de
supravieţuire aparţine, dimpotrivă,
trickster- ului: fiinţei atipice, zurba-
giului incapabil de ordine, origina-
lului aflat în răspăr cu toate norme-
le. 

Aceasta e structura agreată,
privilegiată de către Mircea Opriţă. În androidul şi
prinţesa, Solzosul strică „programele” (vechi scenarii
de basm, răsuflate, stereotipizate), ieşind pe neaş-
teptate din rol, sărind peste oprelişti şi baricade.
Protagonistul trambulinei e veşnic carantinizatul
Roman Cerminski, revoltatul despre care se spune
că a trecut printr- o gaură neagră. Ne aflăm în mie-
zul unei civilizaţii astrale, unde birocraţia e exhaus-
tivă şi infailibilă, înregistrând fără greşeală orice
parcurs cosmic, orice intrare sau ieşire. Vitalitatea
lui Cerminski e dată de capacitatea de a se sustrage
– nu se ştie, cum… – arhivelor electronice; e un om
liber, cât timp ceilalţi sunt înregimentaţi. lucy, din
povestea omonimă – deja amintită – e o asemenea
„monstruozitate”, atipicitatea fiind, încă din vremea
„normală” a umanităţii, un indiciu de putere şi via-
bilitate. Despre aceşti oameni – e sugestia din un
toast pentru proteu – se spune că ar fi „proteici”;

altfel spus, că ar exista, simultan, în diferite „benzi
spaţiale”, spre deosebire de normalii care vieţuiesc
în doar una. În un toast pentru proteu, oameni goi
apar pe stradă, stupefiant, în plin ger hivernal; mai
mult chiar, fizionomia lor reproduce figuri cunoscute
(chiar decedaţi…), semn că ei continuă să „trăiască”
într- o „bandă temporală” paralelă cu a noastră, unde
e cald atunci când la noi e frig şi crapă bolovanii. 

Clasicii literaturii de anticipaţie – şi Opriţă
este unul dintre ei… – sunt conştienţi de faptul că, la
fel ca în utopie sau distopie, „cheia” demonstraţiei o
reprezintă sintaxa morţii: ce faci cu ea, cum o înca-
drezi. este o societate viitoare perfectă compatibilă
cu extincţia? Povestirea care deschide volumul, alco-
ra, derivă din această structură: doi tineri declan-
şează un fior erotic, dezvoltându- l până în clipa când
în undele râului în care se scaldă e descoperit un
cadavru prins între crengi subacvatice. Indiferenţi,
majoritatea privitorilor nu dau nici o importanţă sce-
nei, fiind convinşi că înecatul va fi resuscitat şi că- şi
va continua viaţa, aşa cum se întâmplă, de fapt, cu
mai toţi oamenii care se bucură de privilegiile unei
civilizaţii a- thanatice. Vestea că, totuşi, înecatul va
dispărea pentru totdeauna devine, în sufletul tineri-
lor, pragul dintre inocenţă şi responsabilitate, poves-
tirea având, în mod evident, calitatea unui scenariu
iniţiatic.

Am lăsat în mod intenţionat la urmă chiar
povestirea care împrumută titlul întregului volum
(aşteaptă vremea ta), fiindcă ea dezvoltă o ecuaţie
esenţială, de asemenea proteică în consecinţe. un
enigmatic „călător în timp” poposeşte într- o gospodă-
rie ţărănească, unde se ţese o „pânză de mort”
neterminată, care- i indică prezenţa. Bătrânul
sculptural care- l primeşte citeşte corect semnele de
pe pânză, ajungând la concluzia că, pe lângă indivizii
normali pe care- i avem în jur, există şi unii flotanţi,
sosiţi din viitor, al căror timp nu a sosit încă. Pentru
Ariel, rătăcitorul cosmic – una şi aceeaşi persoană cu
naratorul – revelaţia e esenţială, el înţelegând că
„mai are de aşteptat”, timpul lui nevenind încă.

În final, trei observaţii concluzive. Mâna lui
Opriţă e prea fină pentru a nu lucra în filigran. În
multe proze de anticipaţie, spectacularul tehnologic
salvează textul, mascând, de regulă, inabilităţile de
construcţie. Nu e cazul, aici: Opriţă e un bun literat,
pentru care psihologia de adâncime e la fel de impor-
tantă ca şi verosimilitatea sau logica. Apoi: n- am

întâlnit de mult un asemenea firesc în proză. Cartea
se citeşte cu plăcere; simţi peste tot naturaleţea
autorului, rezistenţa înţeleaptă la şarjare – specifică
genului –  şi la toate pericolele pe care aceasta le- ar
conţine. În al treilea rând: Mircea Opriţă e printre
puţinii autori de Sf care izbutesc să compatibilizeze
proza de extracţie rurală cu anticipaţia. Nu tot volu-
mul este aşa, dar atunci când o face, simţi fiorul de
calitate al scriitorului autentic, propriu, de altfel,
cărţii în întregime. r

Ştefan Borbély
Din viitor

Clasicii literaturii de anticipaţie – şi
Opriţă este unul dintre ei… – sunt
conştienţi de faptul că, la fel ca în

utopie sau distopie, „cheia”
demonstraţiei o reprezintă sintaxa

morţii: ce faci cu ea, cum o încadrezi



În postcomunism, se impune la noi un
maximalism etic, discreţionar, întors chiar
şi împotriva lui goma. Monica lovinescu
şi Virgil Ierunca susţin mai departe parti-

tura unui etic insuficient şi a unui estetic tot
insuficient (129). Publicându- şi jurnalul, cea dintâi
nu şi- a ascuns cosmetizarea sa estetică. Peste tot,
există lupta politică, în care părţile se autolegitimea-
ză cu absolută perseverenţă, evitând disidenţa de
linie doctrinară, dacă nu este şi partinică. Nicoleta
Sălcudeanu dezvăluie, cu o anumită naivitate, inten-
sa şi exclusiva legitimare exclusivă a dreptei de către
ea însăşi. fapt politic natural. Privind de la stânga,
dinspre o stângă calificată drept strivită, eseista
atacă aici o dreaptă zdrobitoare (139) ori intolerantă
(134). e chiar politica în cadrul său firesc, mutând
limita de la radicalitate la extremă. Aici disputa ia
foc.

Pe urmele lui M. Iorgulescu, autoarea vede
tranziţia postcomunistă pe spaţiul larg al culturii,
dar nu altfel şi pe cel restrâns al literaturii, în aceşti
termeni: „războiul rece cultural devine, încet, încet,
războiul civil cultural” (134). formulă expresivă,
metaforizantă, cerând să fie lămurită. Războiul rece
existase între state nedemocratice şi state democra-
tice. Putem aşeza cultura în această perspectivă?
Războiul civil atestă existenţa dictaturii. există ceva
dictatorial într- o cultură a unui regim postdictato-
rial? Cred că a pune disputa în acest limbaj este tot
o formă de politizare. Conceptual, calea este inadec-
vată. Recursul firesc rămâne la teorii şi practici care
separă, autonomizează, domeniile.

Separarea liniilor şi a taberelor în literatură a
început prin respingerea apolitismului, real, cum
cred atacatorii, şi pretextual, ireal, imposibil, cum se
apără cei atacaţi. Într- un caz, emblematic, cel al lui
eugen Simion, respingerea apolitismului, de către
Monica lovinescu, a fost pur politică, în fond, dar
înţeleasă şi aplicată şi în afara politicului, prin
dorinţa, de o parte, şi respingerea, de cealaltă parte,
a lustraţiei. Nu s- a pus problema unei lustraţii
propriu- zis culturale ori literare. Nu direct. Doar
indirect, prin joncţiunea dintre politic, cultural, este-
tic. În rolul de arbitru juca moralul, ca panaceu lax,
manipulator. Manipulat s- a lăsat, de pildă, N. Mano-
lescu, adus astfel dinspre apolitism spre politic, cale
acceptată fără ezitare de „disidentul” postcomunist
Octavian Paler.

Ce numesc M. Iorgulescu şi N. Sălcudeanu
Războiul Rece civil în postcomunismul românesc
ajunge derutant şi neacoperitor. Disputele s- au
înfierbântat mult. ele nu se poartă decât în mică
parte în civil. Civismul abia se înfiripă. A fost un răz-
boi multilateral de judecată (criză) morală prea
puţin asumată, însă prea mult mistificată.

În acest fel se poate citi ştiuta dezvăluire: „Ade-
vărul este că, de fapt, criteriul «etic» a fost folosit ca
formă a discreditării esteticului şi a reprezentat o
metodă facilă de autovalorizare.” (140) De văzut, la
aceeaşi pagină, explicarea autoarei privind acţiunea
eticismului revanşard. Iacobinism, linşaj intelectual,
antirelativism, iată termenii lui (des)calificanţi. Pe
baza lor se resping propaganda culturală, revizionis-
mul excomunicator.

O constatare, anume mersul politic la stânga şi
mersul cultural la dreapta (152), are inconvenientul
de a depolitiza, de data aceasta, prin autocontradic-
ţie, dreapta, altfel situată radical ori extremist. De
admis însă este opinia autoarei că impostura uneşte
şi nu separă părţile, stânga sau dreapta (155). echi-
distanţa nu rezistă decât cinci pagini, după care doar

dreapta îi apare politic primitivă, simplistă, întot-
deauna, nu doar în aceşti ani postcomunişti (160).
Tot volumul emană din opţiunea politică de stânga.
Încă un demers politizant, care produce turbulenţe
de înţelegere şi motivare. Altfel nu- mi explic cum
s- ar putea vorbi despre „regimul ultraliberal” Băses-
cu, doar o vreme sprijinit de intelectualii autosituaţi
la dreapta. Rămâne insuficient clarificată şi cearta
disidenţilor de faza întâi. Doar enunţate sunt poziţii-
le recente, exprimate faţă de vinovăţia celor care au
trăit comunismul, prin gabriel liiceanu (sprijinitorii
activi), Herta Müller (toţi cei care nu s- au opus),
Adam Michnik (vina individuală,
nu colectivă). O slăbire a radica -
lismului lui liiceanu s- ar vedea în
scoaterea unor texte din internet. 

e înregistrată poziţia, pen -
tru scurtă vreme, pro- estetic (pur,
crede eseista) a lui N. Manolescu,
director din 1990 al revistei româ-
nia literară, ideologic de dreapta,
după ce în 1971, cu Ivaşcu, închi-
sese linia iniţiată de Breban.

ezitant fusese la început,
vreme mai lungă, şi A. Pleşu, activ
la stânga, apoi, ar mai trebui
adăugat, ajuns într- un fel de spec-
taculos şi, desigur, iritant, balans
dilematic. el îi este autoarei aces-
tui eseu oricum mai simpatic decât
g. liiceanu, prin relativism şi sim-
ţul ridicolului. 

liiceanu, egalizând extreme-
le ideologice fascism şi comunism
(dar nu e singurul!), ar fi un activ
revanşard, însă aici Sălcudeanu se
derobează disciplinar şi aşteaptă
judecata competentă a politologi-
lor. (I)realul ofiţer securist Soare,
în februarie 1995, îl aduce în ochii enormi ai
mass- mediei pe H.- R. Patapievici. Intrigi, umori,
interese. fals pluralism. Sau unul mai restrâns,
dacă revista 22 „nu se războia doar cu «neocomuni-
ştii», dar şi cu disidenţii autentici”. D. Tudoran scrie
aici un pamflet contra lui N. Breban. Tot aici trimite
Monica lovinescu propo ziţia în care regretă că l- a
cunoscut pe P. goma. De acesta se desparte şi N.
Manolescu, în revista pe care o conduce. Apoi devine

„obsedat” de dosarele din Arhiva Securităţii (162), el
trecând drept „bun conducător de dosare” (164). O
scrisoare publică A. Buzura în românia literară,

după îndepărtarea sa de la fCR/ICR, reprodusă
acum integral, cu acuza de „epurare politică” (167),
nominalizarea lui Mircea Cărtărescu drept iniţiator
al atacului, constatarea imposibilei autonomii în
noua istorie autohtonă, când lucrul cel mai impor-
tant rămâne „cu cine eşti” (167), ca să nu fi dat în
lături. un mic document reprodus în volum este şi
scrisoarea angajaţilor în redacţia revistei ramuri
către Doinaş şi uSR, cerând, în stil „mărunt
turnătoristic, bombastic- cea uşistoid” (Mihai Iovănel,
173), eliminarea din direcţie a lui Marin Sorescu.

lupta se înfierbântă prin deschiderea selecti-
vă, manipulatoare, a dosare-
lor Securităţii. Nicoleta Sălcu-
deanu trece cu vederea că
între deconspiraţi au fost şi
unii membri ai gDS, pe lângă
linşarea de la dreapta la stân-
ga intelectuală, culturală. ea
repetă cu mulţi alţii că răul
principal l- au făcut ofiţerii, nu
turnătorii. epoca Băsescu ar
fi declanşat „jihadul” dosarist,
ar fi sigură autoarea, când ar
fi nevoie de nuanţări, probe,
timp de verificare. Al. Paleolo-
gu, se mai spune şi aici, auto-
denunţat – vrând sau ne -
vrând? – ca delator plătit,
este, pe o dreaptă strâmbă, nu
doar iertat, dar şi lăudat ca
exemplu neurmat. C. Noica
este calificat drept un colabo-
raţionist „real şi, se pare,
chiar zelos” (179), potrivit cer-
cetătorului gabriel Andrees-
cu. Adrian Marino este trans-
cris şi poate rescris de ofiţerii
securişti. liiceanu, apărător

al mentorului Noica, îl alungă pe Marino dintr- o reu-
niune publică. Marino are eleganţa să semneze ca
preşedinte premierea lui A. Pleşu la revista observa-
tor Cultural. Degeaba, premiatul a replicat iritat, ar
mai fi fost de adăugat. Ion Caraion este un caz „ce
pare că nici în prezent nu este pe deplin elucidat”
(183). M. Iorgulescu, „aflat pe patul morţii, lapidat
simbolic şi apoi dovedit nevinovat” (181).

Ca nişte ace înfipte în materialul de confecţie,
Nicoleta Sălcudeanu, cu mână străină – folosind
citatul, materialul clientului – ori cu propria mână
(Ioan T. Morar, „scriitor obscur”, 181), pune des
accente ascuţite pe multe propoziţii. Toată lupta
pseudo- revizuirilor devine un banal bumerang într- o
penibilă joacă imatură: „Revizionismul postdecem-
brist se arată a fi eminamente umoral şi aleatoriu,
dar care lasă să se distingă în mod clar taberele unui
război rece reîncălzit” (183). Dar unde şi ce au făcut
autenticii revizuitori? există? Aici lumina se lasă
aşteptată. Deocamdată este confirmată ideea pare-
miologică potrivit căreia cine sapă groapă altuia
cade singur şi sigur în ea. Adevărul rămâne abia
întrevăzut de autoare: „Şi se pare că «aşii» din
mâneca manipulatorilor s- au cam epuizat, deschi -
zându- se tot mai mult unor investigaţii probe şi apli-
cate.” (186) Optimism aproape idilic. lupta de castă
culturală nu se toceşte. Stegară a taberei revizionis-
te, însă respingând „dosariada”, „Monica lovinescu
rămâne o instituţie” (187), notează imprevizibil
autoarea acestui volum. Dar ce fel de instituţie, o
instituţie anti- CNSAS? Nu una care a făcut activă o
dreaptă dură, alertată ideologic de neocomunism,
neatentă la capitalism, cum o vede în „epilogul” etic
al cărţii, etică şi echitate postcomunistă, Nicoleta
Sălcudeanu? unde instituţia „Ml” este întruchipa-
rea subiectivităţii, dacă nu a subiectivismului:
„eclipsa de obiectivitate a Monicăi lovinescu…”
(196). Credit deplin ia acum din partea sa gabriel
Andreescu, în constatările sale despre liiceanu,
Pleşu, Patapievici, N. Manolescu. 

Teza lui e. lovinescu – arta îşi este suverană –
este bine păstrată. „În cazul acesta, după cum doar
estetica pură este o cale morală, tocmai o abordare
apăsat etică şi morală poate conduce la nimicirea
moralităţii în cultură.” (197) Dincolo de aceasta înce-
pe corupţia artei, prin etic, propagandistic sau orice
altceva. r
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Teza lui E. Lovinescu – arta îşi este
suverană – este bine păstrată. „În

cazul acesta, după cum doar estetica
pură este o cale morală, tocmai o

abordare apăsat etică şi morală poate
conduce la nimicirea moralităţii în
cultură.” Dincolo de aceasta începe

corupţia artei, prin etic,
propagandistic sau orice altceva.
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Noul volum de versuri al lui Cassian
Maria Spiridon (poeme în balans,
editura Charmides, Bistriţa, 2013)
atestă o continuitate de viziune stilis-

tică şi existenţială a operei sale. Romul Munteanu
radiografia astfel atmosfera stilistică a scriitorului:
„Sentimentul de însingurare, alienarea şi existenţa,
trăirea într- un univers indiferent faţă de destinul
uman asumat de poet, conferă operei sale o dimen-
siune tragică, învecinată cu nihilismul. (…) / Am
convingerea că de la eminescu şi Bacovia o aseme-
nea manieră de configurare a neantului existenţial
nu am mai întâlnit în poezia românească actuală.
evident că instrumentarul literar este diferit, o altă
«cămaşă de cuvinte» dă relevanţă relaţiei dintre con-
ştiinţa poetului şi lume. Nu este vorba, aşadar, de
nici o contaminare ideatică, venită dintr- un alt câmp
filosofic sau literar. Cassian Maria Spiridon şi- a asu-
mat convingerea de trăire într- un imens anonimat,
prelungit şi după moarte. umanul, ca şi vegetalul se
retrag în humus. Negaţia poetului nu este însă
împinsă spre un radicalism total. el ştie doar că
viaţa trece între alte cicluri ce refac acelaşi circuit.”

Observ, mai întâi, că Romul Munteanu pune în
relaţie opera lui Cassian Maria Spiridon nu cu gene-
raţia ’80, ci cu doi iluştri înaintaşi, înţelegând că tex-
tualismul şi ludicul parodic, ca maniere postmo -
derniste, nu- l pot cuprinde, chiar dacă alţi critici au
încercat să- l „solidarizeze” stilistic cu generaţia prin

sentimentul singurătăţii şi al „oboselii metafizice”.
După opinia mea, manierismul textualist postmo-
dern de la noi caracterizează, prin excelenţă, pe
„sudici” în frunte cu Mircea Cărtărescu, florin Iaru
şi alţii, sentimentali şi ironici la modul minulescian
al simbolismului începutului de secol XX. Nu întâm-
plător e. lovinescu aşeza în fruntea generaţiei sim-
boliste pe Ion Minulescu, nicicum pe „nordicul” g.

Bacovia, rămas o cvasinecunoscută celor mai repre-
zentativi critici ai vremii. Am mai spus- o şi în alte
contexte, postmoderniştii moldoveni (în bună parte
şi cei ardeleni, dar şi destui „sudici”), cei mai talen-
taţi, ies din tentaţiile textualismului logoman, des-
chizând punţi către o altă paradigmă culturală,
desprinzându- se, altfel spus, de moda postmodernis-
tă, pe cont propriu, spre ceea ce numim, astăzi,
transmodernism. De altfel, Cassian Maria Spiridon
a devenit, de câţiva ani buni, şi un teoretician al
transdisciplinarităţii (vezi aventurile terţului, Iaşi,
editura junimea, 2006, colecţia „Ananta. Studii
transdisciplinare”, colecţie datorată regretatului
Cezar Ivănescu sub patronajul lui Basarab Nicoles-
cu). Aşa că, sub înşelătoarea „oboseală” existenţialis-
tă, doar „învecinată cu nihilismul”, se ascunde un
tonus metafizic abandonat de postmodernişti şi pe
care Michel Camus îl cuantifica printr- o parafrază la
André Marlaux: „Poezia viitorului va fi metafizică
sau nu va fi deloc.” (Michel Camus, prefaţă la Horia
Bădescu, memoria Fiinţei. poezia şi sacrul, Iaşi, edi-
tura junimea, 2008, colecţia „Ananta. Studii
transdisciplinare”, pp. 9- 10). Desigur, nu e vorba de
a reveni la metafizica tradiţională, demult abando-
nată încă de eminescu, ci de a transfigura antiteze-
le fiinţei ca acces la terţul tainic inclus, vocaţie, prin
excelenţă, a poeziei ce a regăsit dimensiunea profun-
dului. un asemenea sentiment puternic degajă
poema În umbra Sihăstriei, care mi se pare a fi capo-
dopera volumului poeme în balans: „baţi de trei zile
cu un băţ/ în trunchiul culcat al copacului/ de trei
zile şi trei nopţi baţi continuu/ în faţa Mănăstirii/ să
te audă stareţul călugării/ sau poate – mai ştii/ să te
audă el – Dumnezeu/ de acolo sau poate de mai sus//

poarta Mănăstirii nu se deschide/ se aud până în
munţi bătăile/ în copacul bătrîn/ loviturile răsună
din scorbura lui/ adînc găunoasă/ ca din goarnele
celor şapte/ îngeri arhangheli// baţi în copacul vieţii/
aştepţi ca Sihăstria să- şi deschidă porţile/ baţi fără
oprire cu un toiag tînăr/ rupt din codru/ e toaca prin
care tenace/ îmi spun întreaga poveste/ una ce
mă- ndeamnă să bat continuu/ trunchiul scorburos//
să fie oare cu putinţă!/ ca nimeni/ nici egumen nici
stareţ/ sau vreun călugăr/ să nu aibă curajul/ nici
puterea să tragă de la poartă/ ivărul greu/ al utopiei//
tot mai departe/ nopţi şi zile/ cu- nvîrtoşat toiag/ bat
cu demnitate/ scorbura/ nici apă şi nici hrană/ nu mă
însoţesc/ cât timp lovesc în lemnul sorţii”.

Sunt, desigur, bătăile à rebours ale destinului:
în muzica lui Beethoven, destinul este cel care bate
necruţător la uşa omului, aici, poetul însuşi, în dez-
nădejde metafizică, bate la poarta divinităţii şi nu
primeşte răspuns, ca în piesa lui Samuel Beckett,
aşteptându- l pe godot. este tragicul lui deus abscon-
ditus, dar care prin aceasta deschide porţi spre lumi-
nă, spre mirare necurmată. Căci acesta este rostul
poeziei. Să scoată din uitare o absenţă. „Născută din
neuitare, spune Horia Bădescu, din amintire, poezia
este mărturia unei absenţe. Căci nu ceea ce este, ci
ceea ce nu este survine în orizontul neuitării.” (op.
cit., p. 22). experienţa existenţială în faţa Mănăsti-
rii Sihăstria pare a fi încremenire în mysterium tre-
mendum, dar care se dovedeşte a fi balans spre mys-
terium fascinans, spre iubire (temă centrală a cărţii),
acolo unde se ascunde terţul, nu Ne- fiinţa, ci fiinţa
absentă. Aceasta este, de fapt, metafora centrală a
balansului din cartea lui Cassian Maria Spiridon:
arcuire ondulatoriu- mioritică între viaţă şi moarte,
între fiinţă şi Nefiinţă, între a fi şi a nu fi, între pre-
zenţă şi absenţă. Balansul este dansul vieţii, dansul
lui Shiva, formă străveche de magie supravieţuindă
în poezie. Chiar şi faptul că autorul începe cu poeme
de pe vremea când eram tânăr şi se încheie cu poeme
din ziua când „a bătut vîntul de la răsărit”, care
poate fi şi crivăţul siberian, cel istoric, dar şi cel al
bătrâneţii, se înscrie în arhitectonica volumului, ca
„balans”, dovadă că structura a fost gândită ca întreg
al destinului uman. un frig de biruit prin lumină:
„era frig/ eram singuri pe cale/ cu sufletul alb/
neîntinat/ şi din toţi/ nimic n- a rămas/ sub ochi/ în
marea lumină/ în care am intrat” (p. 9). Balansul
pare a fi şansa vieţii, a iubirii, ca dans, în confrunta-
re cu moartea: „dacă o fi şi o fi/ să ne pierdem/ unul
de altul/ prin cele pustii/ cînd cu iarbă deasupra/ voi
fi adormit/ tu nu uita/ că noi am dansat/ am iubit” (p.
38). Iubirea- balans vine din arheitate, dintr- un
imemorial „cuibar de viscol”, nu e nicicum
conjuncturală: „şi- n timpul în care nu eram/ la ce
gândeai/ ce visai/ pe care planetă inima ta/ între sis-
tole şi diastole/ îşi zbuciuma viaţa/ precum o corabie
în necuprinsă oglindă de ape” (p. 44).

Spaimele vin din convingerea stranie că nici nu
existăm, că viaţa poate e doar vis, ca în vizionaris-
mul eminescian, iar această absenţă e semnalată, ca
la Poe sau Bacovia, de corbi: „vin corbi vestitori/
ascund sub aripă o- ntreită spaimă/ cum că n- am fost/
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Theodor Codreanu
În balansoarul destinului

Surprinzător, poetica lui Cassian
Maria Spiridon este din nou solidară
cu a lui Eminescu, lăsând, şi de astă
dată, doar urme arheice, în vreme ce
majoritatea colegilor postmodernişti

l- au preluat pe Eminescu doar la
modul intertextual, nu şi ontologic.

Dintr-o haltă părăsită

Cassian Maria Spiridon
* * *

un perete de cărţi
cât tot zidul

ce-mi străjuie privirea
în avânt se ridică

mai sus
şi mai sus

către ceruri

aici am trecut cu ochiul
prin vieţile sfinţilor

şi ochiul a rămas acolo
globul lui ocular

se răsuceşte
urmează tăcut cu uimire

Înălţarea

pe pământ
tai iarbă/ o scurtez cu o maşină electrică

plimb cablul prin toată ograda
sufletului

retez capete la floarea de trifoi
cireşul s-a smuls din pământuri
cu toată rădăcina lui
s-a ridicat
urcă spre cer

o navă vegetală

cAssiAn mAriA spiriDon



cum că nu sîntem/ şi de om fi/ cine să depună mărtu-
rie/ la înfricoşata încercare(!)” (pp. 46- 47). Singura
mărturie este iubirea, ca unică stare de trezie, ca
prezenţă şi ultim cînt: „aştept/ la mari înălţimi/ cu
vin roşu/ treaz ca pentru ultimul cînt/ sufletul tău
zburător/ ca o flamură în braţele amiezii/ – cine pe
cine iubeşte –” (p. 49). Semnul acestei fiinţări este
inelul cu agat scos din afundurile valurilor, izomor-
fie a balansului primordial: „se înalţă din apa mării/
printre valuri/ din adîncuri/ inelul cu agat/ pierdut
din degetul iubitei/ ce noroc/ ce şansă/ pe care doar
pronia ţi- a hărăzit- o// cu degetul al doilea/ de la
piciorul drept/ ai răscolit/ prin nisipul Mării Negre//
privirea ta era una/ cu privirea ei/ valuri după
valuri/ mişcau ale noastre piepturi” (Inelul cu agat).

Surprinzător, poetica lui Cassian Maria Spiri-
don este din nou solidară cu a lui eminescu, lăsând,
şi de astă dată, doar urme arheice, în vreme ce majo-
ritatea colegilor postmodernişti l- au preluat pe emi-
nescu doar la modul intertextual, nu şi ontologic.
Marea noutate (ignorată atâta vreme de critici) pe
care o aducea eminescu în poetica modernă era
formele în mişcare: „S- a zis de mult că frumuseţea
consistă în proporţia de forme. nimărui (s.n.) nu i- a
venit în minte că consistă în proporţia de mişcări şi,
cu toate acestea, asta e adevărata frumuseţe. fru-
museţi moarte sunt cele cu proporţie de forme, fru-
museţi vii cele cu proporţie de mişcări. e evident că
această proporţie de mişcare unde nimic nu e prea
întins, nici prea flasc, e o stare de echilibru – ferici-
rea” (M. eminescu, opere, XV, Fragmentarium.
addenda ediţiei, editura Academiei Române, Bucu-
reşti, 1993, p. 332). geometrie înaltă şi sfântă, iar
deasupra ei extaza, va spune Ion Barbu. la Cassian
Maria Spiridon (care invocă Isarlîkul, în poema Spre
orient în car de fier), am putea vorbi de o geometrie
„neeuclidiană” a balansului existenţial (o „poetică
cuantică”), despre care el face vorbire chiar în pre-
zentul volum: „admiri cum arde/ un foc de lemne
tari/ ridică flăcări/ în schimbare/ de o complexă geo-
metrie şi culoare/ precum pe ceruri/ norii se perindă/
mereu alţii şi mereu aceiaşi/ flăcări răcoroase pentru
albăstrime// şi- n viaţă dragostea/ la fel se- mbracă/
metamorfoze de care nici/ Ovidius Pablo nu a
pomenit/ nu le- a cuprins în ars armandi” (p. 56).
le- a numit, în schimb, eminescu, nu doar concep-
tual, dar şi vizionar cu fulgerul lui de încercări,
ne’trerupt, printre stele, reconfigurând dinamismul
relativist al spaţio- timpului. un univers în balans,
al eternei reîntoarceri, va spune Cassian Maria Spi-
ridon: „între Cumpănă şi gemeni/ între multele
zodii/ se află în balans/ universul” (p. 84). Cu acest
între al terţului- enigmă se arcuieşte în
prezenţă/absenţă şi mersul în torent al zimbrilor
carpatini, bunăoară: „aici/ prin codri ultimi/ care
îmbracă pînă la vârf Carpaţii/ şi mai în vale/ treceau
în turme/ ca un torent negru/ în cascadă/ zimbrii/ cei
pe care îi admirase/ între atîţia alţii/ Cantemir” (p.
65). Aceeaşi metamorfoză eminesciană a brazilor
carpatini: „de veacuri/ coama carpatică urcă la cer/
brazi după brazi/ răbdători/ şi- au luat locul/ în mar-
şul lor vegetal către soare// sunt răbdători în faţa
marilor vînturi/ cînd muşcă din carnea lor albă/
topoare ascuţite/ alţii iau locul/ pornesc de la capăt/
mereu mărşăluiesc/ mărşăluind prin istorie” (p. 76).
Pentru această curgere eternă, Cassian Maria Spiri-
don îi ia ca martori şi pe Heraclit din efes şi Thales
din Milet, filosofii focului şi apelor primordiale: „fiin-
ţa întreagă e în unduire/ sub valurile înălţate de
eclipsă/ din ape purced toate/ spune geometrul” (p.
109).

În curgerea eternă, poezia, ca iubire, este „o
victorie în contra neantului” (p. 117), contra „germe-
nilor nopţii”, a saturnicului întuneric, „Înghiţitorul
de vieţi” (Solstiţiu): „de- atîta bucurie/ şi aerul din
piept te- a părăsit/ şi Parcele/ iubitele ce ţi- au rămas
fidele/ iar gîndul face/ în lanţuri/ noduri numeroase
şi sinapse/ ce- ntunecă/ umbresc pînă la orbire calea//
te zvîrle/ din hăul bucuriei celei tari” (p. 121). lupta
cu neantul (cu vântul care bate dinspre răsărit) şi
căutarea zadarnică a zeităţii predomină poemele din
ultima parte a volumului, într- un gest invers decât
cel arghezian din Între două nopţi: „în fiecare zi
îngrop neantul/ lopată cu lopată/ cu o veselă încăpă-
ţînare/ pînă în faţă se ridică/ munte/ de fapte inuti-
le”. Iar când lopata se împlântă în adânc, răzbate,

din „magma fierbinte”, „marele urlet” teluric, des-
prins parcă, şi acesta, din titanismul teluric al lui
eminescu: „Prin a craterelor gure răzbunare strig
vulcane,/ lava de evi grămădită o reped adânc în
cer” (memento mori): „pînă- n străfunduri/ unde stră-

bate/ detună magma fierbinte/ marele urlet” (p.
126). În imaginarul lui Cassian Maria Spiridon însă
zeul nu răspunde. „pînza neantului groasă/ topită în
smoală/ strat peste strat se aşază/ pînă se- ntunecă
privirea/ şi nimeni nu vine/ nici o zeitate”. Şi:
„nimeni nu aşteaptă să- i bat la uşă/ nimeni nu răs-
punde// uşile sunt transparente…” (p. 127). Aceasta,
trebuie să convenim, este condiţia omului modern
secularizat, fiindcă rolurile/rosturile sunt inverse în
creştinism: Dumnezeu este cel care aşteaptă la uşă

să i se deschidă, nu omul (Dumitru Stăniloae). De
aceea, omul secularizat este condamnat la căderea
în timp. Tot părintele Stăniloae spune că timpul nu
este altceva decât speranţa/disperanţa dată omului,
intervalul dintre bătaia în uşă a lui Dumnezeu şi
hotărârea omului de a- i deschide. Abia atunci uşa
devine transparentă şi omul poate să- l vadă pe Dum-
nezeu. Se vede însă că „transparenţa” uşii lui Cas-
sian Maria Spiridon este neagră, ca oglinda lui
Arghezi (a se vedea eseul nostru oglinda neagră din
vol. provocarea valorilor, galaţi, editura Porto-
franco, 1997), de fapt, chiar „pînza neantului groa-
să/ topită în smoală/ strat peste strat”, cum spune
poetul. Mai mult: „sînt obosit cu totul/ – o gaură
neagră ce ţine întreg universul/ stăpînă lacomă/
înghiţitoarea de stele/ mă absoarbe/ acolo/ sărmana
frumuseţe/ piere” (p. 133). Poetul e pregătit pentru
„ultima Thule”, auzind „pe caldarîm ghearele/ cum
bat/ ritmul final al Destinului” (p. 137). Şi totuşi
adevărul se află în vecinătate. Poetul se reapropie de
poetica eminesciană a adevărului (v. Criticilor mei),
repudiată de moderni şi de postmoderni: „grea pova-
ră/ în partea ta să ai adevărul/ să- l vezi în lumină/
cum îşi înalţă paloşul/ către steaua de sânge” (pînă
în zori).

adevărul îi descoperă scara către cer, construi-
tă trudnic din cărţi şi din fiinţare telurică: „un pere-
te de cărţi/ cît tot zidul/ ce- mi străjuie privirea/ în
avînt se ridică/ mai sus/ şi mai sus/ către ceruri/ aici
am trecut cu ochiul prin vieţile sfinţilor/ şi ochiul a
rămas acolo/ globul lui ocular/ se răsuceşte/ urmează
tăcut cu uimire/ Înălţarea/ pe pămînt/ tai iarbă/ o
scurtez cu o maşină electrică/ plimb cablul prin toată
ograda/ sufletului/ retez capete la floarea de trifoi/
cireşul s- a smuls din pământuri/ cu toată rădăcina
lui/ s- a ridicat/ urcă spre cer/ o navă vegetală” (p.
147). 

Ceea ce este particularizant în viziunea stilis-
tică a lui Cassian Maria Spiridon, ca un halou aşter-
nut peste toată diversitatea de trăiri, de tonuri şi
sonuri, este o izbitoare monotonie a scriiturii, cu
totul alta decât la Bacovia, bunăoară, unde retorica
e amuţită după norma voită, altădată, de Paul Ver-
laine. e vorba, la poetul ieşean, de o monotonie reto-
rică, provocată, simulând procedeele epicului, cu
banalul cotidian. e suficient însă ca să ridici pânza
acestei retorici „obosite”, cu note de convenţional,
pentru a descoperi vigoarea unei interiorităţi care
altfel ne- ar scăpa printre degete. r
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Noutăţi editoriale

Aura christi, Tragicul visător
poeme
Editura ideea Europeană, 2013

„Lirica Aurei Christi s-  a format
şi s-  a modelat iute, ferm, cu o
îndrăzneală şi o gravitate rară a
tonului, mai ales în jurul poeziei de
meditaţie post-  romantică, de la rilke
la Ţvetaieva, de la Blaga la Nichita
stănescu. Necăzând pradă ispitelor
culturale şi mondene post-  decem -
bris te, între care aşa-  zisul post-  mo -
dernism românesc, ce afişa cu o
anume suficienţă refuzul valorilor

clasice şi moderne în favoarea unei lirici descompuse şi uneori
barbar improvizate sub scuza autenticismului, poeta noastră a
uimit critica de specialitate prin ample volute metaforice, calde,
îndrăzneţe, abordând, în câteva volume, printr-  o splendidă
frondă, clasicul sonet poetic şi dovedind o excelentă stăpânire
a limbii, a mijloacelor specifice, într-  o lirică a meditaţiei grave,
adânci, exprimată în metafore, în care modernitatea şi sensibi-
litatea secolului se confundă, cu vigoare clară, de o marcată
originalitate, tumultuos şi muzical aproape, într-  o subtilă rezo-
nanţă eufonică, cu trimiteri, accente şi imagini simbolice, cu
marele torent al liricii europene de înalt nivel, de la rimbaud şi
Baudelaire, la rilke şi Blaga. Şi, încă odată, la Ţvetaieva şi
Nichita stănescu.”

Nicolae Breban

„A scrie căderea apocaliptică nu e uşor. E un merit al Aurei
Christi faptul de a găsi singura soluţie la această cădere fatală,

dată din pornire: cel care o scrie o şi «opreşte», «incitând rigoa-
rea/ celui din urmă frig». Doar un fel de zeu al poeziei, o divini-
tate descoperită cu greu, conştientă de destrămarea mitului,
poate să impună din nou mitul: instituirea «mai viului» este cu
putinţă doar datorită morţii. Învierea nu e posibilă decât datori-
tă ei. sensul celei mai mari dintre taine se dezleagă, astfel,
paradoxal, prin răsturnarea negativităţii generale a sensului.
(…) Descoperirea făcută de poetă este că realul însuşi are ori-
gine poetică (nu reală!), prin căderea în «emisfera cealaltă», de
parcă Dante însuşi ar fi acum reeditat în altă semantică: «Ah,
calul e fiu al pegaşilor dintotdeauna». Fiinţele existente îşi au
obârşia în himere, iar realitatea ia fiinţă din metaforă. (…) Altă
«descoperire» poetică: întreg mitul temporal al omenirii poate fi
ranversat. (…) iată, deci, cum se poate recupera mitul într-  o
epocă în care toată lumea postmodernă a visat la demitizare şi
dez-  iluzionare pentru a se apropia de realul ca atare.” 

Ştefania Mincu
http://aurachristi.ro/

cAssiAn mAriA spiriDon şi BAsArAB nicolescu
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Dimineţile stăteam îndelung în faţa
geamului, pentru a o urmări; uneori
părea că e alcătuită din sute, mii de
şerpi invizibili ce înaintau în ritmuri

dictate parcă de instanţe oculte, alteori aşa- zişii
şerpi mitici se uneau într- o savantă nuntire,
transformaţi brusc într- un corp lăptos, aproape com-
pact. În insistenţa de a reveni, dimineaţă de dimi-
neaţă, la fereastră, regăseam ceva din încăpăţânări-
le grave ale copilăriei trăite într- o altă viaţă parcă la
bunici, când iernile năprasnice mă aduceau în
aceeaşi poziţie, în aceeaşi atitudine în faţa ferestrei,
cu dorinţa de a vedea şi de a descrie complicatele
desene ivite peste noapte pe suprafaţa sticlei, pentru
a pândi apoi nămeţii crescuţi ca în Andersen pe un
frig de auzeam cum crapă pietrele. Dimineaţă de
dimineaţă alergam la geam cu sufletul la gură ca să
văd cât au mai crescut peste noapte zidurile de omăt
din jurul casei, cum arborii păreau nişte mirese, în
ce fel au evoluat complicatele tablouri pictate pe gea-
murile albicioase şi dacă a mai rămas ceva din pâr-
tiile făcute în ajun. Şi acum iernile atroce tot mai
rare reprezintă pentru mine semne ale copilăriei.
Îmi aduc aminte că în oraşul meu de baştină bântuit
de viscole nebune nu mai circula transportul, iar
locuitorii optau de nevoie pentru mersul pe jos. exis-
ta ceva iremediabil copilăros în străzile şi bulevarde-
le pustiite şi înveşmântate în alb, în scenele în care
adulţii, adolescenţii şi copiii încotoşmănaţi începeau
să se bată cu bulgări de zăpadă, fulgii scurşi de sus
amestecându- se cu globii aruncaţi de toţi de- a
valma, formând o perdea groasă, ca de fum alb. Ado-
ram să facem oameni de zăpadă.

uimirea de a găsi o asemănare între încăpăţâ-
narea de altădată a copilului care eram pe vremuri
şi încăpăţânarea adultului se poticnise la un
moment dat într- un detaliu semnificativ: zăpezile
cât un stat de om din primul deceniu al existenţei
mele au fost înlocuite, de astă dată, în iarna la al
cărei spectacol nedefinit asistam cu aceeaşi fervoare,
cu o ceaţă densă, compactă, umedă, ce înainta ame-
ninţător de mai bine de o săptămână, fără să dea
semne că ar avea printre intenţii să şteargă putina.
Se întâmpla totul exact ca în unele scrieri ale lui
Schopenhauer, Nietzsche, Dostoievski sau gogol,
mai exact, în subteranele locuite de unii eroi ai aces-
tor titani de litere: era ceaţă, moină şi umezeală,
însoţite din dimp în timp de o lapoviţă persistentă,
care ceda locul în cele din urmă atotputernicei ceţe.
Îşi arăta feţele timpul retragerii în tine însuţi; cobo-
rârea în subterana fiinţei – subterana e un termen
inventat de fiodor Mihailovici; l- am regăsit cvasii-
dentic şi în scrierile sihastrului de la Sils – coincide
prin definiţie cu anotimpul însingurării predispuse
la îndelungi navigări prin împărăţia eului substan-
ţial, din a cărui rază lumea lipseşte, cedând locul
entităţii care eşti sau care, fiind, urmează nitezs-
chean să devii.

O ceaţă de pomină pusese stăpânire pe tot
satul aflat într- o vale împrejmuită de păduri, livezi
şi lacuri. O ceaţă căreia nu- i trecea prin cap să se
atenueze, să cedeze din intensitatea aproape duşmă-
noasă cu care cuprindea totul, înghiţind pomi fructi-
feri, schelete de roze, garduri, câini şi pisici, grămezi
de lemne stivuite cu grijă, sălcii, case, drumuri,
păienjenişul- capodoperă descoperit întâmplător în
colţul dinspre sud al foişorului. Treptat, nu se mai
distingeau contururile obiectelor şi ale oamenilor.
Ca în tablourile impresionistului Claude Monet,
relieful lucrurilor şi al fiinţelor se pierdea văzând cu
ochii, fiind parcă devorat de cineva atotputernic, sin-
gura calitate a căruia în acest context era să se tră-
deze prin noianele de pastă tot mai densă, lăptoasă,
de o crescândă agresivitate, ce înghiţea orice găsea
în cale, de parcă totul s- ar fi transformat miraculos
în mâncare. Ca şi când cineva ar fi jucat cu noi un joc
straniu şi ar fi început să ţese în ajunul sărbătorilor
de iarnă un păienjeniş sofisticat, care în loc de firele
subţiri din care e construită casa păianjenului ţesea
fire nevăzute din materia primă a norilor denşi, pen-
tru a nu ne mai slobozi din strânsorile sale,
transformându- ne în ostateci ai ceţei. Casa noastră,
curtea, drumul de ţară ce ne leagă de urbea aflată la
o distanţă de circa zece kilometri, noi înşine, totul
parcă stătea locului şi înainta totodată; înainta
leneş, nebănuit de încet, într- o barcă uriaşă,
transformată printr- o logică de neprins în definiţii
sau în tiparele înţelegerii într- un nor ireal, dens şi
fantastic, prin urmare, cât se poate de concret. erau
zile în care nu se vedea mai nimic la doi- trei metri

distanţă. Pasta din ce în ce mai consistentă din jur
era despicată din timp în timp de lătratul vreunui
câine sau de schimbul de replici al unor vecini, căro-
ra abia le distingeam cuvintele, deşi le presimţeam
vecinătatea, ca şi când ceaţa răpăia, mesteca, smul-
gea prin intensitatea crescândă şi din silabele acelor
verbe, substantive, propoziţii scurte, smucite, nedu-
se la capăt, lăsând jumătăţile de sens să reverbereze
în văzduhul pâclos. Apoi, fără să ezite, ceaţa smul-
gea hălci din corpurile însufleţite. Mi se părea că mai
e puţin şi ceaţa va muşca şi din sticla geamurilor,
din uşi, pereţi, urmând să pună stăpânire pe case,
insinuându- se, impunându- se şi ingurgitându- ne în
cele din urmă şi pe noi, oamenii reduşi la un punct.
Mai e puţin, îmi spuneam, şi ceaţa va pune stăpâni-
re pe fiecare. Nu vom mai vedea unde se încheie o
cameră şi în ce loc începe alta, apoi va dispărea
coloana pe care se sprijină cerul de beton de deasu-
pra, se vor aneantiza rafturile, tablourile, ziarele şi
revistele lăsate pe un colţ de masă, nu ne vom regăsi
mâinile şi picioarele decât prin atingere. Nu voi
vedea cu claritate nici treptele. Vor supravieţui un
răstimp doar vocile ce- şi vor croi drum prin ceaţa
pâcloasă până, cuprinşi de îndoială, vom renunţa să
vorbim, reînvăţând într- un târziu să ascultăm, să
redevenim atenţi la ceea ce se vorbeşte. Da, îmi
ziceam, vom face efortul să- l ascultăm pe celălalt,
străinul, pentru a afla, cum spunea cineva, părerea
lui despre lume într- o lume în care nimeni nu mai
ascultă pe nimeni, atât de preocupaţi să vorbească
au devenit mai toţi. Totul se va reduce la sunet aşa
cum mi s- a şi întâmplat de fapt într- o după- amiază,
când ceaţa de lapte fusese despicată de un ţipăt
ascuţit şi prelung ce mi- a săgetat timpanele. Arun-
casem o privire pe fereastră: nu se vedea nici o pasă-
re, nici o vietate, nimic din al cărui gâtlej să ţâşneas-

că un strigăt atât de disperat, ca un foc în noapte.
Ieşită afară, am constatat uimită că ţipătul se ampli-
fica parcă, devenea tot mai puternic, ca vântul aţâ-
ţat, crescând în intensitate. Brusc, auzisem trosne-
tul unor vreascuri oftând sub greutatea paşilor.
Dintr- odată totul murise. Vag de tot se distingea
zbaterea unui corp dincolo de gardul vecinilor, zbate-
re atenuată de marele nor albicios, lăsat pe pământ.
În timp ce mi se povestea că tocmai fusese sacrificat
un cocoş, ecoul strigătului acela continua să despice
aerul, ceaţa şi văzduhul greu aşa cum sunt despica-
te lemnele pentru surcele. 

O ceaţă atât de deasă nu mai văzusem decât la
munte. era la fel de spectaculoasă şi la fel de avidă
să cucerească noi spaţii. lăcomia imensului nor con-
templat acum câţiva ani la fundata dusese până în
punctul în care preţ de câteva zile – să fi fost patru
sau cinci – n- am mai văzut nici puiul de munte,
împărţit conştiincios de vecini în parcele populate de
ierburi îmbelşugate, păscute de oiţe, n- am mai văzut
nici, culmea, lanţul muntos ce încingea localitatea,
ai cărui locuitori mă făceau nu rareori să mă întreb:
oare vor ajunge să împartă şi lanţul de munţi? Iar
dacă vor accede la această imposibilă – mi se părea
– parcelare a munţilor, Vârful Omul cui anume îi va
reveni şi ce utilitate o să i se găsească?

Poate ceaţa aceasta e un dar sau nu este exclus
că e modul cuiva de a ne sugera că locuim în
realitate într- un ţinut al ceţei dacă nu într- un aron-
disment al derutei dotate cu harul de a semăna spai-
mă. Oare nu înaintăm prin viaţă ca prin ceaţă? Cât
înţelegem din tot ce ni se întâmplă şi cât vedem din-
colo de limitele impuse de simţuri sau de mama şi

tatăl raţiunii şi logicii? Nu vedem decât ceea ce am
învăţat să vedem prin educaţie, lecturi, cutume şi
obiceiuri inculcate ori formate în timp, care – într- o
altă ordine a lucrurilor – nu este exclus să fie limite,
piedici ori nu mai mult decât prejudecăţi ce ne obtu-
rează accesul la esenţa lucrurilor şi a fenomenelor.
Nu pricepem decât ceea ce am fost învăţaţi să price-
pem, în timp ce dincolo de aparenţe, dincolo de tipa-
rele în al căror aer am fost formaţi, educaţi şi cres-
cuţi, deci, dincolo de straturile ceţei ce se arată ca un
nor uriaş, miraculos, se ascunde o lume incompara-
bilă, o lume invizibilă, la care noi nu avem acces
decât în anumite circumstanţe, în situaţii- limită
probabil, cu excepţii din ce în ce mai rare. Oricât
ne- am dori, ceva ne împiedică să vedem ceea ce văd
peştii sau caii de cursă, să auzim ceea ce aud ciocâr-
liile sau vulturii care despică înălţimile montane cu
uşurinţa şi firescul cu care un delfin rătăcit de câr-
dul său taie în două jumătăţi asimetrice aerul mării
înmiresmat de alge, peşti şi scoici. Oricât ne- am dori,
nu vom afla niciodată ce vede ori ce simte un arbore
despicat de fulgerele dezlănţuite, nu vom ajunge să
descriem ce simte o pasăre care cutreieră munţii din
lanţul Himalaya sau rechinii descoperiţi pe fundul
gropii Marianelor, la unsprezece kilometri adânci-
me. 

Oricât de intens am visa, niciodată nu vom afla
probabil din ce motive Iisus se simţea exilat printre
oameni şi se regăsea acasă printre copii. Nu vom
vedea timpul, nici nu vom gusta din caracterul amo-
ral al soarelui, care încălzeşte totul de- a valma,
departe de bine şi de rău.

Ce aştept scriind în aceste clipe despre ceaţa
care ne- a invadat de câteva zile şi înaintează, ceas
de ceas, mai întâi oarecum timid, apoi tot mai ferm,
tot mai intempestiv? Încerc să înţeleg un fenomen

obişnuit al naturii rezultat din discre-
panţa dintre temperatura pământului
şi cea a aerului suprasaturat de vapori
de apă sau, mai exact, din coborârea
temperaturii aerului sub nivelul
aşa- numitului punct de rouă? fac
efortul să pricep doar atât? Sau poate
iarăşi îmi dă ghes bănuiala că scrisul
ca formă a înţelegerii nu e decât o ilu-
zie, nu e decât un prim val al ceţei de
care suntem înconjuraţi fără să con-
ştientizăm aceasta. Înţelegerea sea-
mănă întrucâtva cu acea plantă bia-
nuală, încărcată de un mister imposi-
bil de dezlegat de mai bine de cinci mii
de ani de când i- a fost atestată exis-
tenţa: ceapa. la vechii egipteni aceas-
tă legumă, considerată medicament şi
simbol al eternităţii, era folosită şi ca
monedă ce asigura trecerea în rai a
muncitorilor care lucrau la înălţarea

piramidelor egiptene. De când mă ştiu leg noţiunea
de a scrie de cea de a înţelege şi eşuez de fiecare dată
în savanta simbolistică a cepei. 

Apropiindu- te prin intermediul scrisului de
înţelegere e ca şi cum ai decoji lucrurile, ai scoate cu
infinită răbdare şi încetineală câte un strat, înain-
tând puţin câte puţin spre esenţă fără să o pătrunzi,
golind- o astfel de înţelesuri, de sens? lucrurile se
întâmplă mai degrabă exact invers: pe măsură ce
pare că te apropii de înţelegere, sensurile unui feno-
men sau lucru dacă nu îţi scapă cu desăvârşire, se
multiplică, iar tu continui exerciţiile de înţelegere,
folosind scrisul ca instrument ce serveşte exprimării.
Descrii modul tău de a înţelege sau, mai exact, de a
te apropia de înţelegere fără s- o epuizezi.

Dincolo de exerciţiu de înţelegere, scrisul e un
mod de a te exprima şi, în minute de maximă inten-
sitate, de a te mira de faptul că – oricât de mult ţi- ai
dori şi te- ai încăpăţâna să înţelegi scriind – fiecare
vers, fiecare poem, eseu sau roman, fiecare carte nu
te face decât să întârzii în ţara uimirii crescute ca
plantele primăvara din constatarea că, trecând prin
viaţă, ai înaintat printr- un ţinut invadat de o ceaţă
incredibilă, pendulând între efortul de a te exprima
şi încăpăţânarea de a înţelege, fără să reuşeşti decât
să te miri la nesfârşit şi să laşi în urma ta roadele
acelei mirări: cărţile ce- ţi poartă imprimat pe coper-
tă – întâmplător sau nu – numele. Istoria lumii este
o succesiune a mirărilor; prin acumularea intensită-
ţii – ca să nu spunem a unei energii explozive – aces-
tea creează periodic condiţii prielnice apariţiei genii-
lor, cărora noţiunea de subterană le este, fără îndo-
ială, patrie iubită şi blestemată în egală măsură. r

Aura Christi
Între a scrie şi a înţelege

Înţelegerea seamănă întrucâtva cu
acea plantă bianuală, încărcată de un
mister imposibil de dezlegat de mai
bine de cinci mii de ani de când i- a

fost atestată existenţa: ceapa. La
vechii egipteni această legumă,

considerată medicament şi simbol al
eternităţii, era folosită şi ca monedă

ce asigura trecerea în rai a
muncitorilor care lucrau la înălţarea

piramidelor egiptene.

n Argonauţii subteranei



Într- un scurt avertisment, datat octombrie
1968 (cules în generaţie şi creaţie), Mircea
Martin sublinia: „critica e una, indiferent
de pretexte, şi identitatea ei o dă efortul

interpretativ”. Peste ani, în Singura critică (1986),
titlu cumva restrictiv la o ochire superficială, criticul
aducea precizări: „Nu există o singură critică adecva-
tă la obiect”. De unde, poate, senzaţia de eteroclită,
după gustul lui D. Micu, o etichetă falsă, evident,
aplicată criticii lui Mircea Martin.

Ca mărturie de epocă, ivite în atmosfera emu-
lativă a acelor ani, articolele din amfiteatru
(1966- 1969) vădesc opţiuni ferme, în numele solida-
rizării cu forţele înnoitoare ale literaturii. Chiar,
suprinzător, o critică anticipativă, în pofida pruden-
ţei temperamentale, anunţând – odată cu strângerea
lor în volum – un debut remarcabil, un program cri-
tic şi „o personalitate energic trasată”(cf. g. Dimisia-
nu). Dacă o monografie dedicată revistei amfiteatru,
îndreptăţită, dat fiind rolul ei de primă revistă stu-
denţească importantă, cum cerea gh. jurma, întâr-
zie, regretabil, volumul generaţie şi creaţie (premiul
uniunii Scriitorilor) confirma, sesiza C. Stănescu, o
„adecvare intelectuală faţă de scriitor şi literatură”,
mizând, fără fluctuaţii, pe critica estetică. Aşa-
dar, un debut remarcabil (cf. eugen Simion) şi
un remarcabil critic (cf. N. Manolescu) sunt
sentinţe rostite la startul unei cariere, nedez-
minţite peste ani, întruchipând un program
care, avertiza însuşi Mircea Martin, „nu se
reduce la principii spectaculoase şi bovarice”.

În vechea redacţie a amfiteatrului (seria
Ion Băieşu), cronicile lui Mircea Martin erau
cele mai aşteptate, mărturisea g. Dimisianu,
primul lor cititor. fiindcă soseau „în ultimul
moment” şi criticul, migălind, completând,
refăcând, găsea mereu ceva de retuşat, chiar
în şpalturi. Ceea ce confirmă şi N. Manolescu,
notând că textele lui Martin, impunând prin
„rotunditate”, erau articole migălos „lucrate”,
concentrate, de „ţinută” şi ecou, chiar dacă nu
se voiau prime analize. Ceea ce dorea, însă,
Mircea Martin, sondând energiile şaizecismu-
lui literar, privea, declarat, fidelitatea funda-
mentală faţă de operă, cu doza de „deformare”
(inevitabilă), în părelnic conflict cu teza „lectu-
rilor infidele”, anunţată orgolios de tânărul
Manolescu. Totuşi, critica e una singură,
„indiferent de formele ei”, ne reaminteşte
autorul Identificărilor. În consecinţă, va
părăsi reduta foiletonismului, lăudând, desi -
gur, dispeceratul manolescian (cronicar infati-
gabil, cu obsesia întâietăţii şi exhibarea personalită-
ţii) sau artisticitatea lui gh. grigurcu; ca şi, secven-
ţial, opera confraţilor (edgar Papu, Adrian Marino,
l. Raicu, liviu Petrescu, Al. Călinescu şi alţii), risi-
pind observaţii de fineţe disociativă, încercând, dis-
ciplinat, a împăca eseistic o critică teoretizantă,
„încercuind” obiectul pentru a- l îndepărta, cu opera
flotantă (interpretativ), „încredinţată receptorului”.

A fost Mircea Martin un dezertor? la Catedra
de Teorie literară şi literatură comparată a
universităţii bucureştene, el şi- a activat principiile
„criticii cărturăreşti” (cf. Marian Popa). O retragere
din critica „la zi” era, însă, previzibilă. Scrupulos,
temeinic, râvnind exactitatea, o elaborare calmă, sub
semnul definitivului, cuprinzând „totalitatea”, el şi- a
găsit armura de teoretician, palpând profunditatea
şi găsind coerenţa semnificativă a operei. Intervine
în discuţie şi educaţia reşiţeană, explică bănăţeanul
Mircea Martin. Acolo, în fosta „cetate de foc”, compe-

tenţa absolută era condiţia; o mese-
rie „bine stăpânită” trebuia să dove-
dească şi criticul, trecut, în vremea
studenţiei, printr- o exmatriculare
(1958) în urma unor reverificări de
dosare, reprimit după şase luni şi
bucurându-se, pe derivaţie folcloris-
tică, de mentoratul lui Mihai Pop, cel
care, se pare, i- a trezit interesul pen-
tru istoria culturală. evident, deci-
siv a fost contactul cu şcoala de la
geneva. Dacă pentru jean Staro-
binski intensitatea unei întâlniri, cu
simpatie penetrantă, este legată,
respectuos, de o „ireductibilă” dis-
tanţă (reflexivă), critica rămâne o
artă a trezirii. Or, „trezirea” lui Mir-
cea Martin a fost provocată de o
bursă prohelvetia, mijlocită institu-

ţional de Marcel Raymond, contactul fiind prilejuit
de o traducere solicitată de Vladimir Streinu, pe
atunci director la univers, convins că tânărul critic
ştia „să ţină un condei în mână”. Şi, mai mult,
urmând linia Vianu, ţintind rigoarea impersonală,
mixată cu o participare identificatoare („infinit repe-
tată”, după sfatul lui Starobinski), tânărul critic va
pacifica rigoarea geometrică, impunând distanţa
(acea „à distance de loge”) cu spiritul de fineţe, nere-
fuzând intimizarea, vibraţia afectivă. Mircea Martin
a înţeles că doar o critică „supusă” la obiect,
asumându- l, locuind o altă conştiinţă, satisface, prin
„răspicare”, o adecvare continuă, tensionată. dicţiu-
nea ideilor (1981), văzută ca „manifest” (doar de
Caius Dobrescu), deşi n- a trezit polemici, era, de
fapt, o replică la „rostirea” noiciană, văzând limba ca
podoabă. Mircea Martin, însuşindu- şi lecţia
vianescă, empatizând cu opera, şi- a dorit a accede la
demnitate stilistică. evident, n- avea temperament
de foiletonist şi a devenit, într- un context care nu
dovedea apetenţă teoretică, cel mai important teore-
tician al criticii literare. Cronistica rămâne doar „o
aventură de tinereţe”, zicea Al. Cistelecan. Dar şi
atunci, terorizat de responsabilitatea criticii profe-

sioniste, acuzând o încetineală „proverbială”, era
preocupat de felul în care sunt trăite ideile. Îngrijo-
rat de „palpitul” lor, livrându- le cu sobrietate, asu-
mate, armate, exprimate adecvat, gestionând „spec-
tacolul coerenţei finale”. Până la urmă, nici nu e
vorba de o ruptură stricto sensu; confruntat, inevita-
bil, cu vanitatea literaţilor, cu asperităţile mediului,
el se repliază, vădind consecvenţă din unghiul meto-
dei. Reformulând şi nuanţând, tenacele Mircea Mar-
tin dezvoltă recurent, de la Critică şi profunzime
(1974) la Singura critică (1986), cam aceleaşi teme
(migratoare). Prodigioasă, reflecţia critică riscă să
eclipseze reuşitele sale, în epoca posdecembristă, pe
plan managerial (reviste, edituri, conferinţe publice).
Încât, surprinzător, într- o lume tulbure, agitată,
polarizată, Mircea Martin face figură de ctitor cultu-
ral (cf. livius Ciocîrlie). Într- adevăr, păstorind
cenaclul universitas (1983- 1988), punând pe picioa-
re atelierele tudor Vianu (un cerc de studii interdis-
ciplinare), coordonând dicţionarul general de termi-
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Adrian Dinu Rachieru
Mircea Martin sau obsesia adecvării (II)

■ suplimente contemporanul
editura europress Group 

Bucureşti în şapte mii de semne
supliment al revistei Contemporanul nr. 9/2013
Ediţie alcătuită şi îngrijită de Aura Christi

imaginea Bucureştiului: un oraş trist, în momentul de faţă, într- o
ţară tristă, neguvernată de români şi administrată de alţii…
Deci, nu pot să fiu diplomat, asta este în momentul de faţă! E
bine că se întâmplă astfel de evenimente, ca Festivalul Bucu-
reşti, mon amour. Ar trebui să fie organizate cu o frecvenţă mai
mare, să se întâmple mai des.

Constantin Şerban Cantacuzino

Oraşul pe care îl port ascuns. Locuri, făpturi, făptuiri. totul
se roteşte într- un cerc absurd, aidoma caruselului din scenele
unui recent film artistic de scurt- metraj extras din pretinsa epocă
de aur a „socialismului” de producţie bolşevică. Momente
reînviate, dintr- un jurnal al memoriei. Fotografii şi mai ales filme
interioare ale memoriei. teme de reflectat. Nu ne lăsăm coloni-
zaţi, o facem singuri şi pare altceva. Bucureştii balcanici,
sovietizaţi, naţionalizaţi- comunistizaţi. Lume în deriva civilizaţii-
lor, lume derivată, deviată, moartă şi înviată, ca- n basme. De la
ciobanul Bucur la cosmonautul Prunariu.

Marian Victor Buciu

Bucureşti e oraşul în care trăiesc. Are prea puţine locuri
atractive, după gustul meu. Dar îţi oferă şansa de a face carieră,
cum spunea acad. Nicolae Breban. Festivalul Bucureşti, mon
amour este o picătură de valoare şi normalitate într- o capitală
care de multe ori te epuizează fizic şi psihic. Ce îmi doresc în
oraşul meu? Curăţenie, cultură, civilizaţie, bun simţ, respectarea
normelor de mediu, parcări, festivaluri de cultură (carte, muzică,
film, pictură), nu borduri, nu şantiere mizerabile, nu distrugerii
spaţiului verde, cârciumi ieftine şi curate de cartier, oameni care
să zâmbească, şoferi amabili.

radu tudor

Bucureşti este capitala cu cei mai mari poeţi europeni:
George Bacovia, ion Barbu, tudor Arghezi, Nichita stănescu,
Vasile Voiculescu şi ileana Mălăncioiu. Bucureştiul este oraşul în
care au locuit şi locuiesc cei mai mari romancieri români: de la
hortensia Papadat Bengescu şi Camil Petrescu la Marin Preda
şi Nicolae Breban, de la Augustin Buzura la Dumitru radu
Popescu.

■ suplimente contemporanul
editura ideea europeană   

Adrian Dinu rachieru
O întâlnire mirabilă: Eminescu – Creangă
supliment al revistei Contemporanul, nr. 11/2013

Într- o epocă frământată, de admirabil eroism culturalizator,
o-fe rind, prin vrerea as-trelor, câteva nume uri-aşe, vectorizând
devenirea românităţii, întâlnirea providenţială dintre Eminescu şi
Creangă a prilejuit o prietenie „nerepetabilă” (s- a spus, cu temei)
şi un dialog mirabil, aşezând alături, în eternitate, doi clasici fun-
damentali ai literaturii noastre. Volumul reconstituie anii lor de
ucenicie, războiul imagologic întreţinut de problema Eminescu,
dualismul eminescian, spectacolul receptării etc., trecând alert în
revistă contribuţiile exegetice (o imensă bibliotecă critică!). solid
informat, autorul discută, în rama epocii, şi ipoteza „conspiraţio-
nistă” sau romanul epistolar, culegând ecourile unei iubiri mitiza-
te; ca şi soarta celor doi clasici (piaţa postumă), supuşi asaltului
contestatarilor (Eminescu, îndeosebi). topind două recente
micromonografii (Eminescu după Eminescu, 2009, respectiv Ion
Creangă – spectacolul disimulării, 2012), volumul propune, într- o
montură ingenioasă, conexiuni care îngăduie o lectură proaspă-
tă, subliniind centralitatea canonică eminesciană, rolul decisiv
jucat de poet în apariţia scriitorului Creangă, accidentele deveni-
rii, climatul junimist, seismele posterităţii etc., respingând
categoric, într- o demonstraţie strânsă, invitaţia (iresponsabilă!)
de a ne despărţi de poetul naţional într- o vreme asaltată de tăvă-
lugul globalizării.

n Profil

mirceA mArtin

mirceA mArtin, AnA BlAnDiAnA şi ion pop



nologie literară şi culturală, veghind ediţia
fundoianu- fondane, „confiscat” apoi de felurite pro-
grame editoriale (la univers, paralela 45, art), îngri-
jind caietele euresis şi restaurând ideea de conferin-
ţă publică (la Cuvântul, până la ieşirea „din peisaj”,
în 2006), Mircea Martin s- a cheltuit într- un teribil
efort instituţional. A fost, negreşit, un constructor.
Plus doctele prefeţe (veritabile studii), gardând
multe traduceri. Dacă seria de autor fundoianu, o
fixaţie cu învolburări, urma unor preocupări mai
vechi, un volum (din 1984) aducându- l în scenă pe
„necunoscutul” autor, preocupările manageriale dez-
văluiau calităţi ascunse, oricum nebănuite. După
îndelungi ezitări, a preluat, sub presiunile lui A.
Pleşu, editura univers, începându- şi astfel aventura
editorială; continuată la Piteşti, alături de Călin Vla-
sie (după ce editura univers a fost vândută, irespon-
sabil, prin fPS) şi, din 2006, la ART.

Să amintim, în treacăt, şi rolul profesoral,
modelând cu exigenţă generaţii de studenţi sau
întâlniri de cenaclu, la Schitu Măgureanu, acolo
unde s- au croit „cărţi şi destine” (cf. Ioan es.Pop).
Deşi mefient, străin de jocurile de putere, generos,
însă, chiar dacă rezervat, Profesorul a exercitat o
influenţă catalitică; iar nouăzecismul a înmugurit
sub veghea sa, în pofida „condiţiilor neprielnice”,
fixând în memoria publică un lung şir de autori res-
pectabili, configurând lista lui martin (cf. Petruţ
Pârvulescu). Volumul universitas. a fost odată un
cenaclu probează aceste ştiute (dar nerecunoscute)
adevăruri.

Cantonat în critica „pură”, detaşat, s- ar fi zis,
de convulsiile epocii, Mircea Martin ne face, parado-
xal, părtaşi şi la competente şi echilibrate incursiuni
în sfera socio- politică. Va nota, astfel că „redescoperi-
rea” identităţii naţionale (borna va fi fost Declaraţia
PMR, din 1964) cunoaşte, în etapa „liberală”, o deco-
lorare ideologică, încurajând, pe de o parte, fie şi
timid, propensiunea europenizantă şi, pe de altă
parte, fortificând curentul naţional- autohtonist,
potenţat prin emergenţa grupului protocronist. Pe
bună dreptate, vorbeşte despre „un anumit tip de
ideologie naţională”, cu mari şi imprevizibile fluctua-
ţii, instrumentalizat politic, ca triumfalism ceauşist,
derapând, uneori, în naţionalism extremist. Adu-
când, prin zel propagandistic, odată cu celebrele Teze
din iulie 1971, „alt val de ger ideologic”, după micul
dezgheţ, favorizând, totuşi, restaurarea estetică.
Pare ciudat că Mircea Martin, savurând olimpian
„frumuseţea criticii teoretice”, coboară în
învolburatul peisaj socio- politic, cercetând (acribios,
neapărat) contextele literaturii române postbelice.
Dar excursul său, faţă de erupţiile atâtor analişti
superficiali, judecând partizan- pasional fenomenul
cultural autohton în regim totalitar, curge calm, cu
observaţii punctuale, de reţinut. Astfel, tabăra
„naţionalistă” s- a coagulat prin convergenţă ideologi-
că, dar şi prin aversiuni comune faţă de grupul rival;
„joncţiunea” cu echipa lui eugen Barbu, explică Mir-

cea Martin, transformă miza; ideea protocronismului
românesc, lansată de edgar Papu, devine o trăsătu-
ră „pionieristică”, definitorie (exacerbând preceden-
tele româneşti), căpătând o miză metaculturala; mai
mult, ideea devine ideologie, constată prob Mircea
Martin, consfinţind, prin valul discreditărilor, lichi-
dând nuanţele, „eşecul unui dialog”, cum scria, într- o
solidă monografie, lionel Decebal Roşca (v. la
umbra timpului în floare, Casa Cărţii de Ştiinţă,
Cluj- Napoca, 2012), eşec care a prelungit – sub eti-

chete stigmatizante, falsificând premisele – un răz-
boi nebulos.

Om de dialog, protocolar, bun ascultător, Mir-
cea Martin (n. 12 aprilie 1940) nu se împacă, nicide-
cum, cu o documentare frugală. Şi încearcă, exami-
nând profilul unei epoci convulsive, o reconstrucţie
istorică, atent la conjuncturi, replieri, strategii,
alianţe etc. Serialul din revista 22, cercetând ideolo-
gia culturală postbelică, punea în discuţie Cultura
română între comunism şi naţionalism, dezvoltând
aplicat- neutral teme extrem- sensibile: patriotismul,
rezistenţa prin cultură, dosarul protocronismului.
Sau chestiunea estetismului socialist (românia lite-
rară, nr. 23/2004), observând că, în pofida imixtiuni-
lor şi a presiunilor paznicilor ideologici, validarea se
consfinţea în interiorul breslei. Dacă „rezistenţa prin
cultură” (tot în 22, nr. 33/2001) se dovedea „o formu-
lă de disculpare colectivă”, definind ambiguu noncon-
formismul ideologic, în privinţa protocronismului
Mircea Martin angajează o discuţie onestă, notând
că acel concept buclucaş, lansat de edgar Papu, des-
emna, iniţial, o atitudine culturală în cadru compa-
ratist. Mai mult, criticul sesizează că „prima fază a
oricărui sincronism e un protocronism”. Din păcate,
însoţit de suspiciuni apriorice, respins furibund dato-
rită unor pretenţii hilare (o cultură suficientă sieşi,
centru iradiant etc.) şi, mai ales, oficializat, acreditat
politic, devenind o politică culturală, protocronismul
a eşuat, polemica iscată „alterând” termenii unui
posibil dialog. În prolegomenele sale la monografia
ideii, lionel Decebal Roşca reconstituia scrupulos
„povestea protocronismului”. Iar Mircea Martin con-
chidea că, în cazul românesc, putem vorbi despre
posibile protocronisme „fără sincronism”, câtă vreme
eficienţa unor priorităţi e cel puţin îndoielnică. evi-
dent, teza „revoluţionară” a protocronismului româ-
nesc a scindat lumea literară, Mircea Martin optând
pentru „o rezistenţă pasivă”, împăcând tolerabil cri-
teriul valoric cu ideologia şi aflând în lectură şi tra-
duceri un refugiu, contrapus închistării. Crezând în
„fundamentalismul estetist”, evitând angajarea poli-
tică şi salvând demnitatea actului critic. Construind,
după modelul literaturii, o lume alternativă,
dezideologizată.

S- a spus, totuşi, că un volum de impact precum
g. Călinescu şi „complexele” literaturii române (1981)
s- ar fi vrut „o polemică subiacentă” la adresa
protocronismului. Critic- artist, cu ideaţie febricitan-
tă, iubind spectacolul, dezvoltând o viziune organi-
cistă pe ideea vechimii, disociind între cultural şi
estetic, Călinescu este, de fapt, pretextul acelei cărţi,
un personaj- simbol. Dacă în cazul Vianu, menţionat
obsesiv ca model, deşi – parează Mircea Martin –
apropierea nici n- a existat, atacând tema fantastului
Călinescu, criticul are îndreptăţirea să invoce un
cumul de complexe „constitutive”, de specificare,
definind o patologie culturală (întârziere, înclinaţia
imitativă, izolare, statut periferic, lipsa de audienţă).
Cu amendamentul preţios al complexelor de integra-
re, abia contactul cu spiritul european fiind revela-
tor. Vestind, astfel, oarecum, moda deconstructivis-
tă, scuturarea de iluzii, fără a subscrie radicalismu-
lui negativist îmbrăţişat de e. Negrici.

Apropiindu- se de g. Călinescu, un proiect „de
adolescenţă”, mărturisea, trăind sub fascinaţia ope-
rei şi fără a agreea histrionismul omului, Mircea
Martin încerca a culege răspunsuri la problemele
prezentului. Sentimentul handicapului istoric (real)
nu i- a deturnat convergenţa constructivă, ştiind prea
bine „cât de adânc şi de vital e împletită critica în
evoluţia unei literaturi”. În numele pluralismului
critic, el a sperat, în anii postdecembrişti, pe funda-
lul deculturaţiei freatice, într- o agregare intelectua-
lă, trezind, se ştie, rezervele vehemente ale confraţi-
lor. Pledând pentru coeziune intelectuală, ca solidari-
tate de tip deontic, nicidecum un „efort pacificator”,
evacuând elanul polemic dintr- un imposibil Olimp
literar, a fost taxat drept utopic, vehiculând, chipuri-
le, un „vis coşmaresc” (cf. Ioan Buduca). Altcineva
amintea tradiţia dezbinării, multimilenară, lucrând
ca „fatalitate anticoagulantă” (cf. Dan C. Mihăiles-
cu), aruncând în derizoriu astfel de proiecte, într- o
cultură incapabilă de dialog, care s- a dezis de „insti-
tuţia respectului”; impunând, de fapt, instituţionali-
zarea subiectivităţii, cu trena unor ştiute efecte: con-
fuzie, indiferenţă, vulgaritate etc. Şi, bineînţeles,
„dezordine deontologică”.

În acest context, înţelegem cu atât mai mult
raritatea prezenţelor lui Mircea Martin. Şi retractili-
tatea lui. Nu vechiul reproş al comodităţii stă în
picioare; repudiind „concepţia festivistă”, criticul,
râvnind pregnanţa, înţelege scrisul ca eveniment. Şi
rămâne credincios acestui îndemn. Nemulţumit de
sine, om al ideilor, el desfăşoară în câmpul agitat,
turbionar al actualităţii o calmă meditaţie asupra
criticii. Subiect reluat cu obstinaţie, mărunţit, infinit
nuanţat. Tinzând spre „o zare mereu proximă”. ela-
borat, elegant, exigent, de o sobrietate aulică, va res-
pinge capriciile subiectivităţii. Vrea lecturi „de iden-
tificare”. Cultivă o etică a comprehensiunii şi „un
ecumenism transgeneraţionist” (cf. Paul Cernat). În
critica noastră umorală, „balcanizată”, Mircea Mar-
tin rămâne, pasăre rară, „un helvet”, cinstind şi
exprimând coerenţa om / operă. r
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Scrupulos, temeinic, râvnind
exactitatea, o elaborare calmă, sub
semnul definitivului, cuprinzând

„totalitatea”, el şi- a găsit armura de
teoretician, palpând profunditatea şi

găsind coerenţa semnificativă a
operei. Intervine în discuţie şi

educaţia reşiţeană, explică
bănăţeanul Mircea Martin.

semnal
editura contemporanul

■ emil Brumaru
Sfîşiat de umbra unui înger
Colecţia Cele mai frumoase poezii

„traversînd atîtea decenii, poezia lui Emil Bruma-
ru rămîne aceeaşi, fără a fi şi previzibilă. Încăl-
cînd convenţiile, etalînd cu vizibilă plăcere teme
tabu ale literaturii noastre, privind cu melancolie
realitatea sub fustă, Emil Brumaru este, nu înca-
pe îndoiala, unul dintre cei mai mari poeţi ai lite-
raturii noastre.” 

Bogdan Creţu
„«Dulcele» constituie permanenta ispită a poetului hedonist, care tră-
ieşte, regesc parazit, în bulion, în latrine cu hîrtii murdare, în perne
lacatante şi asemenea cocorilor zburătoare, în rangurile condimente-
lor peste vastele întinderi de lene calmă. Brillat-  savarin a intrat în
vestmîntul verbal al lui Brummel, pentru ca litera să-  i fie docilă prin-
tre arome şi neprihănire, pentru ca imaginile să-  i facă temenele. totul
e aici senzual, moale, domestic de îngereşte catifelat, simţul gustativ
şi simţul tactil fiind suav exacerbate.” 

i. Negoiţescu

■ ştefan Borbély, 
De la Herakles la Eulenspiegel. Eroicul

„Începând cu Grădina magistrului Thomas (1995),
care reprezintă debutul său editorial, Ştefan Bor-
bély se recomandă ca un critic eliberat de marote-
le locale, dezinhibat de complexe endemice şi
dotat cu o deschidere hermeneutică in care refe-
rinţele creative principale par a fi acelea germane
(Nietzsche, Freud, Jung, Kafka, hermann hesse
si thomas Mann). Autorul tezei de doctorat De la
Herakles la Eulenspiegel. Eroicul (publicată sub

formă de carte în 2001) reuşeşte să depăşească handicapul specula-
tiv atât de flagrant pentru critica noastră postbelică, rămasă la stadiul
unui orizont de aşteptare provincialist, în imposibilitate de a lua contact
cu ideile critice din alte părţi şi a se sincroniza normal cu demersul
interdisciplinaritătii. Alonja deschiderii comparatiste, ca şi apetitul trăirii
nietzscheene a ideilor fac din Ştefan Borbély o personalitate critică în
expansiune. El este un hermeneut de descendenţă eliadistă care cer-
cetează topologia aurorală a umanităţii, subsumând-  o categoriei eroi-
cului, în perimetrul căreia se pot decela fundamentele culturii şi civili-
zaţiei mediteraneene. Prin opera de cercetător si culturolog avizat, Şte-
fan Borbély este un exemplu important de integrare a criticii noastre
postdecembriste în sfera hermeneuticii europene.”

Marin Mincu (2009)

■ nicolae Breban, Demonii mărunţi

„Cred că un mare scriitor cum este Nicolae Breban
ar merita mult mai multă atenţie de cât a avut parte
în ultimii douăzeci de ani, când s-  a încăpăţânat să
facă ceea ce a făcut dintotdeauna, indiferent de
epoca pe care a traversat-  o, indiferent de situaţia
socială pe care a avut-  o: să scrie. Ca orice mare
creator, Breban a avut mereu puterea de a institui
prin scrisul său, în pofida evidenţelor, normalitatea.” 

Bogdan Creţu
„N. Breban este mai ales unul dintre marii roman-

cieri ai literaturii române dintotdeauna, cel mai important dintre
romancierii noştri actuali, sincron, prin formele şi substanţa ficţiunii,
celei mai semnificative literaturi contemporane universale.” 

Marian Victor Buciu

editura europress Group

■ ion ianoşi, Dostoievski. Tragedia subteranei 
Dostoievski şi Tolstoi. Poveste cu doi
necunoscuţi

Într-  o cultură temeinic articulată, ideile au ecouri.
Antino mia lui turgheniev a fost strălucit confirma-
tă de arta următoarelor decenii, într-  o polarizare
tipologică esenţială, confir mată anume de neier-
tătorul său oponent. „idiotul” Mîşkin, Makar iva-
novici Dolgoruki sau Aleoşa Karamazov sunt
ipos taze ale unui Don Quijote rusesc, iar în ace-
leaşi împrejurări hamlet are chipul „omului din

subterană”, al lui raskolnikov, ippolit, stavroghin, Versilov, ivan
Karamazov. hamlet are descendenţi sănătoşi şi morbizi. Diagnosti-
carea celor din urmă este obsesia constantă a lui Dostoievski. El a
surprins genial spiritul analitic dizolvant, egoismul, cinismul, răceala,
scepticismul devenit şi indiferentism, a prezis profetic pactul unui tip
de intelectual din secolul douăzeci cu diavolul. 

ion ianoşi

semnal ♦ ebook
■ raluca cimpoi- iordachi
Fericire şi suferinţă în romanţele de dragoste
ale lui Rahmaninov
Editura Contemporanul

un loc important în miniatura vocal- instrumenta-
lă rahmaninoviană îl ocupă romanţele ce abor-
dează tema dragostei. Ele prezintă universul trăi-
rilor emoţionale ale îndrăgostitului, fac o subtilă
analiză psihologică a acestuia şi exprimă senti-
mente şi trăiri profunde, pătimaşe, de la mărturi -
siri, la decepţii şi momente sentimentale genera-

te de pierderea fiinţei dragi. stările sufleteşti sunt asociate cu imagini
din natură: primăvara – bucuria, noaptea – deznădejdea, starea de
aşteptare chinuitoare, suferinţa, singu rătatea, amurgul – stingerea
speranţei. Aceste romanţe pot fi împărţite în două categorii: cele care
exprimă fericirea şi împlinirea prin iubire şi cele care exprimă suferin-
ţa în dragoste din vina fiinţei iubite. Lucrările din pri ma categorie pre-
zintă sentimente luminoase, optimiste, înălţătoare, iar ro manţele care
abordează tema dragostei neîmpărtăşite, a iubirii trădate sau a sufe-
rinţei din dragoste au ca temă pierderea speranţei, sentimente triste,
dramatice, decepţia, disperarea sau resemnarea. intensitatea senti-
mentelor este sugerată prin sonorităţile intense, sau dimpotrivă, stin-
se, care trădea ză o puternică suferinţă interioară neexteriorizată, prin
motive- suspine, prin creşterile şi descreşterile dinamice ce sugerea-
ză acumularea tensiunii interioare.

raluca Cimpoi- iordachi

mirceA mArtin şi ioAn es pop
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Bedros Horasangian
Muzeul Colecţiilor, expoziţia Mircea
Roman şi donaţia familiei Tzipoia

Muzeul Colecţiilor de pe Calea
Victoriei şi- a redeschis porţile după
o lungă aşteptare. e un moment
bun, să zicem aşa, pentru iubitorii

de artă şi ar merita valorificat cum se cuvine. Nu de
foarte multe muzee sau colecţii de artă valoroase
ducem lipsă.

Să recapitulăm puţin istoria Muzeului Colecţii-
lor, până la a formula câteva opinii entuziaste sau a
avansa câteva opinii critice, să le zicem bombăneli.
Iniţiat în pripă, în doar câteva luni, după cutremurul
din 1977, zice- se pentru a proteja lucrări de artă
aflate în proprietăţi private în condiţii precare, ini-
ţiativa avea cu totul alt substrat. De a desfiinţa
colecţiile particulare, ce nu oglindeau cum se cuvine
noua orientare ideologică, iar trimiterile la momen-
tul cultural anterealist socialist, evident, Muzeul
Colecţiilor a fost de la început, s- o spunem abrupt,
un eşec. Sigur că acei vizitatori care nu apucaseră să
viziteze colecţiile în locul lor de obârşie puteau fi
entuziasmaţi de o lucrare sau alta. Dar aceea, şi nu
puţini la număr, cei care apucaseră să vadă frumu-
seţea, varietatea, bogăţia şi diversitatea colecţiilor
pe care un Zambaccian, Slătineanu, Moise Weinberg
sau garabet Avachian, profesorul Oprescu şi Dr.
Dona, fraţii Beatrice şi Hrandt Avachian sau Marcu
Beza, şi alţii încă – colecţia avocatului Răut, vârâtă
în Casa Melik de pe Spătarului, care nu avea nici în
clin, nici în mânecă cu Pallady, căruia i s- a dedicat
un colţ de lume, dar asta e altă poveste – aveau de ce
să fie nemulţumiţi. Trecem peste faptul că în unele
cazuri se încălcase legea flagrant. Zambaccian dona-
se statului român – în două reprize, arta româneas-
că şi apoi colecţia de pictură străină – inclusiv casa,
locuinţa, muzeul construit din banii lui, special ca să
adăpostească valoasa lui colecţie. Muzeul K.H. Zam-
baccian nu a suferit nici o avarie la cutremurul din
1977, cum aiurea în tramvai citim în 2013 despre
soarta clădirii în prospectul muzeului. A fost un
abuz pe care nepotul colecţionarului, jacques
Zambaccian, nu a putut să- l tranşeze în justiţie. I s- a
oferit un post de custode şi s- a bătut palma. De ce să
iasă gâlceavă, nu? Tot un abuz
a fost şi scoaterea colecţiei prof.
Oprescu, care donase colecţia
Academiei Române, ca şi locuin-
ţa ce adăpostea urna cu cenuşa
prestigiosului critic de artă.
Custodele colecţiei era criticul
de artă Radu Ionescu, nici el nu
a putut să facă mare lucru în
faţa unui abuz savârşit de sta-
tul român cu iţele mergând
până la Cabinetul 2. Ce mai e şi
cu ăştia, ce colecţii particulare,
asta- i bună! Mereu uităm ce a
fost sau ne facem că plouă. În
fine, mai şi uităm şi viaţa
merge înainte. Şi a mers. Ani în
şir Muzeul Colecţiilor a fost o
instituţie dezolantă. Cu un aer
de improvizaţie de moment care
durează. Spaţii extrem de mici
pentru numărul mare de lucrări
aflate în patrimoniu, doar o
mică parte din ceea ce ştiam şi
văzusem era expus. O tristeţe,
ce mai. 

Şi a venit 1989. Şi au început să se iţească spe-
ranţele. Că fiecare colecţie va reveni înapoi în matca
sa. unde îşi avea locul şi rostul şi reprezenta profilul
şi pasiunile de- o viaţă ale colecţionarului. Că era
vorba de Iser, în cazul lui Weinberg, că era vorba de
Pallady, Ciucurencu şi cristaluri de Bohemia la
garabet Avachian, de artă orientală la Marcu Beza
– cine a apucat să vadă colecţia în locuinţa lui de pe
Ştirbey Vodă înţelege mai bine ce vreau să spun sau
de minunatele covoare, nu puţine, pe care profesorul
Oprescu le adunase într- o viaţă de om. exemplele
sunt nenumărate. În noul colhoz făcut de mântuială
şi fără o noimă parcă toate erau puse alandala. Adu-
narea laolalată a unor prestigioase colecţii, fiecare
cu personalitatea ei şi expunerea, sumară şi în con-
diţii cu totul inadecvate – unde s- a pomenit muzeu
cu linoleum pe jos, ca în blocurile socialiste care se
construiau de zor – a făcut din noua cârpăceala
muzeală un hibrid. Şi aşa a rămas, o tristeţe să vizi-
tezi acel colţ de Bucureşti ieşit din timp.

Prima colecţie care a reuşit
să evadeze a fost cea a lui
Zambaccian. A durat ceva până
s- au refăcut interioarele – deja
trecuseră pe acolo diplomaţi afri-
cani, simpaticul Khadafy, directo-
rul de la goethe Institut şi chiar
fundaţia fulbright – şi cu mare
bucurie s- a anunţat redeschide-
rea muzeului. Am fost şi noi acolo
cu acel prilej inaugural. Surpriză,
nimic nu mai arăta ca înainte.
Parcă văd şi azi uluiala dlor Radu
Bogdan şi Barbu Brezeanu care
se suprapunea peste a noastră.
Nici vorbă ca gustul şi opţiunile
lui „Zambacu” să fi fost respectate
în vreun fel. Noile gazde făcuseră
o nouă reaşezare a muzeului după
gustul şi imaginaţia lor. Nu mai
insist, între timp a mai trecut o
serie de renovări, timpul nu se
poate da înapoi. Ironia sorţii – sau
a cui – muzeul marelui colecţionar ţine capul de afiş
al televiziunilor şi presei când ajunge „Dosarul Zam-
baccian”, adică procesul în care este implicat fostul
prim ministru român, Adrian Năsatase, locuitor de
dată recentă pe strada ce poartă numele colecţiei.
Nu ştiu dacă a crescut numărul de vizitatori, dar o
ironie mai mare a sorţii nici că se putea. Revenind,
Muzeul Colecţiilor a intrat într- un şir de nenumăra-
te reparaţii şi lucrări de restaurare. 

Şi s- a redeschis.
Spaţiile de expunere au fost mărite, au mai

apărut şi câteva colecţii noi, care nu erau în vechea
organizare. Într- un fel e bine, patrimoniul muzeal se
poate îmbogăţi, împrospăta şi valoarea în sine a
muzeului să crească. Trecem peste calitatea îndoile-
nică a lucrărilor executate – detalii mărunte care
atestă treabă de mântuială, dincolo de faptul în sine
al redeschiderii. e bine, luăm lucrurile aşa cum
sunt, acceptăm, cu scrâşneli de dinţi, vigilenţa per-

sonalului de supraveghere care vine după vizitator
în ideea indusă că fiecare nou venit este un potenţial
infractor – cum să deguşti un nud de Pallady cu paz-
nicul la doi paşi în spatele tău? Şi să credem cu tărie
că noile colecţii adăugate vor creşte interesul pentru
acest muzeu ani în şir urgisit.

Pe acest fond al unei realităţi expoziţionale şi
muzeale bucureştene aş vrea să amintesc, chiar şi
fugar, câteva colecţii particulare, intrate în dome-
niul public de multă vreme, dar practic necunoscute
marelui public. este vorba de bogata colecţie a doc-
torului Vintilă, de la Topalu, într- un peisaj mirific,
lângă reciful de la Hârşova, de colecţia Dr. Chiricu-
ţă, de la Bârlad şi cea a fostului primar de la Balcik,
Octavian Moşescu, de la Rm. Sărat. Ar mai fi colec-
ţii bune la Brad sau la Bistriţa – colecţia criticului de
artă Oliv Mircea, de exemplu. Minuni adunate cu
multă trudă şi care ar merita să fie cunoscute de
mult mai multă lume.

Să nu uităm în acest context de colecţia distin-
sului medic chirurg Sorin Costina de la Brad. Doctor

amator de artă, care, invitându- i la masă pe Horia
Bernea şi Andrei Pleşu, a inspirat lui gabriel liicea-
nu cea mai fastuoasă evocare a unei mese (panta-
gruelice) din literatura română. Vorbesc foarte
serios. O minune ce i- a ieşit traducătorului şi comen-
tatorului lui Heidegger. Nişte mâncăi precum
Creangă, Nicolae filimon sau conu Mihail Sadovea-
nu ar fi fost entuziasmaţi. Aflăm, cu totul întâmplă-
tor, cum curg pe la noi toate cele, că dr. Sorin Costi-
na îşi expune acum colecţia la Bistriţa. eventual alte
detalii despre uluitorul menu, descris cu savantă
artă de gabriel liiceanu cu alt prilej. Ca şi despre
mormântul lui Horia Bernea de la Mavrogheni, să
nu uit, o piatră tombală demnă de un cavaler
cruciat.

Ne- am lungit cu vorba. 
la galeria „galateca” s- a deschis o excepţiona-

lă expoziţie a sculptorului Mircea Roman. grafică şi
desene care scot în evidenţă forţa de expresie a unui
mare sculptor puţin cunoscut în afara breslei. Vom
reveni. 

Tot în acest răstimp şi acest context să amin-
tim faptul că la Muzeul Naţional al ţăranului
Român a fost vernisată de curând o expoziţie ce
cuprinde doar o parte din donaţia familiei Victoria,
Diana şi george Tzipoia către Primăria Municipiului
Bucureşti. lucrări de artă, pictură, sculptură, cera-
mică veche şi nouă, artă populară, icoane, mobilier,
covoare. Casa din Str. Caranda va aduna într- un vii-
tor apropiat toate aceste lucrări, care vor rămâne în
posteritate în patrimoniul Bucureştilor.

grosul lucrărilor aparţine artistului plastic
Alexandru Tzipoia (1914- 1993). Pictură de şevalet,
ce acoperă multe decenii de trudă. Stiluri diverse,
încercări în mai multe registre ale modernităţii, de
la un clasicism cuminte al începuturilor, la încercări
şi abordări cubiste sau suprarealiste, un parcurs
care ar intersecta pe Picasso cu Klee, De Chirico şi
Mondrian. Ceramică pictată, dar şi sculptură, ple-
când de la diverse teme muzicale. În mod cert, o
mare pasiune a artistului. Probabil o retrospectivă
bine gândită ar putea duce la redescoperirea unui
artist, în mare parte ignorat azi. 

Nu ar fi un caz singular.
george Tzipoia (n. 1945), dintr- o altă generaţie

de plasticieni români, expune lucrări spaţiale,
viziuni tridimensionale, care, evident, adună în ele,
nevoia de mişcare şi zbor.

joc, forme, culori, şuruburi; imaginaţia poate
lucra în voie.

Al treilea donator, Diana Tzipoia (n.1975) stu-
dii de artă, dar lucrări expuse, iok! Probabil cu alt
prilej. Trei generaţii de plasticieni, stabiliţi în elve-
ţia – un elegant catalog oferă mult mai multe detalii
despre această familie de artişti, inclusiv cuvântarea
generoasă a Directorului MţR, Şefan Niţulescu, de
la recentul vernisaj al expoziţiei, care se livrează
acum Bucureştilor.

Ca idee de pritocit, după ce nu e nimeni acolo
în expoziţie şi ai sentimentul că deranjezi suprave-
ghetoarea, mai dai şi 4 Ron bilet de intrare. Zâmbiţi,
vă rugăm, suntem în România, ou toute est pris à la
légère.

Aferim. Să ne bucurăm deci. r

n Pagina 12
Tot în acest răstimp şi acest context

să amintim faptul că la 
Muzeul Naţional al Ţăranului Român
a fost vernisată de curând o expoziţie

ce cuprinde doar o parte din 
donaţia familiei Victoria, 

Diana şi George Tzipoia către 
Primăria Municipiului Bucureşti.
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SIBeRIADA, MON AMOuR…

Au fost de- ajuns două- trei zile de ninsoare ceva
mai consistentă, câteva învolburări canine de viscol
carpato- dâmboviţean şi un număr oarecare de grade
Celsius alunecate pe gheaţă sub limita unui zero
profund rezonabil în acest anotimp, de altfel, pentru
ca România să cadă pradă tradiţionalei isterii
mediatice pe care televiziunile autohtone, cu deose-

bire, o revarsă în talazuri apocaliptice asupra privi-
rii şi nervilor noştri, oricât sunt cei din urmă de oţe-
liţi deja din experienţa traumatizantă a iernilor pre-
cedente. Prăpăd, nenorocire, dezastru, catastrofă,
infern – un întreg repertoriu de superlative crânce-
ne, recitate frenetic, cu patos simulat, aplomb buta-
foric şi înfiorări calpe de responsabilitate cetăţeneas-
că ne asaltează timpanele greu încercate. De cum
prind să se bălăngăne prin aer primii fulgi de nea,
redacţiile autohtone intră în fibrilaţie hibernală.
Profeţii Armaghedonului meteorologic sunt scoşi la
înaintare şi puşi să facă vocalize în gamă melo, după
care pe micile, dar veselele noastre ecrane nu se mai
înţelege om de bine cu persoană de contact. Dacă ar
recepţiona transmisiunile canalelor TV cu sediul în
Bucureşti, locuitorii taigalei ruseşti s- ar felicita zil-
nic şi ar mulţumi cu gratitudine zeilor pentru noro-
cul chior de a avea domiciliul stabil în Siberia şi nu
la Bâcleş, Tecuci, Sascut ori Babadag. 

Să ne înţelegem. Nu contestă nimeni adevărul
apoftegmei prezidenţiale conform căreia iarna nu- i
ca vara. Iarna e mai dificil de circulat (câteodată,
chiar imposibil), pretutindeni şuieră vântul sălbatic,
în troiene albe se împotmolesc trenuri, maşini,
avioane, pluguri şi alte utilaje de deszăpezire, apro-
vizionarea devine problematică, autorităţile dau din
colţ în colţ – în fine… Dar, oameni buni şi cu scaun
la cap, ce este scandalos, incendiar, senzaţional, teri-
fiant sau abominabil în toate astea? Transformăm
fenomene naturale fireşti în evenimente cutremură-
toare doar pentru că, în homerica ei lipsă de califica-
re, presa românească tabloidizată şi otevizată una-
nim declanşează în fiecare iarnă veritabile campanii
de terorism meteorologic, cu concursul amplu şi inte-
resat al administraţiei centrale şi locale care intră cu
frenezie în acest obscen joc de imagine.

M- am uitat timp de câteva zile de ianuarie
2014 la televizor mai mult decât o fac de regulă şi
m- am îngrozit cât primitivism de concepţie, cât anal-
fabetism profesional şi cât amatorism deznădăjduit
se scurg de pe micile ecrane şi se varsă în pestilen-
ţiala zgură imagistică ce configurează jalea mediati-
că naţională. era mai mult decât deprimantă presta-
ţia acelor băieţi şi fetiţe proţăpiţi în mijlocul drumu-
rilor înzăpezite care povesteau agramat despre
ambuteiaje invizibile, despre accidente rutiere, cozi
kilometrice de maşini, tentative de salvare a unor
bătrâni sau copii pe care nu- i zărea nimeni. În loc să
vedem cu propriii ochi cele narate de pseudo- ziariştii
scoşi la produs lamentări pe bandă rulantă pentru că
priveam la televizor, nu ascultam la radio, în loc să
ni se ofere imagini, fiindcă asta înseamnă televiziu-

ne, ni se livrau torente de vorbe, vorbe, vorbe şi nici
ele prea meşteşugit împletite în fraze inteligibile. 

De douăzeci şi ceva de ani, jurnalismul din
România se degradează progresiv şi iremediabil, iar
în televiziune acest lucru este mai evident decât
oriunde. Nu mai dispunem de profesionişti media
capabili să transmită onest o informaţie oricât de
banală, să articuleze un comentariu prob, aplicat, la
obiect, să formuleze o apreciere corectă asupra unui

fenomen, să relateze
expresiv un fapt, o întâm-
plare ori să deseneze con-
vingător geometria unei
situaţii. Avem, în schimb,
din belşug pamfletari,
analişti, procurori cu
microfoane care vânează
pretutindeni infractori şi
infracţiuni, care trăiesc
doar în regim de excepţio-
nalitate artizanală, de –
scuzaţi barbarismul! –
incendiaritate retorică, de
senzaţionalism supt din
degetul mijlociu (partici-
panţii la trafic ştiu de ce!). 

…Într- unul dintre
sclipitoarele sale parado-
xuri, Oscar Wilde pretin-
de că viaţa se străduieşte
tot mai mult să imite arta.
Ceva asemănător se pe -
trece cu România reală şi
cu imaginea ei din presa
românească. ţara pare a
se afla pe zi ce trece într- o

tot mai acerbă competiţie cu imaginea sa din
mass- media, pe care ambiţionează s- o reproducă în
realitatea vieţii noastre cea de toate zilele şi nopţile
furtunoase ori de Sânziene. Cu preţul şi cu costurile
de rigoare, of course…

INCReDIBIl, DAR ADeVăRAT

Se înşeală amarnic cei care – în virtutea unei
regretabile inerţii mentale – încă mai cred că Ameri-
ca este ţara tuturor posibilităţilor. Nu e! locul său
într- un posibil astfel de
clasament paradoxal l- a
luat demult eterna şi fas-
cinanta Românie. Vă pro-
pun un argument mic
pentru om, dar uriaş pen-
tru SNCfR oferit de o
împrejurare foarte recen-
tă. Despre ce e vorba? 

Zilnic, la ora 18,55
din oraşul românesc Arad
pleacă spre Capitala Ro -
mâniei, Bucureşti, un
tren potrivit de accelerat
care, conform orarului de
mers, ajunge la destinaţie
a doua zi dimineaţa, la
ora 5,40. Aşadar, călăto-
ria durează exact 10 ore şi
45 de minute. Asta pur
teoretic vorbind; practic,
lucrurile stau aşa cum
ştiţi şi dumneavoastră că
stau. Şi nu numai pe
această rută…

Şi acum, întrebare
de 1.000 de puncte: cât a durat drumul de la Arad la
Bucureşti al acceleratului în discuţie în zilele dumi-
nică 26 – luni 27 ianuarie 2014, când, ce e drept, ţara
se afla sub nămeţi, viscolul îşi făcea de cap cu furie,
iar echipele de intervenţie, ajutate de armată şi jan-
darmerie, încercau să limiteze proporţiile dezastru-
lui? Răspuns corect: exact 10 ore şi 45 de minute! Nu
este o glumă, nu este o farsă: trenul a ajuns la Bucu-
reşti la ora la care trebuia să ajungă. Dacă dumnea-
voastră înţelegeţi ceva din povestea asta, vă rog
să- mi explicaţi şi mie, care m- am aflat în acel tren şi
încă nu reuşesc să- mi revin din uimire…

Felurimi (titlu de rubrică preluat de la domnul
I.l. Caragiale)

● Au început jocurile Olimpice de Iarnă de la
Soci unde România a deplasat 24 de excursionişti
care vor viziona spectacolul întrecerilor de la faţa
locului, deghizaţi în concurenţi. De ce membrii dele-
gaţiei sportive tricolore nici măcar nu visează la vreo
medalie? A explicat cu câteva zile înaintea deschide-
rii j.O. domnul Octavian Murariu, preşedintele
Comitetului Olimpic şi Sportiv Român: din cauza
comunismului care, în ticăloşia lui ilegitimă şi
criminală, n- a creat în sporturile de iarnă tradiţia
necesară, fără de care în nici o disciplină nu se poate
concepe performanţa.

O.K.! Ce ne facem însă cu neînsemnatul deta-
liu că în gimnastică, handbal, volei, box sau atletism
acelaşi comunism ne- a lăsat moştenire nu doar o tra-
diţie solidă, ci şi câteva (multe) titluri mondiale şi
olimpice?! Dacă după aproape un sfert de veac de la
Revoluţie tot comunismul rămâne vinovatul de ser-
viciu pentru neputinţele noastre multilateral dezvol-
tate, ceva nu e în regulă. Mai cu seamă atunci când
evazionismul nu se practică doar în arealul sportiv. 

Oricum, veşnica aruncare a pisicii din Bascket-
ville în ograda lui Ceauşescu nu va ajunge niciodată
probă olimpică…

● Printr- o declaraţie TV a purtătorului de
cuvânt al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
Traian Băsescu, naţiunea a fost informată de ce ope-
raţiunea de salvare a celor aflaţi în avionul prăbuşit
în Apuseni a fost un eşec: pentru că n- a fost dirijată
de el, Supremul. Partea îngrijorătoare este că omul
vorbea cum nu se poate mai serios. Tot atât de serios
ca în urmă cu câţiva ani când îl asigura pe Dan Dia-
conescu Direct că dacă, la vremea cuvenită, se ocupa
el de căutarea elodiei ghinescu, persoana în cauză
ar fi fost găsită fără milă.

De n- ar fi psihanalizabile, astfel de declaraţii
ar avea hazul lor de necaz. Din păcate, sunt…

● lăsând la o parte glumele (involuntare ale)
lui Traian Băsescu, eu, unul, rămân cu două mici
nedumeriri vizavi de accidentul aviatic care a zgu-
duit România: 1.Ce căuta totuşi în avionul respectiv
studenta Aurelia Ion?; 2.Care a fost contribuţia efec-

tivă – în bine sau în rău – a pilotului Adrian Iovan la
cele întâmplate? 

Va mai curge apă pe Dunăre şi pe râurile inte-
rioare până să se întrezărească vreun răspuns la ori-
zontul aşteptării noastre. Deocamdată, avem parte
de penibila politizare a unei tragedii evitabile şi tre-
buie să ne mulţumim cu atât. r

Gelu Negrea
Pisica din Bascketville

n Rondul de zi De douăzeci şi ceva de ani,
jurnalismul din România se

degradează progresiv şi iremediabil,
iar în televiziune acest lucru este mai

evident decât oriunde. Nu mai
dispunem de profesionişti media

capabili să transmită onest o
informaţie oricât de banală, să
articuleze un comentariu prob,
aplicat, la obiect, să formuleze o
apreciere corectă asupra unui

fenomen, să relateze expresiv un fapt,
o întâmplare ori să deseneze

convingător geometria unei situaţii.
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După ce ne- a trecut printr- un fel de
exorcizare cu Cărţile cărţarilor noştri,
Magda ursache ne propune, iată, o
altă tulburătoare depoziţie critică,

aducând în prim- planul demersului său exegetic
comunismul cu rele şi rele (editura eikon, Cluj- Na-
poca, 2013). Prima impresie la citirea titlului a fost
credinţa că e vorba de o gafă tipografică. la
urma- urmelor, mă gândeam, orice fapt de viaţă
poate şi trebuie privit cu părţile lui bune şi rele, dar
mi- am revenit repede. Comunismul n- are elemente
bune şi nu poate fi reformat. Ceea ce a încercat gor-
baciov a fost o eroare puerilă, care nu putea izbuti şi
l- a şi costat funcţia supremă în cadrul balşoiului
vecin răsăritean. Comunismul nu poate fi decât
cultivat de cei care- l ţin în graţii, sau desfiinţat pur
şi simplu. 

Ce se întâmplă însă după desfiinţarea lui? De
desfiinţat n- a fost desfiinţat niciodată definitiv, dar,
după consumarea fiecărui moment istoric vine istori-
cul, care rezonează, ordonează şi aşează toate într- o
ecuaţie comprehensivă şi rezolubilă. Societatea
românească de după momentul decembrist s- a aflat
într- o situaţie adamitică, adică totul trebuia luat de
la început, de unde rămăsesem la acel august
prăpăs tios. 

Ce era de făcut? Întrebarea pe care Cernîşevski
o punea la viitor, Magda ursache o reclamă din tre-
cutul apropiat, din istoria recentă, în speranţa că se
va înţelege ceva din haosul acelor evenimente brow-
niene de după tumultosul decembrie 1989. e în firea
omului ca, după un cutremur mai pronunţat să cer-
ceteze stabilitatea fiecărei grinzi deplasate, a fiecă-
rui zid rămas încă în picioare, a fiecărui acoperiş

zdruncinat, să evalueze ce- a rămas bun şi ce poate fi
preluat într- o eventuală re- construcţie. 

Nu este deloc neimportant de văzut ce moşteni-
re am preluat, care erau urgenţele şi priorităţile
momentului şi ce s- a făcut din ceea ce se impunea
imperativ? la aceste întrebări şi la încă multe altele
îşi propune să răspundă Magda ursache în ultima sa
apariţie livrescă – un tulburător rechizitoriu a devăl-
măşiei din acel decembrie nebun şi dătător de spe-
ranţe. Ieşisem din coloană (despre lumea româneas-
că vorbesc), din conformism, din laşitate, denunţa-
sem sentinţa celor trei f (foame, frig şi frică) pro-
nunţată de un complet cu doi judecători zănatici şi
încercam să ne găsim un culoar de afirmare, de
restaurare a normalităţii, de re- aşezare a vieţii în
cadre fireşti. Totul în acel moment de descălecare
prefigura un trend de evoluţie optim şi plin de
nădejdi. 

Să- l reconstituim. ţara era într- o sinergie
deplină, lumea întreagă ne îmbărbăta, ne privea cu
o admiraţie stenică şi ne promitea tot felul de ajutoa-
re, jertfa de sânge era mai mare decât cea de la revo-
luţia paşoptistă, economiceşte scăpasem de datorii,
iar potenţialul productiv nu trebuia decât să fie rea-
şezat pe principii concurenţiale, dispuneam de un
fond de inteligenţă laborios, care nu aştepta decât să
fie pus în cadenţă – totul părea că se drenează în
direcţia unei optimizări robuste şi ireversibile. Nici o
ţară din lume, de- ar fi dispus de acest buchet de
condiţii prielnice, n- ar fi fost încercată de teama
eşecului. Ceea ce s- a întâmplat cu România, felul
cum şi- a irosit toate aceste premize auguste, poartă
semnul unicatului şi al intruziunii maleficului: „A
mai fost alt stat în care, la schimbarea de sistem, să
curgă atâta sânge? Dar a fost scos responsabil apa-
ratul pentru crimele comunismului?”.

Toate, după momentul decembrist, au curs rău
şi într- o confuzie întreţinută în această ţară. Nimic
din ceea ce trebuia făcut n- a intrat în sfera de inte-
res a politicienilor şi a regimurilor ce s- au perindat
la putere. S- a guvernat într- o duşmănie atroce,
bineînţeles, împotriva acestui popor, cum nu s- ar fi
întâmplat nici dacă am fi fost guvernaţi de o putere
străină. Cangrena răului a săpat adânc în carnea
speranţelor noastre: „Proclamaţia de la Timişoara
din 11 martie ’90, formulată de scriitorul george
Şerban, a fost depusă în Parlament la 27 mai ’99 şi
nedezbătută a rămas. În 1 februarie 2001, deputaţii
PSD, aliaţii liberalilor democraţi de azi, au clasat- o”.

Ce se mai poate spera de la o societate care n- a
întocmit încă o „listă a scriitorilor încarceraţi, anche-
taţi, arestaţi, condamnaţi la moarte în contumacie,
agresaţi pe motive politice”, cu toată strădania lui
Vasile Spiridon, o societate în care „procentul de exi-
laţi a fost superior oricărei alte ţări din estul euro-
pei. Peste 300 de scriitori”. 

Comunismul, spuneam în introducerea acestor
rânduri, nu poate fi reformat, dar putem distinge,
între feluritele lui forme de impunere dictatorială,
grade şi ierarhii? Cred că putem răspunde afirmativ
şi să conchidem că partidul comunist român, prin

felul cum s- a străduit să pângărească tot ce avea mai
curat această ţară, a experimentat cea mai diabolică
formă de exercitare a puterii. Raportat la numărul
populaţiei, România a avut mai mulţi membri de
partid decât uRSS: „3,8 milioane de români, faţă de
18 milioane la sovietici”.

Cum putea fi neutralizat acest monstru cu atât
de multe capete? Cel ce se consideră curat, se spune
în Biblie, poate să arunce cu piatra. Dar cine, dintre
cei ce- au trecut prin acest infern, nu s- au ticăloşit
şi- au rămas curaţi, neinfectaţi de toxina atotcuprin-
zătoare? Îndoctrinarea românească a fost aşa de
adânc infiltrată în firea românească, încât vindeca-
rea de tumorile ei a devenit nu doar anevoioasă, dar
chiar imposibilă. Să ne mai mirăm că atunci, în
decembrie ‘89, între Coposu şi doctrinarul comunist
Bârlădeanu, academicianul fără operă, a fost prefe-
rat acesta din urmă? Că între Ion Raţiu şi şcolitul la
înaltele instituţii moscovite Ion Ilici Iliescu a fost
ales, cu voia celor mulţi, circa 80%, cel ce ţinea fanio-
nul eşalonului doi comunist? N- a procedat la fel şi
gloata biblică atunci când a avut de ales între Iisus
şi tâlharul Baraba? 

Repet. Comunismul românesc a fost mult mai
cumplit decât cel din ţările surate, ideologic vorbind.
Ba chiar mai odios decât cel bolşevic. N- a fost guver-
natorul României în Basarabia, gh. Alexianu, achi-
tat de tribunalul sovietic de la Odessa şi condamnat
la moarte de obedienta justiţie românească? Mi se
pare că Dan Culcer, citat şi de Magda ursache a sur-
prins foarte exact imaginea actuală a românilor:
„ţesutul social al României este alterat, zdrenţuit,
peticit, găurit, ars, destrămat. În numele restau -
raţiei valorilor democratice, s- a făcut totul pentru a
distruge, haotiza, devaloriza”. Şi la fel de exactă este
şi continuarea ideii de către autoare: „S- a făcut totul
ca esenţa etnică să fie depreciată, ne- am erodat în fel
şi chip imaginea identitară, codul identitar”.

Ştiu că sunt în această ţară oameni cu dragos-
te de ţară, bolnavi de România, care, vorba lui Cio-
ran, iubesc această ţară cu o ură grea. Pentru ei,
pentru sănătatea lor, autoarea ar fi trebuit să inse-
reze avertismentul pus de noi: carte interzisă
cardiacilor. Încă două- trei lucrări de acest fel şi
putem suna ambulanţa. Dar, fireşte, vina nu este a
autoarei şi nici a oglinzii pe care ne- o pune în faţă. 

Vina este a politicienilor noştri post- decem-
brişti care au lucrat cu sârg, cu duşmănie, cu sper-
jur. r

Ionel Necula
O carte interzisă cardiacilor

Toate, după momentul decembrist, au
curs rău şi într- o confuzie întreţinută

în această ţară. Nimic din ceea ce
trebuia făcut n- a intrat în sfera de

interes a politicienilor şi a
regimurilor ce s- au perindat la

putere. S- a guvernat într- o duşmănie
atroce, bineînţeles, împotriva acestui
popor, cum nu s- ar fi întâmplat nici

dacă am fi fost guvernaţi de o putere
străină. Cangrena răului a săpat

adânc în carnea speranţelor noastre.

mAGDA ursAche
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excelenţele voastre,

Dacă ne uităm trecutul, suntem condamnaţi
să- l repetăm, spunea filosoful american george San-
tayana. 

Putem ierta crimele comuniste, dar nu avem
voie să le uităm, pentru ca acestea să nu se mai repe-
te niciodată. În spiritul acestei responsabilităţi este
necesară o adevărată condamnare a totalitarismului
comunist, care să fie adoptată de reprezentanţii
poporului român din Parlament. O asemenea acţiu-
ne politică trebuie să aibă ca fundament un raport
elaborat de Academia Română – cel mai înalt for şti-
inţific şi autoritate neangajată politic – cu sprijinul
Institutului de Investigare a Crimelor Comunismu-
lui şi al Centrului Internaţional de Studii asupra
Comunismului din cadrul Memorialului de la Sighet
(care este, din punct de vedere ştiinţific, cel mai
apreciat memorial de acest fel din lume). Se cuvine
ca uniunea Social liberală şi Parlamentul României
să- şi asume această decizie politică de mare respon-
sabilitate. Aşa cum am propus, condamnarea celor
mai multe dintre crimele comuniste ar trebui să fie
exclusiv morală, în spiritul iertării creştine şi al
reconcilierii naţionale. Viitorul raport trebuie să por-
nească de la premiza că nu noi, românii, am inventat
regimul comunist. Nu noi l- am instaurat cu forţa, în
mod nelegitim. Nu noi l- am implementat astfel încât
să fie nu doar antinaţional şi antidemocratic, ci şi
criminal. În schimb, noi am fost condamnaţi să- l
trăim şi să- i îndurăm fărădelegile şi crimele, în timp
ce căutam soluţii prin care să ne salvăm limba, cul-
tura şi ţara, să ne salvăm de la desfiinţare fiinţa
naţională. Această salvare a fost meritul poporului
român, inclusiv al unora dintre liderii comunişti. 

România are nevoie de o adevărată condamna-
re a totalitarismului comunist pentru că, spre dezo-
noarea noastră, a tuturor, România a avut parte, în
2006, de o farsă a acesteia. Condamnarea crimelor
comunismului a reprezentat primul punct al „Procla-
maţiei pentru România” (propusă de subsemnatul în
2005 şi publicată pe prima pagină în presa vremii).
Citez acest prim punct: „Având în vedere că Româ-
nia a îndurat cel mai cumplit regim comunist din
europa, ea fiind singura ţară în care înlăturarea
comunismului s- a făcut cu vărsare de sânge, Româ-
nia trebuie să fie prima ţară în care să aibă loc Pro-
cesul Comunismului. Propunem organizarea
acestuia în cursul anilor 2005- 2006 şi condamnarea
tuturor crimelor, ororilor şi abuzurilor comise de
regimul comunist; condamnarea celor mai multe din-
tre acestea ar trebui să fie exclusiv morală, în spiri-
tul iertării creştine şi al reconcilierii naţionale”. În
2005, răspunsul preşedintelui Traian Băsescu – la
scurt timp după ce a câştigat alegerile întrucât a pro-
mis „Dreptate şi Adevăr” – a fost că nu poate con-
damna crimele comuniste întrucât nu există nici
dovezi şi nici un raport al acestora, similar cu rapor-
tul pentru condamnarea Holocaustului, elaborat în
2004 de Comisia Wiesel (înfiinţată de fostul preşe-
dinte Ion Iliescu). În consecinţă, în octombrie 2005 –
după luni de zile de aşteptare ca noul preşedinte să
înfiinţeze comisia care să elaboreze raportul pe
care- l invoca – am redactat un scurt raport cu 18
capete de acuzare, sintetizând şi completând mate-
riale scrise anterior de experţii Memorialului de la
Sighet, care erau consiliaţi ştiinţific de istorici cu
competenţă incontestabilă: acad. Alexandru Zub,
acad. Şerban Papacostea, Thomas Blanton (National
Security Archives, george Washington university),
Vladimir Bukovski (Cambridge), Stéphane Courtois
(Centre National de Recherches Scientifiques,
Paris), Dennis Deletant (london university),
Helmut Müller- enbergs (Oficiul federal pentru Stu-
dierea Arhivelor STASI, Berlin). ulterior, i- am soli-
citat preşedintelui să condamne crimele comuniste
în baza acestui raport care fusese publicat integral
într- un ziar de impact naţional. Am insistat asupra
faptului că Memorialul de la Sighet este apreciat de
Parlamentul României ca fiind „de interes naţional”,
este considerat de Consiliul europei între primele
trei locuri de păstrare a memoriei europene alături

de Memorialul de la Auschwitz şi Memorialul Păcii
din franţa, iar experţii Seminarului internaţional
de la Weimar îl apreciază ca cel mai obiectiv memo-
rial din fostele ţări comuniste din punct de vedere
ştiinţific. Preşedintele nu a răspuns nici de această
dată.

În ianuarie 2006 am completat raportul cu alte
trei capete de acuzare şi l- am anexat unei noi scrisori
deschise adresate preşedintelui. A ignorat- o şi pe
aceasta. Pentru a- l obliga să răspundă, am adunat
pentru susţinerea apelului sute de semnături ale
unor personalităţi din toate domeniile, în frunte cu
regretata Monica lovinescu, precum şi semnăturile
a peste 40 de organizaţii civice şi sindicale reprezen-
tând peste un milion de sindicalişti. În martie 2006,
am înregistrat oficial la Preşedinţia României apelul
şi raportul. După câteva săptămâni în care presa a
dezbătut relansarea apelului, preşedintele a înfiin-
ţat „Comisia prezidenţială pentru analiza dictaturii
comuniste din România” având ca scop elaborarea
unui raport oficial. Întrucât subliniasem în toate
scrisorile competenţa de necontestat a membrilor
Consiliului ştiinţific al Memorialului de la Sighet,
m- am aşteptat ca această comisie să fie prezidată de
academicienii Şerban Papacostea şi Alexandru Zub
care era atunci preşedintele secţiei de Ştiinţe Istori-
ce a Academiei Române. Suprinzător, preşedintele
României nu a apelat la membrii Academiei Româ-
ne, ci la profesorul Vladimir Tismăneanu. Acesta
mi- a propus să fiu unul dintre membrii comisiei pe
care o coordona. Am acceptat, cu speranţa că voi
include în raportul oficial atât capetele de acuzare
din raportul propus de mine, cât şi dezideratele Pro-
clamaţiei pentru România; finalmente, am reuşit să
includ cele mai importante legi şi măsuri pentru
decomunizarea României, propuse şi redactate de
mine.

În decembrie 2006, preşedintele Băsescu a con-
damnat formal comunismul şi nu a propus membri-
lor parlamentului să adopte raportul de condamna-
re, cu toate că alianţa politică pe care o patrona deţi-
nea majoritatea. În anii care au urmat, această
condamnare s- a dovedit a fi doar o cinică manipula-
re a unui „anticomunist de mucava”. După ce, un an
de zile, în 2005, domnul preşedinte a negat vehe-
ment crimele comuniste, în 2006 s- a decis să le con-
damne, dar numai din calcule politicianiste: (1) să se
legitimeze ca viitor politician de dreapta, preschim -
bându- şi brusc convingerile socialiste în convingeri
de dreapta (soarta resurselor financiare în uniunea
europeană era decisă de dreapta europeană, adică
de Partidul Popular european); (2) să- şi comute par-
tidul de la stânga la dreapta eşichierului politic, din
acelaşi motiv; (3) să înşele electoratul de dreapta ast-
fel încât propriul partid, PDl (fost PD), să câştige
atât alegerile parlamentare din 2008 cât şi cele euro-
parlamentare, şi, mai ales, pentru ca domnia sa să
câştige alegerile prezidenţiale din 2009. Trebuie pre-
cizat faptul că Partidul Democrat al domnului
Băsescu a fost primit în Internaţionala Socialistă ca
membru cu drepturi depline, în 1996; după nouă ani
de convingeri socialiste, Partidul Democrat a aderat
la Partidul Popular european, după ce domnul
Băsescu a declarat că va condamna crimele comunis-
te.

Nu în ultimul rând, eşecul condamnării comu -
nismului s- a datorat şi faptului că raportul în baza
căruia s- a făcut condamnarea a fost contestat de
numeroase personalităţi, istorici din mediul univer-
sitar şi academic, foşti luptători anticomunişti, foşti
deţinuţi politici şi foşti disidenţi, dar şi de Biserica
Ortodoxă Română – instituţia cu cea mai mare cre-
dibilitate din România. Mulţi dintre contestatari au
negat legitimitatea morală a domnului Vladimir Tis-
măneanu, preşedintele comisiei care a elaborat
„Raportul final” de condamnare, având în vedere că
domnia sa a publicat în tinereţe texte elogioase la
adresa comunismului şi a dictatorului Ceauşescu;
alţii au acuzat faptul că preşedintele unei asemenea
comisii nu poate fi chiar fiul unuia dintre cei trimişi
în ţara noastră, din uniunea Sovietică, în anul 1948,
pentru a instaura cu forţa comunismul.

excelenţele voastre,

liderii comunişti din uniunea Sovietică şi tri-
mişii lor în România, au acţionat pentru dispariţia
prin sovietizare a statului român, a naţiunii române
şi a elitelor ei (culturale, bisericeşti, financiare şi
ţărăneşti), înlocuirea religiei creştine cu ateismul şi
distrugerea clasei ţărăneşti care reprezenta circa
80% din populaţie. Teroarea comunistă a fost instau-
rată în România prin cea mai înfricoşătoare poliţie
politică (înfiinţată în tragicul an al sovietizării
României, 1948) şi prin cel mai mare număr de vic-
time raportat la numărul populaţiei: între 500.000 şi
2.000.000 de victime, conform „Raportului final” al
comisiei prezidenţiale, şi aproape 5.000.000 conform
concluziilor generalului- magistrat Dan Voinea care
a instrumentat Dosarul crimelor comunismului.
Poporul nostru a fost condamnat la cel mai criminal
regim comunist din europa postbelică. un exemplu
în acest sens este aşa- zisa reeducare, demarată în
1949, aplicată studenţilor în penitenciare politice.
Crearea omului nou a debutat în ţara noastră prin
reeducarea celui „vechi”. Istoricul françois furet,
membru al Academiei franceze, a descris această
formă de reeducare ca „una dintre cele mai cumplite
experienţe de dezumanizare pe care le- a cunoscut
epoca noastră”; Alexandr Soljeniţîn, laureat al
premiului Nobel, a considerat- o ca „cea mai teribilă
barbarie a lumii contemporane”. Reeducarea se
făcea prin decreştinare şi dezumanizare, prin tortu-
rare continuă de către colegii de detenţie. Sub tortu-
ră, reeducaţii erau obligaţi să se autodenunţe şi să- i
denunţe pe cei apropiaţi, să se dezică de tot ce aveau
mai sfânt, să spună lucruri triviale despre proprii
părinţi, despre fiul lui Dumnezeu şi despre fecioa-
ra Maria, să batjocorească Sfintele Taine. „unii erau
botezaţi în fiecare dimineaţă: scufundaţi cu capul în
hârdăul cu urină şi materii fecale, în timp ce ceilalţi,
în jur, psalmodiau formula botezului” . De Crăciun,
reeducaţii erau obligaţi să se închine în genunchi în
faţa unui coleg aşezat pe tinetă, silit să simbolizeze
blasfemic Naşterea lui Isus. De Sfintele Paşti, stu-
denţii la teologie erau obligaţi să- şi „împărtăşească”
colegii cu excremente; cei care refuzau, erau tortu-
raţi până acceptau. Reeducatorii îi obligau pe reedu-
caţi să participe la ritualuri satanice antireligioase.
finalmente, reeducaţii trebuiau să devină reeduca-
torii altora, adică torţionari. Cei care refuzau, erau
supuşi unei noi reeducări.

Contestatul „Raport final”, cu toate că are
peste 800 de pagini, a omis să prezinte profanarea
credinţei creştine, profanare impusă de trimişii
sovietici în cadrul reeducării ateiste. Anexez rapor-
tul neoficial redactat în 2005, publicat integral în
presa vremii.

Cu încrederea că vom merita pentru că nu vom
uita – aşa cum spera Nicolae Iorga.

Sorin Ilieşiu – senator PNl de Sibiu, autor al apeluri-
lor pentru condamnarea naţională şi internaţională a

comunismului, autor al raportului neoficial pentru
condamnarea regimului politic comunist ca nelegitim

şi criminal 

9 Decembrie 2013

■ Apelul pentru condamnarea internaţională a
comunismului, lansat în 17 mai 2006, a fost semnat
de sute de personalităţi precum Vladimir Bukovsky,
Stéphane Courtois, André glucksmann, Alexander
litvinenko. 

În numărul următor citiţi A N e X ă. RAPORT
pentru condamnarea regimului politic communist
din România (1945- 1989) ca nelegitim şi criminal

n Comunicat de presă -  Senator PNL Sorin Ilieşiu

Apel pentru condamnarea totalitarismului comunist 
de către membrii Parlamentului României, 

având ca fundament un raport elaborat de Academia Română
C ă t r e

Domnul Crin Antonescu – Preşedintele Senatului României
Domnul Victor Ponta – Primul Ministru al României

Domnul Ionel Haiduc – Preşedintele Academiei Române

9 Decembrie 2013
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extazul dionisiac, sentimentul misteru-
lui sau, nietzcheanis-mul zgomotos –
de care amintesc lovinescu şi Vianu –
sunt formule potrivite. ele sugerează

ritmul lăuntric al poemului, tensiunile discursului
liric, dar în această ecuaţie trebuie să facem loc,
chiar din această fază (poemele lumii, paşii profetu-
lui, In marea trecere), unui alt motiv, altui impus,
altui mit, şi anume acela al extincţiei care însoţeşte
direct sau pe faţă extazul dionisiac. este un mit fun-
damental, şi dacă ne uităm în urmă, vedem că, după
eminescu, niciun alt poet român n- a meditat mai
mult la moarte, ca Blaga, şi n- a introdus- o mai des
ca el în ecuaţia fiinţei şi a liricii. O temă care întâl-
neşte chiar de la primele acorduri celălalt motiv fun-
damental al liricii sale, şi anume iubirea, în prelun-
girea unui romantism puternic spiritualizat... Mitu-
rile, temele, stările de spirit, în fine, singurătatea şi
metafizica se însoţesc în toate teritoriile lirice blagie-
ne. De aceea este greu să grupezi tematic poemele şi
să extragi din ele ceea ce criticii tematişti numesc
miturile personale ale artistului.

Mai trebuie spus ceva la începutul acestei
analize critice: Blaga nu- i un poet evolutiv decât
într- o mică măsură şi nu- şi abandonează temele pe
măsură ce le scrie. lovinescu a explicat bine mecani-
ca poeziei sale bazate pe procedeul comparaţiei unei
reflecţii intelectuale cu un termen luat din lumea
realului. Procedeul este folosit şi în construcţia
metaforei, de multe ori prin asocieri brutal oximoro-
nice, de tipul: „urzicile soarelui”. efectele nu sunt
totdeauna remarcabile, la acest punct de întâlnire.
În sfera comparaţiilor învăluitoare, misterioase, tai-
nice, ele sunt însă surprinzătoare, „frumoase” în
mod liric, definind o artă poetică originală. Ce- l dife-
renţiază nu este, cum cred aproape toţi criticii din
epocă – în frunte cu lovinescu – imagismul (mai
exact capacitatea de a crea prin procedeul semnalat
imagini originale), ci viziunea subiectivă asupra
lumii şi modul personal în care spiritul lui reflexiv
primeşte şi judecă lucrurile în materialitatea lor
directă. la drept vorbind, poezia lui Blaga este un
calendar cosmic în care se înscrie cu regularitate
calendarul fiinţei intime dublate în cazul lui de o
fiinţă superioară, metafizică, aceea care priveşte de
sus şi stabileşte raporturile dintre cele două univer-
suri. Acest proces se exprimă prin inserţia reflecţiei
în poem sau, în termenii lui e. lovinescu, prin spiri-
tualizarea emoţiei. O inserţie, o alianţă reuşită care
a deschis, după eminescu, calea meditaţiei în poezia
românească, depăşind eşecurile vechii lirici de con-
cepţie.

Blaga este cel dintâi, repet, după eminescu
care integrează filosofia (în sensul dat de Marcel
Raymond acestui concept), punând astfel capăt unei
discuţii lungi şi plicticoase dacă poate exista sau nu
poezie filosofică. Poezia filosofică este o formulă
suspectă pentru că nu- i rostul poeziei să facă filoso-
fie, iar când face este cu totul neconcludentă şi, deci,
inutilă. Meditaţia filosofică poate intra însă în poezie
şi mai totdeauna marea lirică are un substrat meta-
fizic pentru că ea îşi pune ceea ce Blaga numeşte
într- un poem „întrebările lumii”. În poemele luminii
şi în cărţile următoare, Blaga le pune în chip curent,
iar întrebările (ideile) lui nu distonează în poem şi
nu usucă emoţia lirică. Dimpotrivă, o pune în legătu-
ră cu misterul cosmic sau, cum îi place poetului să
zică, o „desmărgineşte”. Principiul de a lega contin-
gentul de nemărginit şi universal vine, se ştie, de la
romantici. Îl foloseşte în chip curent eminescu şi,
din acest punct, Blaga este mai eminescian decât
imitatorii mărturisiţi ai lui eminescu. O dimensiune
a lirismului său care n- a fost discutată niciodată
serios de critica literară.

Revenind la prezenţa meditaţiei în poezie, g.
Călinescu găseşte că poemele luminii sunt „încă
stângace, pătate de consideraţii filosofice şi de un
nietzscheanism zgomotos, în nepotrivire cu tempera-
mentul nesanguin, cam rilkean al poetului”. Criticul
face aici, cred, două erori de judecată, într- un capitol
(cel din Istoria literaturii) care, în genere, este sub-
stanţial, cu observaţii juste despre originalitatea
liricii lui Blaga. Mai întâi temperamentul poetului,
atunci când îi citeşti versurile, nu pare deloc nesan-
guin. Melancoliile, tristeţile, liniştile spiritului său
sunt urmate de obicei de mari explozii temperamen-
tale, de un vitalism ce nu pare a fi o simplă fantas-

mă, un artificiu literar, o convenţie fără nicio legătu-
ră cu firea adâncă a poetului ce scrutează programa-
tic profun zimile eului şi are reverii cosmice. Această
alternanţă, repe tată sub diverse chipuri în poem,
devine un stil de a se situa faţă de lucrurile din
afară. Stilul are pulsaţii scurte şi ordonate pe spaţii
delimitate. Blaga nu scrie întinse poeme epice, socio-
gonice, ca eminescu, şi, în genere, ca romanticii
obsedaţi de imaginea totalităţii şi evoluţiei istorice a
lumii. Notaţiile lui se concentrează asupra unei idei
şi a unei stări de spirit. Ideile au timp, în acest chip,

să respire normal şi să se impună în poem fără a
deveni demonstrative şi, deci, împovărătoare. Impre-
sia pe care o am, când le citesc acum (a câta oară?)
este că ideile (consideraţiile filosofice de care se
arată nemulţumit Călinescu) nu „pătează” pânza
poemului, dimpotrivă, o susţine şi- i dă pregnanţă.
Cugetările, însoţite de o notă umbroasă, sunt de cele
mai multe ori memorabile şi trag după ele – spre
cerul înalt al nemărginirii şi al vagului – notele
subiective ale poemului...

Acestea fiind lămurite, să ne întoarcem la
temele, miturile lirice ale poetului care întâmpină
îndată după război scepticismul unora nu numai cu
poemele lui îndrăzneţe (se va vedea în ce fel), dar şi
cu piesele sale de teatru şi, mai ales, cu scrierile sale
filosofice. Primele poeme surprind înainte de orice
prin faptul că renunţă la câteva seducţii tradiţiona-
le ale liricii, cum ar fi muzicalitatea, preţiozitatea
coloristică, discursivitatea, retorismul şi, în genere,
„figurile” clasice ale poeziei. Scrie în vers liber, rit-
murile sunt mobile, se strâng şi se desfac în discur-
sul liric în funcţie nu de muzica versului, ci, am
putea zice, de pulsaţia ideii. Nu este prima oară când
versul liber pătrunde în literatura noastră, dar este
prima oară când un tânăr poet face acest lucru siste-
matic şi cu un succes deplin, încât atributul de mare
poet nu întârzie să apară. lipsind muzica versului şi
podoabele sclipitoare, poemul se sprijină pe reflecţia
încorporată în structura poemului. efectul este de
cele mai multe ori admirabil, poemul are un ritm
interior şi se sprijină pe o metaforă- pivot care uneş-
te cele două tipuri de construcţie metaforică:
metafora- obiect (cultivată de moderni şi, în abuz, de
suprarealişti) şi metafora- mit pe care o folosesc şi- o
impun în lirică romanticii şi- o continuă poeţii din
aripa spiritualistă a modernităţii. Blaga merge, în
chip evident, spre metafora- mit asociată însă uneori
cu un termen de o brutală concreteţe de felul „straşi-
na curată a veşniciei”, „gheare de lumină”, „rănile
amurgului”, „călcâiul adevărului”, „doagele cerului”
etc. Procedeul este folosit şi în limbajul din eseurile

filosofice („jariştea misterului”) şi, nu totdeauna feri-
cit, în piesele de teatru.

lipsite de vraja muzicală a versului şi de alte
seducţii tradiţionale, poemele luminii se impun prin
modul original în care se unesc trăirea directă, exta-
tică de multe ori, cu reflecţia metafizică. Întâlniri
neobişnuite într- un discurs liric care se desparte, în
acest chip, de tradiţia preponderent mesianică a poe-
ziei ardeleneşti. Revoluţia pe care o produc în arta
poetică Arghezi şi Bacovia în poezia din Regat este
continuată după război de Blaga prin reformularea
unor procedee stilistice încercate deja de simbolişti
(versul liber şi restructurarea imaginii) şi, evident,
prin deschiderea poemului spre tehnicile şi miturile
expresionismului. În privinţa metodei expresioniste
este de remarcat faptul că, în contrast până la un
punct cu viziunea violentă a acestei şcoli artistice,
vizibilă îndeosebi în plastică, Blaga se declară un
poet al tainei şi al misterelor, nu al brutalităţilor
realului, cum ne- am fi aşteptat. Primul poem din
culegerea din 1919 formulează limpede această
acţiune:

„eu cu lumina mea sporesc a lumii taină” – vers
programatic, vers memorabil – urmat în poemele
următoare de altele:

„nu ucid cu mintea tainele ce le- ntâlnesc”,
„stropi de linişte îmi curg prin vine, nu de

sânge”...
Însă liniştea nu- i regimul său statornic şi taina

nu- i unica virtute pe care o cultivă. Curând poemul
său anunţă „setea de păcate, de daruri, de- avânturi,
şi de patimi” şi ritmurile şi peisajele se schimbă
numaidecât. lumina, alt element din ecuaţia limi-
nară a poetului, devine explozivă şi simţurile rup
zăgazurile tainei şi ale liniştii şi se dezlănţuiesc în
poemul cu o structură elastică. el este capabil, ast-
fel, să primească un registru larg de stări de suflet
(sau stări de spirit), de la sugestia misterului pri-
mordial al creaţiei la manifestările senzoriale ale
erosului. un spaţiu vast, aşadar, în care impresiile,
temele, senzaţiile se întâlnesc într- un nou discurs al
corespondenţelor în care nu culorile, sunetele şi par-
fumurile simboliste se cheamă şi se întrepătrund, ci
lumea materială şi lumea spirituală şi, odată cu ele,
patimile – cum zice Blaga – şi melan coliile, anxietă-
ţile sale. Toate, vreau să spun, fuzionează în poemul
blagian: erosul cu metafizicul, bucolicul cu spiritua-
lul, vitalismul nietzschean cu fantasma tainei şi a
liniştii, recurentă în toate cărţile. Nu- i uşor, de
aceea, să determini miturile dominante, miturile
lirice personale în aceste poeme în care obsesiile se
amestecă şi, de cele mai multe ori, se condiţionează.
ele exprimă, voit şi nevoit, un mod de a primi lucru-
rile din afară, la nivel, întâi, senzorial şi, în al doilea
rând, intelectual. Panismul, de pildă, trece de la un
volum la altul şi, ca o umbră fidelă, însoţeşte meta-
morfozele spiritului însetat de nemărginiri şi nede-
sluşiri... un mit, dar, liric, un mit personal, care are
în spate o filosofie (panteismul) şi, în chip evident, o
mitologie pe care, cu mijloacele de expresie ale
modernităţii, poetul o resuscitează şi o înnoieşte.
Nu- i singura fantasmă care- l obsedează. Să încer-
căm să le depistăm pe acelea ce se repetă mai des.

o artă poetică construită din „linişti”, 
„taine” şi „nedesluşiri”

Cea dintâi fantasmă (temă, imagine) care vine
în întâm pinarea lecturii este chiar aceea care- i defi-
neşte arta poetică. O artă poetică definită, evident
subiectiv, nu însă prin conven ţiile artei (esteticii), ci
prin elementele firii, adică printr- un număr de ele-
mente ce aparţin universului din afară. Din această
fuziune iese poetica (metoda) şi rostul poeziei pe care
Blaga o scrie. Am citat deja câteva versuri elocvente
din poemul liminar eu nu strivesc corola de minuni
a lumii şi din poemele ce- i urmează. Poezia este gân-
dită aici ca o programatică „întăinuire a universului”
(să admitem) care, şi aşa, este o sumă de taine şi
mistere. Poezia nu este o desluşire, o risipire a mis-
terului originar, o sugrumare prin mijloacele raţiu-
nii a nepătrunsului, ci o sporire a nedesluşirii ce
înconjură acest univers de mistere. 

Blaga nu- i un poet evolutiv decât
într- o mică măsură şi nu- şi

abandonează temele pe măsură ce le
scrie. Lovinescu a explicat bine
mecanica poeziei sale bazate pe

procedeul comparaţiei unei reflecţii
intelectuale cu un termen luat din

lumea realului. Procedeul este folosit
şi în construcţia metaforei, de multe
ori prin asocieri brutal oximoronice,

de tipul: „urzicile soarelui”.

Eugen Simion
Lucian Blaga. 
Miturile personale ale poetului

(continuare în pagina 30)
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Pe vremea când eram student aveam un
vis: să văd şi eu manuscrisele lui emi-
nescu. În sala de lectură a Bibliotecii
Academiei, stăteam cu diverse colecţii

de reviste în faţă, făceam fişe, păream absorbit cu
totul de studiu, dar mă obseda gândul că în aceeaşi
clădire se află caietele şi foile disparate din lada
încredinţată de poet lui Titu Maiorescu. După cum se
ştie, la rândul lui, Titu Maiorescu a lăsat preţioasele
manuscrise, înainte de a muri, Academiei Române.

Am făcut tot felul de demersuri naive ca să mi
se dea voie să le văd. le- am curtat pe bibliotecare, am
mers în audienţă la şefii lor, dar totul a fost în zadar.
eram fericit când descopeream în câte o istorie a lite-
raturii un facsimil după un manuscris eminescian,
dar de obicei era o imagine fragmentară şi neclară.
Zincografia nu permitea mari performanţe în materie
de reproducere.

Am înţeles ulterior că restricţia în ceea ce pri-
veşte accesul la manuscrise era justificată. Hârtiile
scrise de mâna lui eminescu începuseră să se deterio-
reze şi nu puteau fi lăsate la dispoziţia oricui. Nu
eram un eminescolog cunoscut, ca Perpesicius, Dumi-
tru Vatamaniuc sau Petru Creţia, ca să inspir încre-
dere.

Au trecut anii şi am citit cu speranţă pledoaria
patetică a lui Constantin Noica pentru fotocopierea
integrală a celor 14.000 de pagini de manuscrise (unii
vorbeau de 15.000, iar alţii de 16.000). Îngrijorarea
filosofului că un cutremur sau un incendiu ar putea
face să dispară fără urmă manuscrisele era şi îngrijo-
rarea mea. Mă gândeam la un asemenea risc ca la
eventualitatea pierderii unei secvenţe din ADN- ul
culturii române.

Ca şi cum mi- ar fi citit gândurile, Ioana Bot, i- a
luat în derâdere pe cei ca mine, emoţionaţi de existen-
ţa manuscriselor eminesciene: 

„Obiect de cult, manuscrisele au fost aruncate
într- o horă de fantasme, legate de identitatea noastră
naţională. «Momentul Noica» a avut, în context, un
rol decisiv – mai ales prin lecturile ulterioare,
alterante («fantasmatice»), care s- au dat pledoariei
filosofului de a salva de la distrugere şi de a edita
anastatic caietele eminesciene manuscrise.

Dar cine să îşi mai dea seama că între a pleda
pentru conservarea unor documente de mare valoare
(caietele în sine), prin reproducerea lor cu mijloace
moderne, astfel ca studierea lor să nu distrugă origi-
nalul, deziderate fireşti într- un mediu academic, şi
aureolarea manuscriselor cu puterea… de a trezi
românitatea din lîncezeala- i istorică [care «lâncezeală
istorică»?! n.n.] e o diferenţă nu doar de limbaj, ci şi de
mize şi strategii ale politicii culturale? Intelectualul
român, cînd e vorba de eminescu, simte enorm, reto-
rizează monstruos şi se înconjoară mai lesne cu norii
de tămîie ai adoraţiei, decât cu liniştea de bibliotecă a
studiului aplicat.”

Deşi este de profesie eminescolog, Ioana Bot n- a
înţeles ce înseamnă eminescu pentru cultura noas-
tră. Şi în loc să se se simtă jenată că îi lipseşte sensi-
bilitatea necesară ca să se pronunţe în această
problemă – aflându- se în situaţia unui muzician care
n- ar avea ureche muzicală – îl persiflează ea pe inte-
lectualul român, adică pe oameni ca Titu Maiorescu,
george Călinescu, Tudor Vianu, Ion Negoiţescu,
edgar Papu, Zoe Dumitrescu- Buşulenga, definind
aptitudinea de a admira ca pe o caraghioasă învălui-
re în norii de tămâie ai admiraţiei. 

În primii ani ai secolului douăzeci şi unu s- a
împlinit visul lui Constantin Noica. Şi visul meu. Din
iniţativa lui eugen Simion, care este un paznic de far,
şi cu contribuţia unui mare grafician, Mircia Dumi-
trescu, au apărut, în aproximativ patruzeci de volu-
me, reproduceri perfecte ale tuturor manuscriselor
din lada lăsată de eminescu, cu peste un secol în
urmă, în grija lui Titu Maiorescu. 

Nu i- a fost uşor lui eugen Simion să pună în
mişcare uriaşa maşinărie a birocraţiei ca să obţină
fondurile necesare şi să constituie grupul de specia-
lişti de care era nevoie pentru realizarea acestei opere
editoriale. Dar a reuşit. În ceea ce mă priveşte, cre-
deam că va primi un premiu naţional pentru această
izbândă, că va fi sărbătorit cu flori şi şampanie. S- a
întâmplat însă exact invers:

„DeNuNţ PeNAl în urma fapelor săvârşite de
numitul eugen Simion, cu domiciliu necunoscut, pen-
tru următoarele motive:

În fapt, numitul eugen Simion a coordonat, con-
dus şi administrat un proiect de editare într- o ediţie
de specialitate, numită «ne varietur», adică definitivă,
a caietelor rămase de la Mihai eminescu, în total
aproximativ 14.000 de pagini scrise de mână.

În conformitate cu declaraţiile numitului făcute
pentru agenţia de ştiri Mediafax în data de 8 ianuarie
2008, volumele realizate în intervalul 2005- 2008 în
cadrul acestui proiect au fost realizate folosind un
«scanner performant», cumpărat din fonduri în valoa-
re de 90.000 dolari SuA, alocaţi de Ministerul Cultu-
rii în 1999.

este de notorietate publică (în urma discutării
în Parlament) faptul că acest proiect a costat bugetul
de stat peste două milioane de dolari până astăzi.

În fapt, costul producerii de facsimile în aceleaşi
condiţii ca şi cele produse în
cadrul proiectului numitului nu
depăşeşte, ca ordin de mărime,
câţiva dolari per pagină.

[…] faţă cu aceste împreju-
rări, consider neîndoios că faptele
numitului eugen Simion în coor-
donarea, conducerea şi adminis-
trarea acestui proiect constituie
fapte de corupţie în conformitate
cu legislaţia în vigoare, şi vă soli-
cit să declanşaţi urmărirea
penală în acest caz.” − Mircea
Popescu.

Cine este Mircea Popescu?
este cineva străin de lumea cărţii
care crede că realizarea unei edi-
ţii anastatice înseamnă un fel de
tragere la xerox. În realitate este
vorba de o performanţă tipografi-
că. Copiile manuscriselor emines-
ciene sunt identice cu originalele,
oferindu- ţi posibilitatea de a
vedea până şi culoarea cernelii
folosite de eminescu, porozitatea
hârtiei, liniile fine specifice caietelor dictando, însem-
nările făcute cu creionul. În plus, fiind inteligent,
scannerul a corectat curbura care apare la foile lega-
te sub formă de caiete atunci când cineva le pregăteş-
te pentru scanare fără să le desprindă din legătura
lor. Bazându- se pe zvonuri, acest Mircea Popescu
pretinde că s- au cheltuit cu totul 2.000.000 de dolari,
adică de trei ori mai mult decât s- a cheltuit în realita-
te. Dar chiar 2.000.000 să fi fost, această sumă n- ar fi
reprezentat decât o cheltuială de 10 cenţi pentru fie-
care locuitor al ţării!

Spre deosebire de Mircea Popescu, care a stat şi
a calculat, pe bază de zvonuri, cât a costat proiectul,
eu m- am grăbit să- mi procur volumele de manuscrise.
le- am adus nerăbdător acasă şi, în fiecare noapte, îmi
petrec câteva ceasuri citind versuri şi însemnări, frag-
mente de proză şi de piese de teatru, traduceri şi ver-
suri populare scrise de mâna lui eminescu. Vecinii
care văd fereastra de la camera mea luminată la ore
târzii ar putea crede că tipăresc bani sau că am
întâlniri secrete. N- ar fi exclus ca şi SRI- ul să intre în
alertă. Dar îndeletnicirea mea este cu totul inofensi-
vă. Reconstitui, înfiorat de emoţie, ceva din spectaco-
lul gândirii eminesciene.

Deşi avea un scris ordonat, de elev conştiincios,
eminescu gândea continuu şi efervescent. Se poate
vorbi în cazul său de un dramatism al exprimării.
frazele care îi scăpau de sub control şi urmau o logi-
că proprie erau tăiate şi rescrise. la fel se întâmpla
cu cele care simplificau o idee, sacrificând nuanţele.
Se simte pretutindeni autoritatea de fier cu care
poetul obliga limbajul să- i exprime viziunea. Dar se
simte şi tandreţea sa faţă de cuvinte.

eminescu elibera cuvintele din reţeaua de obli-
gaţii pe care le aveau în comunicarea convenţională
dintre oameni. le restaura înţelesul originar. Nu
întâmplător pe unele le caligrafia separat, rotun -
jindu- le literele cu voluptate. Îi plăcea, în mod evi-
dent, să vadă cum arată şi, probabil, şi să audă cum
sună. Mi- l închipui pronunţându- le cu pauze între
silabe, ca pe o frântură de cântec. 

Mă impresionează îndeosebi grija cu care folo-
sea poetul cuvintele limbii române, limbă pe care o
folosesc şi eu azi. Nu făcea niciodată risipă de cuvinte
şi nici nu le bagateliza, cheltuindu- le pentru exprima-
rea cu nonşalanţă a unor banalităţi, ca atâţia autori
de versuri din vremea noastră. M- am săturat să aud
cântece de genul „Chiar nu ştiu ce e cu mine/ Mi s- a
pus pata pe tine”. Mă întorc fermecat la versurile emi-
nesciene: „Adormind de armonia/ Codrului bătut de
gânduri/ flori de tei deasupra noastră/ Or să cadă
rânduri- rânduri.” 

Codru bătut de gânduri… chiar dacă ar fi creat
doar această combinaţie de cuvinte, eminescu tot ar
fi meritat un loc în istoria literaturii române. Dar a
creat atât de multe, de o frumuseţe îmbătătoare, încât
se pune problema ca istoria literaturii române să
merite ca el să facă parte din ea.

Poeme pe care le ştiu pe de rost din copilărie şi
al căror curs mi se părea definitiv
stabilit, ca mersul stelelor pe cer,
puteau fi şi altfel. este tulburător
să văd nebuloasa de cuvinte din
care s- au constituit Ce te legeni,
codrule sau o, mamă… Să văd,
de fapt, chiar constituirea lor.

Din când în când răzbat în
camera mea de lucru vociferările
perturbatoare ale unor oameni
prozaici. Îl „aud”, de exemplu,
perorând arţăgos şi insinuant pe
Costi Rogozanu:

„eugen Simion şi scandalul
eminescului electronic. Cel mai
bun subiect cultural al anului.
Ştiti de ce? Pentru că sunt sigur
că oamenii din Academie părtaşi
la toată maimuţăreala «electroni-
că», complet ineficientă, nici
măcar nu înţeleg ce au greşit, nici
nu aveau habar ce ar fi trebuit să
facă. Şi nu pentru că nu fac parte
din epoca online.

Ci pentru că nu au citit
ce- au făcut alţii în domeniu, pentru că, în general, nu
urmăresc nimic din ce fac alţii, pentru ei «academis-
mul» este închiderea în spatele unor uşi… Dar banii
au fost buni şi mulţi, aşa că ignoranţa s- a întrepă-
truns armonios cu prosperitatea. Povestea intelectua-
lului român de succes.” 

Să nu ai o operă proprie şi să vorbeşti cu dispreţ
despre „oamenii din Academie”. Să le dai lecţii, în loc
să înveţi de la ei! este şi acesta un mod de a deveni
cunoscut.

A fost moda contestării lui eminescu. Acum este
moda contestării celor care îl editează pe eminescu.
unii autori obscuri îşi fac în ultima vreme un mod de
a deveni vizibili din contestarea poetului şi a celor
pasionaţi de opera lui. este inevitabil să se întâmple
aşa, fiindcă, dacă s- ar contesta ei între ei, ar rămâne,
în continuare, scufundaţi în anonimat. Ca firele de
praf care prind viaţă în imperiul unei raze (cum
spune eminescu însuşi într- un poem), aceşti contesta-
tari trăiesc şi ei o clipă de glorie intrând în raza ope-
rei eminesciene. r

Alex Ştefănescu
Unde este şampania pentru
Eugen Simion?

n Literatura română după o revoluţie

euGen simion

Deşi este de profesie eminescolog,
Ioana Bot n- a înţeles ce înseamnă

Eminescu pentru cultura noastră. Şi
în loc să se se simtă jenată că îi

lipseşte sensibilitatea necesară ca să
se pronunţe în această problemă –

aflându- se în situaţia unui muzician
care n- ar avea ureche muzicală – îl

persiflează ea pe intelectualul român,
adică pe oameni ca Titu Maiorescu,
George Călinescu, Tudor Vianu, Ion

Negoiţescu, Edgar Papu, Zoe
Dumitrescu- Buşulenga, definind
aptitudinea de a admira ca pe o

caraghioasă învăluire în norii de
tămâie ai admiraţiei.
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Iată- l ajuns, pe Nicolae Breban, şi la 80 de
ani! greu de crezut… De când i- am
deschis prima carte, m- a fascinat acea
gândire vie, mereu la pândă, acel mod de a

privi realul dintr- o perspectivă mobilă, nepermi -
ţându- i să împietrească într- un nomenclator rigid,
oricât de autoritar sau de prestigios ar fi acesta.
Orice pagină din cărţile lui Nicolae Breban se opune
de la sine stereotipiilor, sfidează lenea gândirii, obli-
gă cititorul la o permanentă repliere. Atitudinea
narativă este dată de o privire mereu iscoditoare,
dublată de o minte care ridică, fără încetare, între-
bări. Întrebări peste întrebări. Nimic nu este alb sau
negru, bun sau rău, moral sau imoral. Opera lui Bre-
ban te învaţă, în mai mare măsură decât a oricărui
alt scriitor român, că valorile autentice nu sunt un
set de inerţii stabilite prin tradiţie, că ele trebuie
cucerite şi asumate mereu pe cont propriu. De aceea,
personajele sale sunt mereu firi sucite, au psihologii
contorsionate, „abisale”, cum s- a spus încă de la
romanul de debut, Francisca, ascund, ca o matrioş-
kă, personalităţi aparent, doar aparent contradicto-
rii, provoacă viaţa şi se pun mereu în probă; ele se
caută pe sine, într- o confruntare nu cu regulile socie-
tăţii ori cu intemperiile istoriei, ci cu propriul model,
cu propriul tipar ideal. 

Ce aş putea spune despre omul Breban? Omul
nu se deosebeşte cu nimic de scriitor; Nicolae Breban
vorbeşte aşa cum scrie. este primul lucru pe care
l- am constatat când l- am cunoscut. Rar am văzut o
persoană mai cucerită de marile sale teme, mai ener-
gică, rar am reuşit să mă vitaminizez, să capăt poftă
de scris, să simt că am forţă să- mi duc mai departe
proiectele într- o măsură egală ca atunci când am
reuşit să stau, mai pe îndelete, cu Nicolae Breban la
o şuetă. glumind, aş spune că mi s- a întâmplat să- l
vampirizez în câteva rânduri… Autorul Buneivestiri
trăieşte permanent în spaţiul exigent şi protector al
literaturii. Ca nimeni altul, este el însuşi o plăsmui-
re a propriului scris, singura sa certitudine, singura
miză, singura ambiţie, singura cale. De aceea, a avut
inconştienţa sau curajul sau nonşalanţa de a- şi con-
strui o viaţă romanescă, oricum, doar banală nu. A
publicat, într- o perioadă nefavorabilă gândirii libere,
înainte de 1989, romane inevitabile, aş spune, pen-
tru oricine are pretenţia de a se ocupa de literatura
română, obligatorii, rapid clasicizate, o serie de capo-
dopere, începând cu În absenţa stăpânilor, conti-
nuând cu animale bolnave, Îngerul de gips, Bunaves-
tire, don Juan, drumul la zid. Nu a fost uşor, iar
numele său îmi vine printre primele în minte atunci
când simt nevoia să temperez scepticismul celor care
întreţin o zarvă prostească pe marginea unei idei
aruncate în grabă, precipitat, de un savant precum
Ioan Petru Culianu, legată de „Siberia spiritului” în
perioada postbelică. Întreb şi eu: dacă în timpul
comunismului nu au apărut mari scriitori şi mari
opere, au apărut aceştia/ acestea de 25 de ani încoa-
ce, când libertatea nu mai e îngrădită? Suntem noi
mai liberi, azi, decât erau câţiva mari creatori,
într- un regim opresiv? Aparent da, în esenţă, nu,
pentru că nu mai suntem în stare să ne instituim
propria libertate. Şi totuşi, unde este poetul de fac-
tura lui Nichita Stănescu ivit în ultimul sfert de
secol, unde este criticul cu autoritatea lui eugen
Simion sau a lui Nicolae Manolescu, unde sunt pro-
zatorii de amplitudinea şi complexitatea unor Nico-
lae Breban, Marin Preda, D.R. Popescu sau Ştefan
Bănulescu? Ne place sau nu, ne convine ori ba, tot
aceştia rămân marii scriitori, obligatorii în orice
canon, oricât de strict ar fi el. 

Pe Nicolae Breban l- am citit din primul an de
facultate, aşa cum i- am citit pe marii scriitori: de la
primul la ultimul titlu. În cazul său, mai mult poate
decât în al oricărui alt romancier postbelic, acest
exerciţiu de fidelitate este obligatoriu. Romanele
sale nu sunt indiferente unul faţă de altul, ci comu-
nică, toate, între ele, alcătuind un sistem omogen, în
care fiecare piesă este necesară şi contribuie la
armonia întregului. De altfel, Breban a avut încă de
la primele cărţi ambiţia operei monumentale,
displăcându- i fragmentarismul şi proiectele care în -
cep ambiţios, dar sucombă levantin. Romanele care

au apărut până în 1990, după care cititorii săi fideli
de până atunci încă mai suspină nostalgic, în care
marile sale teme sunt clar delimitate, reprezintă un
reper nu doar pentru literatura română a ultimei
jumătăţi de secol, ci şi pentru opera ulterioară a
scriitorului. Cărţile publicate în ultimii douăzeci şi
ceva de ani pierd mult dacă sunt citite „în sine”, fără
a fi raportate la întregul operei brebaniene. Mai
mult decât înainte, scriitorul a început să se întoar-
că din ce în ce mai des la
propriile creaţii, să le lege
într- un silogism epic nu
întotdeauna facil de sesi-
zat. Cine nu proiectează
însă personajele, cazurile
contorsionate, acţiunile
din ultimele isprăvi epice
ale autorului la vechile
sale realizări pierde imagi-
nea de ansamblu, pierde
poate chiar şi „calea de
acces” către nucleul acestei
opere majore. De aceea, în
ultimele decenii scriitorul
pare preocupat de trilogii
şi tetralogii, de proiecte
ambiţioase, majore, apte
să rezolve, adâncindu- le,
sucindu- le pe toate feţele,
storcându- le de ultimele
resurse de semnificaţie,
imprimându- le forma unor
scenarii inedite, temele
obsesive sedimentate în
cărţile din prima parte a
creaţiei sale. În acest sens,
lectura unui nou roman al
lui Nicolae Breban obligă
la o relectură, fie şi virtua-
lă, a celorlalte. Mai curând
decât Dostoievski sau Tho-
mas Mann, Nicolae Breban a devenit principala refe-
rinţă, obligatoria referinţă pentru cel care vrea să
perceapă, la justa lor valoare, noile proiecţii epice ale
lui Nicolae Breban.

există voci care se plâng de monotonia sau
chiar redundanţa tematică a scrisului lui Breban;
da, e adevărat, au întru totul dreptate, au, cum se
spune, dureros de multă dreptate, dar… numai atât!
numai atât: dreptate! Ce să fac eu, ce să faceţi dum-
neavoastră cu dreptatea aceasta? un mare scriitor,
care şi- a inventat o lume doar a lui, cu relaţii speci-
fice, cu personaje recognoscibile, cu tensiuni imposi-
bil de epuizat nu are cum, nu are de ce să se inven-
teze de fiecare dată; ar fi semn de inconsecvenţă faţă
de propriul univers ficţional, ar reprezenta o evada-
re din propriul registru, din propriul teritoriu obse-
siv. Marile teme ale romanului (care sunt absolut
numărabile, ca să spun aşa) nu se identifică prin
„exotismul” lor sau prin „ineditul” lor, ci prin curajul
de a atinge teritorii esenţiale ale omenescului; proza-
torii mari cu adevărat sunt, după cum nu oboseşte să
o repete Nicolae Breban, nu cei care scriu bine, capa-
bili de rafinament, de virtuozitate pe spaţii mici, ci
doar cei care îndrăznesc şi au forţa să atace temele
mari, teritoriile profunde, abisale (cuvânt inevitabil)
ale acestui fascinant univers interminabil care este
omul. De aceea, îmi imaginez literatura română fără
preţiosul, ultra- talentatul Mateiu I. Caragiale, dar
nu mi- o pot imagina fără greoiul Rebreanu, fără
Sadoveanu, Hortensia Papadat- Bengescu. Sau fără
Marin Preda. Sau, desigur, fără Nicolae Breban.
fără unul din aceşti mari creatori s- ar căsca un gol
imens, s- ar face curent în literatura română. Prin
urmare, revenirea în spirală a autorului animalelor
bolnave la aceleaşi vechi obsesii (tema puterii,
relaţia ucenic- maestru, călău- victimă etc.) reprezin-
tă o tentativă nu de a epuiza aceste tipare etern ome-
neşti, ci un efort de a le nuanţa, de a le aproxima,
care porneşte de la certitudinea că ele sunt inepuiza-
bile. literatura nu le poate „rezolva”, dar le poate
reformula permanent taina. De aceea, cărţile lui
Breban nu explică nici istoria, nici tiparele compor-

tamentale şi de caracter indiferente la contextul
social, ci le chestionează permanent. Marea miză a
scrisului brebanian nu este de a explica sau, cu atât
mai puţin, de a ilustra sau de a „descrie” un anumit
mecanism social, o epocă istorică, un sistem politic;
autorul nu îşi propune să facă nici frescă socială, nici
parabolă subversivă, nici roman pictural, de caracte-
re. Ceea ce impresionează în opera lui Breban este
că ea atacă marile mituri ale omului, „dincolo de

mode şi de timp”; că ea s- a
scris mereu indiferentă la
contextul politic, social,
ideologic, impunându- şi un
climat de perfectă normali-
tate. A acorda mai vechilor
romane brebaniene mize
subversive faţă de regimul
comunist înseamnă a le
coborî miza. De două dece-
nii, scriitorul are puterea
de a rămâne indiferent,
monstruos de indiferent
pentru unii, faţă de gustul
noilor cititori, faţă de noile
coduri de lectură, faţă de
recentele reţete care
garantează succesul. Da,
Breban este un scriitor
care nu îşi mai pune pro-
blema cititorului sau care,
cel puţin, impune o relaţie
abrazivă, exigentă cu aces-
ta. Nu îl linguşeşte, nu îi
iese în întâmpinare. Dim-
potrivă, îl pune permanent
la încercare, îl obligă să se
ridice la nivelul său. O ati-
tudine, să recunoaştem,
aparent sinucigaşă în aces-
te vremuri. Doar că scrisul
marilor creatori nu vizează

niciodată prezentul, ci viitorul. O ştiau foarte bine
anticii, o uităm cu nonşalanţă şi superficialitate noi.

Nu cred că poate contesta cineva cu argumente
solide, demne de luat în seamă, faptul că Nicolae
Breban este unul dintre cei mai importanţi roman-
cieri ai literaturii române din ultima jumătate de
secol. În plus, este singurul autor din generaţia ’60
care nu doar că nu a suferit, în ultimele două dece-
nii, de pe urma unor blocaje de inspiraţie (termen
care, de altfel, nu îi este pe plac), dar şi- a înteţit rit-
mul scrisului. Breban reprezintă cazul, atipic în lite-
ratura română, al scriitorului obsedat de propria
operă, al celui care are ambiţia de a- şi construi opera
ca un tot unitar, ca un templu. De aceea, cărţile sale
comunică între ele, reiau aceleaşi mari teme: relaţia
dintre ucenic şi maestru, dintre călău şi victimă,
voinţa de putere, amoralitatea, pe filieră dostoiev-
skiană. Prin urmare, fiecare nou roman pretinde o
lectură atentă şi un efort comprehensiv ceva mai
special; încadrarea sa în corpus- ul întregii opere a
lui Breban devine aproape obligatorie, întrucât exis-
tă o anumită gradare semantică, o dispunere silogis-
tică a cărţilor. este acesta un motiv pentru care, în
ultimii ani, critica nu a mai ţinut pasul cu debitul
marelui scriitor, s- a consolat să se refere la capodo-
perele mai vechi (În absenţa stăpânilor, animale bol-
nave, Îngerul de gips, Bunavestire, don Juan, dru-
mul la zid rămân mereu titluri de referinţă) sau, şi
mai grav, a mimat lectura, oferind verdicte superfi-
ciale şi leneşe. 

Nicolae Breban este unul dintre marii roman-
cieri europeni. Acest lucru ar trebui rostit cu respon-
sabilitate şi fără complexe. Citit în întregime, peste
o vreme, el va fi, cu siguranţă repus în drepturi.
Drepturi pe care nu i le contestă serios, de fapt, nici
azi, decât chibiţii şi rău- voitorii, pricepuţi la ironii
grăbite şi la îndemână, dar incapabili nu spun de
creaţie monumentală, ci baremi de admiraţia faţă de
aceasta.

la mulţi ani şi la cât mai multe cărţi, Nicolae
Breban! Spre binele literaturii române, care traver-
sează, chiar în această perioadă, o criză a ficţiunii! r

Bogdan Creţu
NICOLAE BREBAN – 
certitudinea operei

Nicolae Breban este unul dintre marii
romancieri europeni. Acest lucru ar
trebui rostit cu responsabilitate şi
fără complexe. Citit în întregime,

peste o vreme, el va fi, cu siguranţă
repus în drepturi. Drepturi pe care nu

i le contestă serios, de fapt, nici azi,
decât chibiţii şi rău- voitorii, pricepuţi

la ironii grăbite şi la îndemână, dar
incapabili nu spun de creaţie

monumentală, ci baremi de admiraţia
faţă de aceasta.

Nicolae Breban • 80Nicolae Breban • 80
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„Instinctul în cultură. după felul cum
sunt accentuate aceste două substanti-
ve abstracte putem deduce nu numai
profilul spiritual al unei epoci dar, nu

rareori, şi panta ascendentă sau descendentă a miş-
cării culturii”. Cu această axiomă marcat nietzs-
cheană îşi începe Nicolae Breban rafinatul exerciţiu

hermeneutic consacrat culturii europene din Fr.
nietzsche. maxime comentate (editura fundaţiei
Culturale Ideea europeană, 2004), carte în care
reflecţiile gânditorului german filtrează o viziune

culturală superioară, o identitate culturală noncon-
formistă, articulată de instinctul „depăşirii” şi de
artisticitate. Altfel spus, o personalitate dezvoltată
nietzschean, graţie afinităţii structurale cu gândito-
rul de la Röcken. 

Prezenţă organică în materia romanescă bre-
baniană, gândirea nietzscheană suportă aici un mul-
tiplu proces de personalizare, deoarece Nicolae Bre-
ban nu numai că selectează şi traduce câteva zeci de
aforisme nietzscheene, ci le şi comentează erudit
într- un perimetru cultural amplu, cu referinţe preci-
se şi deseori surprinzătoare, extinzându- le mai apoi
sensul în teze îndrăzneţe, radicale (construite mai cu
seamă în siajul afinităţilor dintre reflecţiile nietzs-
cheene şi personajele create de Dostoievski), ce con-

firmă profilul de „dinamită”, asumat de Nietzsche în
ecce homo şi inspirat de personalitatea accentuată a
romancierului român.

Coincidenţa şi depăşirea sunt reafirmate de
fiecare secvenţă nietzscheană comentată. Astfel,
criza valorilor, constatată de către filosoful german
în veacul său şi amplificată în cel următor, îi furni-

zează lui Nicolae Breban
pivotul necesar pentru
configurarea unei viziuni
critice asupra evoluţiei
civilizaţiei în postmoder-
nitate. Critica nietzschea-
nă a suprainstanţelor bo -
varice (religie, morală, şti-
inţă, adevăr), adică a
instanţelor ce- şi exercită
puterea ca dominaţie in -
vadând fiinţa umană cu
imagini, se prelungeşte la
Nicolae Breban într- o ne -
încredere lipsită de conce-
sii faţă de orice ideologie,
faţă de orice ficţiune ce
oferă iluzia stabilităţii
fiinţei. Pe o logică parale-
lă, elogiul individualităţii
şi aristocratismul funciar,
impecabil translat în
cadrele unui estetism dio-
nisiac, impregnează obse-
siv ficţiunile brebaniene şi
profilul public al omului
de cultură Nicolae Bre-
ban, în vreme ce preemi-
nenţa artisticităţii în ra -

port cu ştiinţa, raţionalismul sau politica, capacita-
tea ei de a acţiona dincolo de bine şi de rău infuzea-
ză un program cultural şi existenţial afirmat con-
stant de către scriitorul român. 

Suprema conjuncţie dintre friedrich Nietzsche
şi Nicolae Breban rămâne arta, formă a „voinţei de
putere” în termenii filosofului german, conceptuali-
zată neoromantic de scriitorul român într- o ecuaţie

complexă, în care intră instinctul creator, „singură-
tatea teribilă”, spiritul constructiv, o disciplină anco-
rată etic şi, dincolo de orice altceva, orgoliul, „ca o
virtute care te ajută să- ţi asumi sarcini mari” şi care
„poate sta la baza unor creaţii ample, de înaltă
valoare”. Altfel spus, un hybris deloc străin lui frie-
drich Nietzsche, deloc străin lui Nicolae Breban…

,,toate marile puteri spirituale exercită, pe
lângă acţiunea lor eliberatoare, şi una opresivă”, con-

stata Nietzsche în ome-
nesc, preaomenesc, con-
ştient de puterea ce acom-
paniază un asemenea
hybris al instanţelor cultu-
rale. urmarea axiomei
nietzscheene preluate ma -
siv în postmodernism, şi
care postulează incidenţa
generală a interpretărilor
în detrimentul faptelor,
este că orice interpretare
reprezintă un act de înstă-
pânire şi de subjugare. De
aici, silogistic, rezultă că
totul este demers de pro-
movare ca putere, inclusiv
discursul nietzschean, in -
clusiv discursul breba-
nian… o putere creatoare,
a cărei vitalitate se va per-
petua peste vremuri. r

Constantina Raveca Buleu
Afinitate şi depăşire  
(Nicolae Breban în dialog cu 
Friedrich Nietzsche)

Prezenţă organică în materia
romanescă brebaniană, gândirea

nietzscheană suportă aici un multiplu
proces de personalizare, deoarece

Nicolae Breban nu numai că
selectează şi traduce câteva zeci de

aforisme nietzscheene, ci le şi
comentează erudit într- un perimetru
cultural amplu, cu referinţe precise şi
deseori surprinzătoare, extinzându- le

mai apoi sensul în teze îndrăzneţe,
radicale.

Nicolae Breban este un mare Domn, un Suflet
mare, o Pasăre rară care „zboară în bătaia săgeţii”.
Ca romancier cred că e de talia lui Rebreanu, ca
Român pare a fi de statura lui Iorga. Mare păcat
pentru România că nu are doar 20, doar 30, doar
40, doar 50 de ani.

Sorin Ilieşiu

Autorul BunEiVESTiRi şi BoGDAn creţu

BoGDAn creţu, D.r. popescu, nicolAe BreBAn şi vAsile spiriDon

BreBAn şi mArin preDA
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„eu sunt un destin”, spune Nietzs-
che peremptoriu în ecce homo,
sugerând că există, în jurul lui şi
al nostru, două feluri de oameni

sau creatori. Pentru primii dintre ei, trecutul se com-
pune din suma aleatorie a întâmplărilor care l- au
jalonat. Istoria factuală, nesistematizată procedează
în acest fel, aglomerând abuziv fapte peste fapte,
evenimente peste evenimente, fără ca ele să fie, în
vreun fel sau altul, legate între ele. Cea de a doua
categorie de oameni restructurează calitativ trecutul
prin intermediul prezentului pe care- l trăiesc. În
cazul lor, nu aleatoriul evenimentelor trecute deter-
mină istoria şi substanţa ei intrinsecă, ci ordonarea
lor în funcţie de un prezent care le semantizează. 

Pentru cei dintâi, istoria rămâne, esenţial, stu-
poare, fiindcă e dezordonată; reacţia cea mai cunos-
cută, din modernism, la această anxietate a incom-
prehensibilului derivă din declasarea istoriei în
raportul cu plenitudinea dintâi, adică cu mitul. Pen-
tru freud – vorbă superbă, una dintre cele mai pro-
funde ale secolului XX –, istoria e o maladie a mitu-
lui, ceea ce înseamnă, în ultimă instanţă, două
lucruri. Primul, că dispunem, compensativ, de o cer-
titudine a certitudinii, pe care ne- am construit- o
pentru a ne sustrage arbitrariului aleatoriu: mitul e
acolo, străluceşte, e plenar şi limpid, tot ce avem de
făcut este să ne apropiem de el şi să ni- l asumăm,
indiferent de ororile în care ne- a aruncat sau ne ţine
prizonieri istoria. Al doilea lucru e de ordin terapeu-
tic, fiind de sorginte neoplatonică, creştină sau gnos-
tică, ceea ce îngăduie şi legitimează exerciţiul her-
meneutic ca practică soteriologică: raportul dintre
mitul perfect şi istoria fisurată e raportul dintre cor-
pul imperfect, supus duratei, şi gândirea perfectă,
sustrasă oricăror determinisme. Consecinţa e că
moartea – sau extincţia – nu sunt cuvinte care apar-
ţin mitului, ci istoriei. Aşa cum obişnuim să spunem,
istoria macină, mistuie forme, roade şi distruge
lucruri deja născute. Marile complexe ale modernită-
ţii (absurdul, existenţialismul, angoasa) sunt decan-
tate din istorie şi reprezintă metastaze intelectuale
ale ei. la fel şi expresiile sale politice: sionismul,
naţionalismul, comunismul, toate pornesc din voinţa
surmontării relativului aleatoriu oferit de istorie şi
de la necesitatea compensatorie a unei permanenţe. 

Nu aceasta e şi concepţia lui Nietzsche, pentru
care istoria reprezintă un dublu atentat: la adresa
gândirii şi la aceea a vieţii. Cramponarea de trecut
nu ne lasă să trăim sau să gândim, ea fiind, indife-
rent de circumstanţe, un viol sau o inadecvare în
raport cu singurul drept fundamental de care dispu-
ne un organism biologic, acela de a creşte energetic
la infinit şi de a se bucura, prin însăşi această infini-
titate, de libertate. „Cultura istorică este, efectiv, un
fel de cărunţeală din naştere”, scrie Nietzsche în cea
de a doua consideraţie inactuală, despre foloasele şi
daunele istoriei pentru viaţă. excesul de istorie –
spune el tot acolo – devalorizează prezentul, exacer-
bând epigonismul şi conştiinţa inferiorităţii pe care
el o legitimează. Pentru un epigon, istoria e întot-
deauna paradigmă sau excelenţă, are valoare de
„model”, pe când prezentul chirceşte, demoralizează.
Nu întâmplător – spune Nietzsche – ştiinţa trecutu-
lui sau a istoriei e maestra tuturor abuzurilor prin
intermediul cărora şcoala devine instrument disci-
plinar în economia unei generaţii, învăţăturile isto-
rice fiind „ultilizate pentru a frânge nonconformis-
mul natural al tineretului”, pentru a- i „desprinde” pe
tineri de „maturitatea bărbătească a egoismului” de
care au nevoie pentru a urca pe creasta trecutului,
creând, dacă e nevoie, chiar împotriva acestuia, sau
în răspăr cu el.

Parabola celor trei metamorfoze din aşa
grăit- a Zarathustra arată că mai există încă un peri-
col al trecutului, în afara celor deja menţionate, el
apărând la nivelul secund al parabolei, atunci când
„cămila” („fiinţă împovărată”) se revoltă împotriva
propriei sale condiţii şi devine „leu”. Acesta nu creea-
ză încă valori, spune Nietzsche, fiindcă e predetermi-
nat de trecut, facultate retroactivantă care- l
limitează. Într- adevăr, obsesiva preocupare a „leu-
lui” este aceea de a nu mai fi „cămilă”, de a se diso-

cia de un statut anterior, prejudiciant. În loc să pri-
vească, semeţ, doar înspre viitor, „leul” priveşte,
peste umăr, la trecut, ca şi cum ar avea o nălucă în
urmărire. el e, în termeni nietzscheeni, o fiinţă
secondată de o „umbră”: o lumină care nu e, încă,
integral lumină, fiindcă are ceva opac în substanţa
ei, care o ţine în loc, o ancorează.

O a treia accepţiune a trecutului, mult mai
suplă decât celelalte (şi mai relevantă pentru epocile
culturale care- i vor succeda filosofului) derivă din

histrionism. Trecutul poate fi opresiv la nivel subtil
– se sugerează în Zarathustra – şi prin intermediul
automitizării: te uiţi la tine ca la o operă rotundă,
împlinită, ceea ce înseamnă că- ţi pui ego- ul deasupra
fluxului istoric, deasupra tuturor determinaţiilor.
Hegel a procedat în acest fel, concepând istoria ca
teleologie a Raţiunii. firile accentuate fac, adesea,
această greşeală: de a considera că istoria se termi-
nă în ele însele, că tot ce a fost în trecut nu s- a
întâmplat decât pentru confirmarea propriului lor
eu, emancipat de orice deter-
minaţie. Poţi scăpa de acest
orgoliu – sugerează Nietzsche
– prin histrionizare. „Maimu-
ţa”, de care se face atâta caz în
Zarathustra, intră în această
logică: te eliberezi de tensiu-
nea propriei tale fiinţe sau de
aceea a istoriei caricaturizân -
du- te sau caricaturizând- o.
Devenind „sclavul” maimuţei
care eşti, slujind- o cu ardoare,
chiar iubind- o.

Ca urmare, derizoriul –
şi autoderizoriul – „sclavaju-
lui” reprezintă maxima probă
de rezistenţă sau de libertate
la care se poate preta un om
sau un fenomen de cultură.
Prin intermediul ei, te des -
prinzi de tot ce- i inhibant, de
strivitor în jurul tău, fie el
fenomen sau chiar instanţă
metafizică. există o tensiune
esenţială, ireductibilă, între
histrionism şi „absolut”, aşa
cum demonstrează şi Sartre,
în diavolul şi bunul dumnezeu: în prezenţa, ipoteti-
că doar, a unui divinităţi normative, histrionismul
îşi pierde substanţa, devine doar teatru jalnic, comi-
cărie. Dimpotrivă, garanţia histrionului e golirea
cerului de sens şi de gesturi punitive. De altfel, e
ceea ce observase şi Ivan, într- o discuţie cu Alioşa,
din Fraţii Karamazov: „totul e permis” se întâmplă
doar atunci când cerul nu răspunde; constatare tri-
stă, de altfel, pentru fratele cel tânăr... 

În mod paradoxal, şi oarecum invers de cum
am fi îndreptăţiţi să credem, nu vocaţia de „stăpân”
elucidează valoarea intrinsecă a unui om, ci aceea de
a fi „sluga” stăpânului care ar fi putut să devină.
Putere au doar aceia care trec dincolo de fascinaţia
pe care ea o exercită, făcând acest lucru prin
(auto)flagelare. Cel mai important dintre romanele
scrise de către Nicolae Breban, Bunavestire (1977,
1994) se înrădăcinează în acest paradox, grobei
fiind, la tot pasul, „maimuţa” profetului spre care

aspiră. el nu are instinct de
stăpân, ci vocaţie histrionică
de „slugă”. O chiar spune: „eu,
de exemplu, m- am născut,
simt tulbure asta, să fiu
slugă.”

În planul diacroniei for-
ţelor plăsmuitoare ale istoriei
şi ale culturii, postmodernis-
mul a împlinit modernismul
nu negându- l, ci oferindu- i ca
oglindă o imagine histrionică
de sine. Acesta e motivul pen-
tru care cele două viziuni şi
curente nu pot fi contrapuse
una celeilalte, ci înţelese prin
complementaritate unilatera-
lă: modernismul a avut nevoie
de postmodernism pentru a se
împlini, pentru a se verifica de
sine prin ludic şi histrionizare.
Breban sugerează o asemenea
lectură a Buneivestiri, prin
retroactivare (în Confesiuni
violente). Bunavestire – spune
el – nu a conceput doar un per-
sonaj (Traian liviu grobei), ci

şi o tehnică narativă aparte, prin intermediul căreia
autorul (Breban) a acţionat împotriva omului Bre-
ban, care scria: „În loc să iau distanţă faţă de ideile
unui personaj, cum o face autorul clasic, eu am
intrat în pielea lui, ca în orice roman postmodernist.
[Subl. n., Şt.B.] Când vorbea farca, sau vorbea gro-
bei, eu gândeam cu ei. Dar, în acelaşi timp, în alte
zone ale romanului, luam distanţă faţă de ei, la
modul caricat uneori.”

un singur comentariu, nu neapărat concluziv,
ci germinativ: drumul regal care se deschide înspre
postmodernism în literatura română porneşte nu
numai din lunedişti sau experimentalişti (în accep-
ţiunea lui Mincu), ci, oarecum surprinzător, şi din
grobeiul lui Breban. e o ipoteză care merită să fie
verificată, aprofundată... r

Ştefan Borbély
Despre trecut şi trecuturi 
(sau pledoarie mascată pentru postmodernism)

Drumul regal care se deschide înspre
postmodernism în literatura română
porneşte nu numai din lunedişti sau
experimentalişti (în accepţiunea lui
Mincu), ci, oarecum surprinzător, şi
din Grobeiul lui Breban. E o ipoteză

care merită să fie verificată,
aprofundată...

Nicolae Breban • 80Nicolae Breban • 80

BreBAn, euGen simion, DAniel cristeA enAche şi Alex şteFănescu

cu AurA christi, BoGDAn creţu, euGen neGrici şi răzvAn voncu



21

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

FEBRUARIE 2014

Toate căile, nu doar literare, se pare că
duc la roman. Iar în romanul românesc
ele conduc la Breban (n. la 1 februarie
1934), zic şi eu, scriitor prin care totul

devine, ceea ce deja este, roman, de la prima la ulti-
ma expresie vitală. Roman ca existenţă în continuă
devenire, ca viaţă care se revelează prin ridicarea
vălului limbajului literar. Orice încape în roman, dar
nu oricine obţine vocaţia de intermediar al scopului
romanesc. În prima sa propoziţie din romancierul
naiv şi sentimental, Orhan Pamuk constată că
„Romanele sunt vieţi secunde”. Vieţi, fără reducţie
ierarhică, ar spune Breban. Romanul, „gen” proteic
sau chiar supragen, romanul adevărat, este unul de
concepţie a vieţii, amestec de real şi imaginar, de
viaţă şi ficţiune la modul als ob. Că romanul este o
specie a extensiei temporal-  istorice, iată ce crede şi
Mario Vargas llosa în Scrisori către un tânăr
romancier.

În cazul lui Nicolae Breban, longevitatea crea-
toare trebuie remarcată imediat după aceea biologi-
că. Cât timp a scris el roman şi cât alţi creatori sem-
nificativi ai acestei specii epice? fireşte, epoca istori-
că îşi impune condiţiile. Aceasta, contemporană, pe
care o deplângem cu mai multă
tărie, în (dez)ordinea ei istorică,
aduce o compensare în ştiinţa
medicală, făcând, statistic, viaţa
cea scurtă ceva mai lungă. Cât
priveşte statistica artistică, la
acest punct de perspectivă
situaţiile se tulbură.

Pare-  se că N. Breban, clasic
în viaţă, deţine întâietatea biolo-
gică şi creatoare între romancie-
rii limbii române. Din 1965 până
în 2014, va să zică, acest scriitor,
romanesc în integralitatea expre-
siei sale, face, public, roman de
vreo 49 de ani. Ioan Slavici,
într-  o viaţă relativ lungă (1848-
1925), nuvelist şi romancier în
fond dispersat artistic, îşi
presară romanele de-  a lungul a
trei decenii (1894-  1923). Horten -
sia Papadat-  Bengescu (1876-
1955), având o amprentă artisti-
că mult mai personalizată în
comparaţie cu Slavici, rămâne
romancieră un deceniu şi jumă -
tate (1923-  1938), iar dacă ajun-
gem în 1946, cu Străina, romanul
ei recent găsit, nu atinge nici un
sfert de veac. Mihail Sadoveanu

păstrează recordul de vârstă biologică (1880-  1961) şi
creatoare (1904-  1954), cea din urmă de o jumătate
de secol, aproape deja atins de ilustrul romancier
contemporan. Rămâne însă diferenţa majoră de
situare epică a celor doi: Sadoveanu, îndeosebi în
excelenţa sa de povestitor, faţă cu Breban, în exce-
lenţa sa de romancier. liviu Rebreanu are, în ambe-
le ipostaze, viaţă şi operă, o carieră scurtă, respectiv
aproape şase (1885-  1944), apoi două decenii
(1920-  1940). Ceva mai mult i s-  a dat lui Camil
Petrescu (1894-  1957), romancier între 1930-  1957,
dar cu adevărat, pe deplin el însuşi, performant,
pentru un interval foarte scurt (1930-  1933). În top
mai regăsim şi pe accidentalii romancieri, Mateiu I.
Caragiale, cu un roman cât o nuvelă mai extinsă, ori
g. Ibrăileanu, pasagerul romancier, criticul, de altfel
inegal, sedus de spectrele
domeniului său de bază. Cel
care schimbă şi unifică ori
interferează polii scrisului
critic şi ficţional, g.
Călinescu (1899-  1965), abia
depăşeşte trei decenii
(1933-  1965) în postură de
romancier. Dar dacă îl luăm
şi pe el ca reper, în această
ipostază, n-  ar trebui să-  l
ignorăm, repetând minima-
lizarea însuşi a criticului şi
istoricului literar Călines-
cu, nici pe Mircea eliade
(1907-  1986), romancier vre -
me de patru decenii (1929-
1980). Pe contemporanii
stricţi, nu mai puţin, apli-
când acelaşi criteriu al
extensiei temporale, tot
departe îi ţine autorul acum
în discuţie. Petru Dumitriu
(1924-  2002), romancier pe
durata 1951-  1996, Marin
Preda (1922-  1980), între
1955-  1980, eugen Barbu
(1924-  1993), între 1956-
1993. formal şi substanţial ei au un sporit grad de
impuritate şi alteritate, dar nu durabilitatea scrisu-
lui o măsor acum în mod direct. Ca să mai invoc un
ultim exemplu, care este şi unul exemplar, celălalt
înnoitor învingător, aflat însă pe o altă abscisă lite-
rară, Dumitru ţepeneag, comportă alte coordonate
estetice, acesta abrogând legile, definiţiile şi prag-
matica romanului, chiar prin recurs – estetico-  oniric
– în… anulare.

Opera de romancier a lui N. Breban este întin-
să ca suprafaţă, text, dar restrânsă – într-  un sens
superlativ, singular – ca profunzime, formă, alcătui-

re, procedee. Recunoaştem mai uşor decât cunoaş-
tem, în cazul lui, o operă care se găseşte pe sine din-
tru început până la sfârşit. Poetologic, aceasta nu
este polivalentă, dar monovalentă. O fericită, reuşi-
tă monovalenţă. Polivalenţa este şi la el generică:
scriitorul poate fi înregistrat în curriculumul său
creator ca prozator, romancier, nuvelist, poet, dra-
maturg, eseist, ceea ce nu infirmă însă monovalenţa
estetică, poetologică, procedurală, (onto)retorică a
scrisului său parcurs în totalitate. Cu amprentă apă-
sată, nu cu multiple operaţii care să o desfigureze
prin mai multe feluri de închipuire, N. Breban devi-
ne – risc acest superlativ relativ – cel mai personal
ori cel mai asumat dintre marii romancieri români.
la modul elementar şi rafinat, adică esenţial, între
romancieri sau metaromancieri, el rămâne şi, să

spun astfel, cel mai de cuvânt. Cititorul său de bună
credinţă literară şi existenţială îl găseşte, ca atare,
în fiecare cuvânt. Scriitorul fuge în sine, în largul
său. De fapt, în scrisul său, care îl urmează, în fapt
îl conţine. Iată un autor care nu se delocalizează
niciodată şi nicăieri într-  un mod impersonal,
întrucât acesta s-  a localizat imediat, în sinea sa lite-
rară, estetică, (i)reală, nu în imediata apropiere ori
realitate. Pentru că Breban este irealist, fiind realist
în sensul cel mai propriu sau personal. Se scufundă
în şi se confundă cu sine sau, ceea ce este acelaşi
lucru, cu lumea sa nu doar posibilă, dar mai cu

seamă necesară, într-  o ordine depli-
nă a creaţiei. este o ordine, în sens
romantic, de altfel recunoscut une -
ori de autorul însuşi: în ins este
lumea de la (re)naştere la extincţie.
Astfel capătă acces adânc la multi-
plul uman ori mundan, având
într-  un fel originar acces la unul. el
nu atinge, el posedă, unitatea în
multiplicitate. Scriind roman de
roman, roman după roman, trecând
din roman în roman, marele ro -
mancier înaintează întorcându-  se,
se consolidează repetându-  se, pe o
vastă, proprie, spirală a comunicării
integral ficţionale. fiind acelaşi şi
totodată altul, în felul acesta produ-
când un roman sintetic, integral,
total(itar) ca statut artistic, şi nu
mărginit sociologic (rural, urban)
sau structural-  poetologic (observa-
tiv, analitic), N. Breban se lasă în
esenţă regăsit, dar, în detalii, nu şi
definitiv cunoscut exegetic, herme-
neutic. Iar ceea ce este evident pen-
tru roman, la el, este aidoma şi la
scara întregului corp textual. Ro -
manul, tot ce scrie, la el, sunt cale,
adevăr, viaţă în limite autarhice.r

Marian Victor Buciu
Performanţa lui Nicolae Breban

Opera de romancier a lui N. Breban
este întinsă ca suprafaţă, text, dar
restrânsă – într-  un sens superlativ,

singular – ca profunzime, formă,
alcătuire, procedee. Recunoaştem mai
uşor decât cunoaştem, în cazul lui, o
operă care se găseşte pe sine dintru

început până la sfârşit.
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„estimea” e vocabula nedreptăţitu-
lui Noica, poate cel mai blamat
din ceea ce s- a numit în derâdere
„trioul sacru”. Marile repere ale

culturii au fost declarate de tele- intelectuali, cu
monopol pe canale la ore de vârf, depăşite; n- au con-
tenit acuzele privind tinereţea lor décomposée par
l’histoire, cum scria Constantin Tacou (editions de
l’Herne). C. Noica ar fi „cauţionat” socialismul,
„împăratul gol” al Istoriei religiilor, nimeni altul
decât Mircea eliade, ar fi „cauţionat” legionarismul,
iar emil Cioran, cu trecutul lui „deşuchiat”, cu
„temele lui deşuchiate”, ar fi „cauţionat” fascismul.

După evenimentele decembrii, s- a auzit
concertat acel noi n- avem! al neo- barbarilor, iar
lichelismul s- a dezvoltat în libertate, nicidecum
forţat de cenzură. nu- ul ionescian s- a multiplicat; cu
da- ul a fost mai greu, deşi abuzurile în valorizări au
umplut câmpul literar. Când îi avem pe scriitorii
marelui exil românesc, eliade, Cioran, Ionesco, Vin-
tilă Horia, Ştefan Baciu, pe cei martirizaţi în deten-
ţie ca gh. Brătianu, monseniorul Vladimir ghika, V.
Voiculescu, Anton golopenţia, Barbu Slătineanu,
Dinu Pillat, Steinhardt, ţuţea, Alice Voinescu, de ce
ne- am plânge că n- avem caractere? Cumva ne ară-
tăm incomodaţi de ele pentru că e nevoie de socluri
goale? 

Avem, da, genii, eroi, martiri ai culturii româ-
ne. punct şi de la capăt. Avem modelul etic Mircea
Vulcănescu, iară noi, noi, detractorii nu vrem să- i
recunoaştem. Pe capul lui apasă încă sentinţa de
criminal de război, care n- a fost anulată. Din contra,
trebuie să ne intre- n minte că popoarele din vecină-
tate au literaturi incomparabil mai evoluate. Româ-
nia ar fi zonă calamitată, deşert unde nu răsare
nimic viabil: nici filosofie, nici istorie, nici sociologie,
nici etnologie…

Aşadar, vorba lui Marx: să ne despărţim de
trecut râzând. Şi huiduind. N- avem clasici (şi ce de
pete- n soarele lor s- au tot găsit; cum a fost defăimat
trivial- provocator eminescu!), n- avem capodopere,
n- avem şi n- avem decât mituri (unii nu se sfiesc să
anunţe din titlul cărţii desfiinţarea lor, deşi mitul
re- naşte realitate, o îmbogăţeşte), mi(s)tificări, auto-
sugestii idioate. Şi toate astea din cauza lui Călines-
cu george cel naiv, autorul celei mai mari „misticri-
tificţiuni”, Istoria literaturii române de la origini…
Cum a putut clovnul ăsta să scoată un Mississippi
dintr- un pârâiaş nămolos? Ia să- l secăm dintr- o sor-
bire şi să facem vid cultural, să demolăm ierarhii în
numele ierarhiei noastre şi să contestăm valori con-
sacrate în numele „canonului” nostru.

Toţi cei care au contrazis ideea găunozităţii
culturii române au fost etichetaţi ba nostalgici comu-
nişti, ba dreptaci. Ce controverse de idei? Doar invec-
tive şi contestări violente. grupul pentru Dialog
Social nu acceptă dialogul (cu Societatea de mâine a
lui eugen Simion). „Caietiştii” sunt nefrecventabili,
după unii; după alţii, „Cultura” cu C. Stănescu,
Mihai Iovănel, Claude Karnooh, puşi pe lista neagră
ca stângişti anarhişti, americanofobi, ba chiar
neo- troţkişti. A publica în „literatorul” ori în „Caie-
te critice” înseamnă atitudine rea, deci referinţă
negativă, deci sancţiune.

Cum N. Breban n- a abordat un subiect „când
se dădea drumu’”, n- o face nici acum. Cu riscul de a
deveni failibil, i- a acuzat pe clercs în trădarea criti-
cii, ed. Ideea europeană, 2009 (unii, desigur, dar nu
puţin importanţi) că au coborât „în arena tuturor
patimilor şi stratagemelor politice”, exigenţa ideo -
logică înlocuind- o iarăşi pe cea estetică. Şi nu s- a
ajuns până acolo că memoriul adresat CC- ului de
năpăstuitul Blaga a fost considerat cedare, colabora-
ţionism, delaţiune?

Cât despre desecretizarea dosarelor, cuvântul
e demascare, luat din dicţionarul cominternist şi
reactualizat de premierul în pull roşu: „S- au
demascat! S- au demascat!”. goga vorbea de „menin-
gita morală a politicienilor”. Şi dacă industria a fost
declarată un morman de fiare vechi, de ce cultura,
declarată un vraf de maculatură, n- ar merita un
buget mic şi auster, începând cu zero? Să dai 1 cul-
turii pare a fi un pod prea îndepărtat.

„Pământul meu, cum spune şi- n izvoade/ l- a
scris pe harta lumii Dumnezeu”. Am decupat disti-
hul din Andrei Ciurunga, alt chinuit al gherlelor.
elitarzii noştri au ajuns la etnoconcluzia că România
ar fi ţară sinistră şi autistă, iar Românii ar fi inşi cu
aspiraţii dubioase, ca unirea. Ce prostie să ne păs-
trăm unitatea! Cât despre unitatea stilistică a
culturii – baznă. Nu demult, s- a încercat înlocuirea
lui eminescu cu A. Toma; detabuizanţii actuali nu
pregetă să- l închidă- n debaraua ICR- ului pe poetul
naţional (şi câte pixuri uscate n- au ironizat ori negat
exemplaritatea poetului – auzi! – deplin). eminescu,
după fondane, „poet de soclu şi de eternitate”, trebu-
ie înlocuit cu… fondane însuşi.

În limba română („de slugi”) s- a scris oare cea
mai sărăcăcioasă literatură? N- aş crede. Nu avem
Soljeniţîn, dar avem goma, nu avem Thomas Mann,
dar avem Breban, nu avem Mrožek, dar avem Băie-
şu. Numai că „valutarea estetică a literaturii româ-
ne”, cum formulează Răzvan Voncu, suferă iarăşi din
cauza considerentelor politice. În confuza noastră
viaţă literară se trece cu vederea stalinismul tâmp,
versificat de Maria Banuş, ori de Nina Cassian. Şi
nu pentru perioada stalinistă s- au exprimat rezerve
privindu- l pe Bogza, ci pentru că ducea floare, tea-
tral, grandilocvent, jerbă de garoafe roşii, la soclul
lui eminescu.

revizuirea, firească după apusul socialismului,
a dat în revizionism, cum demonstrează precis şi
sigur Nicoleta Sălcudeanu în revizuire şi revizio-
nism în literatura postcomunistă, editura Muzeului
Naţional al literaturii Române, 2013. Trebuia recu-
perată avangarda stângistă şi amuţite „fluierele
naţionale”, Iorga, Blaga, Pârvan, Bernea, Mehedinţi,
Ion Petrovici. Primul număr al „navei amiral”
„România literară” a fost ilustrat cu jules Perahim,
cel care ilustrase „Veac nou”. Avangardiştii, unii ile-
galişti, suspectaţi de Siguranţă pentru politică
antinaţională (Ştefan Roll n- a fost spion?) trebuiau
readuşi în prim plan. De reţinut: Maxy, gellu Naum
şi alţii îi frecventau pe Roller, Sorin Toma, Vitner,
Ştefan Voicu, aflaţi în vizorul Siguranţei pentru
acţiuni subversive, antistatale. Pe de altă parte, s- au
degradat semantic specificul – erezie, etnia – o arhai-
tate (în anii cincizeci, S. Damian blama anacronis-
mul arhetipului), ethosul – antiintelectual. Naţiona-
lismul luminat (românesc, se înţelege) a ajuns iarăşi
blamabil. Şi de- construcţia a pornit de la vârf, de la
Ministerul Culturii. S- a desfiinţat legea Patrimo -
niului, bună- rea, aşa cum a fost. În golul legii,
orice- i posibil. Arhive? S- o creadă bătrânul Kogăl -
niceanu. N- avem nevoie de Arhive Naţionale, ci de
bănci lângă bănci, case de amanet lângă case de
amanet.

Au urmat micile/ marile cutremure ale gala-
xiei gutenberg, cam fără replici ferme. Poate şi pen-
tru că agresivitatea cu care se anihilau modelele se
revărsa peste cei care se revendicau de la ele: „emi-
nescolatrii”, „tonţii mioritici” blagieni, „năiştii”,
„ţuţerii lui ţuţea” au devenit suspecţi iarăşi.

una dintre cele mai bune poezii sociale, noi
vrem pământ!, a ajuns facultativă; în manual, obli-
gatoriu e Verdeş. Mulţi eseişti s- au simţit stânjeniţi
de Coşbuc şi de goga, dar şi de, în fine, reeditatul
gyr. Crainic, poetul şi teologul, a dezamăgit integral.
Voiculescu? „un fundamentalist ortodox”, infantil şi
nul stilistic. Cuvântul zero s- a lipit de Arghezi, iar
Călinescu a fost apreciat de Alexandru george ca
fiind „de trei parale”. Şi dacă nota care se dă „bătrâ-
nilor” „zaharisiţi” şi „plicticoşi” e zero, de ce culturii
nu i s- ar da aceeaşi notă de la buget? 

În unele cazuri (Buzura, Preda, Nichita Stă-
nescu, Breban, care au scris nu sub, ci- n timpul lun-
gii nopţi a cenzurii), campaniile le- au întrecut în vio-
lenţă pe cele proletcultiste.

Cu antrenament moştenit de la Vitner-Mora -
ru-Răutu-Crohmălniceanu- Vicu Mândra, publicişti
mai intoleranţi decât cei citaţi au atacat iarăşi insti-
tuţia Maiorescu, din punct de vedere al instituţiei
gherea.

Cioran? Nu, că i- a urât pe români, iar Noica i- a
iubit prea mult. Aici trebuie spus că Tacou are încă
o dată dreptate: disperatul incurabil Cioran e tonic,

opera e tonică: encore une de ses mystères; la fel de
tonic este Noica, reper solid al „estimii” noastre.

Întors de la Paris I, Panthéon Sorbonne, de la
école des Hautes etudes en Sciences pe linia
„n- avem”, analistul Cristian Preda l- a declarat
„totalmente nul” pe gânditorul politic eminescu.
De- asta or fi fost salvaţi clasicii de lupta de clasă în
perioada dezgheţului anilor ‘60? Ca să fie iarăşi
demonetizaţi?

Clienţii puşcăriilor politice (Caraion, Doinaş et
alii) au fost scoşi vinovaţi încă o dată, în timp ce s- a
organizat un fel de „club al inocenţilor” din „vechi
tovarăşi de drum”. Activul fost manipulează răzbit şi
nu numai în memorii; Ion lazu n- a putut realiza
acel Memorial al victimelor, pe motiv că lista ar
cuprinde fascişti. Şi Petre ţuţea, om de dreapta, şi
Petre Pandrea, om de stânga, au fost anihilaţi în sta-
linism, devenind membri ai aceleiaşi „Academii de
sub Pământ”, la Ocnele Mari. ţuţea, între ‘48 şi ‘64,
Pandrea, în două reprize, între ‘48 şi ‘52 şi între ‘58
şi ‘64.

Numai că mărul memoriei a ajuns fruct oprit şi
otrăvit: se muşcă din el nu fără anume indicaţii. un
istoric iaşiot m- a acuzat că l- aş ţine sub pernă pe
Vasile Militaru. Închis la 74 de ani, poetul a fost con-
damnat la 42 de ani. A murit la Ocnele Mari, dar,
dacă ar fi putut supravieţui în puşcărie, ar fi ajuns
la 116 ani. Cinismul Tribunalului Poporului, după
model stalinist. Şi ignar şi răuvoitor, tânărul istoric
sau ce- o fi fiind îmi oferea lista lui de lecturi (ale
mele erau, în opinia lui, fasciste, eram nu babă
comunistă, ci mai rău, una fascistă) recoman -
dându- mi- l pe… ezra Pound. Da, aţi citit bine.
Modelul tânărului anti- fascist era cel ajuns în cuşcă
pentru convingeri fasciste. „Preţul inculturii va fi
barbaria” avertiza filosoful Mihai Şora.

O fi de ruşine să ai un mêtre penseur? Vrei să
cunoşti mentalitatea unei generaţii, urmăreşte- i
modelele. Ce- a însemnat Maiorescu pentru liviu
Rusu, Vasile Pârvan pentru Al. Zub, Nae Ionescu
pentru eliade, Blaga pentru I.D. Sârbu, eminescu
pentru Petre ţuţea ori pentru Mihai ursachi şi
Cezar Ivănescu. Matei gavril Albastru nu s- a ferit
să- l considere „părinte spiritual” pe Horia Stamatu.
Cristian Popescu îl află în „arborele genealogic lite-
rar” pe geo Dumitrescu, el situându- se pe „ultima
crenguţă”. Nichita Stănescu a propus termenul de
asincronism, în răspăr cu lovinescu , pentru a susţi-
ne, năzdrăvan cum îl ştim: „eu aparţin generaţiei lui
Cârlova” (vezi Carte de recitire, care ar trebui reciti-
tă), făcând şi o reverenţă lui Anton Pann, „tată de
cuvinte”.

Chiar dacă modelul provoacă discordie, umori
temperamentale, chiar dacă se proclamă în cor că
numai fleţii au complexul tradiţiei care ar bloca,
Nicolae Breban intervine energic de la Tribuna
Conte pentru reabilitarea sintagmei valoare româ-
nească. Tradiţia nu blochează dacă poţi s- o asimilezi,
e complementară inovaţiei, n- o ştie cine nu vrea s- o
ştie; tradiţia creştină nu cocoşează: ne- a păstrat şi
întărit fiinţa naţională.

Prozatorul se arată obligat (cuvântul lui Cio-
ran) şi modelelor româneşti, şi modelelor universale.
Iată de ce Contemporanul a devenit Contemporanul.
Ideea europeană. Optimist şi neresemnat, în postu-
ra de mentor al unei echipe optimiste şi neresemna-
te, N. Breban slujeşte programat „litera scrisă:
românească în formă, universală în conţinut”. Am
ricanat, recunosc, la revista cu două nume: unul ghe-
rist, celălalt al lui Rădulescu- Motru. Am greşit.
După modelul marilor înaintaşi (n- au fost Kogălni-
ceanu ori Alecsandri şi patrioţi, şi europeni?), N.
Breban este european la fundata şi român la Dehe-
se de Campoamor. Verbul său este a cuteza, ţinând
de normalitatea curajului. Tăcerea e un soi de opor-
tunism confortabil; or, articleria pro valori, pentru
dreapta lor ierarhizare, semnată de Nicolae Breban
contribuie la risipirea „pâclei dense ideologice”
politic- corecte, gata să ne arunce într- un gol etic şi
estetic.

Îi urez mulţi ani pe rod la masa de scris- citit
şi… apariţie săptămânală a revistei „Contempora-
nul. Ideea europeană”. r

Magda Ursache
„Estimea” noastră

Prozatorul se arată obligat (cuvântul
lui Cioran) şi modelelor româneşti, şi

modelelor universale. Iată de ce
Contemporanul a devenit

Contemporanul. Ideea Europeană.
Optimist şi neresemnat, în postura de

mentor al unei echipe optimiste şi
neresemnate, N. Breban slujeşte

programat „litera scrisă: românească
în formă, universală în conţinut”.
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Nu, nu este vreo aluzie la celebrul film, mereu actual, al lui francis
ford Coppola. este o întâmplare pe care am vrut de multă vreme să
o mărturisesc şi nu am avut ocazia. Iata acum ocazia, una festivă.

Nicolae Breban este naşul meu literar şi, mai mult ca sigur, nici el nu- şi mai
aduce aminte, aşa că – sper – va fi o surpriză şi pentru el. Se întâmpla că am
încropit prima mea carte (graffiti), pe care am făcut- o pachet, în manuscris, din
strânsura de articole de ucenicie comandate de redacţia revistei Vatra (nu eram
cronicar en titre, aşadar mi se indicau cărţile pe care trebuia să le comentez, nu
puteam să- mi aleg singură – fapt ce mi- a atras mai apoi, în recenzii, potop de
reproşuri privind selecţia aiurea de titluri şi un oarecare patriotism provincial),
şi am trimis- o, în ultima zi, pe adresa concursului de debut al editurii Cartea
Românească, aproape fără nici o speraţă, fireşte, dar cu dorinţa ascunsă de a,

totuşi, câştiga concursul. S- a întâmplat
minunea vag sperată şi am avut bucuria
imensă să îmi fac debutul la prestigioasa
editură. Când am avut cartea în mână
nici nu ştiam ce să fac cu ea. Am tras un
chiot zdravăn, bineînţeles că am recitit- o
(vaai, ce ruşine!), şi apoi m- am liniştit.
liniştită am stat până ce Al. Cistelecan,
redactorul şef- adjunct al Vetrei pe atunci,
m- a întrebat cui am de gând să o trimit.
Am făcut ochii mari, adică „cum s- o tri-
mit?” şi, da, „cui?” Nu se găseşte ea în
librării? Realizând, el, cât de năucă sunt,
mi- a explicat, pedagogic, cui şi de ce i se

trimite o carte proaspăt apărută, că aşa se face, iar debutanţii, ca să spere în vreo
cronică amărâtă, cu atât mai abitir. 

Zis şi făcut. Am luat imensul registru cu adrese al revistei şi am ales de
acolo nume şi adrese pe sprânceană. Am trimis- o şi gata. Nu mă aşteptam la nici
o reacţie. Am şi uitat de carte, mi- am văzut mai departe de treabă. Momentul de

„glorie” îl consumasem deja la primul chiot. A trecut ceva vreme şi acelaşi Ciste-
lecan mă anunţă ritos că am de dat de băut. „Pen’ce?” – debordez eu candoare.
„Pen’că nu e de ici de colo ca prima ta cronică să fie semnată de Breban, de- aia.”
„Adică cum?” – zic, „Adică aşa.” – zice. Până am asimilat vestea a trecut ceva
vreme. Şi mă gândeam eu, aşa, în sinea mea, adică
acel Nicolae Breban ale cărui cărţi le cumpăram la
pachet, „pe sub mână”, cum era atunci, acel Breban
scrie despre mine sau, mă rog, despre cartea mea?!
Nu, nu, îmi zic, e încă o mostră de umor tipic cistele-
canian. Zic, cu maximă prudenţă: „Ntz!, nu dau de
băut!” şi mă uit chiorâş, iscoditor, la el (face mişto de
biata debutantă). Scoate revista (Contemporanul.
Ideea europeană, nr. 20/ 18 mai 2000 – pentru istoria
literară!) şi mi- o arată. Atunci am tras cel de- al doi-
lea şi ultimul chiot literar. Interior, de data asta,
doar nu era să mă dau în petec faţă de red. şef
adjunct. În exterior am compus o mutră care să
cuprindă cât mai fidel, pentru şeful adjunct, o fire
ponderată, modestă, dar şi uşor deprinsă deja cu
succesul. un fel de „Ah!” scurt şi moale. Dar în sinea
mea ţopăiam, sinea mea toată ţopăia, eram, în inte-
rior, toată numai o ţopăială! Nu pot descrie altfel
acest sentiment. După ţopăială, am început să mă
întreb dacă merit cu adevărat acel cadou. Aşa se face
că, meritat sau nu, Nicolae Breban este naşul meu
literar. the godfather. Să trăiţi mulţi ani frumoşi,
feriţi de toate mizeriile, Naşule!

Sărut- mâna, Naşule. r

Nicoleta Sălcudeanu
Naşul
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Nicolae Breban este naşul
meu literar şi, mai mult

ca sigur, nici el nu- şi mai
aduce aminte, aşa că –

sper – va fi o surpriză şi
pentru el.

1.Nicolae Breban este un mare creator, care a reuşit performanţa de
a construi o Operă de anvergură europeană, axată pe modele de gra-
dul zero şi pe teme majore ale literaturii dintotdeauna; 

2. e un complice de pomină, care se află în posesia artei de a se bucura de
un text de gradul zero şi de a- l propaga cu un entuziasm rar în lumea literară
românească, de o mediocritate adesea suficientă, veselă şi ostilă, fanariotizată în
proporţii ce dau de gândit; excepţiile, evident, nu fac decât să confirme regula; 

3. Are cultul prieteniei, rar, tot mai rar întâlnit astăzi; e un prieten aspru
şi incomod până la crispare, un complice de o rară generozitate, un prieten care
ştie să se bucure de celălalt recunoscându- l, în ciuda susceptibilităţilor sale, în
ciuda solipsismului său ori a stângăciilor; spune ce crede – ce catastrofă, Doam-
ne – tot timpul aproape; se hrăneşte din prima sa tinereţe, din prietenia cu
Nichita, Matei şi Cezar; acest neamţ care
scrie în limba lui eminescu şi Blaga vor-
beşte tot timpul despre prietenii, anii,
teoriile şi femeile lui de atunci!; Nicolae
Breban este un mare scriitor, respectat,
admirat şi foarte iubit la Conte. Cei care
îl cunosc, ştiu că prin Breban avem în
faţa noastră o pasăre rară, un exemplar
mitteleuropean, un condotier al romanu-
lui, un Don Quijote care aleargă după
himera marii literaturi şi tratează reali-
tatea înconjurătoare cu mefienţă, ca să
nu spun ca pe o stafie. e un fenomen al
naturii acest mare om, a cărui existenţă
şi operă sunt neverosimile. faţă de un
fenomen al naturii te vezi pus în situaţia să adopţi o atitudine corespunzătoare,
adică să- l tratezi aşa cum tratezi ploaia, fulgerele sau ninsoarea. În primul rând,
te bucuri de ele cât eşti viu, nu- i aşa? Dacă, vorba lui Dosto, te- ai născut din
părinţi morţi şi eşti dezobişnuit de viaţa vie, dacă nu ai candoarea de a te bucu-
ra când vezi marea sau când asişti la spectacolul primei ninsori, no..., atunci taci
din gură sau, dacă se întâmplă să o deschizi, barem nu spune prostii cât casa.
Îmi reprim mila faţă de cei care nu ostenesc să mă întrebe: „Cum îl suporţi pe
Breban?”. e ca şi când aş fi întrebată: cum suporţi prima ninsoare? Sau: cum
suporţi lumina?

4. Are cultul operei şi al rezistenţei. De autorul Buneivestiri mă leagă câte-
va afinităţi elective, câteva teme majore, o vocaţie puternică şi lupta de douăzeci
de ani pentru literatura română, rău cunoscută acasă, în România, rău tratată
acasă şi cvasinecunoscută în lume. Nu încetez să mă bucur de vecinătatea aces-
tui maestru al romanului european şi a acestui mare om de o umanitate dosto-
ievskiană, vecinătate de care sunt onorată. Într- o discuţie de două- trei ore cu
Nicolae Breban afli cât n- ai afla răstimp de un an de lecturi în bibliotecă. Nico-
lae Breban e o legendă vie a literaturii române. A te forma ca poet în aerul con-
tondent al unei legende e o întâmplare incredibilă şi un imens noroc, de care sper
să mă bucur până voi închide ochii de tot.

Spre deosebire de unii colegi, maestrul Breban niciodată nu mi- a creat
impresia că aş creşte în umbra sa. Nu mă simt şi nu m- am simţit umbrită de
d- sa. Nicolae Breban e un romancier pursânge. eu sunt şi sper să rămân ceea ce
sunt: un poet pursânge.

5. Iubeşte enorm viaţa; are un simţ ucigător al ironiei, care nu rareori ne
face să murim de râs; e un om iubit de Dumnezeu – are totul – un om care şi- a
păstrat seninătatea, deşi viaţa a fost necruţătoare cu el; izbuteşte performanţa
de a fi mai copilăros decât subsemnata. 

În vara acestui an (eram la fundata), cred că Nicolae a luat o decizie
pripită, e drept, într- o problemă minoră. I- am ţinut un discurs despre maturita-
te. Redusă la tăcere de surâsul său ironic, părea că urma să- i dau lovitura de
graţie, aducându- i argumentul – în mintea mea cel puţin – covârşitor:

– Pentru Dumnezeu, la iarnă vei împlini 80 de ani! am exclamat excedată.  
– Asta e o calomnie! mi- a răspuns sec, păstrând acelaşi zâmbet de adoles-

cent întârziat, care nu renunţă să schimbe umanitatea. Atenţie, umanitatea – nu
omenirea! 

Mai e nevoie să adaug că a interzis tribului Conte să- l sărbătorească la ani-
versare şi că a fugit la Paris?

6. este un om de o căldură
rară, dar şi de o asprime pe potri-
vă. 

7. e pregătit; unii detractori
ai lui susţin că a avut noroc, omi-
ţând deliberat faptul că Breban a
fost pregătit pentru acel noroc; 

8. Posedă arta de a- şi alege
duşmanii – iată un semn al for-
ţei!; grupul lui literar – Nichita,
Matei (Călinescu), grigore
(Hagiu) şi Cezar (Baltag) – a lup-
tat ani de zile cu eugen Barbu; 

9. Are calitatea de a coborî
statuile de pe soclu, aducând cla-
sicii modernităţii printre noi; 

10. e unul dintre foarte
puţinii oameni dragi mie, care
ştie să- mi facă praf şi pulbere
spaima de viaţă; când sunt mai
puţin decât mine însămi, mie nu
de moarte mi- e frică, ci de viaţă;
face cei mai buni cartofi prăjiţi
din lume. r

Aura Christi
Schiţă de portret

Nicolae Breban e o
legendă vie a literaturii
române. A te forma ca

poet în aerul contondent
al unei legende e o

întâmplare incredibilă şi
un imens noroc, de care

sper să mă bucur până voi
închide ochii de tot.

D.r. popescu, ADriAn Alui GheorGhe şi nicolAe BreBAn

ileAnA mălăncioiu, lis, nicolAe BreBAn
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Omul ăsta, privit mai de aproape sau,
mai ştii, ca un ulei impresionist, de la
o mică distanţă, totuşi, părea un ade-
vărat tablou. O ştia şi el, deşi era

lucid că nu oricine îl putea aprecia în acest fel sau,
mă rog, în alte câteva ipostaze care îl avantajau, îi
scoteau în relief măcar unele calităţi la care ţinea,
poate de aceea îşi căuta, cum să zic? un… bun privi-
tor, un atent, un negrăbit contemporan, mai puţin
preocupat decât alţii de propriile- i vanităţi, interese
de moment. Cineva care avea acea răbdare, de care
vorbea el însuşi, de… a ieşi din sine chiar şi numai
pentru a contempla cu o anume atenţie ce se afla în
faţa nasului său: o farfurie, veche, puţin ciobită, pe
care n- o mai privise din copilărie, un copil, un peisaj,
un peisaj pictat, chiar şi stângaci. Sau pe cineva care
se afla în faţa lui, cineva pe care nu s- ar fi grăbit, cu
o grosolănie care nu trăda decât mediocritate,
nesiguranţă interioară, să- l expedieze într- o catego-
rie, cum ar zice un filosof. un obiect, o fiinţă, simplă
în aparenţă, precum un nevârstnic, un peisaj care ţi
se pare cunoscut înainte de a- l privi, un om care, din
nepricepere sau, mai ştii, din fină viclenie cum era
cazul acestui bătrân al meu, pe nume Steiner, care
se ascundea într- o imagine gata contrafăcută: de
bătrân încă lucid, autonom, probabil, în nevoile sale
intime, ieşit din existenţă, din viaţa noastră, tumul-
tuoasă, a celor ce foim de colo- colo, ca să se ascundă
de neaveniţi; care nu înţeleg aproape niciodată mare
lucru, se năpustesc însă peste tine cu pretenţiile lor
de doi bani, cu vanităţile lor ridicole, grosolane. A
început, spre lauda mea, să mă atragă, apoi chiar să
mă captiveze, într- un sens, acest joc de- a şoarecele şi
pisica, ha, ha, am avut ambii abilitatea, instinctul de
a ne schimba din când în când rolurile: pisica m- am
prefăcut a fi eu la primele şedinţe, iar dânsul mi- a
concedat, după un termen al său, acest privilegiu –
era oare un privilegiu? – pe urmă s- a transformat el,
încet- încet, glisând pe rulmenţii lui într- un întrebă-
tor discret, totdeauna fals, adică nu- mi punea acele
întrebări pe care aş fi vrut eu să mi le pună, ci alte-
le, secundare în mintea mea. erau într- adevăr
astfel, neimportante, şi un timp l- am dispreţuit uşor

pe Steiner că face să ne pierdem vremea cu futilităţi.
Târziu, târziu am început să- l înţeleg, adică să- l pri-
vesc. el voia să fie, în primul rând, nu ascultat, ci
privit; nu înţeles, ci contemplat, să- i fie, oarecum,
acceptată existenţa, încă o dată, de cineva, în acest
caz, de mine. Or, pentru aceasta, bătrânul avea
dreptate, eu trebuia, înainte de toate, să fiu format.
Nu în spiritul lui, o, cred că eram prea nerăbdător şi
crud pentru a putea fi format pe măsura pretenţiilor
sale, ci, să zicem, să fiu pus într- o anume poziţie
psihică, aşezat într- un anume unghi al opticii
gândului ca să- l pot, cât de cât, observa. Aveam
dreptate să- l acuz de o anume aroganţă, dar în cu
totul alt sens decât cel pripit, grosolan pe care îl
exprimase el însuşi, Steiner, da, avea aroganţa pe
care o împărtăşea cu puţini dintre cei din jurul lui,
de orice vârstă sau pretenţii, de a fi! De a exista ple-
nitudinar, cu aceleaşi drepturi ca ale noastre, ale
celorlalţi. Nu accepta nu numai să fie scos din exis-
tenţă, ca orice bătrân, ca orice foarte bătrân, ci pre-
tindea şi un loc de frunte, privilegiat, în strâmtul
ecran al contemplaţiei noastre diurne. În acest sens,
era cu adevărat orgolios, incomod, desigur, pentru
orice ins grăbit, dezabuzat de tot felul de interese
care năvăleau de- a valma asupra sa, şi sunt sigur că
orgoliul lui se desena şi în cazul întâlnirilor curente
cu alţii: nelăsând, adică, să transpară din sine decât
unele muchii sau vârfuri fără o relevanţă deosebită.
Mie, faţă de mine, însă, se pare că s- a străduit, din
primele ceasuri, cu răbdare, viclenie fină, falsă nepă-
sare faţă de interesele mele, să nu rupă contactul, să
nu mă alunge. Într- adevăr, aş fi fost în stare, nerăb-
dător cum eram atunci, la acei ani, de a- mi astâmpă-
ra rapid poftele intelectuale, pe cele fizice, şi de a
trage concluzii irefutabile despre ce mi se întâmplă,
văd, citesc, să fug după primele întâlniri. Nu aveam
răbdare cu el, deşi el m- a ajutat apoi, şi am înţeles
eu însumi că de fapt nu aveam destulă răbdare cu
mine. Nimeni nu va putea înţelege vreodată un
tânăr în furiile, spaimele sale, de şi faţă de existen-
ţă, ca şi faţă de sine însuşi. 

Vorbim de acei tineri înzestraţi, după adoles-
cenţă, cu acel strop de paranoia care te face să- ţi

doreşti un destin ieşit din comun. Sau cu acel strop
de schizofrenie, dacă vreţi, care te ajută să te îndo-
ieşti de lume, de unitatea ei, a fiinţei, de existenţa
unui sens al ei sau de cea a zeilor. Poate, ha, ha,
sigur doar de existenţa lor, a celor numiţi altădată,
de alte fiinţe, astfel, adică Zei!

♦ Fragment de roman

Nicolae Breban
Singura cale

galeriaartistilor.ro

■ Fişă bibliografică

Nicolae Breban
■ Nicolae Breban, romancier, eseist, poet,

dramaturg, publicist român (n. 1 februarie 1934,
Baia Mare), unul dintre cei mai importanţi roman-
cieri români. familia Breban se refugiază la lugoj,
unde tatăl scriitorului va funcţiona în cadrul
episcopiei unite (1940- 1941). Nicolae Breban îşi
începe, în acest oraş bănăţean, studiile gimnaziale
şi liceale. este exmatriculat, datorită originii sale
sociale „nesănătoase”, din penultima clasă a liceu-
lui „Coriolan Brediceanu” din lugoj. Absolvă, la
fără frecvenţă, liceul „Oltea Doamna” din Oradea
(1952), după ce se angajase ca funcţionar în acest
oraş. Intenţionează să se înscrie la Politehnică,
fiind nevoit să intre, mai întâi, ca ucenic la fostele
uzine „23 August” din Bucureşti, unde lucrează la
sudură şi strungărie, calificându- se apoi în meseria
de strungar în fier. Se înscrie la facultatea de filo-
sofie, „măsluind actele”, după cum mărturiseşte în
Confesiuni violente, fiind dat însă afară după şase
luni (1953). lecturile sale din Nietzsche şi Scho-
penhauer îl fac, de altfel, să devină suspect pentru
decanul Athanase joja. Devine student la germană,
la facultatea de filologie din Cluj, pe care o aban-
donează după un an. Are, apoi, la insistenţele tată-
lui său, o tentativă de a urma dreptul (1955- 1956).
Debut literar în revista Viaţa studenţească (nr. 5,
din mai), cu schiţa doamna din vis (1957). este,

alături de Nichita Stănescu, unul dintre vârfurile
generaţiei şaizeci. 

Devine membru supleant al C.C. şi îşi dă,
aflându- se la Paris, în le monde, demisia (1971,
Tezele din Iulie), în semn de protest faţă de dicta-
tura personală a lui Ceauşescu. Romanul Bunaves-
tire este atacat cu brutalitate: „După amânări şi
tracasări prelungite datorate cenzurii comuniste, la
editura junimea din Iaşi apare Bunavestire,
roman scris între anii 1972- 1974. Cartea fusese
refuzată, pe rând, de editurile Cartea Românească
şi eminescu. Acest «roman excepţional», cum fuse-
se caracterizat cu promptitudine de către Nicolae
Manolescu, «scris cu vervă, sarcastic, grotesc, stilis-
tic inepuizabil şi original», este încununat cu Pre-
miul uniunii Scriitorilor. După apariţie, romanul
este incriminat cu vehemenţă în plenara CC al
PCR din 28- 29 iunie”. un fragment din atacul bru-
tal la adresa romanului şi a autorului, proferat în
Plenara CC al PCR de către Titus Popovici, după
care de îndată au urmat atacuri în cele mai impor-
tante foi culturale şi de partid la adresa aceleiaşi
capodopere brebaniene, Bunavestire, este inserat în
ediţia a IV- a a romanului (editura Paralela 45,
2002). Acelaşi roman figurează printre primele zece
romane ale secolului al XX- lea într- o anchetă ini-
ţiată de revista observatorul cultural (nr. 45- 46,
3- 15 ianuarie, 2001).

este menţinut în marginalitate socială până
în 1989, fiind unul dintre cei mai atacaţi scriitori
sub dictatură.

După 1989 revine din exil, propunând mega-
proiecte. Astfel, publică în circa douăzeci ani, trilo-

gia romanescă amfitrion (1994), tetralogia epică
Ziua şi noaptea, tetralogia memorialistică Sensul
vieţii. Din romanele publicate menţionăm: Francis-
ca (1965, Premiul „Ion Creangă” al Academiei
Române), În absenţa stăpânilor (1966), animale
bolnave (1968, „romanul anului” şi Premiul uniunii
Scriitorilor), Îngerul de ghips (1973), Bunavestire
(1977), don Juan (1981), drumul la zid (1984),
pândă şi seducţie (1992), trilogia amfitrion (1994),
tetralogia Ziua şi noaptea, Singura cale (2011).
Volume de eseuri: o utopie tangibilă (1994), Confe-
siuni violente (1994), riscul în cultură (1996), Spi-
ritul românesc în faţa unei dictaturi, Fr. nietzsche.
maxime comentate, Vinovaţi fără vină, trădarea
criticii (2009), o istorie dramatică a prezentului
(2010) etc. Poezie: elegii parisiene (1992, ed. a II- a,
2006). Teatru: teatru (Viaţa românească). Tradu-
ceri: Rainer Maria Rilke, elegii duineze (2006),
j.W. goethe, elegiile romane (2009). Memorii:
tetralogia Sensul vieţii.

Romanele sale au fost traduse în suedeză,
franceză, rusă, engleză, bulgară etc. Publică trei
romane la prestigioasa editură flammarion, Paris:
În absenţa stăpânilor (1983), Bunavestire (1985),
don Juan (1991). 

Din ianuarie 2009, devine membru titular al
Academiei Române. este director al revistei Con-
temporanul. Ideea europeană, Preşedinte al Aso-
ciaţiei Contemporanul şi membru al Senatului
revistei Contemporanul. 

este propus la Premiul Nobel pentru litera-
tură în anii 2006, 2012, 2013 şi 2014.

■ Referinţe critice:
■ „Constat că literatura mare n-au scris-o,

după 1989, cei care câştigaseră puterea, în cultu-
ră, sub eticheta biruitoare de postmodernism, ci
scriitorii singuratici, indiferent de generaţie, indi-
ferent dacă unora li s-au pus stigmatul de «expi-
raţi». Nicolae Breban, o spun de la bun început, a
dat una dintre marile cărţi ale literaturii române
moderne şi transmoderne, aproape o carte-testa-
ment. (...) Singura cale este una dintre cele mai
lucide cărţi care s-au scris vreodată, capodopera-
sinteză a operei lui Nicolae Breban, susţinută la o
tensiune narativă excepţională. (...) Singura cale
este unul dintre marile romane transmoderne, în
varianta cinic/kynică.” (Theodor Codreanu)

■ „Cred că un mare scriitor cum este Nicolae
Breban ar merita mult mai multă atenţie de cât a
avut parte în ultimii douăzeci de ani, când s-a
încăpăţânat să facă ceea ce a făcut dintotdeauna,
indiferent de epoca pe care a traversat-o, indife-
rent de situaţia socială pe care a avut-o: să scrie.
Ca orice mare creator, Breban a avut mereu pute-
rea de a institui prin scrisul său, în pofida eviden-
ţelor, normalitatea.” (Bogdan Creţu)

■ „Nicolae Breban, născut în 1934, continuă,
de la debutul său literar din 1957 şi de la publica-
rea primului său roman, Francisca, în 1965, să fie
o prezenţă de vârf în literatura română contempo-
rană. (...) Autorul atâtor volume a probat, de ase-
menea, un singular curaj civic, atunci când, la nici
doi ani de la alegerea sa, exclusiv pentru merite
culturale, ca membru supleant al Comitetului
Central al Partidului Comunist Român (august
1969), a dezavuat, la Paris, în mod public, regimul
Ceauşescu, pentru „tezele” culturale dogmatice
din iulie 1971. Cu acel prilej, şi-a dat şi demisia
din funcţia de redactor-şef al principalei reviste
literare autohtone, românia literară. el a refuzat,
totuşi, exilul şi s-a întors în România, suportând
cu demnitate urmările gesturilor sale de nesupu-
nere în numele unei conştiinţe scriitoriceşti
libere...” (Ion Ianoşi)

■ „Marele romancier este deopotrivă un origi-
nal şi subtil eseist, poet şi dramaturg. N. Breban
este mai ales unul dintre marii romancieri ai lite-
raturii române dintotdeauna, cel mai important
dintre romancierii noştri actuali, sincron, prin for-
mele şi substanţa ficţiunii, celei mai semnificative
literaturi contemporane universale.” (Marian Vic-
tor Buciu) 
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Still, when beheld closely or, you know,
like some impressionist oil, from a
short distance, this man looked like a
real painting. He knew it too, although

he was aware that not everyone could appreciate
him in this way or, well, in a few other situations
that were to his advantage, highlighting at least
some of the qualities he was fond of, which is why he
was looking for, how shall I put it? A... good viewer,
a careful, unrushed contemporary, who would be less
concerned than others with their own ambitions or
momentary interests. Someone who would have that
patience, he himself talked about, to... get out of one-
self if only for the sake of contemplating with a cer-
tain amount of attention what was before his very
nose: an old, slightly chipped plate, which he had no
longer looked at since childhood, a child, a land-
scape, a painted landscape, albeit inexpertly. Or
someone who was in front of him, someone he would
not have hastened, with a rudeness betraying only
mediocrity, inner insecurity, to cast into a category,
as a philosopher might say. An object, a being, sim-
ple in appearance, like a non-elderly person, a land-
scape that looks familiar to you before you can gaze
at it, a man who, out of ignorance or, you know, out
of fine craftiness, as was the case of this old man of
mine, called Steiner, who hid inside a ready-counter-
feit image: that of a still lucid old man, autonomous,
probably, in his intimate needs, having exited from
existence, from our life, the tumultuous life of those
who fidget here and there, to avoid nullities; who
almost never understand a great deal, but pounce on
you with their worthless pretenses, with their ridicu-
lous, rude vanities. It started, to my praise, to
attract me, then even to captivate me, in a sense,
this game of cat and mouse, ha ha, we both had the
ability, the instinct to exchange, from time to time,
our roles: I would pretend to be the cat during the
first sessions, and then he conceded to me, to use one
of his terms, this privilege - was it really a privilege?
- then he turned, slowly, gliding along his bearings,
into a discreet inquirer, always untrue, I mean he
did not ask me those questions I wished he would
ask, but others, which were secondary, to my mind.
They were indeed quite unimportant in that sense,
and for a while I slightly despised Steiner for mak-
ing us waste our time on futilities. later, much later

I began to understand him, that is, to look at him. He
wanted, first and foremost, not to be listened to, but
looked at; not to be understood, but contemplated, he
wanted his existence to be accepted in a sense, once
more, by someone, in this case, by me. And, for that,
the old man was right, I would have to be, first of all,
formed. Not in his spirit, oh, I believe I was too impa-
tient and crude to be formed according to his expec-
tations, but, say, to be put in a certain mental posi-
tion, placed at a particular angle of thought optics so
that I could, more or less, observe him. I was right to
accuse him of a certain arrogance, but in an alto-
gether different sense than the hasty, rude one he
had expressed himself, Steiner, yes, he had that
arrogance – which he shared with few of those
around him, of whatever age or pretenses - of being!
Of existing fully, with the same rights as our own, of
the others. He would not accept being removed from
existence, like any old man, like any very old man,
but claimed a prominent, privileged place on the
narrow screen of our diurnal contemplation. In this
sense, he was truly proud, which must have been
inconvenient, of course, for any rushing individual,
disillusioned with all kinds of interests storming in
heaps upon him, and I’m sure his pride also came out
in relief during his regular meetings with others:
allowing, that is, only some edges or vertices without
particular relevance to transpire out of himself. To
me, with me, however, he apparently endeavored,
from the very first hours, with patience, fine crafti-
ness, and false indifference to my interests, not to
break contact, not to drive me away. In fact, I would
have been able, eager as I was then, in those years,
to rapidly quench my intellectual cravings, my phys-
ical ones, and to draw compelling conclusions about
what was happening to me, what I saw, read, and to
run away after the first meetings. I had no patience
with him, although he helped me then, and I realized
that in fact I didn’t have enough patience with
myself. No one will ever understand a young man
with his anger, his fears, of and towards existence,
as well as of himself.

We are speaking here about those young men
endowed, after adolescence, with that ounce of para-
noia that makes them wish for an extraordinary des-
tiny. Or that ounce of schizophrenia, if you will, that
helps them question the world, its unity, its being,

the existence of its meaning or of the gods. Perhaps,
ha, ha, certain only of their existence, of those whom
other beings called gods, in days of yore!

♦ excerpt from the novel 

Translated into english by 
Carmen Veronica Borbély

Nicolae Breban
The Only Way

galeriaartistilor.ro

■ Cataloguing data

Nicolae Breban
■ Nicolae Breban, a Romanian novelist,

essayist, poet, playwright, and journalist (born in
Baia Mare on 1 february 1934) is one of the most
important Romanian novelists. The Breban family
took refuge in lugoj, where the writer’s father
operated within the greek Catholic Diocese (1940-
1941). In the Banatian town, Nicolae Breban began
his secondary and high school education. Because
of his “unhealthy” social origin, he was expelled
from the penultimate class of the “Coriolan
Brediceanu” High School in lugoj. He was an
extramural student and then graduate of the
“Oltea Doamna” High School in Oradea (1952),
after having got hired as a clerk in this city. He
intended to enroll in the Polytechnic, but was
forced to train first as an apprentice in the former
“23 August” factory from Bucharest, where he
worked in welding and lathing, becoming qualified
then as an iron turner. He enrolled in the faculty
of Philosophy, “forging the documents,” as he con-
fesses in Violent Confessions, but was kicked out
after six months (1953). His readings from Niet-
zsche and Schopenhauer had, in fact, made him
suspicious to Dean Athanase joja. He became a
student in german at the faculty of Philology in
Cluj, which he abandoned after one year. Then, at
his father’s insistence, he made an attempt to study
law (1955-1956). He made his literary debut in the
review Viaţa studenţească (no. 5, from May) with

the sketch the lady in the dream (1957). He was,
along with Nichita Stănescu, one of the most out-
standing representatives of the 1960s’ generation.

He became an alternate member of the Cen-
tral Committee and, when he was in Paris, he pre-
sented his resignation in le monde (1971, the july
Theses), protesting thus against Ceausescu’s per-
sonal dictatorship. The novel the annunciation
was brutally attacked: “After long delays and much
hassle due to the communist censorship, the
junimea Press from Iaşi saw the publication of the
annunciation, a novel written between 1972 and
1974. The book had been refused, one by one, by the
Cartea Românească and eminescu Publishing
Houses. This ‘exceptional novel,’ as it had prompt-
ly been characterized by Nicolae Manolescu, ‘writ-
ten with verve, sarcastic, grotesque, stylistically
inexhaustible and original,’ was crowned with the
Writers’ union Prize. After publication, the novel
was vehemently incriminated in the RCP Plenary
of 28-29 june.” An excerpt from the brutal
onslaught against the novel and its author, which
was uttered in the RCP Plenary by Titus Popovici
and was followed immediately by attacks in the
major cultural and party sheets against the same
Brebanian masterpiece, the annunciation, was
inserted into the fourth edition of the novel (Para-
lela 45 Press, 2002). The same novel features in the
top ten novels of the twentieth century in a survey
initiated by the observatorul cultural review (no.
45-46, 3-15 january 2001).

He was relegated to social marginality until
1989, being one of the most viciously attacked writ-
ers under the dictatorship.

After 1989, he returned from exile, proposing
megaprojects. Thus, in about twenty years, he pub-

lished the novelistic trilogy amphitryon (1994), the
epic tetralogy day and night, and the tetralogy of
memoirs the meaning of life. Among his published
novels, mention should be made of: Francisca
(1965, the “Ion Creangă” Award of the Romanian
Academy), When the masters are away (1966), Sick
animals (1968, “Novel of the year” and the Writers’
union Award), the plaster angel (1973), the
annunciation (1977), don Juan (1981), Back to the
Wall (1984), Still hunt and Seduction (1992) the
amphitryon trilogy (1994), the day and night, the
only path (2011). Volumes of essays: a tangible
utopia (1994), Violent Confessions (1994), taking
Chances in Culture (1996), the romanian Spirit
Facing dictatorship, Fr. nietzsche. Commented
maxims, Innocent Culprits, the Betrayal of Criti-
cism (2009), a dramatic history of the present
(2010), etc. Poetry: parisian elegies (1992, second
edition, 2006). Theatre: theatre (romanian life).
Translations: Rainer Maria Rilke, duino elegies
(2006), j. W. goethe, roman elegies (2009). Mem-
oirs: the tetralogy the meaning of life.

His novels have been translated into Swedish,
french, Russian, english, Bulgarian, etc. He has
had three novels published by the prestigious
flammarion Press, Paris: When the masters are
away (1983), the annunciation (1985), and don
Juan (1991).

In january 2009, he became a full member of
the Romanian Academy. He is the Director of the
Contemporanul. Ideea europeană review, the Pres-
ident of the Contemporanul Association and a
member of the Senate of the Contemporanul
review.

■ Critical references:
■ “I find that great literature was not written,

after 1989, by those who had gained power, in cul-
ture, under the victorious label of postmodernism,
but by lonely writers, regardless of generation,
irrespective of whether some of them got the stig-
ma “out of date” attached to them. Nicolae Bre-
ban, let me say this from the start, has given one
of the great books of modern and transmodern
Romanian literature, almost a testament-book in
that regard. (...) the only path is one of the most
lucid books that have ever been written, the syn-
thesis-masterpiece of Nicolae Breban’s work, sus-
tained through an exceptional narrative tension.
(...) the only path is one of the great transmodern
novels in the cynical/kynical version.” (Theodor
Codreanu)

■ “I believe that a great writer like Nicolae
Breban deserves more attention than he has
received over the past twenty years, when he has
relentlessly set out to do what he has always done,
regardless of the period, regardless of his social
situation: to write. like any great creator, Breban
has always had the power to establish, through
his writing, despite the blatant appearances,
normality.” (Bogdan Creţu)

■ “Born in 1934, Nicolae Breban has contin-
ued, since his literary debut in 1957 and the pub-
lication of his first novel, Francisca, in 1965, to be
a prominent presence in contemporary Romanian
literature. (...) The author of so many volumes, he
also proved outstanding civic courage when, less
than two years after his election, exclusively for
cultural merits, as an alternate member in the
Central Committee of the Romanian Communist
Party (August 1969), he publicly disavowed in
Paris the Ceauşescu regime for the dogmatic cul-
tural “theses” of july 1971. On that occasion, he
resigned from his position as editor-in-chief of the
main local literary review, românia literară (lit-
erary romania). He refused, however, exile and
returned to Romania, bearing with dignity the
consequences of his gestures of disobedience in the
name of a free writer’s consciousness...” (Ion
Ianoşi)

■ “The great novelist is equally an original
and subtle essayist, poet and playwright. N. Bre-
ban is, above all, one of the great novelists of
Romanian literature of all time, the most impor-
tant of our current novelists, synchronous,
through the forms and substance of his fiction,
with the most significant contemporary world lit-
eratures.” (Marian Victor Buciu)
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Dacă m-am născut într-un secol
blestemat, al revoltelor – atunci, iată
am şi eu dreptul la o
Revoltă a mea – care este cea
a Zeilor! Da, afirm, Zeii există, acesta
este refuzul meu, pur şi simplu, al
simţurilor, al aşa-zisei
Realităţi. Nu, hotărât, aceasta şi
acestea nu sunt făcute pentru Mine. Nu
îmi ajung, nu-mi sunt potrivite.
un alt croitor, se pare, mi-a luat, nu
ştiu când, măsura!

Şi dacă tinereţea mea şovăitoare şi
labirintică n-a făcut-o, iată că
senectutea în care mă înec, ca un alt
dar al lor, cei Omnipotenţi, îmi
şopteşte şi-mi împrumută forţa de a-i
chema pe nume. Şi ei există, ei sunt, logic,
deşi după o logică a fantasmelor mele.
Riguroasă şi necesară! Potrivită
unei singure persoane şi, în fine, iată, 
singurătatea-mi devine un amplu jilţ, un
tron al realei posibilităţi. Şi, 
deodată, cerul, cel gol şi gri şi uscat de
atâtea disjuncţii şi savante paradoxuri, se
populează, devenind real. În, desigur,
singura realitate, caldă, a revoltei, a
nedumeririi mele dureroase şi lungi de
a mă afla într-o lume a vizibilului atât de
strâmt şi de turtit între cauze şi efecte
deplorabile. enorme şi tiranice, sufocându-ne,
insistent, Poeticul şi Viul. Viul şi numai al celui
ce refuză să moară înainte de vreme, viul celui
născut pentru a se întâlni cu ei.

Viul nu ştiu cui, poate, al fericitului
francisc ce se întreţinea cu păsările în
micul sătuc, Bevania, lângă Assisi... Poate
viul lui Origene sau Tertulian, cel care se
încredea, orbeşte, în propria sa
logică, ha, ha, absurdă nouă, certamente,
fiindcă ea este în netă contradicţie cu propriul,
nostru absurd!

Şi... viul Acelui chip smead, 
sfios şi violent, ce a întronat
cifra 33 pe soclul unui mod de a fi,
ajutând un imperiu să se descarce de
uriaşa sa grandoare! Devenind eroul unei
alte Posibilităţi, vorbindu-ne mereu de
iubire, dar nu a cărnii sau a sângelui, ci
pentru cel pe care o întâmplare oarbă l-a
aşezat lângă Tine. Din totdeauna, devenind, astfel,
concretul, cel ce trebuie învins. Sau apărat. Şi, cum
de vreo două milenii noi tot încercăm
să-l înţelegem, să-l urmăm pe acest Ioşua, fiul
dulgherului, şi nu reuşim nici pe sfert sau
facem precum cruzii şi neastâmpăraţii
copii, folosim o unealtă nouă pentru
scopuri vechi şi străine şi astfel rămânem
mândri de a fi credincioşi micilor şi vechilor
zei. Invocându-l sentenţios mereu pe un
Altul, mut mereu acesta şi trădat.

Sau, ca să mă afund mai adânc, căutându-mi 
Viul, ce mă atrage şi mă apasă – nu cumva e
Apollo, cel ce se întreţinea amabil cu Muzele
copilăroase, productive şi, desigur,
ingenioase. Sau, mai degrabă acel
Dyonisos, acel zeu al modernităţii viitoare,
profet al beţiei clarvăzătoare, al dansului

nebun şi al muzicii. Noul barbar sub a cărui 
apăsare, nu, nu noi, ci întreg jur-împrejurul nostru,
uscat, gri şi mort, se însufleţeşte: mugurii
pleznesc în culori, verdele cotropitor aleargă
pe câmpuri, apele, păsările şi aerul prind să se
mişte, uimite, părând că vin, că sosesc din
ţări îndepărtate şi exotice, pentru a re-
începe dansul absurd şi viguros, teribil de
fertil, al Creaţiei. Cea ai cărei fii noi înşine
am devenit, puternici şi echilibraţi, cât timp nu
înţelegem! Ştiind şi presimţind că o anume,
nouă, ne-înţelegere, e poate unica şansă sau
sursă a unei vitalităţi viitoare. Pe care o vom lăsa
ca un concret tezaur celor ce vin, în cortegii. Ne-
înţelegerea ce nu e decât cuminţenia şi disperarea
celor ce au ajuns la capătul ştiinţei lor şi, care,
o vedem, îşi re-găsesc curajul! Nu altul sau, mai ştii, 
poate totuşi altul decât cel care i-a ajutat o dată
să înţeleagă... cum se zice! Cei care nu dau îndărăt în faţa
unei noi singurătăţi ce se cască, în faţa ridicolului, ca şi în
faţa rănii sângerânde a vanităţii. Pentru a naufragia,
noi înşine, fericiţi, într-un real ce nu se împodobeşte atât cu
existenţa cât, mai degrabă, cu poetica vibraţie a instinctului...

Vom fi, cert, o mică, o nouă ceată, armată de ne-
credincioşi, păgâni ai aerului viu şi dens, ai coloanelor ce
spijină un cer cald şi complice, o lume ne-văzută, teribil de
aproape, creatoare de spaţii infinite. Pentru cei
deznădăjduiţi de ceea ce văd, simt, aud şi-şi amintesc.
Absolut săraci şi pierduţi într-o realitate tot mai stranie, mai
ne-familiară, de parcă ne-am fi rătăcit cu toţii într-o
ficţiune făcută prea târziu, absolut, după
norocoasa noastră naştere. Şi geloasă, la nesfârşit, pentru
motive misterioase...
Şi atunci vă chemăm pe voi, o, Zei şi nu
ca să ne ajutaţi să înţelegem. Noi vrem doar
să fim, nu să cunoaştem cu orice preţ. Noi
preţuim viul şi pe Dyonisos, cel barbar şi binefăcător
unei lumi prea cunoscute, prea obosite, prea
descurajate, fals îmbătrânite. Şi el, cu siguranţă, ne
va înviora încă odată, sosind cu ceata sa zgomotoasă de
nepăsători şi beţi de frenezia unei alte Naturi, cea care a
pătruns, iată, şi în interstiţiile sângelui nostru, când
odată am avut curajul sau nesăbuinţa unui
act gratuit. A unei idei total nepotrivite primei
necesităţi, a unui fapt pe care instinctul nostru visător l-a
îmbrăţişat. Acea pornire afundă ce face, îndrăzneşte
versuri, dansează pe mesele uscatului raţional şi
tresare, ca la apariţia unei comete
necunoscute, când soarele se ridică, pe
rulmenţii săi invizibili, deasupra mării, în
care, o presimţim, se ascund milioane de
fiinţe şi virtualităţi colorate, stridente.

A mării-mamă, ce bate calm la picioarele
noastre, limită a nemărginirii. loc al
falsului uscat, ţară primitoare a încrederii în
prezentul lor, al Zeilor, ce ne seamănă. Să-i
luăm, simplu, de mână şi să-i aşezăm în
tronul unei sacre obişnuinţe – aceea, de ne-
negat, a bucuriei de a ne fi născut.
Sub platoşa invincibilei lor naivităţi. Şi
care ne va ajuta încă o dată, cu siguranţă.
Încă o dată!

18 febr., 09

■ fragment din volumul Cânturi apărut
la editura Tribuna, 2013

Nicolae Breban
Cânturi

n Poemul lunii 
n Semnal
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„epuţin spus că sunt emoţionat în
momentul apariţiei unuia din pri-
mele mele romane în limba şi lite-
ratura italiană. Tinereţea mea

formatoare, şi chiar şi mai târziu, s- a clădit între cei
doi mari poli ai literaturii europene, divina Comedie
a lui Dante şi Faust al lui j.W. goethe. Trecând apoi
prin medievalitatea intens romantică a lui Petrarca
şi bestiariul uman al lui Boccaccio. fără a mai
pomeni de marii prozatori ai secolului al XX- lea, de
la Italo Svevo la Alberto Moravia. Romanul meu În
absenţa stăpânilor, apărut în 1966, este primul în
cariera mea care face experimentul unei originale
structuri romaneşti. Aparent trei nuvele, dintre care
cea mediană are consistenţa unui micro- roman, ce
încearcă să refacă o viziune asupra umanităţii con-
temporane din trei unghiuri abisale diferite: bătrâni,
femei şi copii. În absenţa bărbatului dominator,
re- creat astfel printr- o amplă subiectivitate psiholo-
gică.” (Nicolae Breban, Paris, Mai 2013). 

Publicat de curând la editura Cantagalli din
Siena, cu emoţia oricărui început de drum, Nicolae
Breban a intrat în mai 2013, într- o limbă nouă, cu
personajele sale locvace, perorând teorii şi concepţii
de viaţă, în structuri mentale şi lingvistice complica-
te, la care nu poţi decât să te abandonezi ca un dro-
gat. Doar cititorul are însă acest privilegiu, nu şi tra-
ducătorul, ingratul! Când e vorba de a parcurge ace-
laşi traseu al scriiturii lui Breban, pentru a
transpune romanul într- o altă limbă, misiunea e cu
mult mai complicată. Te zbaţi neputincios în această
pânză de păianjen a naraţiunii, te întorci din drum,
o iei de la început, trăgând aer în piept cu putere
pentru a reuşi să ajungi până la capătul frazei. Şi te
întrebi, care frază?, în ramificarea prodigioasă a
paginilor care curg neîntrerupt ca într- o junglă unde
te agăţi de o liană, de o cărăruie, de câteva cuvinte
vechi şi pline de sens, te pierzi în contemplarea
tablourilor ce ţi se înfăţişează într- un lirism profund
filosofic sau te zvârcoleşti în senzaţii atât de fiziolo-
gic scrise în carne vie… Dar mergi tot înainte, şer-
puind, catapultat în universuri umane şi narative
mereu surprinzătoare. Traducerea a fost o experien-
ţă grea, stil expediţie în care ai văzut şi încercat cam

de toate. la sfârşit, realizezi că totul era perfect cal-
culat, armonios, că nici un detaliu nu a fost lăsat la
întâmplare. Şi atunci, rămâne doar mirarea şi
fericirea de a fi fost primit într- un laborator atât de

ordonat, de a fi fost părtaş acestei noi experienţe pe
un tarâm lingvistic încă necălcat. Italiana este o
gazdă minunată pentru bogăţia expresivă din roma-
nul În absenţa stăpânilor! 

Autorul, precum e.B., eroina din a doua parte
a romanului, programează totul, face din ficţional
viaţă, din detaliu esenţa lucrurilor, ridică fiecare

clipă, senzaţie, idee la rang de „musafir” de seamă,
cu care trebuie să petreci timp preţios. Cronica ges-
turilor cotidiene ale personajelor sale are acelaşi rol
ca şi complicatele exerciţii analitice de o mare acura-
teţe stilistică tipice scriiturii lui Breban. 

În modernitatea acestui roman, se regăsesc
multe canoane ce depăşesc graniţe de timp şi spaţiu,
aşa cum remarca şi editorul italian, David Canta-
galli: „Pentru noi a fost o onoare, dar mai ales o mare

provocare publicarea unui autor ca Nicolae Breban,
unul dintre cei mai importanţi scriitori din literatu-
ra română contemporană, şi totuşi, încă puţin cunos-
cut în Italia. În romanul În absenţa stăpânilor, Bre-
ban se dovedeşte deopotrivă un condei de respiraţie
europeană şi un spirit profund înrădăcinat în patria
sa. Sperăm ca alegerea noastră să ducă la o redesco-
perire a autorilor romani şi a unei literaturi care
merită sa fie cunoscută şi valorificată”. 

editura Cantagalli, care are o lunga tradiţie în
publicarea clasicilor încă din 1925, a îmbogăţit astfel
colecţia sa literară, cu un roman care, după aproape
o jumătate de veac de la apariţia lui în România,
rămâne un punct de referinţă prin originalitatea
mecanismelor literare şi a psihologiilor profunde
investigate. Receptarea literară în Peninsulă a fost
pozitivă încă de la început, subliniind măiestria
naratorului prin analogii cu alţi mari scriitori consa-
craţi.

După primele cronici de întâmpinare care au
urmat lansării romanului la Târgul Internaţional de
Carte de la Torino din 2013, au apărut alte recenzii
entuziasmante, în ziare cu mare tiraj şi difuzare
naţională, precum libero şi avvenire, ceea ce se
întâmplă doar pentru marii autori ai literaturilor
mai puţin cunoscute în Italia.

Astfel, Andrea Colombo apreciază în Breban
„naraţiunea complexă bazată pe trei categorii:
bătrâni, femei, copii”, în care „cei mai slabi dintr- o
societate devin caractere de o forţă interioară impre-
sionantă” şi îl compară cu Proust „pentru capacita-
tea sa de a săpa adânc în psihologia personajelor”, pe
când „atmosfera vag claustrofobică” ce se respiră în
roman este atribuită contextului romanesc de refe-
rinţă. („Nicolae Breban, portretele psihologice ale
unui Marcel Proust român”, libero, 31 decembrie
2013). 

Binecunoscutul critic literar milanez luca gal-
lesi consideră că „personajele din În absenţa stăpâni-
lor, mai degrabă decât damnaţii literaturii dostoiev-
skiene”, îi amintesc de the dubliners ai lui joyce,
sclavi ai propriilor pulsiuni şi paralizaţi de incapaci-
tatea lor de a acţiona altfel decât în sens negativ sau
autodistructiv. („Românul Breban narează naufra-
giul în apatie”, avvenire, 20 decembrie 2013). 

„Stilul lui Breban – scrie luca gallesi – e foar-
te îngrijit şi conduce în mod ferm cititorul în compli-
catele labirinturi ale naturii umane, mototolite de
dorinţe şi paralizate de lipsa de voinţă. Precum pro-
tagoniştii, şi cititorul se regăseşte, involuntar, sim-
ţind plăcere chiar din faptul de a se lăsa târât în vâr-
tej… existenţa plată şi cenuşie a unor indivizi care
nu sunt de fapt nici plaţi, nici cenuşii, ci doar lipsiţi
de voinţă constructivă este magistral descrisă prin
frazarea lungă, îngrijită şi cursivă a unui scriitor de
rasă, în care ecouri existenţialiste, amalgamate cu
teme nietzscheene, repropun eterna dialectică dintre
sclav şi stăpan, într- o lume fără stăpâni, unde scla-
vii se închid de bunăvoie în cuşti de ei înşişi construi-
te”.

Imobilismul personajelor din În absenţa stăpâ-
nilor pare a fi oglinda impasurilor societăţii contem-
porane, fără patrie şi epocă, ca o formă de adaptare
sau un mod de a se sustrage din mersul istoriei,
simulând totuşi o existenţă vie. 

un roman al începuturilor carierei de scriitor a
lui Breban şi al „locuirii” în limba dulce a lui Dante:
care mod mai potrivit de a sărbători un prolific
„scriitor între scriitori”, cu opere monumentale, un
om în pragul celor optzeci de ani petrecuţi în vârte-
jul marilor evenimente care au însemnat istoria
României? r

florenţa, ianuarie 2014

Maria Floarea Pop
Nicolae Breban în patria lui Dante

David Cantagalli: „Pentru noi a fost o
onoare, dar mai ales o mare provocare

publicarea unui autor ca Nicolae
Breban, unul dintre cei mai

importanţi scriitori din literatura
română contemporană, şi totuşi, încă
puţin cunoscut în Italia. În romanul

În absenţa stăpânilor, Breban se
dovedeşte deopotrivă un condei de

respiraţie europeană şi un spirit
profund înrădăcinat în patria sa.

Sperăm ca alegerea noastră să ducă la
o redescoperire a autorilor romani şi

a unei literaturi care merită sa fie
cunoscută şi valorificată”.

n Scriitori români traduşi în străinătate

mAtei călinescu, nicolAe BreBAn, ion iAnoşi, JAninA iAnoşi
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Cine se aşteaptă să găsească în romane-
le lui Nicolae Breban şi în mod special
în demonii mărunţi (editura Contem-
poranul, Bucureşti, 2013), o dezvoltare

epică a subiectului, după reţeta clasică a acesteia, cu
multă mişcare factologică la vedere, se înşeală. Pen-
tru că, înainte de toate, prozatorul este un observa-
tor de profunzime, rafinat, al trăirilor dramatice
interioare ale eroilor săi, acolo unde, în spaţiile
obscure ale conştiinţelor acestora, conflictele (cu
sine, raportate la provocarea socială) se articulează
după criterii de conjunctură strict atitudinală, atitu-
dine ce se manifestă în funcţie de asumarea sau res-
pingerea unor idei (în primul rând idei), receptate
din exterior şi vibrând intens, ca într- o vie cutie de
rezonanţă. Romanul nu este, aşadar, construit în
dorinţa de a urmări întâmplările prin care trec
diversele personaje, dintr- un moment într- altul al
evoluţiei lor, ci de a le dezvălui traseul gândirii şi
simţirii, parcurs sub semnul mediilor ambiante, ale
relevării lor ca individualităţi umane. În atari condi-
ţii, asistăm la o suită diversificată de comentarii, de
mărturisiri, de opini, dezvoltate pe teme date, ce se
propun colocvial („Sunt invitaţii noştri, lăsaţi- i să
vorbească”), întreţinute mereu de un instinct al
nevoii de a dobândi şi mai ales de a înţelege adevă-
rul vieţii. Subiectul – la drept vorbind o interferenţă
de câteva subiecte – este minim. eroii romanului se
întâlnesc, se cunosc, se interpelează, discută, se
înfruntă, se studiază reciproc, se definesc în funcţie
de opiniile pe care le etalează ş.a.m.d., totul într- o
atentă observaţie descriptorie, într- o portretizare
oarecum grotescă, foarte exactă totuşi, în care auto-

rul defineşte, prin derularea atâtor prezenţe, ca ati-
tudine, un halou de epocă specific. Prezentă sau abia
revolută: „Ce fapte groteşti fabrică şi epoca noastră
glorioasă /…/Nu postmodernism, ci modernism pur,
adică actualitate simbolică, teribilă, vie, aptă să
creeze istorie, ha, ha, sunt şi eu un ratat în felul
meu, să vrei să faci, să descifrezi istoria în mijlocul
celei mai tulburi istorii din lume, în mijlocul acestor
monştri neconvinşi şi cavaleri în zdrenţe. Sunt con-
semnate astfel discuţii, divagaţii, pe teme dintre cele
mai variate şi mai incitante cu putinţă, de la castita-
te la nebunie, de la egoism la viaţa reală, de la stat
poliţist la arta supravieţuirii etc., etc., comilitonii (de
obicei personajele se află în conjunctura unor mici
sau mai ample, organizate sau mai spontane, să le
zicem, agape: „Petrecerile lor sau invitaţiile la cină
începeau devreme, în jurul orei şase după- amiază.
Vreme scurtă sau lungă, după măsura pe care o
bătea cineva, invizibil: timpul discursului…”). O
evocă definindu- se pe sine şi definind, printr- o ase-
menea depoziţie, un mod de a gândi şi de a fi factice
(„Avem frica… ne este frică şi în acelaşi timp ne pre-
facem că ne este frică, dar şi din viclenie, he, he, să
nu se prindă cineva că nu ne este frică, aşa, frică
deloc! Nu, puţină frică, aşa, o mică dârdâială trebu-
ie arătată, din când în când, în anumite ocazii, altfel
poţi să treci drept un original, chiar un provocator”). 

Romancierul este un analist căruia îi place să
se exteriorizeze prin vocea eroilor săi, selectaţi

dintr- o faună intelectuală cu
pretenţii de angajamente exis-
tenţiale în machiavelisme oare-
cum retorice, capabile a se
judeca pe sine şi deopotrivă
ambianţa lumii, universul în
care îşi fac veacul. „Mi- am
întrebat propriul meu eu – se
confesează Blondul – intrigat,
plictisit şi exasperat de mine
însumi. Ce speri? Ceea ce
puteai să ai deja, sau ceea ce ar
fi trebuit să iei, să- ţi iei, dar ai
procedat ca un adolescent
stângaci şi prost, ne- bărbat,
stângăcia aceea ca o acnee. De
ce o mai târăşti după tine, săr-
mana fiinţă? Nici măcar nu
este pasiunea ta (…) în mine,
măruntul diavol, cel ce face
opoziţie la înaltele şi înţelepte-
le comandamente ce vin de sus,
de la autoritatea conştiinţei
noastre încercate grav (…) Nu,
e mai bine să- ţi asculţi instinc-
tul, îmi şopti diavolul meu de
buzunar, de serviciu (…) Pro-
stii, speculaţii laşe de intelec-
tual neconvins, devenisem un
Hamlet de provincie, de ocazie, dar…”

Trimiterea din titlu, la demonii dostoievkieni,
se face oarecum parodic, dintr- o perspectivă a stator-
niciei în lumea derizoriului, prozatorul intrând „pe

canale obscure” ale unor
trăiri periferice, minore („de -
monii mărunţi”), a unor
oameni de la periferia socia-
lă, în felul lor decăzuţi din
poziţii de suprafaţă sau încă
neputând accede la prim- pla-
nurile sociale, dar în care
diurnul stârneşte întregi pro-
cese autoevaluate, de con -
ştientizare a trăirii lor într- o
realitate, şi ea obscură, dar
arogantă şi veleitară. e în
acest labirint al mărturisiri-
lor, al evocărilor biografice,
al divagaţiilor morale şi filo-
sofice, în care trăiesc perso-
najele, o adevărată ştiinţă
narativă a romancierului, de
a compune universuri umane
contradictorii, bulversate de
istorie şi de ceea ce aceasta le
oferă, într- un soi de interoga-
toriu provocat continuu, des-
chis, ţinut în intimităţi fragi-
le, adesea false şi uneori
chiar casante („Să vezi lumea
din jurul tău sub un alt

aspect, aşa cum cobori într- un mare bloc, în coridoa-
rele subterane, pline de ţevi, şobolani, uşi înţepenite
de decenii sau uşi care ser-
vesc şi pe care intră şi ies
indivizi extrem de intere-
sanţi, locuri unde se face
uneori comerţ, prostituţie,
dar şi mari lecturi. Acesta,
da, era un spectacol, să vezi
subsolul, să te afunzi în el”).
Portretele acestora sunt
groteşti dar puternic indivi -
dualizate. Plasarea lor în -
tr- o lume specific intelec-
tuală le dă o anume măreţie
lamentabilă, dacă se poate
spune aşa, pe care scriitorul
ştie să o învăluie în conota-
ţii de subtilitate savantă, cu
apeluri şi sugestii ce frizea-
ză marea cultură a lumii şi
care dau astfel un farmec
aparte acestor cozerii cu
bătaie absconsă în politicul
epocii (al epocilor). uneori
chiar desenul caricatural al
personajelor pare a se dori
realizat în replică la ima -
gini poetice arhicunoscute,

pentru a dobândi acum o poeti-
citate pitorescă (Violeta, bună -
oară, cu trupul ei impozant –
„standardul uman de temut” –
în prezenţa unui Don juan de
condiţie banală – „devenisem
un pitic ce încerca, din plin
amuzament, să se caţăre pe o
uriaşă” – are ceva, din imagi-
nea baudelairiană a uriaşei
din sonetul cu acelaşi nume:
„În vreme ce natura, cu verva
ei trufaşe,/ Năştea mereu ciu-
date făpturi de monştri noi/
Mi- ar fi plăcut, alături de- o
fată uriaşe/ Să stau ca- n preaj-
ma unei regine, un cotoi”, tra-
ducerea lui Al. Philippide).
Introspecţia personajelor în -
seamnă, de fapt, şi introspecţia
societăţii care îi propulsează şi
pe care aceştia o recepţionează
ca într- o radiografiere (în stare
acută) a mecanismelor sociale
şi economice, aflate, ca şi ei de
altfel, într- un soi de degringo-
ladă: „economia – perorează
Chiţu – e în pom, e în găleată,
e o debandadă ca într- un cort

ţigănesc! Iar agricultura nici nu mai este, am reuşit
turul acesta de forţă: am desfiinţat clasa ţărănească
pentru că am constatat că este mai simplu să îngropi
recolta decât s- o strângi, e mai comod să falsifici sta-
tisticile decât să umpli hambarele, e mai simplu să
produci obiecte de care nu are nevoie nimeni pentru
că în felul acesta nu se poate constata dacă aceste
produse finite sunt sau nu de folos, funcţionează, sau
nu, e mult mai simplu să asculţi de un şef idiot decât
de unul inteligent, iar cei care au la îndemâna lor
mărfurile, adică trusturile de alimentaţie şi desface-
re, restaurantele şi poliţia – uneori sunt aceeaşi
oameni – nu au decât să- şi amintească de vechile
reguli medievale de clan, de familii mari şi mici, de
circuite interne şi absolute, iar ceilalţi, fraieri, func-
ţionari, pensionari, învăţători, poşta, etc. nu au
decât să stea în frig, să tremure de la o coadă la alta,
călcându- se în picioare”. Raportările de felul acesta
se fac, cu evidenţă, la vremurile nu de mult trecute.
Dar evocarea lor are în radiaţa subiectivă a atitudi-
nilor individuale şi o implicată conotaţie în actuali-
tatea imediată. Totuşi, Nicolae Breban nu scrie un
roman de actualitate, cum se spunea cândva. În
atenţia lui stă mereu eternul uman în care epocile se
revelează spectaculos în halourile conştiinţelor indi-
viduale. În acest sistem analitic, de amplitudine,
constă marea abilitate a scriitorului de a construi
lumi interioare, tulburătoare prin adevărul existen-
ţial trăit, relatat şi judecat într- o continuă scormoni-
re a abisului frământărilor. r

Constantin Cubleşan
Tulburătoarele lumi interioare

Nicolae Breban nu scrie un roman de
actualitate, cum se spunea cândva. În atenţia lui

stă mereu eternul uman în care epocile se
revelează spectaculos în halourile conştiinţelor

individuale. În acest sistem analitic, de
amplitudine, constă marea abilitate a

scriitorului de a construi lumi interioare,
tulburătoare prin adevărul existenţial trăit,

relatat şi judecat într- o continuă scormonire a
abisului frământărilor.

nicolAe BreBAn şi mirceA sănDulescu

nB şi SinGuRa CalE 2011
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Nici o ţară nu s- a reconstruit fără anga-
jarea intelectualilor săi – scriitori,
universitari, cercetători ştiinţifici,
profesionişti liberi etc. – pentru anu-

mite valori. germania, de pildă, s- a refăcut uimitor
de repede graţie înaltei calificări a populaţiei răma-
se după război, dar şi acţiunii unei generaţii de inte-
lectuali (Habermas, Heinrich Böll, Dahrendorf, Rat-
zinger, luhmann, Metz, Sölle, Dönhoff şi alţii). Polo-
nia este exemplară astăzi, după ce a folosit în politi-
că personalităţi de excelentă calificare (Balczero-
wicz, gyeremek, etc.). China actuală s- a deschis spre
inovaţiile din lume şi cultivă sistematic intelectualul
capabil şi dedicat. exemplele pot fi multe.

În mod neaşteptat, o ţară precum România,
lovită de multe patologii – randament scăzut, autoa-
naliză redusă, organizare de sine sub nevoi, demo-
craţie sumară, sărăcie şi corupţie – este cea care a
găzduit mai nou ideologia apolitismului. Se cerea
intelectualilor abstinenţă politică tocmai când solu-
ţiile treceau prin spaţiul politic! Mai mult, această
ţară cultivă şi acum ideea că intelectualul trebuie să
stea deoparte, iar mulţi dintre intelectualii săi îşi
ascund nepriceperea sau confortul după drapelul
unei invocate „obiectivităţi”. este curentă aici confu-
zia dintre apolitism (pretinsa sustragere de la politi-
că, care, la drept vorbind, nu este posibilă, chiar
pasivitatea fiind o atitudine politică) şi apartidism
(neînscrierea unei persoane sau alteia în partide,
ceea ce este posibil şi de multe ori justificat). Iar
peste toate, mulţi intelectuali îşi fac un titlu de merit
din aceea că nici nu se pronunţă asupra stărilor din
societate – decizii greşite în administraţie, nedrep-
tăţi în decizii, lipsa de pregătire a decidenţilor,
neperformanţa instituţiilor etc. – argumentând că
nu este menirea lor să evalueze situaţii. Iar atunci
când argumentarea se gonflează şi devine sofistica-
tă, se trimite la notoria teorie a lui Max Weber, pre-
luată mai mult din auzite (căci osteneala cititului de
scrieri aride nu mai are trecere!), conform căreia spe-
cialistul abordează factual situaţii, fără a face eva-
luări.

Chiar aşa stau lucrurile? A lăsat să se înţelea-
gă undeva Max Weber că specialistul are altceva de
făcut decât să emită evaluări, încât trebuie să se
abţină să se pronunţe asupra stărilor de lucruri din
societate? Răspunsul este negativ, iar probele se
oferă fără echivoc citind textele tot mai uitate la noi
(după ce profesorii Nicuţă la Bucureşti şi Aluaş la
Cluj au întreţinut câteva decenii o mică flacără) ale
celebrului sociolog. Să amintim nucleul abordării
sale. 

Pledoaria primordială a lui Max Weber a fost
pentru profesionalism fără cusur în specialitate.
Vestita conferinţă, Wissenschaft als Beruf (1919),
prezentată la universitatea din München, este măr-
turia hotărâtoare. „personalitate în domeniul ştiinţi-
fic – spunea Max Weber – are numai acela care ser-
veşte profesia ca atare (rein der Sache dient). Nu
numai în domeniul ştiinţific este astfel. Nu cunoaş-
tem vreun mare artist care să fi procedat altfel decât
să- şi servească profesia şi numai pe aceasta. Acest
fel de a proceda s- a impus chiar la o personalitate
precum goethe, care şi- a luat libertatea de a face
operă de artă chiar din viaţa sa” (Max Weber,
Schriften 1894- 1922, Alfred Kröner, Stuttgart, 2002,
p.485). Pentru autorul tezei neutralităţii axiologice a
ştiinţei, puţine lucruri sunt mai inacceptabile decât
un specialist (Fachmann) care, pe scena dezbateri-
lor, se legitimează nu atestând stăpânirea probleme-
lor specialităţii, ci invocând „trăirea (erleben)” de
către el a împrejurărilor de viaţă. Ştiinţa, continua

Max Weber, are pretenţii specifice faţă de cel care i
se dedică, ce ţin de „sensul muncii de cercetare ştiin-
ţifică (Sinn der arbeit der Wissenschaft)”. Acesta
este „progresul (Fortschritt)”. Altfel spus, în ştiinţă
se întreprinde ceva care nu poate ajunge niciodată la
sfârşit, rămânând mereu în cursul progresului
(p.487). Spre deosebire de artă, care dă o operă ce
este în sine definitivă, în cercetarea ştiinţifică fieca-
re realizare este doar, eventual, pregătirea celei
următoare. 

Max Weber a fost continuu în opoziţie cu iluzia
naivă a pozitivismului, conform căreia, dacă ne- am
încredinţa ştiinţei, atunci avem tot ce ne trebuie
pentru a o duce bine. Ştiinţa este indispensabilă, dar
nicidecum de ajuns. el a ironizat „naivul optimism al
ştiinţei” ce constă în a crede că „tehnica stăpânirii
vieţii, întemeiată pe ştiinţă, este calea ce duce la
fericire”. el a fost împotriva tezei suficienţei ştiinţei
pentru reproducerea propriu- zis umană a vieţii, teză
pe care s- a construit ceva mai târziu ideologia scien-
tismului. Ştiinţa trebuie înţeleasă, după opinia sa,
înăuntrul „ansamblului vieţii umanităţii (das
gesamtleben der menschheit)”, şi nu confundând- o
din capul locului cu întreaga cunoaştere. 

Nu ne putem aştepta ca orice problemă să se
lase soluţionată, principial, cu mijloacele ştiinţei.
Max Weber era de părere că, în cazul „luărilor de

poziţie practic- politice”, nu avem posibilitatea să
dăm răspunsuri ştiinţifice, singurul aport al ştiinţei
în acest caz privind mijloacele atingerii scopurilor,
nicidecum selecţia printre scopuri. Acestea se pot
aborda doar în cadrul diferitelor „ordini valorice ale
lumii (Weltordnungen der Welt)”. (p. 500). 

Pe de altă parte, Max Weber s- a opus şi tezei
după care ştiinţa ar fi cunoaştere lipsită de premise
(voraussetzungslose). Ştiinţa este condiţionată nu
numai de regulile logicii şi metodologiei, ci şi de con-
vingeri imanente cercetării ştiinţifice, cum este, de
pildă, convingerea că ceea ce se obţine are „valoare
de cunoaştere (ist wissenswert)”. Asemenea convin-
geri formează premise (Voraussetzungen) ale ştiinţei
care nu se mai pot întemeia, la rândul lor, în mod şti-

inţific (p.494).
În acest cadru de opţiuni, Max

Weber a apărat energic teza diferenţei
dintre „luări de poziţie practic- politice
(praktisch- politische Stellungsnahme)” şi
„analiza ştiinţifică (wissenschaftliche
analyse)” şi a cerut ca ele să fie separate
în activitatea publică (p.497). Democra-
ţia, bunăoară, poate fi obiectul luărilor
de poziţie politice, în care evaluările în
scopul captării adeziunii auditoriului au
importanţă crucială, dar altceva este
atunci când i se aplică o analiză ştiinţifi-
că, care ar limita, prin natura ei, evaluă-
rile. Max Weber a mers până acolo încât
a considerat că „ori de câte ori omul de

ştiinţă vine cu propria sa judecată de valoare, înce-
tează înţelegerea faptelor” (p.498). Separarea dintre
„luarea de poziţie moral- politică” şi „analiza
ştiinţifică” el a stilizat- o în diferenţa dintre „Führer”
şi „lehrer”, de care a legat solicitarea explicită către
cel din urmă de a folosi catedra pentru ştiinţă, iar
tribuna din piaţă pentru evaluări şi luări de poziţie
(p.502). Max Weber susţinea că „în sala de curs nu
este nimic de spus despre judecăţile de valoare ”
(p.506), fiind conştient că săvârşeşte o simplificare,
tocmai pentru a se face înţeles.

Max Weber stăpânea istoria ştiinţei, precum şi
istoria universităţii europene, încât ştia prea bine că
distincţia pe care el a făcut- o nu a funcţionat tot-
deauna. „Analiza ştiinţifică” nu a fost străină de eva-
luări, iar „luările de poziţie moral- practice” nu pot fi
luate ca având aceeaşi valoare. Max Weber recu-
noaşte că au fost momente în istorie când acestea
mergeau împreună. În mod deliberat, el a contextua-
lizat distincţia sa luând în considerare situaţia ştiin-
ţei din timpul său, pe care o socotea particulară. „Că
ştiinţa este astăzi – spune Max Weber – o profesie
descrisă ca specialitate (fachlich) în servicul cunoaş-
terii de sine (Selbstbesinnung) şi al cunoaşterii core-
laţiilor factuale, şi nu un obiect sacru şi un dar al
graţiei vizionarilor, profeţilor, ce împart revelaţii cu
largheţe, sau o parte componentă a reflecţiei înţelep-

ţilor şi filosofilor asupra sensului lumii – acesta este,
desigur, un dat al situaţiei noastre istorice de care
nu putem scăpa, din care noi, dacă ne rămânem cre-
dincioşi nouă înşine, nu putem ieşi” (p.506- 507). În
situaţia dată, pe bună dreptate, lev Tolstoi se între-
ba: cine ne poate spune cum să ne călăuzim viaţa
câtă vreme ştiinţa nu o mai face? Răspunsul ce se
poate da este acela că întrebarea depăşeşte puterile
ştiinţei şi intră în competenţa altora (profeţi, mân-
tuitori) (p.507).

Putem lua în discuţie contextualizarea mai
detaliată la care Max Weber a supus propria sa dis-
tincţie în studiul Der Sinn der Wertfreiheit der
soziologischen und ökonomischen Wissenschaften
(1917). Aici el aminteşte de mari istorici, precum
Theodor Mommsen, care au practicat conştient aso-
cierea dintre cercetări factuale şi evaluări chiar de la
catedră, ca şi de mari economişti, precum gustav
von Schmoller, care promovau programatic evaluări
odată cu analizele ştiinţifice (Max Weber, Schriften
1894- 1922, p.358- 362). explicaţia maxweberiană
este accea că aceştia ţin de o epocă glorioasă a
cunoaşterii, care s- a părăsit odată cu specializarea
ştiinţelor. Max Weber nu exclude deloc eventualita-
tea apariţiei de personalităţi capabile să realizeze
atât analize ştiinţifice cât şi evaluări de situaţii, cu
angajarea corespunzătoare a unor valori. Aşa cum
arată mai nou şi biografia documentată exhaustiv
(vezi joachim Radkau, Max Weber. Die leidenschaft
des Denkens, Hanser, München, Wien, 2005,
pp.614- 642), Max Weber a avut în vedere un reper

Andrei Marga
Angajarea pentru valori

Este limpede că se trădează atât
profesionalismul, cât şi valoarea
angajării publice. Câţi nu sunt

drapaţi cu titluri pompoase, dar
rămân fără performanţe notabile şi în
universităţi şi în administraţie? Max
Weber avea o intuiţie profundă: fără
distincţia dintre analiza ştiinţifică şi

luările de poziţie moral- politice, nu se
ajunge decât la impostură, dinspre o

direcţie sau dinspre cealaltă.

■ semnal editorial ■ ideea Europeană

► Florin logreşteanu,
Puzzle

► Dorin popescu, 
noica. Bătălia continuă
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polemic determinat atunci când a
generalizat distincţia sa, anume,
degradarea analizei ştiinţifice la
adepţii acelei „evaluări de catedră
(Kathederwertung)” practicată mai
ales de şcoala economică a lui von
Schmoller, care a dus, de pildă, la exa-
gerarea rolului istoric al birocraţiei
prusace. În orice caz, el a avut motive
ce ţineau de competiţia din ştiinţele
sociale germane de la acea oră, în care
era el însuşi implicat, de degradările
de felul celei amintite, de reflecţii asu-
pra propriei evoluţii, de imaginea sa
asupra societăţii în care se intra şi de
opţiuni personale (la Max Weber
„lupta contra judecăţii de valoare
este, de asemenea, o luptă pentru o
plăcere specială a gândirii”, p.624). 

Teza „neutralităţii axiologice a
ştiinţelor” – cum au fost preluate, nu
tocmai exact şi fericit, distincţia lui
Max Weber dintre analiza ştiinţifică
şi luări de poziţie moral- politice şi
teza sa a „libertăţii în raport cu valo-
rile (Wertfreiheit)” – nu este, aşadar,
atât de liniară şi necondiţionată, cum cred cei care îl
invocă pe celebrul sociolog, dar nu- l mai citesc sau
nu l- au citit. este elocvent să amintesc, fie şi numai
în treacăt, faptul că, de pildă, unul dintre filosofii de
cea mai mare anvergură de pe scena actuală, care
şi- a suţinut doctoratul pe teoria ştiinţei a lui Max
Weber (vezi Dieter Henrich, Die einheit der Wis-
senschaftslehre Max Webers, Tübingen, 1952), con-
sidera că preocuparea majoră în această teorie a fost
aceea de a arăta că „numai raţiunea umană
moral- practică înţelege istoria”. (p.131). Oricum, în
fapt, din această teorie nu se desprinde nicidecum
doar simpla teză a neutralităţii axiologice, ci multi-
ple teze, chiar concurente.

Revenind cu o concluzie în dreptul distincţiei
dintre analiza ştiinţifică şi luările de poziţie
moral- politice făcute de Max Weber, este limpede că
acesta a trasat- o energic. el a pretins însă intelec-
tualului, înainte de toate, profesionalism, adică efec-
tuarea de analize ştiinţifice temeinice, care, desigur,
pot fi, la rigoare, străine de valori angajate explicit,
dar sunt, la modul propriu, analize ştiinţifice. Altfel,
cum se vede bine în realitatea din societăţile moder-
ne, clamează abstinenţa morală şi politică a ştiinţei
tot felul de cercetători fără rezultate, intelectuali
fără cercetări, oportunişti fără realizări, „personali-
tăţi” fără operă. Simplu spus, Max Weber a pretins
respectul desăvârşit al profesiei de către cel care pre-

tinde că o stăpâneşte şi încorporarea acesteia în
manifestări. Celebrul sociolog a fost el însuşi angajat
cu pasiune, în mod explicit, de partea unor valori,
încât şi din acest punct de vedere nu a fost atât de
naiv încât să credă că neutralitatea axiologică este
ceva facil. el nu a cerut cuiva să nu facă evaluări
dacă este cercetător sau profesor (sau ambele), ci a
pretins ca perspectiva analizei ştiinţifice şi
perspectiva evaluărilor moral- politice să nu fie con-
fundate. Cu o bună intuiţie, el a sesizat că, în cazul
confuziei sau al asocierii lor convenţionale, se tră-
dează ambele. Max Weber nu a exclus apariţia de
personalităţi care pot face optim şi analiză ştiinţifică
şi evaluări de situaţii şi angajări subsecvente pentru
valori. În fapt, nu este posibilă raţionalizarea vieţii
în societate, oricare ar fi societatea, fără ca oamenii
să o vrea, să o gândescă şi să o promoveze. Max
Weber a considerat, însă, că rezoluţia într- o aseme-
nea chestiune nu poate fi decât factuală. Ca regulă,
a apărat altceva, anume distincţia lui specifică. 

Pentru a face intuitivă abordarea maxweberia-
nă, să observăm că în principalele universităţi din
germania nu poţi deţine simultan, ca titular, atât o
profesură, cât şi mandatul de demnitar (ministru,
secretar de stat etc.), fiind obligatorie disjungerea.
Ce se poate spune în România deceniilor recente, în
care abundă astfel de cariere, iar unii devin chiar
profesori universitari fiind demnitari, ceea ce nu se

petrece în nici o altă ţară europeană?
este limpede că se trădează atât profe-
sionalismul, cât şi valoarea angajării
publice. Câţi nu sunt drapaţi cu titluri
pompoase, dar rămân fără performan-
ţe notabile şi în universităţi şi în admi-
nistraţie? Max Weber avea o intuiţie
profundă: fără distincţia dintre analiza
ştiinţifică şi luările de poziţie mo -
ral- politice, nu se ajunge decât la im -
postură, dinspre o direcţie sau dinspre
cealaltă.

Se poate suplimenta observaţia
privind contextualitatea distincţiei
maxweberiene întrebându- ne ce fel de
ştiinţe avea în vedere celebrul sociolog.
Astăzi este limpede că Max Weber gân-
dea ştiinţa timpului său şi „a putut
vorbi de o cunoaştere străină de valori
şi să creadă că problema valorilor este
exterioară ştiinţei deoarece ştiinţele de
care vorbea el puteau să nu se intere-
seze de criterii de valoare”. (Andrei
Marga, la sortie du relativisme, efeS,
limes, Cluj- Napoca, 2007, p.230).
Situaţia este schimbată în ştiinţele de

azi. De exemplu, fizica şi, pe baza ei, chimia şi astro-
nomia chestionează nu doar „legislaţia” naturii, ci
chiar geneza şi, inevitabil, „sensul” acesteia. Medici-
na, cu noua dezvoltare pe umerii biotehnologiei,
ches tionează nu doar tehnica transplanturilor, ci
chiar „sensul vieţii”. Sociologia, istoria, economia,
dreptul sunt valide dacă îşi adaugă o componentă
reflexivă, ce lămureşte prezenţa irepresibilă a valo-
rilor în corpul lor. 

În plus, filosofia a adus argumente concluden-
te că în însăşi stabilirea faptelor, pe care se clădesc
aserţiunile ştiinţelor, sunt implicate condiţionări
dinspre ostensiunile ce permit identificări (Straw-
son), întrebările puse realităţii (Popper), comunita-
tea cercetătorilor (Peirce), întregul cunoaşterii la un
moment dat (Quine), sens (Husserl), jocurile de lim-
baj (Wittgenstein), interesele conducătoare de
cunoaştere (Habermas). Ştiinţa nu este în fapt atât
de străină de valori precum a lăsat să se înţeleagă
Max Weber. Această împrejurare nu anulează, însă,
importanţa distincţiei sale pentru a evita confuziile
şi imposturile şi nici împrejurarea că Max Weber
avea o concepţie despre ştiinţă dependentă, desigur,
de timpul său, dar suficient de largă şi de profundă
pentru a nu legitima, fie şi indirect, abstinenţa emfa-
tică în faţa valorilor. Şi după concepţia sa, viaţa
demnă de a fi trăită nu este posibilă fără angajarea
pentru valori. r

O estetică exprimată în câteva versuri emble-
matice a căror frumuseţe se bazează pe o comparaţie
ce pare a fi la îndemâna oricui. Dar cât de elocventă
în ordine poetică:

„eu cu lumina mea sporesc a lumii taină –
şi- ntocmai cum cu razele ei albe luna
nu micşorează, ci tremurătoare
măreşte şi mai tare taina nopţii,
aşa îmbogăţesc şi eu întunecata zare
cu largi fiori de sfânt mister,
şi tot ce- i ne- nţeles
se schimbă- n ne- nţelesuri şi mai mari
sub ochii mei –
căci eu iubesc
şi flori şi ochi şi buze şi morminte.”
Arta poetică, ca artă a potenţării misterului,

liniştii şi tainei, caută argumente noi şi, de bună
seamă, le descoperă. un poem se cheamă linişte şi,
printr- o singură comparaţie liminară – „Atâta
linişte- i în jur, de- mi pare că aud cum se izbesc de
geamuri razele de lumină” – a intrat în repertoriul
liric al mai multor generaţii... Sugestia tainicului din
univers şi a tăcerii care stăpâneşte duhul poetului
„ca un ascet de piatră”, peste care cad din cer picuri
de lumină (Stalactită), se repetă şi se îmbogăţeşte cu
referinţe noi (comparaţii, analogii, reflecţii) luate din
domenii diferite. Blaga este, nu mai încape îndoială,
un mare poet al tainicului şi al misterului şi, dacă
punem la un loc toate nuanţele şi sugestiile ce apar
în versurile sale în legătură cu această idee, vedem
că se configurează un mit fundamental în poezia sa:
mitul luminii ca sumă de mistere şi, în vecinătatea
lui şi în complicitate cu el, mitul poeziei care, prin
exerciţiul ei, sporeşte lumina tainei, misterului şi a
liniştii din univers. O artă poetică şi un mit, aşadar,
care nu se bizuie pe convenţiile formale ale artei, ci
pe rosturile ei. Iar rosturile creaţiei lirice se hrănesc
cu nedesluşiri programatice, cu amurguri şi
„minunile întunericului” (mi- aştept amurgul), cu
„zvonul unei mări necunoscute” (Scoica), cu murmu-

rul astrelan care, ajuns pe pământ, sporeşte zum -
zetul tainelor:

„Călugării şi- au închis rugăciunile în pivniţele
pământului. Toate- au încetat murind sub zăvor.

Sângerăm din mâni, din cuget şi din ochi. În
zadar mai cauţi în ce- ai vrea să crezi. ţărâna e plină
de zumzetul tainelor, dar prea e aproape de călcâie şi
prea e departe de frunte. Am privit, am umblat şi
iată cânt: cui să mă- nchin, la ce să mă- nchin?”

fac un salt în cronologia poeziei blagiene şi
citez din la cumpăna apelor (1933) un distih care, cu
o nuanţă nouă („nesfârşirea”), sugerează poetica şi
mitul de care vorbim:

„Sporim nesfârşirea c- un cântec, cu- o taină”.
Să conchidem: un mit fundamental, un mit per-

sonal care defineşte o artă poetică nu prin elemente-
le ei formale, ci pe iscodirea tainicului din lume.
Rimbaud cerea poetului modern, mai citez o dată, să
viziteze nevăzutul, neauzitul, nepipăitul, nemirositul
din lume, adică negativităţiile universului, Blaga
vrea să iscodească şi să inspecteze umbrosul, nede-
sluşitul, tainicul, luminile nopţii şi vrăjile crepuscu-
lui, adică ceţurile care acoperă lumea materială şi
lumea spiritului.

Bucolismul spiritualizat. panteismul.
A doua temă fundamentală sau, în termenii

eseului de faţă, al doilea mit personal în poezia lui
Blaga este acela proiectat de un bucolism spirituali-
zat. O formulă pe care o folosesc aproape toţi criticii
literari care discută viziunea agrestă a poetului şi
raporturile lui, în micile acte de viaţă, cu natura.
Mitul acoperă şi particularizează o bună parte (poate
cea mai mare parte) a unei poezii care nu fuge de
tradiţie, dar nici nu- i conservă stereotipurile. e.
lovinescu şi g. Călinescu cad de acord, la acest capi-
tol, că lucian Blaga a restructurat şi a salvat,
printr- un proces de spiritualizare şi, evident,
printr- o tehnică poetică nouă, ceea ce semănătoris-
mul compromisese, se părea, definitiv în literatura
română: lirica rurală. Blaga a făcut ceva mai mult: a
dovedit, alături de Arghezi, faptul că modernitatea –
produs spiritual al aglomerării şi complexităţii urba-
ne – poate trăi, confortabil, şi în mediul ţărănesc. Cu
o condiţie, când este vorba de marea poezie: să pri-
vească semnele naturii din unghi metafizic. Şi, să nu

le povestească şi nici să le exprime prin clişee. este
ceea ce face în mod curent Blaga, renunţând la poe-
zia descriptivă şi, în genere, la retorica tradiţională.
Centrul liric al poemului nu este le dehors, ci le
dedans – eul care meditează ceea ce vede, simte şi
gândeşte le dehors, adică natura în complexitatea ei
cosmică, pe scurt firea lumii. Întins pe iarbă, poetul
ascultă tăcerea asurzitoare a pământului şi observă
cum, în arşiţa de vară, văzduhul se topeşte ca o
ceară. În trupul gorunului de la margine de codru
creşte sicriul său „cu fiecare clipă care trece”. la ţăr-
mul mării simte în faţa răsăritului de soare că
sufletul s- a pierdut pe o cărare nesfârşită şi nu mai
găseşte semnele de întoarcere (la mare). Tot la mare
ascultă, în labirintul scoicii, „zvonul unei mări necu-
noscute”. În martie, presimţind primăvara, mugurii
lacomi de lumină „îşi zgulesc urechile în guler”. Pe
cer, „trec norii cu ugerile pline” (splendidă imagine!)
şi, privind acest spectacol măreţ, poetul este încercat
de „tristeţi nedesluşite”, tristeţi verlainiene (melan-
colie). În dimineţi de vară se simte „un picur de dum-
nezeire pe pământ” (pax magna), toamna contemplă
îngândurat „amurgurile grele şi pustii” şi gându- i
fuge spre ideea morţii (o toamnă va veni) etc. Spiri-
tul este agresat de „oarbe năzuinţi” şi, contemplând
stelele (reflex romantic!), are intuiţia singurătăţii şi
nemărginirii, a pierderii în univers:

„fiori, ce vin din ţara voastră, îmi sărută
cu buze reci de gheaţă trupul
şi- nmărmurit vă- ntreb:
spre care lumi vă duceţi şi spre ce abisuri?
Pribeag, cum sunt,
mă simt azi cel mai singuratic suflet
şi străbătut de- avânt alerg, dar nu ştiu – unde.
un singur gând mi- e rază şi putere:
O, stelelor, nici voi n- aveţi
în drumul vostru nici o ţintă,
dar tocmai de aceea cuceriţi nemărginirea.”
Aceste false pasteluri sunt, după cum se vede,

scurte meditaţii lirice care elimină sistematic deco-
rativul, idilismul, retorica literară a grandorii natu-
rii pe care le aflăm, de pildă, în poezia lui Alecsandri,
poet cu o optică, în esenţă, clasică, adică aceea de
contemplare obiectivă a naturii. Blaga nu contem-
plă, el iscodeşte, interpretează, citeşte în calendarul
anotimpurilor semnele misterioase ale marelui uni-
vers şi le raportează la propriul destin. r

■ Fragment

Eugen Simion
Lucian Blaga. 
Miturile personale ale poetului
(urmare din pagina 16)
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Vreo 19 luni şi aproape… o viaţă i- au
trebuit lui gheorghe Postelnicu pentru
a scrie o carte despre Vasile Voicu -
lescu, faptă care, încununându- le pe

cele de până acum pe tărâm literar, pare să fi fost
asumată ca menire esenţială a existenţei sale ca
scriitor. Ceva mai mult de un an şi jumătate, pentru
a reuni şi transpune într- o lucrare temeinică infor-
maţii din izvoare astfel secate şi cartografiate
„coerent şi omogen”, analize operate sub semnul ado-
raţiei… lucide, judecăţi de valoare convingătoare,
opinii consolidate în ambianţa aşezării de pe Valea
Buzăului unde s- au înfiripat primele temeiuri ale
destinului spiritual al scriitorului- medic şi unde şi
gh.P. a trăit şi a profesat. o viaţă, în care, de la sine
sau din statornică preocupare, s- au adunat şi sedi-
mentat, ca detalii ori esenţe, elemente ale universu-
lui rural numit Pârscov, care l- au marcat, în anii
copilăriei, pe V.V., cunoştinţe şi impresii datorate
unor „vestigii” ale existenţei lui în acest spaţiu:
urmaşi, casă (devenită memorială), oameni ai locu-
lui, râuri, păduri, lacuri, legende etc.

Pe parcursul a circa 320 de pagini (inserând şi
fragmente publicate anterior în „Convorbiri litera-

re”, „România literară”, sau în volumul „Critice”,
2011), Viaţa şi opera lui Vasile Voiculescu (a şaptea
carte; a treia ca istoric şi critic literar), apărută în
2012 la editura euroPress group (autorul păstrează
ritmul editorial: anul şi volumul), îşi dezvăluie epi-
soadele şi, respectiv, meritele într- o curgere conti-
nuă şi mereu consistentă. Mai ales pe cititorul ama-
tor de construcţii cu arhitectură evidentă, ce îngădu-
ie un acces facil către detalii integrate categorial, de
la prima răsfoire, cartea îl surprinde prin absenţa
unei structuri aparente. lectura nu va evolua de la
capitolul introductiv până la cel concluziv, marcate
ca atare, şi nu va trece prin cele care, convenţional,
ar putea fi intitulate „Copilăria”, „Satul”, „Poetul”,
„Prozatorul”, „Dramaturgul”, „Medicul”, „Pătimirea”
etc., deşi toate aceste componente ale personalităţii
excepţionale a lui V.V. se regăsesc tratate cu iscusin-
ţa istoricului şi criticului atent la substanţa şi credi-
bilitatea izvoarelor, cu statornică grijă de a nu se
lăsa condus în aprecieri de înclinaţiile afective faţă
de subiect. gh.P. recunoaşte „structura neobişnuită
a cărţii şi cronologia subiectivă” şi le explică prin
„lipsa (…) de simpatie faţă de lucrările didactice”.
este limpede că profesorul de limba şi literatura
română, care a oficiat la catedră timp de 42 de ani,
încearcă să separe net strădania literară de cea
didactică, atribuind celei din urmă, atunci când se
amestecă în demersul exegetic, sensuri peiorative…
consacrate, termenul apărând, de altfel, în aseme-
nea contexte în cuprinsul volumului. Cu toate
acestea, referindu- se în partea introductivă la pro-
pria întreprindere, nu ezită să invoce „metoda noas-
tră” sau „principiul ştiinţific impus” – care, trebuie
spus, se detaşează meritoriu din întreaga lucrare –,
iar în paginile acesteia integrează, la locurile cuveni-
te, cu rol lămuritor asupra întâmplărilor, opţiunilor

spirituale sau scrierilor „medicului fără arginţi”,
adevărate fişe didactice dedicate lui Vlahuţă,
urmuz, Hogaş, Ion Pillat, ca şi reginei Maria, popo-
ranismului, isihasmului, subdialectului muntenesc
etc. Oricum, de vreme ce autorul, cu formaţie de
prozator, nu încearcă să- l ispitească pe cititor
printr- o construcţie cu entropie dimensionată pe
măsura eventualei lui comodităţi, este nevoie ca
acesta să fie interesat de subiect ori suficient de
receptiv la semnalele pozitive ademenitoare pe care
lucrarea le emite încă din primele pagini. Acestea
temperează, de altfel, şi o posibilă tentativă de a des-
coperi în formula preferată de gh.P. urme de orgoliu
sau de porniri insurgente faţă de sisteme superficial
agreate.

Chiar dacă riscăm să acordăm un spaţiu supra-
dimensionat constatării de mai sus, nu putem să nu
lansăm întrebarea: în condiţiile date (absenţa struc-
turii cu elemente de susţinere explicit definite), ce
liant dă suficientă trăinicie edificiului pentru a nu se
prăbuşi? Răspunsul ar trebui să întrunească multe-
le atuuri ale cărţii; în primul rând, cu efect nemijlo-
cit în planul îndoielii (retorice!) iscate de întrebare,
înlănţuirea firească, guvernată de logică sau de

inspiraţie, a episoadelor şi ideilor, arderea constantă
pentru o restituire originală, corectă, întregitoare,
calitatea omogenă a materialului ideatic şi lingvistic
al zidirii.

Cât despre celelalte componente ale armăturii
ascunse generatoare de soliditate, dintr- o lungă listă
a notaţiilor favorabile prilejuite de lectură vom reţi-
ne numai câteva, încercând, după exemplul lui
gh.P., care şi- a stăpânit aplecarea firească spre elo-
giu faţă de fiul (cel mai) strălucit al satului, să ţinem
sub control vraja unor (reuşite) evocări (privelişti,
oameni, toponime, muntenisme specifice etc.) ale
aşezării de unde se întâmplă să provenim.

Diversitatea şi bogăţia izvoarelor captate şi fil-
trate de exeget se constituie într- un prim argument
pentru interesul pe care cartea poate să- l provoace în
rândul specialiştilor, al oamenilor din spaţiile vizate,
dar şi lectorului neutru. Studii ale voiculescologilor
sau contribuţii mai modeste au fost investigate, ana-
lizate, cântărite, fiind îmbrăţişate opiniile solid
argumentate, demontate chiar unele afirmaţii con-
sacrate, nuanţate judecăţi anterior impuse de critica
şi istoria literară (o anumită idee „nu are susţinere”,
după cum nici limitarea universului uman şi geogra-
fic, afirmată „din motive extraliterare”; „Paternalis-
mul unor voiculescologi suferă de exces afectiv”…).
Nu poate fi ignorată, din perspectiva surselor valori-
ficate, utilizarea cu discernământ a celor reprezenta-
te de „arhiva orală pârscoveană (…) încă activă” sau
a mărturiilor din scrierile unor foşti deţinuţi politici
despre scriitorul martir „cu aură de sfânt”, care, în
cele 1345 de zile ale pătimirii în infernul închisorilor
comuniste, hrănindu- se „parcă din duh, împărţea
puţina hrană cu ceilalţi”. gh.P. aduce în atenţie şi,
în general, clarifică diferite confuzii sau inadverten-
ţe biografice (dacă a fost sau nu medic de plasă la

Buzău, data naşterii sau a căsătoriei, debutul), înlă-
tură etichetele minimalizatoare sau, dimpotrivă,
excesive, pătrunde cu perspicacitate şi delicateţe în
unghere tainice ale personalităţii scriitorului, medi-
cului, creştinului, omului Voiculescu. fără a- i deli-
mita… didactic etapele creaţiei, îi urmăreşte atent
evoluţia, punctând momente esenţiale ale creşterii
valorice sau identificându- i orientări în spaţiul
curentelor literare: „drumul său în literatură bătea
pasul pe loc”; „a continuat să compună critic noi
volume, înlăturând pornirile tinereşti după criterii
limpezite pas cu pas”; volumul „din 1921 stabilea
ipostazele noului Voiculescu: meditaţia aforistică,
ideea generoasă a dăruirii de sine, prometeismul,
modestia trufaşă…”; „coeficientul de lirism a înregis-
trat o creştere continuă”; „manierismului farmecului
local îi ia locul (…) un manierism al vocabulei care
cântă”; „o artă literară maturizată”; „Temperase
impulsurile sămănătoriste şi retorismul iconografic
şi pregătea terenul pentru marile izbânzi literare”
ş.a.m.d. fără a minimaliza, cum s- a încercat, lirica
din primele perioade ale creaţiei voiculesciene, exe-
getul aşază pe locurile de frunte cuvenite „descoperi-
rea magică a desăvârşirii artistice” reprezentată de
„ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare…”,
ca şi nuvela „Zahei orbul” (privilegiată în consecin-
ţă prin tratarea în vreo 17 pagini), care „încununea-
ză perioada stilistică a lui Vasile Voiculescu”.

În şirul meritelor volumului la care ne referim
se mai detaşează: echilibrul aprecierilor critice (scă-
deri ale operei analizate sunt contrapuse numeroa-
selor formulări elogioase prin circa 30 de notaţii refe-
ritoare, desigur, la aspecte particulare ale acesteia:
„imitator al lui Vlahuţă în ţara Zimbrului”, „accente
retorice”, „descripţie excesivă”, „variaţiuni minore”,
„episoade lungi şi plictisitoare”, „ecouri puerile” etc.);
comentarea firească, eliberatoare de semnificaţii a
textelor; circumspecţia faţă de surse („impresiile
rudelor de sânge sunt incendiate chiar şi de întâm-
plările cele mai banale”); aplecarea către analize
stilistice (chiar şi propriu- zis lingvistice); configura-
ţia eseistică a unor pagini, determinată de cultura şi
înclinaţia spre cugetare a autorului; mişcarea dezin-
voltă printre repere ale culturii naţionale şi univer-
sale; alternarea analizelor cu pagini de sinteză (vezi
enumerarea temelor creaţiei lui V.V. sau finalul,
citabil integral, în care este schiţat portretul Omului
Voiculescu); expresivitatea scriiturii (într- o lucrare
cu aparenţe austere, în care nu şi- au făcut loc
imagini existente, desigur, din belşug la Casa Memo-
rială) întemeiată pe preponderenţa frazelor scurte,
cu nerv, pe inserarea de întrebări retorice ale îndoie-
lii ori clarificării, pe formulări metaforice sau, cel
puţin, proaspete (la a căror citare a trebuit să renun-
ţăm); cursivitatea textului (slujită şi de preferinţa
pentru informaţii minime despre sursele bibliografi-
ce); ştiinţa introducerii unor detalii de natură să dez-
văluie farmecul unor „apucături” (de pildă, plăcerea
de a forţa intrarea în limba literară a unor neaoşis-
me sau de a se deda unor exerciţii ludice, alcătuind
cu uşurinţă dedicaţii, epigrame, ori chiar o petiţie în
versuri) etc., etc.

Ce ar trebui menţionat pentru celălalt talger al
balanţei? Poate, unele lungimi în prezentarea de
contexte (inclusiv istorice) ale unor momente din
viaţa şi creaţia lui V.V., dezvoltate până la întinde-
rea divagaţiei ce depăşeşte obiectivele stricte ale
demonstraţiei persuasive sau ale eventualei strate-
gii de cucerire a lectorului (vezi referinţele la „moş-
tenirea cimeriană hiperboreeană”); poate, unele
pagini mai greoaie (e drept, rare şi utile!) în care se
aglomerează, în liste lungi, titluri de creaţii (ex.,
p.193); poate, câteva treceri bruşte de la o idee la
alta (în acest sens, prin structura lucrării, autorul
neimpunându- şi nicio restricţie), cum ar fi cea de la
„romanul” sentimental lica- Dile, la notaţiile de fac-
tură monografică despre morile din plaiul Pârscov.

george Călinescu, într- o prefaţă la „Opera lui
Mihai eminescu”, aprecia că, în condiţiile existenţei
unui „material cules şi analizat de alţii”, unui nou
exeget „nu- i rămâne decât să aplice un ochi odihnit
şi acut”. gh.P. a realizat semnificativ mai mult de
atât, având şanse să se impună decisiv printre voicu-
lescologi. În aceeaşi prefaţă, g.C. admitea că „nu
strică deloc ca o lucrare critică să forţeze puţin
priceperea curentă printr- o împărţire clară”, diviziu-
nile „necesare sugerând înlănţuirea ideilor critice”.
Ar putea fi, oare, aceasta o sugestie pentru o viitoa-
re variantă a întreprinderii monografice a voicules-
cologului pârscovean? r

I. Nedelea
Împlinire a unei meniri

Vreo 19 luni şi aproape… o viaţă i- au
trebuit lui Gheorghe Postelnicu

pentru a scrie o carte despre Vasile
Voiculescu, faptă care,

încununându- le pe cele de până acum
pe tărâm literar, pare să fi fost
asumată ca menire esenţială a

existenţei sale ca scriitor.
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Pe www.ideeaeuropeana.ro, la două cărţi cumpărate, a treia este GRATIS!

Alegeţi oricare trei cărţi din catalogul nostru online şi plătiţi doar două!
Oferta se aplică tuturor titlurilor din catalog, 

inclusiv pachetelor promoţionale şi reducerilor deja existente!
Oferta este limitată! 

Fiţi printre primii care beneficiază de ea! 
www.ideeaeuropeana.ro

MOZAIC LIRIC 

Bilet de pe un pat de suferinţă

Nu sunt bine.
Trădarea îmi stă în gât ca un nod,
ameninţându-mi glasul
cu muţenia. 

urechile mele
s-au revoltat
au zădărnicit totul
mai puţin vocea-mi interioară,
care şopteşte
nebun, trădător, ticălos.

Trupul meu 
se răzbună pe mine 
pentru tot 
ce i-am refuzat.

*
pustiu de iarnă 
tăcerea dintre două gânduri ─ 
moarte lentă şi renaştere 

REMEDIA AMORIS 

A dat peste o dedicaţie
într-un exemplar al elegiilor de Dragoste 
ale lui Ovidiu pe care îl descoperise 
într-un magazin de caritate 
aflat pe Ormeau Road. „Pentru l” scria, „Sper 
că vei preţui această carte aşa cum 
preţuiesc şi eu dragostea ta, john.” 

*
năluciri ─
soarele se prinde în părul ei
în nopţi reci de iarnă 

*

AICI S-A MISTUIT TRECUTUL

Pustie e odaia acum. 
În grădină ploaia cade pe florile sălbatice 
smulse cu rădăcină 
dintre crăpăturile aleii de beton. 
Apusul aruncă o pată violacee
peste pereţii spoiţi cu var.

Noaptea e rece. Răsuflarea 
lui e ca aburul înaintea lui.
Îşi aminteşte de ţigări şi ceainice 
care fierb. Îşi vâră adânc mâinile tremurânde
în buzunare când o linişte desăvârşită 
începe să îi umple mintea.

*

chiciură pe prag
în casă şi în zâmbetul tău ─
cuib de fericire

FUGĂ

Patul e tare,
trupul ei cald,
lumina soarelui se revarsă
peste podea. 
Îl trezeşte sunetul unui pian 
la care se cântă Bach 

Mireasma primăverii 
înmiresmează aerul,
el nu mai ştie
cine e sau pentru ce sau
cum de i s-a făcut inima uşoară ca un funigel 
plutind în aer.

*

vânt aspru de iarnă ─
o zarvă de frunze căzute
sfârşit tomnatec hulitor 

COLIVIA AURITĂ

Iubirea ei
e specială
precum cântul lui Hua Mei, 
şi tainică precum 
lacrimile în ploaie. 

*

singur în zăpadă
cu ochi plecaţi, gârbov, picioare ude ─
vişin în floare 

*
beţie iernii
chipul lunii în descreştere
ajunge la inimă 

Traduceri de Olimpia IACOB 
james. Photo (Moochin Photoman)

Poeme de James Meredith

n Antologiile Conte

Trăieşte in Belfast, Irlanda. este scriitor.
Povestirile şi poemele lui au fost publicate în
Irlanda, Regatul unit, europa şi Statele
unite. Irlanda i-a decernat premiul “the
Brian Moore Short Story Award”. este auto-
rul unei piese în două acte (Waiting to Inha-
le’/ În aşteptarea unui respiro) şi al unui
monolog (Shadow & light.’/umbră şi lumi-
nă). este colaborator permanent pentru
Ralph Mclean Country, la BBC Radio
ulster.



Privind filmele americane ale anului
2013, am putea avea impresia că
dimensiunea contestatară a cinemato -
grafului s- a plasat deasupra celei spec-

taculare. Dintre cele mai apreciate titluri lansate
recent se fac remarcate cele care critică, explicit sau
implicit, pragmatismul, corupţia, cinismul economic.
Cineaştii care au adâncit această direcţie nu îmbră-
ţişează însă o estetică austeră sau riscantă şi nu tră-
dează, în esenţă, natura cinemaului hollywoodian
care oferă energie, abundenţă, intensitate. la cei 71
de ani ai săi, regizorul american Martin Scorsese,
unul dintre liderii generaţiei de cineaşti ai Noului
Hollywood în anii ’70, revine în centrul atenţiei cu
unul dintre filmele marcante ale anului, lupul de pe
Wall Street. Ca şi Woody Allen în recentul Blue
Jasmine, el s- a simţit dator să încerce să examineze
mecanismul care a generat criza financiară începută
în 2008, să descrie cinismul economic tolerat de o
cultură a succesului cu orice preţ. 

filmografiei sale impunătoare, cu titluri- cult
precum mean Streets (1973), taxi driver (1976) tau-
rul furios (1980), Casino (1995) sau the departed
(tradus, la noi, Cârtiţa) câştigator al Oscarului în
2007, i se adaugă această peliculă generatoare de
controverse, excesivă şi uneori brutală, o oglindă
măritoare pusă în faţa unei lumi care adoră banul.
foarte bun cunoscător al cinemaului clasic, care i- a
inspirat excelentul documentar a personal Journey
with martin Scorsese through american movies
(1995) regizorul declară că s- a inspirat din rapacita-
te (1925) de eric von Stroheim, filmul despre delirul
lăcomiei care distruge un cuplu. Cu exces de lun-
gimi, ca şi opera de cinematecă citată, lupul de pe
Wall Street îşi clădeşte povestea pe un caz real, des-
coperit în memoriile agentului de bursă jordan Bel-
fort, a cărui carieră strălucitoare bazată pe tran -
zacţii necinstite s- a încheiat brutal cu confiscarea
averii şi condamnare la închisoare (ce- i drept, numai
pe un termen de 22 de luni). Ascensiunea şi decăde-
rea lui Belfort este relatată într- o accelerată acumu-
lare de evenimente, în care junele broker îşi foloseş-
te darul înnăscut de a minţi pentru a convinge
oameni de condiţie modestă să investească în acţiuni
de bursă riscante.

După ce multă vreme new- yorkezul Scorsese a
fost considerat un „tipic realizator de pe coasta de
est”, cu „fumuri europene”, el a devenit, mai ales
după ce a câştigat Oscarul, un autor cu bună percep-
ţie comercială la Hollywood. el stăpâneşte foarte
bine codurile genurilor, ştie să le hibrideze cu
iscusinţă, investindu- şi peliculele cu preţioase obser-
vaţii despre spiritul vremii. Ca unul crescut în little
Italy, cartierul favorit al celor din comunitatea
italo- americană (şi evident, loc de întânire al mafio-
ţilor), el cunoaşte mai bine decât alţii cum funcţio-
nează mecanismul violenţei şi la corupţiei din viaţa
Americii citadine contemporane. el înţelege, mai
bine decât alţii, cum poate accede la putere un tânăr
decis să recurgă la mijloace cinice pentru a- şi atinge
scopul. Dacă în alte filme importante ale filmografiei
sale, precum good fellas şi Casino personajele tinere

angajate pe acest drum se
integrau în ierarhiile mafi -
ote, eroul grăbit să prospe-
re din lupul de pe Wall
Street foloseşte mijloacele
amorale din altă zonă greu
de controlat, cea bursieră.
junele Belfort învaţă rapid
cum să ameţeşti clienţii şi
cum să- i laşi repede fără
bani, făcând din speculaţie
o artă aproape de spectaco-
lul de prestidigitaţie, ad -
mirat de noii veniţi pe
care- i iniţiază şi- i transfor-
mă în „soldaţii” săi, cărora
le oferă nu numai ocazia de
a se îmbogăţi, ci şi de a se
distra în orgii costisitoare,
generos agrementate cu
droguri, alcool şi prostitua-
te. legătura dintre puterea
economică şi creşterea libi-
doului devine amuzant
didactic ilustrată, cu ajuto-

rul unui montaj frenetic şi inteligent retoric (semnat
de vechea colaboratoare a lui Scorsese, Thelma
Schoonmaker).

Aducând pe ecran, obsesiv, lumea copilăriei
sale, populată de mafioţi, traficanţi de droguri,
bătăuşi şi prostituate, Scorsese încearcă mereu să

demonstreze că ticăloşii care o populează sunt şi ei
oameni, după cum, declara în volumul „Scorsese des-
pre Scorsese” (tradus şi la editura All în 1997):
„foarte adesea, oamenii pe care- i înfăţişez nu pot fi
decât aşa cum sunt. Sunt răi şi fac lucruri rele. Iar

noi îi condamnăm pentru asta. Dar sunt totodată
fiinţe umane”. Scorsese continuă să arate că această
lume a ticăloşilor, pe cât de pitorescă pe atât de sor-
didă, poate inspira pelicule fabuloase.

Pentru a deveni mai convingător în demonstra-
ţia sa, regizorul a recurs la actori carismatici, care

declanşează în general empatie, precum leonardo di
Caprio, în rolul lui jordan Belford. el a preluat locul
lui De Niro ca actor- fetiş al lui Scorsese, în filmele
căruia a mai jucat, precum aviatorul, Cârtiţa, Ban-
dele din new york, Shutter Island. Di Caprio are
forţă jubilatorie, energie debordantă şi panaş în rolul
junelui broker care, pe lângă geniul speculativ, este
înzestrat cu arta de a- i fanatiza şi pe alţii cu
principiile sale, de a- i convinge să preţuiască ace-
leaşi valori. el este în acelaşi timp omul care trece
prin experienţa iniţierii (mentorul său fiind jucat
amuzant de Matthew McConaughey, un „rechin” de
pe Wall Street care îl învaţă rapid basic- ul înşelăciu-
nii), dar şi maestrul care îi învaţă pe alţii ABC- ul
ocupaţiei de stoarcere de bani de la fraieri. Discursul
său în faţa angajaţilor pregătiţi să folosească telefo-
nul ca pe o armă a îmbogăţirii seamănă cu înflăcăra-
ta tiradă a regelui Henric al V- lea înainte de bătălia
de la Agincourt din piesa lui Shakespeare.

Cunoscătorii operei lui Scorsese vor fi tentaţi
să compare recentul film cu mai vechiul Casino, o
incursiune cu tâlc în viaţa cazinourilor americane
din anii `70. Şi acolo ni se spune povestea unei ascen-
siuni şi a unei decăderi, şi acolo eroul are un
prieten- confesor şi complice care ajunge să- l trădeze.
Dacă acolo secundarul era un individ exotic dar peri-
culos (joe Pesci) în lupul de pe Wall Street el este un
grăsan bonom care prinde gustul drogului şi sexului
extramarital, jucat de johan Hill, unul dintre actorii
de comedie cei mai cotaţi de la Hollywood. el strălu-

ceşte mai ales în scenele cu delirul provocate de dro-
guri, tratate aici în cheie comică, spre deosebire de
filmul Între viaţă şi moarte (1999), o altă incursiune
a cineastului pe „străzi lăturalnice”, inspirată de un
roman de joe Connely.

Pentru a portretiza hiperbolic o Americă degra-
dată de lăcomie, Scorsese a apelat la mai vechi cola-
boratori, printre care se numără scenaristul Terence
Winter, căruia i se datorează în bună măsură excep-
ţionalul serial de televiziune Boardwalk empire.
Acesta a ştiut să transforme datele conţinute de
biografia lui Belfort într- o comedie acidă, cu perso-
naje diverse şi pitoreşti, replici memorabile şi nume-
roase răsturnări de situaţie. Deşi i s- a reproşat fil-
mului că glorifică reuşita amorală, filmul se profilea-
ză totuşi ca o alegorie în care răufăcătorii sunt până
la urmă pedepsiţi. Dacă pedeapsa pare prea uşoară
şi în final Belfort revine în viaţa civilă pentru a- i ini-
ţia şi pe alţii în tehnici speculative condamnabile,
acest lucru trebuie apreciat ca doza de realism a fil-
mului: este descrisă exact situaţia actuală a lui jor-
dan Belfort. Amuzantă şi terifiantă, comedia neagră
a lui Scorsese ne spune, de fapt, că lupii de pe Wall
Street scapă nepedepsiţi şi că, deşi responsabili de o
criză economică mondială, îşi fac în continuare de
cap. r

33

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

FEBRUARIE 2014

Dana Duma
Spectacolul 
cinismului economic

După ce multă vreme new- yorkezul
Scorsese a fost considerat un „tipic
realizator de pe coasta de Est”, cu

„fumuri europene”, el a devenit, mai
ales după ce a câştigat Oscarul, un

autor cu bună percepţie comercială la
Hollywood.



Recent a fost prezentată pe ecrane din
România coproducţia româno- franceză
afacerea tănase. leapşa pe murite, un
film al regizorului româno- francez

Ionuţ Teianu, stabilit la Paris după 1990. Acest
documentar de lung metraj, care a împrumutat şi
subtitlul unei scrieri a lui Virgil Tănase (dedicată şi
evenimentelor rememorate în film), leapşa pe muri-
te, este o producţie „librafilm” şi evocă întâmplări
reale de la începutul anilor ’80 ai veacului trecut
care au zguduit opinia publică română şi franceză.
este vorba despre tentativa de asasinare, la Paris, a
scriitorilor români Virgil Tănase şi Paul goma pusă
la cale de însuşi şeful statului român, Nicolae Ceau-
şescu, cu sprijinul organelor securităţii. Înainte de a
vorbi despre film, însă, ţin să mă refer la volumul
autobiografic al scriitorului Virgil Tănase care dă şi
titlul filmului, apărut în 2011, la „Adevărul Hol-
ding”. Subîntitulat „Document poliţist şi literar”,
volumul leapşa pe murite este astfel prezentat în
cronica conf. dr. Alina Crihană din revista „Caiete
Critice” (nr.12- 302 din 2012): „una dintre cele mai
importante personalităţi ale elitei intelectuale din
diaspora românească de la Paris şi, totodată, unul
dintre «scriitorii» romanului postbelic, Virgil Tănase
oferă, în memoriile publicate în 2011, nu doar o fas-
cinantă povestire a vieţii inserată în cronica unei
jumătăţi de veac, ci şi o demonstraţie deopotrivă
etică şi estetică având ca obiect angajamentul scrii-
torului în istorie şi rezistenţa cărţilor. Structurată în
conformitate cu o «etică a esteticului» – configurată
de pe poziţii polemice în raport cu aşa- numita
«est- etică» promovată de o parte a compatrioţilor săi
din exilul francez, şi, la noi, de adepţii «revizionis-
mului» posttotalitar – naraţiunea identitară a lui
Virgil Tănase este opera unui moralist «ispitit de
farmecele literaturii»”. Dar să- l ascultăm pe însuşi
scriitorul Virgil Tănase: „De ce- aţi citi dumnea -
voastră cartea aceasta? Care nu- i poliţistă – deşi foş-
nesc prin ea sumedenie de agenţi de tot felul, uneori
vardişti proşti care te pândesc de după colţul străzii,
dar alteori ofiţeri secreţi din cei care fac şarmul lite-
raturii de spionaj şi crimă! Si- n care carte, se ştie de
la început cine e cadavrul, dac- ar fi fost să fie: eu!, şi
cine asasinul, cocoţat in fruntea statului unde, soco-
tea el, nu putea sta tihnit dacă nu- mi tăia mie bere-
gata. (…) O carte, deci, pe care, ştiindu- i dezno -
dământul, n- o citeşti cu sufletul la gură, ceea ce e
regretabil, chiar dacă întâmplările pe care le poves-
teşte sunt uneori atât de admirabile încât par născo-
cite. Nu sunt”. Aş mai face o singură precizare pri-
vind tentativa asasinatului comandat de la Bucu-
reşti şi circumstanţele eşuării acestei cumplite
„maşinaţiuni”: ele sunt relatate, detaliat, în capitolul
„Mort fără moarte” din „leapşa pe murite” de către
Virgil Tănase…

eram la curent cu „afacerea Tănase”, o poveste
palpitantă desfăşurată înspre sfârşitul anului 1982,
deoarece la vremea respectivă, postul de radio
„europa liberă” – care era prezent, cel puţin în sur-
dină, în toate casele noastre – a urmărit, zi de zi,
desfăşurarea evenimentelor, menţinând constant
suspansul şi tensiunea neliniştii publice româ -
no- franceze, interesul pentru aflarea adevărului,
chiar dacă anumite acţiuni ale serviciilor secrete
româno- franceze rămâneau atunci, prin forţa lucru-
rilor… secrete. Tocmai aceasta îşi propune filmul
realizat de Ionuţ Teianu, după mai bine de trei dece-
nii de la desfăşurarea evenimentelor, să lămurească
nişte necunoscute ale întâmplărilor de atunci, să
evoce incidentul cu informaţii cât mai apropiate de
datele reale ale „afacerii Tănase”. Pentru aceasta, pe
lângă documentele de epocă (alese cu grijă şi inte-

grate armonios în context), recurge la
mărturiile unor persoane implicate în res-
pectivul conflict, printre care personaje
reale ale serviciilor secrete franceze (DST)
sau româneşti, sau la mărturiile eroului
„afacerii” de atunci, scriitorul Virgil Tăna-
se şi, desigur, recurge la destăinuirile
agentului Securităţii, însărcinat cu misiu-
nea lichidării celor doi scriitori, Matei
Haiducu, a cărui identitate franceză a
devenit (chiar dacă filmul încearcă s- o
ascundă, n- am înţeles de ce, pentru că
personajul, condamnat la moarte de justi-
ţia română, murise, „de moarte bună?”, cu
mult timp înainte) Mathieu forestier.
Acest Matei Haiducu, după cum se auto-
defineşte, rămâne un personaj destul de

circumspect, de obscur şi de „aerian”, deşi el refuză
misiunea de a- i asasina pe cei doi scriitori români şi
ia legătura cu serviciile secrete franceze, pentru a
deturna toate planurile criminale de
la Bucureşti. Printre personajele fil-
mului apare, desigur, şi françois
Mitterand, proaspăt ales, atunci, în
1982, preşedinte al franţei, care
lasă impresia, prin mărturia sa, că
este la curent cu „afacerea Tănase”,
dar promite dezlegarea „nodului
gordian”, altădată, într- un mai târ-
ziu. Meritul principal al filmului
semnat de Ionuţ Teianu este acela
de a nu fi eliminat din „discurs” ele-
mentele, să le zicem spinoase, ale
„afacerii”, de a fi încercat să răspun-
dă la întrebări grele ale întâmplări-
lor evocate, care, dată fiind implica-
rea serviciilor secrete de atunci, nu
pot fi scoase uşor la lumină. Chiar
dacă unele contribuţii la evenimen-
tele de atunci ale persoanelor
implicate, într- un fel sau altul, în
conflict, rămân, să zicem, în „coadă
de peşte” (cum ar fi, de pildă, impli-
carea generalului Pleşiţă), meritul
filmului de a nu ocoli aspectele spi-
noase ale „afacerii” este incontesta-
bil. Şi astfel, după trei decenii şi- un pic de la eveni-
mentele din 1982, reuşim să înţelegem, în profunzi-
me, „afacerea Tănase”, cu toate implicaţiile sale
importante, de natură politică, socială, morală şi
civică. flmul mai are un merit esenţial, acela de a
nuanţa riguros şi armonios relaţiile personajelor
implicate în conflict, şi aş exemplifica acest merit cu
modul în care Virgil Tănase vede, în film, însăşi rela-
ţia sa cu Paul goma, după „afacerea” din 1982. fil-
mul menţionează faptul că – din pricini mai mult
sau mai puţin oculte – relaţia dintre cei doi scriitori

români s- a deteriorat, într- o oarecare măsură,
atunci, dar Virgil Tănase mărturiseşte în cuvântul
său din film că s- ar bucura dacă, în această ordine de
idei, ar putea ajunge la o vârstă a reconcilierii, aşa
cum au stat lucrurile în relaţia dintre filosoful emil
Cioran şi dramaturgul eugen Ionescu, care s- au
ciondănit ani de zile pe parcursul vieţii lor, pentru a
deveni nedespărţiţi la vârsta senectuţii. 

este cazul să o spunem, proiectul acestui film a
fost iniţiat, cu câţiva ani în urmă, de către liviu
Tofan, jurnalist şi cercetător al evenimentelor din
timpul „războiului rece”, pe care le- a trăit ca redac-

tor la radio „europa liberă”. el este, de altfel, şi cos-
cenaristul filmului afacera tănase. leapşa pe muri-
te, alături de Ionuţ Teianu. Întors în România, după
înlăturarea regimului comunist, liviu Tofan a fost
cofondator şi director al „Radio Total”, a realizat
diverse producţii TV, din 2008 este directorul Insti-
tutului Român de Istorie Recentă, iar la editura
„Polirom” a publicat diferite cărţi, printre care „A
patra ipoteză: anchetă despre o uluitoare afacere de
spionaj”, o carte care tratează subiectul dezbătut şi
în filmul lui Ionuţ Teianu. ţin să subliniez faptul că
la plecarea tânărului regizor Ionuţ Teianu spre „ţări
mai calde”, respectiv spre franţa, cu mai mulţi ani
în urmă, îl consideram, date fiind filmele sale de

Institut, o mare speranţă a filmului
românesc (îi văzusem, de pildă, un
film absolut memorabil, Zile albe, în
care sunt consemnate ultimele zile
de viaţă ale minunatului regizor
care a fost Alexandru Tatos, şi
ştiam că a avut o contribuţie esen-
ţială la filmul documentar de lung
metraj piaţa universităţii, româ-
nia, alături de operatorii Vivi Vasile
Drăgan, Sorin Ilieşiu şi regizorul
Stere gulea). Între timp, în franţa,
el a devenit producător de film docu-
mentar pentru canalul M6 (emisiu-
nile „Docs de choc”, „faits divers”,
„le Mag”), a realizat o serie de filme
documentare, printre care Circul
speranţei (1998), doctor diablo
(1999), Childrens Wish Foundation
(2000), Copiii lui putin (2005), păs-
trând şi legătura cu realităţi româ-
neşti, regizând scurt metrajul docu-
mentar Cazul Tanacu (2007) şi scri-
ind scenariul pentru lung metrajul
despre oameni şi melci, filmul lui

Tudor giurgiu. Am avut bucuria să- l reîntâlnesc pe
Ionuţ Teianu la avanpremiera filmului afacerea
tănase. leapşa pe murite în sala bucureşteană
„elvira Popescu”, am stat de vorbă, i- am mărturisit
gândul meu de odinioară şi l- am felicitat atât pentru
scenariul filmului despre oameni şi melci de Tudor
giurgiu, cât şi pentru filmul său recent, realizat – în
mare parte – în franţa, tocmai pentru că l- am sim-
ţit ajuns la vârsta unei convingătoare maturităţi
artistice şi civice. la respectiva avanpremieră bucu-
reşteană am avut bucuria şi onoarea să schimb două
vorbe şi cu Virgil Tănase, care, printre altele, m- a

bucurat mărturisindu- mi că tocmai mă
citise în revista „Contemporanul”. Virgil
Tănase rămâne, neîndoios, o personali-
tate de prim rang a culturii şi literaturii
româno- franceze, date fiind cele zece
romane ale sale apărute la edituri bucu-
reştene sau pariziene, volumele sale de
interviuri, de memorii (printre care
„leapşa pe murite”), sau biografiile con-
sacrate lui Cehov, Camus, Dostoievski
şi Saint- exupéry, piesele sale de teatru,
activitatea sa regizorală (în teatrele din
România şi franţa), profesorală sau jur-
nalistică, dat fiind şi faptul că, între anii
1993- 1997, şi 2001- 2005 a fost ministru
consilier în Ministerul Afacerilor exter-
ne al României, director al Institutului
Cultural Român din Paris. Contribuţia
lui Virgil Tănase la filmul care- i
rememorează „jocul” de- a „leapşa pe

murite”, nedorita aventură pariziană de acum trei
decenii (consemnată inteligent, atent şi riguros, cu
respect faţă de adevărurile istorice, de Ionuţ Teia-
nu), mi se pare esenţială. filmul afacerea tănase.
leapşa pe murite rămâne un important document
istorico- cinematografic, cu o valoare estetică, etică şi
emoţională greu de preţuit… r

Eram la curent cu „afacerea Tănase”,
o poveste palpitantă desfăşurată

înspre sfârşitul anului 1982, deoarece
la vremea respectivă, postul de radio
„Europa Liberă” – care era prezent,
cel puţin în surdină, în toate casele

noastre – a urmărit, zi de zi,
desfăşurarea evenimentelor,

menţinând constant suspansul şi
tensiunea neliniştii publice

româno- franceze, interesul pentru
aflarea adevărului, chiar dacă

anumite acţiuni ale serviciilor secrete
româno- franceze rămâneau atunci,

prin forţa lucrurilor… secrete.
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Scriitorii şi enogastronomia, temă fastă,
temă fascinantă. Pe drept cuvânt, o dis-
tinsă cercetătoare, Izabella Krizsanovszki,
şi- a intitulat admirabila carte, la origine

teză de doctorat – „fascinaţia enogastronomică în lite-
ratura română”. un masiv volum, apărut la editura
Tipo Moldova din Iaşi, care, graţie talentului epic al
autoarei, se citeşte ca un roman.

Bazată pe o impresionantă bibliografie, prevăzu-
tă cu ample note şi cu un indispensabil glosar, întocmit
cu rigoare filologică, cartea este dedicată cu fin umor
„celor care i se închină atât lui Apollo, cât şi lui Diony-
sos”. eseul introductiv, deopotrivă unul de istorie lite-
rară şi de istoria culturii, cată să răspundă la întreba-
rea: de ce această temă? Izabella Krizsanovszki crede
că un răspuns posibil, chiar dacă uşor frivol, l- ar putea
constitui parafraza lui Al.O. Teodoreanu: „la început
n- a fost cuvântul, ci foamea”. Apoi, aminteşte ce spunea
feuerbach: „Suntem ceea ce mâncăm”. Autoarea admi-
te că faţă de dictonul păstorelian „putem să adoptăm o
poziţie consensuală sau combativă, însă nu putem nega
că literatura şi enogastronomia sunt preocupări com-
plementare ale fiinţei umane”. În ceea ce priveşte con-
textul („numărul redus şi fragmentarismul studiilor în
domeniu”) şi orientarea cercetării sale, Izabella Krizsa-
novszki distinge şi totodată precizează: „Demersurile
cercetătorilor preocupaţi de relaţia dintre creaţie şi
gastronomie în general şi dintre literatură şi gastrono-
mie în special se decantează în două direcţii: una, mai
superficială şi mai anecdotică, deci mai populară, care
vizează picanteriile biografice ale creatorului; alta, mai
profundă, mai ştiinţifică, adesea mai incitantă decât
prima, care urmăreşte semnificaţiile codului alimentar
în opera creată, în cazul nostru, în discursul literar.
Primul tip de abordare poate fi, uneori, o cale spre
decriptarea anumitor sensuri ale textului supus anali-
zei, favorizând alunecarea spre critica biografică; de
cele mai multe ori însă dietetica scriitorilor – eterniza-
tă prin jurnale, rememorări, confesiuni, interviuri sau
oral history – rămâne în sfera colportajelor… Interesul
nostru a fost captat atât de traseele existenţiale ale
scriitorilor români, cât mai ales de creaţiile lor, cărora
am încercat că le aplicăm o grilă de lectură dacă nu ine-
dită, măcar puţin uzitată”. În acelaşi text introductiv,
se menţionează că în timp ce vocabulele culinar, gastro-
nomie, enologie/ oenologie sunt binecunoscute şi des
folosite în limba română, enogastronomie şi enogastro-
nomic sunt „necanonice” şi inexistente în dicţionarele
noastre. Cuvântul compus enogastronomie, rezultat din
unirea dintre eno gr. oinos, vin şi gastronomie gr. gas-
tronomia, e prezent în lucrările lexicografice italiene,
dar nu şi în ale celorlalte limbi romanice, deşi, observă
autoarea, este intens folosit în spaţiul cultural medite-
raneean „cu sensul de artă a bunei bucătării îmbinate
cu vinurile potrivite”.

O observaţie demnă de reţinut e aceea conform
căreia în literatura română „imensul potenţial al dis-
cursului culinar a fost exploatat, în general, prin inse-
rarea acestuia în fluxul ficţional…”. există însă şi câte-
va excepţii. Între ele, 200 reţete cercate de bucate, prăji-
turi şi alte trebi gospodăreşti, ale lui Mihail Kogălnicea-
nu şi Costache Negruzzi. Apoi, scrierile lui Păstorel
Teodoreanu, Radu Anton Roman sau Bogdan ulmu. De
remarcat faptul că „reţetele”, dincolo de (auto)ironia lui
Mihail Kogălniceanu din Iluzii pierdute, erau menite să
„revoluţioneze” bucătăria tradiţională din Moldova, să
o europenizeze. În treacăt fie spus, în diverse domenii,
dacă nu în toate, noi ne- am sincronizat şi ne sincroni-
zăm, astăzi mai mult ca oricând, împrumutând. De cele
mai multe ori fără discernământ. Ceea ce nu e neapă-
rat cazul „colecţiei de reţete” a celor doi mari moldo-
veni. Oricum, g. Ibrăileanu nu greşea constatând: „Se
pare că, în istorie, poporul român s- a ocupat mai mult
cu importul decât cu exportul”.

Dar să ne întoarcem, era să zic la ospăţ, adică la
cartea despre literatură şi enogastronomie a Izabellei
Krizsanovszki, căreia spaţiul şi timpul literaturii româ-
ne îi oferă din belşug subiecte de analiză şi evocare,
începând cu Budai- Deleanu până la contemporani.
galeria desfăşurată sub semnul enogastronomiei îi
cuprinde pe Iancu Văcărescu, Anton Pann, Nicolae fili-
mon, Vasile Alecsandri, Ion ghica, Alexandru Odobes-
cu, Ion Creangă, I.l.Caragiale, Barbu Delavrancea, din
veacul al XIX- lea; numărul celor din secolul trecut fiind
mult mai mare. Nu- i voi înşirui pe toţi, ci doar pe cei
mai importanţi: Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi,
g.Călinescu, Camil Petrescu, Ion Pillat, Cezar Petres-
cu, eugen Barbu, Marin Sorescu, emil Brumaru şi,
bineînţeles, Al.O. Teodoreanu, căruia, după Sadovea-
nu, i se şi rezervă cele mai multe pagini. Autoarea are
în vedere biografia şi opera fiecăruia în ansamblu, dar
şi receptarea critică, punând desigur accentul pe aspec-
tele ce se circumscriu temei sale.

Opera lui Sadoveanu se dovedeşte a fi de o incom-
parabilă bogăţie şi varietate (şi) din punct de vedere
enogastronomic, în lumea sadoveniană îndeosebi
meniurile şi habitudinile culinare ce ţin de o civilizaţie
arhaică, dar nelipsită de rafinament în simplitatea ei,
repovestind prin ele însele o istorie îndelungată şi o spi-
ritualitate profundă. Moş Antonie, din Ţara de dincolo
de negură, pregăteşte o mămăliguţă pe vatră şi frige
„într- un clasic hârb de ceaun costiţe şi muşchi de porc
afumat, amestecate cu bucăţi de slănină. Şi are şi nişte
brânză- n scoarţă de brad…”. În singurătatea Călima-
nului, Huţanu îi tratează pe oaspeţii lui cu rachiu de
afine, friptură de berbec şi pâine de secară. un pădurar
din Râşca îi ospătează pe vânători cu borş de găină şi
mămăligă pe care aceştia le mănâncă folosind „linguri
nouă de lemn de paltin”. Meniul vânătoresc evoluează
de la simplu la bucate mai elaborate. În Fraţii Jderi, la
curtea domnească începe să se producă însă „sincroni-
zarea cu complexele obiceiuri europene”. Valorile tradi-
ţionale privind enogastronomia coexistă aici cu cele
aşa- zicând moderne. În Creanga de aur, care este
„expresia magistrală a fascinaţiei lui Sadoveanu pen-
tru tradiţie, mit, spiritualitate, arhaitate”, contrastul
dintre civilizaţia culinară şi vechile habitudini în ceea
ce priveşte mâncărurile, băuturile, mijloacele de prepa-
rare şi de servire a lor dau seamă, aparent paradoxal,
de unitatea şi armonia unei lumi, precum şi de noble-
ţea unui cod existenţial milenar. Sadoveanu, care este,
în opinia lui Mircea Zaciu, autorul celui mai cuprinză-
tor „breviar secret al bucătăriei naţionale”, face figură
de veritabil erudit în materie, erudiţie vădită „nu doar
de impresionantul număr al denumirilor, ci şi în dise-
minarea generoasă a feluritelor reţete sau în pledoarii-
le entuziaste pentru anumite mâncăruri/ băuturi”.

Parcurgând această carte excepţională – cum o
califica în titlul comentariului său, apărut într- un coti-
dian, criticul Alexandru Călinescu – în care este explo-
rată o zonă până acum terra incognita, ai imaginea a
ceea ce autoarea numeşte „prezenţa masivă a scenelor
culinaro- bahice” în literatura română. Dincolo de fru-
museţea, pitorescul şi savoarea lor artistică, asemenea
scene exprimă o întreagă metafizică.

una dintre cele trei secţiuni ale volumului „fas-
cinaţia enogastronomică în literatura română” se inti-
tulează „gurmanzi, cafenele, afaceri literar- gastrono-
mice”. În acest capitol este schiţată o istorie (de aproa-
pe două secole) a cafenelei literar- artistice româneşti,
implicit creşterea şi descreşterea mitului acesteia. Căci
atât la noi cât şi în alte spaţii culturale, nu numai euro-
pene, a existat şi dăinuie un mit al cafenelei literare.
Când spun nu numai europene mă gândesc, de pildă, la
faimoasa Bodeguita del medio de la Havana, pe care
am avut prilejul să o vizitez cu mulţi ani în urmă. Prin
ea au trecut şi trec mari personalităţi ale secolului tre-
cut şi ale secolului nostru: scriitori celebri, în primul
rând Hemingway, care adăsta aici, împreună cu priete-
nii, şi îşi bea obişnuitul mojito, mari actori, pictori,
gazetari, sportivi legendari din întreaga lume. Pereţii
Bodeguitei sunt plini de dedicaţii şi semnături ilustre.
Atenţia vizitatorului este atrasă şi de un scaun atârnat
cu picioarele de tavan. Pe el a stat ziaristul care a scris
primul reportaj despre cafeneaua din capitala Cubei.
era reporter al ziarului spaniol el PAIS. Scaunul este
păstrat şi expus astfel în semn de omagiu adus jurna-
listului. Mă gândesc, de asemenea, la cafenelele pari-
ziene. De pildă, la Flore unde Cioran se întâlnea cu
prietenii săi, între care Albert Camus, sau les deux
magots, frecventată odinioară de Rimbaud, Mallarmé
sau Paul Verlaine, mai târziu de gide, elsa Triolet,
jean girraudoux, Hemingway, iar mai încoace de
Picasso şi Sartre.

la noi, în epoca postbelică, cafeneaua literară
aproape a dispărut. Apoi, încercările timide de a
reînnoda firul, de a- i reanima rolul şi prestigiul în dece-
niile de libertate haotică, de confuzie a valorilor şi de
batjocorire a tradiţiei, de după ruptura din decembrie
’89, sunt departe de a se înscrie în linia unui mit ce se
dovedise fecund. Până şi faimoasele Bolta Rece de la
Iaşi sau Capşa bucureşteană şi- au pierdut aura mitolo-
gică. În opinia Isabellei Krizsanovszki, cafenelele lite-
rare, dacă le mai putem numi aşa, apărute la începutul
secolului din care, iată, s- a scurs deja un deceniu şi- ar
asuma mai mult „rolul unor instituţii culturale sau
caracteristicile unor ateliere de creaţie”. Autoarea dă
câteva exemple ce nu mi se par, totuşi, prea concluden-
te, dar altele nu sunt. Între acestea şi mult mediatizata
„afacere literar- gastronomică” a lui Mircea Dinescu din
localitatea dunăreană Cetate unde poetul pretinde a fi
fondat primul „port cultural” din europa! Scopul ar fi,
nici mai mult, nici mai puţin, „realizarea unei zone de
conectare culturală permanentă a creatorilor români
din diverse domenii artistice cu mediile culturale din
întreaga europă”. generos, „căpitanul” (şi propietarul)

originalului port face cunoscut că acesta „este deschis
tuturor corăbiilor ce se vor încumeta să- şi arunce
ancora aici, fie ca să- şi descarce poverile de mirodenii
artistice, fie măcar ca să- şi tragă sufletul în lungile
călătorii dintre diverse orizonturi oricât de îndepărtate
geografic, însă învecinate spiritual”. Ce să zic? Afacere
de poet, e drept nu lipsit de simţ practic şi de spirit
întreprinzător, dar nu chiar cafenea literar- artistică.

De fapt, cred că ultimul proiect important în acest
sens, care s- a şi materializat, a fost „Divanul meşterilor
şi cărturarilor de la Hanul Ancuţei”, înfiinţat la Bucu-
reşti, în strada Izvor nr.112, în octombrie 1936, o
societate ce l- a avut în frunte pe Mihail Sadoveanu –
„Mare Vornic” – ceilalţi societari fiind: Al.O.Teodorea-
nu, Panait Istrati, liviu Rebreanu, george enescu,
Tudor Arghezi, Cezar Petrescu, Ion Pillat, Demostene
Botez, Ionel Teodoreanu, Cella Delavrancea, Miliţa
Petraşcu, Oscar Han, N.N.Tonitza, Camil Ressu,
N.Dărăscu, iar ca „invitaţi” pe gala galaction, Mihai
Ralea, Victor eftimiu, Al.Rosetti şi Oswald Teodorea-
nu. Din prezentarea şi amplul comentariu ale Izabellei
Kriszanovszki, mai aflăm care erau actele constitutive
ale societăţii: Statutul, Porunca marelui vornic,
Hrisovul vel- logofătului, Pravila hanului, Izvodul de
mâncări şi beuturi.

Dincolo de spiritul ludic şi de stilul cu parfum
cronicăresc, datorate, fără îndoială, lui Sadoveanu şi
lui Păstorel Teodoreanu, care semnau şi broşura cu cele
35 de articole ale Statutului, stabilementul, cu terme-
nul autoarei, avea obiective majore: „dezvoltarea între-
gii mişcări literare şi artistice din România”; „încuraja-
rea tinerelor talente”; „purificarea limbii româneşti”;
„participarea la toate manifestările în domeniul frumo-
sului şi al plăcutului”. Totodată, noul Han al Ancuţei se
vroia „o punte care să lege trecutul cu prezentul”.
Ambianţa rustică a Hanului, singurul local cu program
non- stop din Bucureşti la acea vreme, era menită să o
reconstituie pe cea a unui han din vechime. Oaspeţii
beau din ulcele de lut, iar fondul muzical era asigurat
de un taraf ce cânta până dimineaţă, la plecarea ulti-
mului musafir. Aflu din cartea Izabellei Kriszanovszki:
„Pe pereţi atârnau, înrămate, citate din originalele
regulamente ale societăţii, extrase din hrisovul vel- lo-
gofătului (care se regăseau, uneori versificate, sub sem-
nătura lui Păstorel, în revistele vremii): «Oamenii care
cetesc în timpul mesei nu digeră ceea ce cetesc şi nu
pricep ceea ce mănâncă»; «Dacă nu puteţi renunţa la
obiceiul de a desface oul fiert cu cuţitul, scoateţi- vă şi
ghetele (poate vă strâng)»; «Primum bibere, deinde phi-
losophare»; «este o elementară datorie să plăteşti ce ai
băut, dar nu eşti obligat să bei tot ce ai plătit»”. Pravi-
la Hanului prevedea aspre pedepse pentru cei ce s- ar
apuca să „hulească vinul Măriei sale de la Cotnar”, să
„spurce” vinul, să pună vinul roşu la gheaţă sau să- l
bea cu peşte etc. Se serveau bucate tradiţionale româ-
neşti, la preţuri accesibile, dar şi străine, însă mai
scumpe. Societarii sau membrii eforiei, cum se mai
numeau, veneau adeseori la noul Han al Ancuţei. Sado-
veanu bea numai vin alb, vechi de cel puţin 20 de ani,
liviu Rebreanu prefera mâncărurile ardeleneşti, lui
Panait Istrati îi plăceau Schweitzer- ul şi berea Braga-
diru, Păstorel nu rata „micul dejun de la miezul nopţii”.
Hanul era o afacere profitabilă, de vreme ce era posibi-
lă atingerea unuia dintre cele mai importante obiective:
stimularea tinerelor talente. Chiar în primul an de
funcţionare, au fost acordate şase premii, în valoare de
5000 lei fiecare: lucia Demetrius – proză, george les-
nea – poezie, Constantin Silvestri – muzică, Ion Irimes-
cu – sculptură, dar şi un tânăr asistent de la faculta-
tea de Istorie a universităţii din Iaşi.

În istoria literară rămân fără îndoială în primul
rând Bolta Rece, strâns legată de junimea, apoi Capşa,
dar şi cafeneaua Newyork de la Cluj unde, între altele,
au avut loc primele şedinţe ale redacţiei revistei gândi-
rea.

După război, tradiţia cafenelei literare este relua-
tă, continuată, mai ales de restaurantul de la Casa
Scriitorilor, de care se leagă o întreagă mitologie catali-
zată şi de spiritul unei epoci deosebit de complexe şi
contradictorii. Nu puţini dintre protagoniştii poveştilor
de la acest han sui generis, unde rolul Ancuţei de
odinioară l- a jucat, timp de decenii, inegalabila madam
Candrea, sunt astăzi clasici ai literaturii şi artei româ-
neşti. evocată în diverse scrieri de cei ce i- au fost multă
vreme oaspeţi, nu puţini deloc comozi, Doamna Can-
drea avea ea însăşi datele unui personaj literar perfect
integrat în pitoreasca lume ce se perinda prin acea
insulă de libertate, cum nu mai era alta în România
antedecembristă. Aidoma atâtor altor valori a dispărut
şi acel spaţiu literalmente fabulos. Să sperăm că măcar
mitul cafenelei literare, atât de fecund, nu va dispă-
rea. r

Constantin Coroiu
Enogastronomia şi 
cafeneaua literară

De fapt, cred că ultimul proiect
important în acest sens, care s- a şi

materializat, a fost „Divanul
meşterilor şi cărturarilor de la Hanul

Ancuţei”, înfiinţat la Bucureşti, în
strada Izvor nr.112, în octombrie 1936,

o societate ce l- a avut în frunte pe
Mihail Sadoveanu – „Mare Vornic”.
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Regizor de teatru şi televi-
ziune (activ timp de două
decenii la televiziunea de
Stat din Québec), croni-

car, reporter, analist de politică interna -
ţională, într- un cuvânt publicist ale
cărui prezenţe s- au făcut remarcate atât
în presa diasporei române din spaţiul
nord- american, cât şi în publicaţiile de
limba franceză, Dan ghiţescu şi- a
apropriat, de- o vreme încoace, dificila
îndeletnicire de romancier. omul care
vine din est1 – cel mai recent roman al
său – reconfirmă pe deplin calităţile pe
care comentatorii (amintim între aceştia
pe Doina uricariu, Alex Stefănescu, Ion
Cocora, Alexandru Darian sau liviu
Tudor Samuilă) le- au remarcat în, nu
prea multe, romanele apărute sub
numele său. 

Chiar de la primele pagini cititorul
se convinge că vocaţia de narator al lui
Dan ghiţescu nu poate fi pusă la îndoia-
lă. Relatările au ritm, suspansul articu-
lează discret alchimiile povestirii, iar
construcţia epică se eşafodează cu un
remarcabil simţ al proporţiilor, dar şi cu
o naturaleţe şi un dinamism ce par să- i
fie proprii. experienţa şi exerciţiul scrii-
turii jurnalistice se lasă întrezărite în
caracterul sobru şi lapidaritatea discur-
sului, ca şi în tăietura oarecum severă a
frazelor. Totodată proza beneficiază de
ochiul format al regizorului de teatru,
cel ce evaluează/supervizează, în an -
samblu şi în amănunt, configuraţia
potenţială a unei scene (desigur ima -
ginare) pe fondul căreia story- ul e deru-
lat cu remarcabilă dezinvoltură; „poves-
taşul” gândeşte şi modelează situaţiile,
sensurile, reverberaţiile/halo urile fiecă-
rui cuvânt pus în pagină, iar pe deasu-
pra orchestrează o întreagă imagistică
virtuală a fiecărui moment zămislit prin
cuvânt. (Să spunem că şi în proza despre
care vorbim se manifestă un fenomen
oarecum misterios: ca în orice autentic
fapt de artă subzistă aici şi fantasma
unui anume peisaj al interiorităţii. gil-
les Deleuse o întrezărea până şi în arta
noniconică a muzicii.)

Considerată sub raportul capaci-
tăţilor sale expresive – cu o sobrietate
nu lipsită, totuşi, de un fast al desfăşu-
rărilor – scriitura acestui autor a mai
fost analizată cu meritată atenţie. În
ceea ce ne priveşte nu vom mai intra în
detaliile unui asemenea demers dat
fiind că ele au fost aduse la lumină de
comentatorii amintiţi. 

Cartea lui Dan ghiţescu devine
însă interesantă şi dintr- o cu totul altă
perspectivă. Despre un prozator ale
cărui romane îşi fac apariţia după anii
’90 ar fi normal să încercăm o decelare a
modului în care el se încadrează pe coor-
donatele literaturii diasporei române
actuale. uneori însă până şi evidenţele
pot deveni falacioase. este o ecuaţie în
care, nu odată, intervine un paradoxal
spirit al cărţilor, deloc dispus să ţină
seamă de catalogări, de perioade, de con-
venţii sau de predispoziţiile cu care ne
apropiem de un anume scriitor. Mai
mult decât atât, când vine vorba despre
timp, apartenenţele devin parcă şi mai
ciudate cu atât mai mult atunci când,
iniţial, păreau să impună impresia că
totul fusese prestabilit. este şi cazul
autorului despre care vorbim unde sur-
prinde prezenţa unui ceva cu totul apar-
te, mai precis un alt aer decât cel pe care
eram tentaţi să- l anticipăm. Aşa se face
că ne regăsim în atmosfera, cumva clasi-
cizată, a cărţilor (din păcate prea puţin
cunoscute şi comentate) şi a tematicilor
ce au dominat literatura exilului româ-
nesc. Apropierile devin şi mai clare
atunci când procedăm la o scurtă trecere
în revistă a bibliografiei lui Dan ghiţes-
cu: în 1997 publica Zodia Cameleonului,

o carte despre destinele mutilate în
gulagul românesc. În 2002, sub titlul la
răsărit apune soarele relua, în viziune
proprie, povestea finalului prieteniei
dintre Panait Istrati şi Romain Rolland.
Vers l’autre flamme, cartea incendiară a
celor trei autori (Panait Istrati, Victor
Serge şi Boris Suvarin) apărută la editu-
ra pariziană rieder declanşase, la vre-
mea ei, în presa occidentală de stânga,
un veritabil linşaj mediatic instrumen-
tat de fostul prieten al lui Istrati, Henri
Barbusse. Şi acest subiect confirmă,
indirect, propensiunea specială a proza-
torului faţă de problematica ce a preocu-
pat, îndelung şi în profunzime, lumea
scriitoricească a exilului românesc. De
altfel aceasta capătă un relief cât se
poate de consistent, vizibil pentru toţi
cei care au fost în măsură să se preocu-
pe de studierea articolelor, foiletoanelor,
a comentariilor, notelor de jurnal şi
chiar a corespondenţei unor Mircea elia-
de, Monica lovinescu, Virgil Ierunca,
Mircea Popescu, fraţii Ciorănescu şi a
majorităţii celor care semnau în reviste.2
(Se întâlnesc acolo situaţii şi stări de
fapt care la vremea respectivă au avut
legături cu numele unor Panait Istrati,
Boris Suvarin, André gide, Albert
Camus sau Arthur Koestler.) Scrierile
lui Dan ghiţescu – într- o manieră,
desigur, indirectă – gravitează în jurul
aceluiaşi ambitus de preocupări şi,
parcă se simte cumva, că a parcurs şi
darkness at noon, atât de comentata
carte a lui Koestler, cel care scria,
despre sine, că s- a născut „când soarele
apunea peste era raţiunii”. Deşi e o apa-
riţie târzie în lumea romanului (spunem
aceasta şi din perspectiva faptului că nu
îl vom afla inclus între scriitorii din
enciclopedia exilului literar a lui florin
Manolescu), ca autor se vădeşte apropiat
atât esteticii cât şi tematicilor literare
ale exilului. O asemenea impresie se
reconfirmă şi în paginile unui alt, nota-
bil, eşafodaj romanesc: noaptea nu apar-
ţine nimănui. Mereu obsedantul (pentru
noi, dar nu numai) destin al marelui
poet exilat, Ovidius, (Publius Ovidius
Naso), este – şi el – readus într- o nouă
variantă. Apropierile de o asemenea
temă nu au de ce să surprindă, date fiind
circumstanţele. Prozatori sau poeţi (să
ne amintim şi de textele unor Ştefan
Baciu, Horia Stamatu, Busuioceanu sau
Vintilă Horia), pentru cei aflaţi în beje-
nie exilul a constituit o temă fundamen-
tală, dominantă. De data aceasta, aici,
pare să fie vorba şi despre altceva.
ţinând seama de ce şi cum respiră scri-
sul lui Dan ghiţescu (în coloratura lui
interioară) suntem înclinaţi să credem
că prin respectiva reluare autorul încer-
ca să opereze o subtilă trimitere către
unul dintre extrem de mediatizatele
momente ale literaturii din exil: acorda-
rea premiului goncourt lui Vintilă Horia
pentru romanul dumnezeu s- a născut în
exil, dar şi celebra cabală care a urmat.
Apariţia cărţii la editura fayard (cu pre-
faţa lui Daniel Rops, membru al Acade-
miei franceze) dăduse naştere unui epi-
sod care – prin multiplele lui conotaţii –
are şi astăzi o încărcătură cu totul spe-
cială. Putem deci presupune că pentru

n Frânturi

Andrei Zanca
„În pragul unei 
cufundări în Dumnezeu”

Divinul este atotprezent
– „când rişti să- ţi pierzi
minţile la simplul gând
că exişti – e semn că te

afli în pragul unei cufundări în Dum-
nezeu” – mai ales când nu e menţio-
nat direct, ci fie confruntativ, fie blas-
femiator ori sarcastic, fie într- o accep-
tare obosită şi imploratorie, naiv- ulu -
ită, fie ca o chemare stinsă, dispe -
rat- amortizată. rostul, aici îşi ţipă
fragilitatea încastrată în Istorie. O
Istorie instituind grafica în convulsii
a conştiinţei…

O Istorie faţă de care îşi mani-
festă în mod deschis oroarea, de apă-
sarea căreia însă nu poate scăpa, mai
ales bântuit fiind la un nivel subcon-
ştient, de copleşitoarele ravagii insta -
urate în perimetrul ei românesc.
Viaţa şi opera lui poartă o amprentă
genetică încărcată de un van milenar,
de repercusiunile unei urgii istorice
fără de nici un răgaz, a crepuscularu-
lui secondat din umbră de vitalitatea
(deseori frapant agresivă), unei furii
barbare străvechi, totul elansat în -
tr- un vid, un neant de care nu e stră-
ină nici nevroza singurătăţi, nici cea
a exilului (în dubla sa accepţiune,
spaţială şi cosmică): „Sătul de toţi.
Dar îmi place să râd. Iar să râd de
unul singur nu pot.”….

efervescenţa, tensiunea furi -
bundă a minţii pătrunzând dintr- o
înclinaţie evident gnostică în zone ale
disperării insomniace, totul susţinut
de o teribilă sete a inexistentului
primordial, însă într- un învăluitor
ton confesiv purtând semnele unei
virtuţi a indiscreţiei. În ce limbă îşi
murmura oare monologul tăcut pe
trotuarele umede ale Parisului?

Revelaţii, taine lăuntrice consi-
derate jenante, penibile, şi pe care el
le abordează cu o naturaleţe terapeu-
tică şi cum însuşi declară „fără a
roşi”… toate racordate la acea super-
bă neatârnare faţă de orice închidere
într- un sistem (corolar al formei refu-
zate de viaţă aşezată, burgheză…),
faţă de orice modă ori curent filosofic,
religios. Budismul – de care se simte
cel mai legat considerându- l a fi reli-
gia cea mai profundă, şi cu care are în
comun mai ales renunţarea sub toate
aspectele ei adiacente, precum şi
revelaţia unei realităţi iluzionare –
nu îl determină la o subscriere, în
sensul unui prozelitism. 

Cioran rămâne european prin
naştere şi conformaţie culturală prin
toate atributele acestei imense cul-
turi, însă fondul său, deseori negat şi
blasfemiat, aparţine funciarmente
codului genetic colectiv românesc,
transilvan, sub cele trei mari influen-
ţe crepusculare ale imperiului aus -
tro- ungar: cea săsească /nemţească,
cea ungurească şi cea ţigănească a
muzicii lăutăreşti atât de îndrăgite.
Toate cu reţinerea semnificativă că
orice text, de orice natură ar fi el, ar
trebui supus probei unei narări, ana-
log unei celebre afirmaţii schopen-
haueriene asupra literaturii şi litera-
ţilor vremii sale.

Importanţa decisivă a trăirii şi
consemnării unor stări nemijlocite,
ale experienţei individuale directe şi
spontane, faptul de- a nu accepta ceea
ce alţii acceptau automat, tensiunea
şi intensitatea trăirii în recluziunea

şi teroarea timpului, într- o neatârna-
re şi deci o însingurare absolută prin
ea, constituie în sine o mereu reluată
apropiere de divin: „Când cineva nu
are o religie, permanent se năpusteş-
te asupra lui Dumnezeu, deci el e
totuşi prezent…”

Hulind, Cioran îşi descoperă în
fond cealaltă latură, a unei secrete
iubiri, printr- o infuzie a substanţei
româneşti în venele artefacte ale fran-
cezei, devenind treptat un virtuoz al
inexprimabilului, al indiscreţiei prac-
ticate cu o rară plăcere şi ostentaţie.
Scepticismul său ia forma tranşantă
a inacceptării: el nu acceptă ( în sen-
sul termenului german „annehmbar”
= acceptabil), o asemenea realitate, o
asemenea lume, o asemenea zvârcoli-
re a istoriei, evidentă mai ales într- o
declaraţie aproape wittgensteiniană,
superbă şi absolut memorabilă: „Dum -
nezeu este, chiar dacă nu este”…

el rămâne sfâşiat de această
non- acceptare, iubind concomitent cu
frenezia viaţa, „această lume”… Abo-
lirea dorinţelor, proprie budismului,
ba chiar şi abolirea morţii, pun baze-
le paradoxului polarităţii lumii în
care trăim (şi care constituie simul-
tan şi semnul major al „păcatului”: cel
ce- şi doreşte moartea, iubeşte în fond
cu frenezie viaţa…

Prin toate acestea, sfâşiat între
oroare şi extazul vieţii, Cioran are un
efect nu atât terapeutic, cât mai ales
stenic (oricât de stranie ar părea
această afirmaţie vis- à- vis de declara-
ţiile sale ritmate de un pesimism
furios); el conferă în mod straniu o
îndreptăţire a existenţei noastre pă -
mânteşti, o justificare prin însăşi con-
vulsiile sale individuale contradicto-
rii, prin care devine evident faptul că
este mai aproape de dumnezeu şi de
adevărurile sale (pentru care se tortu-
rează şi poartă o dispută mereu
proaspătă până în ultimii ani ai vie-
ţii), decât oricare dinaintea lui, mai
aproape şi poate mai drag divinităţii
decât oricare din cei călâi, îndârjirea
lui făcând posibilă transfigurarea ei
într- o obsesie permanentă şi care în
final joacă treptat rolul de picătură
chinezească a îndoielilor. 

Sfâşiat între accesele sale cole-
rice şi cele ale unei grele melancolii,
ca între istorie (şi implicit agentul ei
omul exterminator şi oroarea pe care
o reprezintă) şi contemplare (impli-
când intuiţia mai mult decât raţiona-
mentul, aşadar revelaţia fiinţei), el
declară cu o limpezime de zile mari:
„rugăciunile pe care le înăbuşim în
noi izbucnesc în sarcasme”, ca mai
apoi să vibreze emoţionant şi conta-
gios în declaraţia: „Dacă aş fi sigur că
mântuirea mi- e indiferentă, aş fi de
departe cel mai fericit de pe pământ”. 

În spatele unui pesimism osten-
tativ se întrezăreşte însă în mod
paradoxal o uluitoare capacitate a
unei gândiri axate pe certitudine, în
care transpare o speranţă firavă însă
deosebit de marcantă pentru unul
care are simţul previziunii maleficu-
lui. Cioran apare constant în postura
unui veritabil colecţionar de licăriri
divine oriunde s- ar afla şi orice tema-
tică ar aborda, jubilând la fiecare
nouă mostră din colecţia lui, la care
tot concomitent se uită cu privirea
halucinată a derizoriului. r

Dan Anghelescu
Dan Ghiţescu sau… 
romancierul care (re)vine în est

n Românii de pretutindeni

1 Dan ghiţescu, omul care vine din
est, ed. Maşina de scris, Bucureşti, 2012,
prefaţă, Alex Ştefănescu.

2 În esenţă, problematica atinsă
acolo are incidenţe cu dramatica criză a
intelighenţiei occidentale (să- l amitim
doar pe j.P. Sartre), intransigentă faţă de
slăbiciunile democraţiei, dar indulgentă
faţă de crimele abominabile comise în
numele şi în spiritul unei aşa- zise bune
doctrine!



Dan ghiţescu acel eveniment a rămas profund contra-
riant, atât prin dublul aspect al implicaţiilor (literare,
dar şi politice), cât şi prin aceea că – şi după căderea
totalitarismului – este lăsat în uitare. Ne lamentăm că
literatura română nu are un premiu Nobel, dar faptul că
a existat un premiu goncourt nu pare să intereseze pe
nimeni. În manualele de literatură pentru liceu Vintilă
Horia nu există. evident: problema gravă a prezentului
nostru (o identifica perfect scriitorul şi academicianul
Nicolae Breban) apare în incapacitatea de a cultiva „spi-
ritul în care se receptează valorile3”. Aspectul este de
altfel vizibil – şi chiar cu asupra de măsură – în istorii-
le literare apărute în perioada post- decembristă. De
unde se vede că sintagma pusă în circulaţie de cel care
ne- a „dat” animale bolnave reverberează undeva în
nebănuite şi tenebroase profunzimi. Cât despre varian-
ta lui Dan ghiţescu – despre însinguratul de la Pontul
euxin – ne putem întreba dacă nu cumva, în viziunea

romancierului exilul nu a căpătat, între timp, cu totul
alte chipuri. Vintilă Horia scria despre cartea sa: „eu
lansam contemporanilor mei un mesaj de speranţă/…/
Mă ridicam împotriva totalitarismelor de oriunde ar fi
venit, împotriva oricărei idei de constrângere şi umilire,
împotriva oricărei forme de opresiune individuală sau
colectivă…” Cum şi în ce anume se concretizează reuşi-
ta şi mesajul cărţii (cu acelaşi personaj) intitulată de
Dan ghiţescu noaptea nu aparţine nimănui? un lapidar
fragment al comentariului datorat lui Ion Cocora este,
cred, edificator: „Înainte de a citi romanul lui Dan ghi-
ţescu/…/ mă întrebam ce se mai poate spune nou după
Vintilă Horia. Şi s- a putut.”

omul care vine din est lasă impresia că autorul
intenţionează o resuscitare a literaturii exilului şi a
tuturor mărturiilor ei privitoare la un anume timp. este,
în esenţă, o pledoarie pentru o etică a neuitării.
(Implicit, conturându- se astfel şi o anume estetică a
acesteia!) Oricum, tentativa lui Dan ghiţescu de a ne
situa în…, de a ne provoca la o (re)gândire //(re)memora-
re a unei istorii (sfidător de) recente se situează à
rebours faţă de paradoxala tendinţă a unui prezent tot
mai dispus să- şi ignore trecutul. Cartea capătă astfel o
poziţie singulară, situându- se în siajul interogaţiilor tot
mai intens preocupate de o stabilire a locului pe care
istoria recentă trebuie să- l ocupe într- o epocă ce tinde, tot
mai evident, să aparţină uitării. Am putea identifica aici
un moment de criză, de vreme ce lucrurile par să fi atins
deja o asemenea amploare încât istoricului englez Tony
judt (profesor la new york university, director al
remarque Institute dedicat studiilor europene) consi -
dera (într- o întreagă serie de eseuri) că e necesar să
semnaleze dificultatea cu care ne confruntăm în desci-
frarea secolului XX care tocmai s- a încheiat. „Cu prea
multă încredere şi fără să ne gândim prea mult, spunea
el, am lăsat secolul XX în urmă şi am păşit cu mândrie
în secolul următor, înfăşat în jumătăţi de adevăr egois-
te: triumful Vestului, sfârşitul Istoriei, momentul ame-
rican unipolar, dezvoltarea inevitabilă a globalizării şi a
pieţei libere./…./ Ideea că acela a fost trecutul, iar aces-
ta este prezentul/…/ am şi insistat – în privinţa estimă-
rilor noastre/…/ că trecutul nu ne poate învăţa nimic
interesant. Continuăm să credem că trăim într- o lume
nouă; că riscurile şi oportunităţile pe care le prezintă nu
au precedent./…/ Am fost surprins, continuă Tony judt,
în repetate rânduri de această insistenţă perversă a con-
temporanilor de a nu înţelege contextul dilemelor din
prezent/…/… de a încerca din răsputeri mai degrabă să
uite decât să- şi amintească. /…/ Trecutul recent ne va
mai influenţa, probabil, câţiva ani de acum încolo4.”

Adevărul şi gravitatea unei asemenea concluzii
trebuie să dea de gândit. De altfel e suficient să reflec-
tăm asupra destinului actual al literaturii şi personali-
tăţilor exilului, la tăcerea suspectă care continuă să le
acopere şi după trecerea unui aproape sfert de veac.
Înţelegem astfel că şi printre noi sunt mulţi care încercă
din răsputeri mai degrabă să uite decât să- şi aminteas-
că. Iată de ce romanul lui Dan ghiţescu rămâne cu totul
străin şi depărtat de problematica ce preocupă, literar
vorbind, actuala diasporă şi, prin forţa evidenţei, se
revendică în sfera tematică a acelei literaturi ce se năş-
tea sub semnele unui cataclism al istoriei. Se resimte şi
aici adierea unui sentiment tragic al existenţei istorice5 şi
al ideii de decădere dintr- o ontologie originară, ambele
amintind rostirile de altcândva ale profesorului Nae
Ionescu. ecourile viziunilor lui Mircea eliade asupra
omului modern, cel care „a pierdut conştiinţa realităţilor
spirituale” şi pentru care „anam neza sacrului s- a stins6”
nu sunt nici ele foarte departe. 

omul care vine din est apare ca un remember dedi-
cat unui moment de apocalipsă: apocalipsa unei
naţiuni, a unei culturi, a unei lumi care ne- a fost furată,

a ideilor despre libertate, despre om şi umanitate. În
spiritul cunoscut al literaturii exilului, romanul conti-
nuă demantelarea falacioasei utopii comuniste şi – ca
act de cultură – aspiră la demnitatea unui purtător de
cuvânt al uneia dintre victimele (partea nefericită!) isto-
riei. Stranietatea apare în aceea că, astăzi, vechea opo-
ziţie faţă de totalitarism a devenit mai mult o abstrac-
ţiune, irelevantă pentru lumea de azi, ceva singular şi –
raportându- ne la cărţile autorilor din diaspora – quasi
inexistent (în aparenţă inutil şi neglijabil) pentru preo-
cupările actuale. Spiritul exilului îl mai regăsim uneori,
destul de rar, în unele apariţii recente (dar venite cumva
din urmă, deloc sau foarte puţin comentate) cum sunt
cărţile semnate de Constantin eretescu (un veteran, edi-
tor al revistei lupta / the Fight) sau atât de tulburătoa-
rea carte urme pierdute (the lost footsteps) a legendaru-
lui Silviu Crăciunaş7.

omul care vine din est are un final la fel de semni-
ficativ din perspectiva cu care s- au confruntat cei desţă-
raţi după anii ’90. Mă gândesc la Vintilă Horia, Constan-
tin Amariu şi la încă mulţi alţii. faptul că îl
abandonează pe cititor într- o lume populată mai mult de
întrebări decât de certitudini demonstrează că autorul
chiar ştie să desluşească subteraneitatea contextului în
care scrie şi căruia în fond i se adresează. Istoricul şi
gânditorul englez ale cărui analize asupra prezentului
au mai fost amintite aici (Tony judt) pare să decodeze –
şi de data aceasta – semnele ascunse ale timpurilor,
chiar dacă sunt îngrijorătoare: „Barbaria trecutului
recent al europei, spune el, dublul întunecat împotriva
căruia s- a construit cu trudă europa postbelică se află
deja în afara câmpului memoriei pentru europenii mai
tineri./…/…pentru ca trecutul europei să ofere mai
departe europei prezente o învăţătură şi un ţel moral –
istoria, subliniază el, va trebui să fie predată de la capăt
fiecărei noi generaţii. uniunea europeană este, poate,
un răspuns dat istoriei, dar ea nu poate fi un substitut8”.

Însăşi existenţa romanului demonstrează că Dan
ghiţescu a înţeles şi a reflectat profund asupra fenome-
nelor din lumea de astăzi. Pentru el literatura este
departe de a fi un act gratuit. Probabil şi pentru că în
contemporaneitate se profilează – nu tocmai benignă – o
dominaţie a aparenţelor. Dacă în privinţa nazismului,
într- o anume măsură, lucrurile par a fi căpătat o vizibi-
lă claritate (în uSA şi Marea Britanie s- au iniţiat şi se
desfăşoară cursuri obligatorii incluse până şi în curricu-
la de liceu), referitor la comunism situaţiile devin
dintr- odată ceţoase! Ba chiar se întrevede o cultivare
quasi premeditată a unui anume tip de amnezie ce ates-
tă existenţa – subsidiară – a unui tacit şi monstruos con-
sens de acceptare a ceea ce, cum spunea cineva, a deve-
nit evident că reprezintă însăşi inacceptabilul!.. este
punctul nevralgic asupra căruia Tony judt susţine şi
chiar accentuează – sprijinindu- se pe realităţi evidente
şi uşor sesizabile – că vest- europenii excelează. Şi e greu
să nu- i dăm crezare din moment ce un Nurenberg al
comunismului n- a existat şi – e limpede – că nici nu va
exista într- un viitor previzibil. Convingerea afirmată de
unii gânditori, cum a fost de pildă Hannah Arendt că,
după război, problema răului va deveni problema funda-
mentală a vieţii intelectuale din europa, nici ea nu pare
să se confirme. răul totalitar, răul genocidar – astfel
definit în lumea mileniului trei – este departe de a fi
devenit o problemă! 

Dintr- o asemenea perspectivă nici România nu
comportă diferenţe notabile. Condamnarea regimului
comunist, recunoaşterea criminalităţii şi ilegitimităţii ce
au caracterizat întreaga lui existenţă s- au dovedit des-
tul de palide, existând tendinţe, abia disimulate, de tri-
vializare a unor asemenea atitudini. Simultan se mani-
festă şi o discretă, dar evidentă, tentativă de opacizare
(pe multiple paliere) a memoriei. Desluşim reziduuri ale
mentalităţii induse de totalitarism în tendinţele eviden-
te de a nu gândi/ regândi, a nu înţelege, a nu discerne,
ba chiar a estompa semnificaţia evenimentelor din isto-
ria noastră recentă. este ceea ce inoculează – încă incon-
sistentei, fragilei şi vulnerabilei noastre democraţii –
entropie, vacuitate şi vid spiritual.

ultima parte a cărţii lui Dan ghiţescu ne spune
câte ceva despre toate acestea şi – în plus – ne oferă un
profund subiect de reflecţie. r

3 Nicolae Breban, trădarea Criticii, ed. Ideea euro-
peană, Bucureşti, 2009, p. 14.

4 Tony judt, reflecţii asupra unui secol XX uitat, ed.
Polirom, Iaşi, 2011, pp.11- 12.

5 Nae Ionescu, roza vînturilor, Bucureşti, 1937, p. 442.
6 Adrian Marino, hermeneutica lui mircea eliade, ed.

Dacia, Cluj- Napoca, 1980, p. 296.
7 Câteva informaţii semnificative despre cartea lui

Silviu Crăciunaş: din cele 800 de pagini, scrise în limba
română ale manuscrisului, în 1961 (la editura Collins- Har-
vill) apar doar 400 pagini traduse în limba engleză de
doamna Mabel Nandriş. Statul englez a cumpărat 20.000
de exemlare pentru reţeaua bibliotecilor britanice. Volumul
a fost recenzat de cel mai important critic literar al momen-
tului (john Mortimer) în Sunday times. În anul de apari-
ţie, se spune în postfaţa semnată de Dorana Coşoveanu,
numai în Anglia au apărut peste 120 de cronici şi articole.
Cartea a mai fost tradusă în Danemarca, elveţia, germa-
nia, filanda, franţa, liban, Olanda, Norvegia, Spania,
Suedia, uSA. În România cartea s- a editat abia în anul
2000 (editura encilopedică) şi nu avem cunoştinţă dacă
apariţia ei a fost semnalată, dacă s- au publicat (sau nu?)
undeva articole sau cronici.

8 Tony judt, epoca postbelică, ed. Polirom, Iaşi,
2008, pp.756,757.
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resursele naturale 
în era globalizării

Trăim înconjuraţi de fantasme. fantasmele
trecutului, ale viitorului imaginat şi ale prezentu-
lui închipuit. Revista trimestrială de diagnoză
socială, politică şi culturală punctul critic priveş-
te prezentul fără intermediari şi cosmetizări.
Dacă diavolul se ascunde în amănunte, răul se
află în realitate. Pentru a-      l înlătura, trebuie mai
întâi identificat, iar pentru asta trebuie să avem
curajul să privim realitatea în faţă. Revista punc-
tul critic este una dintre cele mai prestigioase
publicaţii româneşti cu o periodicitate trimestria-
lă, o publicaţie de diagnoză socială, politică şi cul-
turală de tip academic, apăruta în urma iniţiati-
vei unui grup de scriitori şi universitari, preocu-
paţi de stabilirea corectă a caracteristicilor socie-
taţii româneşti postrevoluţionare, cât şi de identi-
ficarea căilor şi metodelor de alegere a „drumului
bun” pentru această societate. fiecare ediţie bene-
ficiază de contribuţii ştiinţifice sau eseistice ale
unor autori cunoscuţi, experţi în domeniu sau
tineri care se dedică studiului temei anunţate. De
asemenea, publicaţia se bucură de participarea
unor autori, în majoritate universitari, din stră-
inatate care tratează teme independente dar de
mare interes şi semnificaţie pentru publicul româ-
nesc. 

fondată de romancierul eugen uricaru,
punctul critic are o circulaţie naţională şi interna-
ţională, având printre semnatari mari personali-
tăţi româneşti, ca prof. Andrei Marga, Ioan es.
Pop, Iacob florea, Radu Baltasiu, Mihai Milca, un
Consiliu ştiinţific alcătuit din personalitaţi naţio-
nale şi internaţionale (Bernard Castelli, Institu-
tul de Cercetare pentru Dezvoltare, IRD, din
Paris, Septimiu Chelcea, universitatea din Bucu-
reşti, Raffaela gherardi, universitatea din Bolog-
na, Marco lucchesi, universitatea federală din
Rio de janeiro, Andrei Marga, universitatea
Babeş-      Bolyai din Cluj-      Napoca, giacomo Marra-
mo, universitatea Roma III, Vasile Puşcaş,
universitatea Babes-      Bolyai din Cluj-      Napoca,
gheorgh lencan Stoica, universitatea din Bucu-
reşti. Colaboratorii de calitate, precum şi Consi-
liul Ştiinţific al publicaţiei noastre trimestriale,
sunt o garanţie calitativă asupra conţinutului cât
şi a obiectivitaţii analizelor şi studiilor publicate.

Sumar:

eDITORIAl 
● Statul postmodern şi riscurile globalizării, 
dr. mihai milca
ReSuRSele NATuRAle ÎN eRA
glOBAlIZăRII
● Spre o dezvoltare sustenabilă, 
Ioan negruţiu, e.n.S lyon
● Roşia Montană, mină de aur sau iad
politicianist?, Cristi pantelimon
● Roşia Montana – o afacere cu implicaţii
naţionale şi internaţionale, anca moţ
● Régionalisation, modèles agricoles et
développement durable. A propos de la
Roumanie de 2013, Violette rey
● la première étape d’une longue marche vers
un droit spécial de la sécurité alimentaire, 
François Collart dutilleul 
● emergenţa noului Sud şi „petro diplomaţia”
antiamericană, liviu mădălin neacşu
CONflueNţe
● Petrol, resurse şi Venezuela, eloy torres román 
fONDul ŞI fORMA
● Copiii maltrataţi şi animalele, victimele
absolute în ştiri, Sonia Cristina Stan

Condamnarea regimului comunist,
recunoaşterea criminalităţii şi
ilegitimităţii ce au caracterizat

întreaga lui existenţă s- au dovedit
destul de palide, existând tendinţe,

abia disimulate, de trivializare a
unor asemenea atitudini. Simultan se
manifestă şi o discretă, dar evidentă,
tentativă de opacizare (şi pe multiple

paliere) a memoriei.



Julian Semilian, autorul romanului a
Spy In amnesia, din care face parte şi
fragmentul care urmează, este poet, pro-
zator şi realizator de filme. S- a născut în

românia, iar actualmente predă la north Carolina
School of arts, după o carieră de peste douăzeci de
ani de editor de film la hollywood, unde a contribuit
la realizarea a peste cincizeci de filme şi programe de
televiziune. de asemenea, traducător extrem de talen-
tat, Semilian a transpus în limba engleză mai cu
seamă scrieri ale reprezentanţilor avangardei româ-
neşti, cum ar fi B. Fundoianu, tristan tzara, Ilarie
Voronca, urmuz, gherasim luca, dar s- a apropiat şi
de literatura română modernă şi contemporană, tra-
ducând din opera lui Ştefan augustin doinaş şi mir-
cea Cărtărescu.

Spion în Amnezia, romanul publicat în anul
2003, îmbracă forma unei corespondenţe de trei ani
între narator şi fosta sa muză (sau / şi iubită), pe
nume Imogen. text plin de trimiteri livreşti, deopotri-
vă apropiat de proza erotică, dar şi de meditaţia con-
stantă asupra literaturii şi a rolului şi locului ei la
începutul unui nou mileniu, dominat de „elemente
magice şi hipnotice ce dau coerenţă ansamblului”,
după cum afirmă andrei Codrescu, romanul de faţă
reprezintă, cel puţin parţial, încercarea mereu reluată
a naratorului scriitor de a reduce la tăcere societatea
modernă şi excesiv tehnicizată şi de a se retrage înr- o
lume a mitului şi a iubirii. nou tip de agent secret, el
are – sau îşi stabileşte – ca principală sarcină descope-
rirea adevăratului drum către un tărâm al erosului.     

Amnezia, lower Appalachia
20 octombrie 1998

Draga mea Imogen,
M- am trezit în toiul nopţii noaptea trecută

şi- am auzit acest vers: „Dragostea nu- i altceva decât
dorinţa după dulcea tortură la care ne face să
râvnim.” Imediat ce- am auzit asta – îmi petrecusem
o bună parte din noapte în catacombe cu coridoare
lungi, pline de fum, imaginându- mi- te, deşi nu- mi
dau seama dacă e corect să spun imaginându- mi- te,
de fapt nu făceam altceva decât să construiesc – ceea
ce, în fond, fac mereu – imagini pe care le- am păstrat
despre tine, interiorul meu e o fabrică de imagini, o
adevărată industrie de imagini, imagini ale lui
Imogen, o industrie de imagini ieşită din fabricile
misterioase din interiorul meu ca răspuns la simplul
fapt de a te cunoaşte, iar acum nu pot să nu- mi
doresc să folosesc legătura evidentă de cuvinte din-
tre imagini şi Imogen, numai că modul atât de deli-
cat de a aduce împreună aceste sunete prin asemă-
narea dintre cele două cuvinte nu- mi e clară chiar
dintr- o dată – oricât de evidentă mi s- ar fi putut
părea atunci când am auzit pentru prima dată acest
vers, iar pentru o clipă, chiar înainte de a fi avut
timp să mă gândesc mai bine la ea, sperasem că se
va dovedi a fi un vers cu adevărat bun, o imagine
poetică – poetica mea Imogen – înainte ca
tentaculele raţiunii să- şi facă simţită prezenţa în
modul obişnuit şi s- o facă ţăndări, acest vers pe care
l- am urât pe dată pentru că, poate din cauza acţiunii
distrugătoare a acestor tentacule, s- a transformat în
ceva asemănător unei insule, un soi de refugiu de
vacanţă pentru proşti, pe care îi dispreţuiesc, cei
care tânjesc mereu după asemenea concluzii nesăra-
te de care să se sprijine, astfel de concluzii nesărate
cum ar fi aceea că versul ăsta a fost rostit pentru
nişte idioţi aproape analfabeţi care n- au să sufere
niciodată pentru a crea o imagine a lor, una proprie,
ci se vor mulţumi să absoarbă, să sugă asemenea
unor vampiri doar imaginile celorlalţi, aceia pe
care- i cunoşti şi tu prea bine, cei care se hrănesc lite-

ralmente cu aşa ceva şi care, astfel, se bucură de
toate avantajele prostiei lor, o, dar n- aş putea
nicicum să mă cobor într- atâta încât să- l transform
într- o imagine menită doar pentru idioata lor mistui-
re, asta niciodată!

Parcă le şi văd zâmbetele, scumpo! Îi detest pe
oamenii ăştia! Îi detest pur şi simplu! I- aş trimite în
lagăre de concentrare unde, drept pedeapsă, să fie
obligaţi să asculte zi de zi doar replicile insipide ale
unor comici pe post de poeţi iar asta să le furnizeze o
dietă regulată de metafore insipide; pura tortură de
a fi pus să urmezi un asemenea regim va acţiona
cumva metabolic, ba nu, de- a dreptul alchimic: fiind
obligaţi să înghită aşa ceva în fiecare zi, the friction
îi va transforma în fiinţe mai profunde, da, aşa se
poate întâmpla, iar eu, prin urmare, îmi alung cu
hotărâre din minte versul acesta: „Dragostea nu- i
altceva decât dorinţa după dulcea tortură la care ne
face să râvnim”, asemenea unui candidat la realiza-
rea unui vers despre orice subiect care să reprezinte
contribuţia mea la literatura universală; ascultă- l cu
atenţie, dulce conţine, pentru mine, factorul sau ele-
mentul cumva sinuos, şi mă îngheaţă cât ai clipi cu
al său iz şters şi monoton, în vreme ce potrivirea sa
perfectă cu tortura pare o apropiere chiar prea tortu-
rantă între doi termeni în dezacord unul cu celălalt
la prima vedere, dar numai la o primă vedere mult
prea grăbită în ceea ce mă priveşte. Aş putea deja
distinge în întuneric rumoarea uşoară de aprobare a
acelor aşa- zişi intelectuali de care vorbeam mai
înainte şi pe care îi dispreţuiesc atât de mult,
gata- gata să o ia la fugă cu el cu tot înspre mica lor
insulă, asemenea unor câini flămânzi alergând cât îi
ţin picioarele cu un os în gură, aşa că am ezitat să- l
scriu sau am făcut- o, cumva, doar pentru a- i consa-
cra moartea, propria sa agonie chinuitoare, ca aceea
a unui vierme tăiat în două şi- mi doresc să- l distrug
pentru acei semidocţi cu un rânjet tâmpit pe faţă, cu
întreaga lor agonie de viermi tăiaţi în două. le
doresc să se cutremure şi să se dea înapoi şi fie să fie
aruncaţi pe dată în literatura bună, fie să- i oblige
să- şi abandoneze rapid fanfaronada de doi bani.

Dintr- o dată m- am simţit invadat de un fluid
întunecat, ura în faţa înţelegerii lor fetide... dar
aveam să- mi las degetele să colinde pe deasupra
tastaturii laptopului, adresându- mă ţie, scumpa mea
zeiţă, dulcea mea tortură, mă tem că toate aceste for-
mule pline de nelinişte nu te pot impresiona deloc,
mi- e teamă că ele nu- s în stare să- ţi înalţe sufletul la
acele mari altitudini de extaz şi, mai ales, de
admiraţie pentru mine şi- atunci tot ceea ce- mi
doresc este să mă aşez în faţa ta, în genunchi,
desigur, la picioarele tale, şi cu lacrimi în ochi să- ţi
mărturisesc că te iubesc, că nu pot trăi fără tine, că
vreau să fiu sclavul tău pentru totdeauna, că tânjesc
după tine şi, da, chiar mai mult, că tânjesc să fiu tor-
turat de tine. Îmi dai voie să- ţi sărut piciorul şi
înainte ca limba mea să înceapă să- ţi pipăie talpa
mătăsoasă, corpul meu sticlos şi topindu- se se ridică
rugător înaintea trupului tău, insondabil şi de nepă-
truns, înaintea ochilor tăi poruncitori, da, şi scrută-
tori, dar nu şi răi, nu dezaprobatori, iar acum vreau
să- ţi dovedesc că aceasta nu- i doar o fantezie erotică
ce mă stăpâneşte şi pentru care ar trebui chiar să fiu
dispreţuit, căci mă obsedează într- atâta, dar de fapt
ea are să fie înălţată pe cele mai înalte culmi ale
marii literaturi: 

„unde- s ciorapii mei? n- ai vrea să mă ajuţi să
mi- i pun? ea- şi întinse deodată piciorul fermecător,
un picioruş negricios, absolut perfect croit, fără nici o
imperfecţiune aşa cum se întâmplă de obicei în cazul
unor picioare ce par atât de mici în pantofi. am râs
şi- am început să- i ridic ciorapii de mătase.

eh bien, que feras- tu si je te prends avec? pen-
tru început, vreau
cincizeci de mii de
franci. o să mi- i
dai la Frankfurt.
nous allons a paris
acolo ne vom desfă-
ta et je te ferai voir
des etoiles en plein
jour. Vei vedea fe-
mei aşa cum nicio-
dată n- ai mai vă-
zut. ascultă...”

Apoi ea îi vor-
beşte despre planul

ei de a cheltui banii pe care el îi va câştiga la jocul de
cărţi:

Cum? totul în doar două luni?
Şi ce, te înspăimântă asta? ah, vil esclave! dar

ştii ceva? o lună, doar o lună de astfel de viaţă face
cât întreaga ta existenţă. o lună – et apres le deluge!
mais tu ne peux comprendre, va!  hai, gata, nici  nu
meriţi aşa ceva!  aie, que fais- tu?

În clipa aceea îi puneam celălalt ciorap, dar
n- am putut rezista tentaţiei şi i- am sărutat piciorul.
ea şi l- a tras şi- a început să mă lovească în cap cu
vârful piciorului.

Nimeni altul decât Dostoievski, da, Dostoievski
însuşi a scris asta, aşa că eu, stând acum în
genunchi, da, un cavaler învăluit în mister, aşa cum
îmi plăcea să fiu în asemenea ocazii când, stând în
genunchi înaintea ta, îmbrăcat în hainele alea
renascentiste pe care ţi- am mărturisit că sunt de- a
dreptul obsedat să le port, şi – dacă- ţi mai aduci
aminte, chiar mi- ai sugerat odată, atunci când dorin-
ţa noastră unul pentru celălalt era la început, atunci
când dorinţa asta era reciprocă, ai spus atunci că ar
trebui să găsim nişte haine renascentiste pentru
mine, era pe vremea când ne desfătam împreună de
plăcerile iubirii împărtăşite, nişte haine renascentis-
te pe care tânjesc acum să le port aşa cum tu porţi
dragostea pentru mine, da, hainele renascentiste,
iubita mea, şi stând în genunchi mă uit ţintă la
genunchii mei, la cuta ciorapilor albi de mătase pe
care- i port şi pe care- i şi admir şi care- mi dăruiesc o
plăcere de nedescris atunci când îi simt
strângându- mi picioarele de sus până jos, şi- aş vrea
să le admir şi lor forma pe când stau în genunchi
de- a dreptul venerându- ţi tălpile înveşmântate în
mătase, mângâindu- ţi- le şi dorindu- mi ca tu să îţi
mai aduci aminte cum era când tu şi cu mine stă-
team unul lângă altul în grădina casei tale în toam-
na aceea a dorinţei noastre reciproce şi degetele tale
delicate au alunecat peste legătura cea neagră de
păr de deasupra piciorului tău întotdeauna atât de
încântător, atât de perfect modelat de anii îndelun-
gaţi de antrenamente de balet, adevărat combustibil
pentru maşinăria culturală europeană şi, scoţând- o,
ai pus- o pe la jumătatea coapsei mele cam în felul
unei jartiere cu o îndemânare atât de mare, şi
apropo, cum de- ai ştiut locul exact unde s- o aşezi pe
la mijlocul coapsei, încât să- mi poţi da acel tremur
intim pe care mi l- ai dăruit atunci? Plasat exact
acolo unde se termina vârful mătăsos al ciorapului
de mătase neagră. Şi imediat ce degetele tale au
ajuns acolo s- au şi tras înapoi iar eu te- am implorat
să le spui degetelor să se întoarcă acolo unde poposi-
seră ceva mai înainte, exact în acelaşi punct de  la
jumătatea coapsei, dar n- ai vrut, ci ai spus, în
schimb, că dorinţa mea pentru tine e egoistă şi
atunci eu am vrut să protestez, pe când cântăream în
minte de unde vine izvorul filosofiei severe din repro-
şul tău, degetul moral pe care mi l- ai arătat atunci,
pe neaşteptate, m- am gândit că e mai mult decât un
răspuns atât de vag încât nu merită să- mi bat capul
pentru a înţelege unde e izvorul acestor urme lăsate
asupra minţii mele, dacă era vorba doar de nişte che-
stii creştine sau de nişte complicaţii ale vreunei filo-
sofii orientale care invadaseră occidentul prin anii
‘60, cu toate că am ajuns până la urmă la concluzia
că ceea ce făcea această dorinţă a mea „egoistă” în
sens negativ, în sensul propriilor mele lipsuri mora-
le (remarcate în oglinda reproşului tău) era tocmai
lipsa ta de compasiune faţă de mine şi faţă de dorin-
ţa mea, şi, de asemenea, modul în care judecai tu
dorinţa mea, dorinţă pe care tu însăţi ai avut grijă să
te asiguri că tocmai degetele tale delicate au lăsat- o
ca pe o urmă imposibil de uitat asupra minţii şi a
trupului meu înfierbântate amândouă, şi- ai făcut
asta cu o asemenea pricepere, parcă de- a dreptul
antrenată la fabricile Culturale ale Comunităţii
europene, fabrici ale căror furnale nu stau nicioda-
tă, o dorinţă care, conform normelor creştine în care
tu nu mai crezi e păcătoasă, şi care, în conformitate
cu filosofiile orientale este perfect naturală, aşa
încât, în concluzie, aproape că- ţi doreai să mă tortu-
rezi, şi chiar aşa ai şi făcut, cu mare pricepere, iar
eu, eu de asemenea, am fost martorul modului în
care- ţi doreai să mă torturezi, ai fost nemiloasă în
noaptea aceea, era clară brutalitatea chiar şi în refu-
zul tău de a aduce din nou legătura cea neagră de
păr la acelaşi loc de pe coapsă, o, da, erau atât de pri-
cepute degetele tale încât au pus- o la loc atunci când
te- am implorat iar şi iar, însă numai într- o poziţie cu
totul nesatisfăcătoare, ceva mai sus de genunchi,
lucru despre care acum ştiu cu siguranţă, erai
convinsă de pe atunci că n- o să- mi placă, dar ai
făcut- o numai ca să mă enervezi, sau chiar mai mult,
să mă dezamăgeşti, să faci ceva care să- mi displacă,
să- mi sfâşie inima, să mi- o rănească, iar pe urmă
mi- ai interzis să- mi îngrop obrajii între coapsele tale,
mi- ai lovit capul cu pumnii, ţi- ai tras în jos
ciorapul. r

■ julian Semilian, a Spy in amnesia
Spuyten Duyvil, New york, 2003

Traducere şi prezentare de
Rodica grigore
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Julian Semilian
Spion în Amnezia

■ semnal editorial ■ ideea Europeană

► c. miu, t. mămăligan, 
c. ştefan, România în    
calea ameninţării teroriste

► petru Demetru popescu,    
Prinţ şi spadasin, vol. 1

► petru Demetru popescu, 
Prinţ şi spadasin, vol. 2

n Românii de pretutindeni



Ascuţită la limbă, pentru că a părăsit
dialogul opoziţionist, presa băsistă
crede că e de datoria ei să combată
guvernarea uselistă de la cap la coadă,

sperând că astfel mai poate salva câte ceva din căde-
rea pedelistă şi învârtirea altor grupuri zise popula-
re în confruntarea specifică cu Parlamentul şapteze-
cist de la putere. Şi ar fi putut- o face dar nu vizând
neapărat persoane parlamentare şi guvernamenta-
le, adică la modul intelectualist şi nu la cel persifla-
tor, după cum observă omul apolitic de rând care- şi
cere în proprietate urnele de vot.

Analistul Andrei Cornea îşi asumă răspunde-
rea atacului, începând chiar cu dreapta maionizată
şi pleacă de la consideraţia că „opinia publică ostilă
actualei puteri este că forţele de dreapta se devorea-
ză între ele fiind incapabile de compromisuri vizio-
nariste de modestie şi înţelepciune”. Andrei Cornea
observă că „opoziţia noastră de acum: stafidele,
făina, nucile, ouăle, nu sunt rele, sunt uneori bune,
adică sunt acolo şi oameni foarte deştepţi, sunt des-
tui şi cu multă experienţă, luminaţi şi culţi (…). Şi
atunci de ce această stare jalnică a opoziţiei? Mai
întâi, e luptă între trei- patru formaţiuni în interiorul
unor partide, precum PNl, vor fi aşadar, trei- patru
liste la europarlamentare, iar rezultatele vor fi
catastrofale”. (22, ianuarie 2014). Analistul mai con-
stată faptul că „orice
explicaţie s- ar da,
această politică este
sinucigaşă (…), fără
cap, peste care plu-
teşte ca un balon
stratosferic, preşe-
dintele Băsescu, care
a preluat, eficient,
nu- i vorbă, rolul opo-
ziţiei faţă de putere,
dar la fel de eficient,
din păcate, şi pe
acela al opoziţiei în
opoziţie”. Analistul
observă că „tactic, oricum rezultă numai un joc de
sumă nulă, care îşi smulge într- o parte sau alta ace-
laşi electorat, tor mai împuţinat”. (ibid)

În maniera sa cunoscută, parcă ceva mai
accentuat ca de obicei, analista Andreea Pora ţinteş-
te la vârful Puterii, unde PSD- ului „nu- i rămâne
decât să- şi fidelizeze propriul electorat prin metoda
testată a antibăsismului” (idem), „m- am oprit din
numărat, continuă analista, pentru că m- a pufnit
râsul. Ajunsesem undeva pe la 25. Cu o mină ba
încruntată, ba şmecheresc fudulă, Victor Ponta ros-
tea din trei în trei cuvinte numele lui Băsescu. În
ziua de Bobotează, premierul a enunţat tema de
campanie a alegerilor din 2014: Să dărâmăm cără-
midă cu cărămidă ceea ce a mai rămas din regimul
Besescu”. Întrebarea e ce a mai rămas din regim în
afară de câteva instituţii cheie? Căci restul a fost
dărâmat deja, cu excepţia câtorva. Cu ce program de
guvernare să le facă praf pe cele rămase, în princi-
piu, două: DNA şi Înalta Curte: „locurile pierzaniei,
pentru gulerele albe corupte (…). Riscul acestei stra-
tegii este însă major: eliberarea produsă de
înlăturarea lui Băsescu s- ar putea să se traducă în

îngenuncherea justiţiei, aşa cum promite PSD. Sau
oricum, nu fără pierderi consistente pe planul imagi-
nii externe, cel puţin, dacă asta îi mai interesează.
(…) Pentru PSD, prioritară rămâne înlăturarea «dic-
tatorului paranoic, susţinut de o gaşcă de impostori
dependenţi de bani şi funcţii publice»”. (ibidem)

la rândul său, analista Melania Cincea, cău-
tând o altă cale de salvare a opoziţiei, se întreabă: „A
trecut vremea lui Băsescu?”, cu alte cuvinte: ce se va
întâmpla cu el, căci se explică astfel: „judecând după
opoziţia vehementă făcută în urma fiecărui derapaj
al puterii, după atenţia acordată reconstrucţiei drep-
tei, nu sunt dubii că Băsescu va juca, indirect, un rol
major în campania pentru prezidenţiale”. Ceea ce
credem şi noi, numai că personajul nu ştie pe ce uşă
să se retragă din ochii lumii la „Nana”. Analista
pare, totuşi, stupefiată: „Totuşi, de ce se mai implică
T.B., în ultimul său an de mandat prezidenţial, în
mari lupte politice? De ce îşi asumă rolul opozantu-
lui dur la adresa derapajelor puterii şi indirect, o
mare responsabilitate pentru toamna lui 2014? (…)
S- ar putea să fie şi orgoliu şi din dorinţa de a duce
lucrurile până la capăt şi proiect personal. Pentru
oricare din aceste situaţii are, însă, nevoie ca prezi-
denţialele să fie câştigate de un candidat de dreapta.
un candidat care să- l şi agreeze”.

Aflată ea însăşi într- o trilemă, caută să explice
mai departe: „Patru partide de dreapta nu au reuşit
să în chege o construcţie unitară solidă şi să tri mită
în competiţie un singur candidat, pentru că unul
dintre ele, PDl, are vanităţi gonflate”. Al doilea con-
siderent al analistei este că „sub auspiciile unui PSD
care pare decis să meargă cu un candidat propriu la
pre zi den ţiale şi ale unui PNl în derivă. (…) Prin
urmare, e foarte mare probabilitatea ca Tra ian
Băsescu să facă în continuare opoziţie dură. În urma
căreia să- şi transfere procente din capitalul de
imagine, aflat pe un trend as cendent, fie spre candi-
datul (agreat şi de el) al dreptei sau al unei fracţiuni
a dreptei”. Această analiză la obiect are ca scop nu
atât încurajarea opoziţiei ca atare, cât mai degrabă
menţinerea ei pe un drum cât de cât ascendent.

Analistul Bedros Horasangian este de părere
că „2014: începe tare”. (obs. Cultural, ian. 2014),
bazându- se pe
faptul că un com-
plet de judecată
format din cinci
cetăţeni „l- a con -
damnat pe fostul
prim- ministru al
României (şi pe
soţia lui, cu sus-
pendare) la un
număr de ani cu
suspendare”. A
fost condamnat
Adrian Năstase.
Avem, din acest motiv, o justiţie independentă? unii
zic că e „o condamnare politică”, „alţii se întreabă
dacă o condamnare rezolvă o problemă de sistem şi
de corupţie infiltrată în toate straturile societăţii”.
„Chiar dacă se fac anchete şi se publică date statisti-
ce despre credibilitatea justiţiei româneşti, un
anume sentiment de neîncredere pluteşte printre

noi. Băsescieni sau nu, poziţionaţi faţă de diverse
partide politice sau în expectativă căutând onestita-
te şi profesionalism în politică, cu sentimentul incert
al unei minţi care refuză să se alinieze locului comun
sau unui trend al zilei – ieri eram patru milioane de
comunişti, azi suntem anticomunişti. (…) Cheia jus-
tiţiei româneşti este în mâna oamenilor care trăiesc
în această ţară. (…) este cu totul regretabil că lide-
rii politici ai ţării, începând cu şeful şi nu în ultimul
rând, cu serviciile secrete (…) nu se pot desprinde de
opţiunile partizane şi se implică într- o luptă politică
de uzură”.

Analistul florin Turcanu, referindu- se la Stu-
diile de patrimoniu, consideră că „anul care s- a
încheiat a adus în spaţiul public românesc o noutate
care nu va rămâne fără urmări: primele manifestaţii
de stradă de mare amploare pentru apărarea patri-
moniului cultural şi natural. Precedate, la o scară şi
mai redusă, de luări de poziţie similare, ele sunt
expresia unei sensibilităţi – aş zice a unei îngrijorări
colective – ce s- a decantat lent dar inevitabil, în ţara
în care, de la Mănăstirea Văcăreşti la tezaurele de
aur dacice din Munţii Orăştiei şi la galeriile miniere
romane – fără mari pomeni de vechi icoane, tipări-
turi sau case boiereşti – nimic nu pare să fie cu ade-
vărat la adăpost de pericolul distrugerii sau înstrăi-
nării. (…) la confluenţa lor, un set de obiective,
repere, practice, academice, s- au coagulat destul de
mult. (…) Cine, Doamne, mai aspiră în zilele noastre
la o asemenea performanţă ştinţifico- culturală?
Doar se speră”.

Analistul Dan Suciu ţine „să nu ne îmbătăm cu
apă rece în privinţa investiţiilor străine în România,
întrucât se învârt în jurul cifrei de două miliarde de
euro. fondurile europene nu reuşesc să fie ceea ce ar
trebui să fie şi, în consecinţă, am rămas cu ceva mai
puţin consistentă sursă de bani pentru investiţii şi
creştere, de aceea, noul model de creştere pentru
economia românească a anului 2014 sună periculos
prin noi înşine sau pe cont propriu”. În realitate, cre-
dem că analistul vrea şi el să găsească o bubă cât de
mică în organismul guvernului Ponta. Se practică!

Analistul Andrei Pleşu vrea să ne lămurească
„cât de nou va fi Anul Nou”, folosind zicala „ia să
ieşim noi pe post şi să dăscălim naţiunea”, conti-
nuând: „Noi şi noi succese sau noi şi noi eşecuri?
Optez pentru la meme Jeanette… A face noduri
suplimentare pe aceeaşi sfoară nu înseamnă a veni
cu noutăţi. (…) Nu prevăd schimbări esenţiale pe
scena noastră publică. Românul ultimilor ani poate
breveta o invenţie spectaculoasă: a descoperit sur-
priza anticipabilă! Adică ceva care pare nemaivăzut
dar la care de fapt te aşteptai. Trăim mereu într- o
inflaţie de breaking news răsuflate. Ponta i- a zis- o
lui Crin, Crin i- a zis- o lui Ponta, Băsescu i- a zis- o ba
la unul, ba la altul” – zicere nu glumă până una alta!
(dilema, ian., 2014)

Suplimentul dilema şi turcii, scris cu humor,
trece prin secolele de stăpânire a românilor, impor-
tanţa arhivelor otomane pentru istoria României,
imaginea otomanului în istoriografia românească
ş.a. r
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Marin Radu Mocanu
De la politică la cultură
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