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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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Hristos a înviat!Hristos a înviat!

Ştefan aug. DoinaŞ



Inocularea ilegitimă a ideii că
unele persoane sunt informatori

întrucât apar cu nume
conspirative, prin adrese trimise
solicitanţilor, reprezintă doar o

faţetă a situaţiei. Cealaltă a
constat în implicarea directă a

unor angajaţi ai CnSAS în
campanii de acuzaţii. O referinţă
grea prin consecinţe l-a vizat pe

Ştefan Aug. Doinaş. După
declaraţiile lui Adrian Păunescu,
pe 26 noiembrie 2003, la Clubul

Prometheus, în seria Întâlnirilor
României literare, nicolae

Manolescu a moderat o întâlnire
unde câţiva membri ai

Colegiului CnSAS au insistat să-i
pună lui Ştefan Aug. Doinaş

eticheta de turnător.

Citez din Mircea Dinescu:
„Pentru Doinaş, povestea cu
Păunescu este cea mai suavă

dintre turnătoriile lui…”;
„…reperul moral, vechiul

dumneavoastră prieten şi al
meu, turna din gros pe colegii

lui…”; „Unul din turnători era şi
Ştefan Augustin Doinaş”. Andrei
Pleşu a apăsat şi el pe cuvântul
stigmatizator: „A existat un fel
de lume, un tip de univers în
care Doinaş făcea turnătorii”.

Horia Patapievici a dat verdictul
în termenii legii: „A fost

colaborator”, dar l-a nuanţat:
„Dar şi teribil de agresat de

urmăririle Securităţii”. Eseistul
a dat citire unui document

„destul de dramatic”, referatul
unui ofiţer care susţinea că

Doinaş ar fi furnizat „materiale
de valoare în care au fost

prezentate unele materiale
informative care au fost folosite
în două acţiuni informative care

au fost închise prin arestarea
elementelor: Haralambie

Grămescu şi Ion negoiţescu. În
1961 Ion negoiţescu a fost

arestat”.

citiţi în pag. 19
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au făcut victime. 
Cazul Ştefan Aug. Doinaş
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istorie înseamnă nu numai o logică şi fac-
tuală înlănţuire de cauze şi efecte, dar, nu
rareori, produce şi efecte de surpriză, să le
spunem aşa, cu atât mai neaşteptate, mai

buimăcitoare şi dezastruoase cu cât unele decenii
paşnice, calme, previzibile şi raţionale ne fac să
credem că… omenirea s- a liniştit, îşi acceptă
propriile- i legi de organizare şi dezvoltare cucerite în
secole şi cu atâtea sacrificii şi se pregăteşte, cum visa
bătrânul Kant, spre o pace eternă. de la descartes şi
darwin încoace, noi, europenii, trăim într- o lungă
eră a raţionalului şi a unei anume logici a firescului,
a ceea ce e bine, a ceea ce este normal şi, poate şi pen-
tru acest lucru, întreaga ideologie nietzscheană, ca
să- i spunem aşa, a trebuit să treacă prin valuri de
opoziţie, contestare, tăcere organizată, pentru a se
afirma plenar, în cele din urmă, abia după al doilea
război, în universităţi şi conştiinţe.

nietzsche cu a sa insuportabilă, scandaloasă la
vremea sa teorie a dionisiacului, unde punea în dis-
cuţie nu numai formula artei greceşti, dar şi cheia,
profilul abisal al omului. lucru care s- a observat târ-
ziu, contestat de unii, nu puţini şi azi, deoarece pare
a contrazice una din cele mai sfinte şi iubite teorii,
concluzii ale clasicismului şi apoi, ale romantismu-
lui: omul ca fiinţă armonică, slujitor al singurului şi
dominantor zeu apollo – simbol şi pre- figurator mai
ales al artei plastice, după nietzsche! – şi idealul său
fiind mereu cel al echilibrului, calmului, frumosului,
văzut mereu ca o cifră armonică, rotundă, fără
unghiuri ascuţite sau accidente. de aici şi formula
clasicismului, a clasicului, cu acele celebre clişee ale
armoniei sau echilibrului între fond şi formă, până
s- a constatat – ca şi în cazul, să- i spunem scandalos,
al teoriei luminii, care prezintă o dublă natură! – că
există pur şi simplu fonduri fără o formă anume şi
forme fără fond, pur şi simplu. (sau, ca să aplicăm
ultima observaţie la periplul de un secol aproape al
criticii noastre naţionale şi a teoriei maioresciene a
formelor fără fond, la concluzia ciudată a acelor
forme ce- şi caută fondul, una din explicaţiile înaintă-
rii noastre nu numai în cultură, dar şi în organizarea
statală şi în cea a instituţiilor.) dionisiacul – simbol
şi reprezentare a geniului Muzicii, după nietzsche! –
ar fi, după filosoful nostru, expresia tocmai a i- raţiu-
nii, a manifestărilor desfrâului, beţiei şi dansului, ca
tot atâtea impulsuri esenţiale, vizionare ale naturii
umane, conform dezordinii şi fertilităţii naturii, a
depăşirii limitelor aşa- zisului raţional, care, nu
rareori, castrează şi deformează instinctualitatea
umană sau a dansului, instinctul graţiei, al ritmului,
al unui alt frumos, al unui alt armonic. oricum,
după aproape un secol de contestare şi opoziţie, nu
rareori de calomnii sub diferite, iscusite şi poilitice
forme, azi aproape acceptăm această dualitate a fiin-
ţei noastre, actuale şi istorice. Şi, ca şi în cazul altor
teorii fundamentale – cea newtoniană asupra meca-
nicii universale sau a lui darwin asupra teoriei evo-
luţioniste, să spunem! – această ultimă încercare de
a defini misterul fiinţei umane, teoria nietzscheană
asupra dionisiacului, afirmată în prima sa carte
publicată naşterea tragediei din geniul muzicii, are
şansa să ne convingă nu de a ieşi din sfera raţiona-
lului şi a previzibilului sau logicii, ci de a contempla
altfel ceea ce ne formează, ceea ce ne decide, în
anume situaţii, de mică sau mare urgenţă, dar şi
ceea ce poate fi invocat când vorbim de destin. sau
de sensul vieţii.

spre deosebire de mass- media franceză, de
exemplu, opinia culturală română nu pare pregătită,
nici interesată de discuţia asupra identităţii. Şi nici
de o privire mai amănunţită, mai calmă asupra tre-
cutului apropiat al româniei moderne. cu unele
excepţii, discuţiile în jurul a ceea ce s- a numit Mişca-
rea legionară, vezi cele două cărţi pe care le menţio-
năm – Marta Petreu, Cioran şi trecutul deochiat, şi
sorin lavric, Biografia sau relaţiile lui C. noica cu
mişcarea legionară.

Prezentul nostru, cel politic, mai ales, dar şi
deriziunea, dezordinea, fracturarea aşa- zis politică
din lumea societăţii, ca şi din cea a literelor, crizele
care se adaugă una peste alta, intersectate, secţiona-
te, cum vreţi, de necontenitele campanii electorale
care împrăştie nu puţin fum peste ochii obosiţi şi
cam zăpăciţi ai multor cetăţeni fac ca realele, concre-

tele probleme nu numai ale identităţii, ale unei
auto- definiri a noastre, dar şi ale locului pe care ar
trebui să- l ocupăm în lume – sau pe care îl ocupăm,
de facto! – să fie mereu amânate, răstălmăcite. de
parcă ne- am afla în fiecare ceas sau clipă în faţa
unor crize majore, de parcă în fiecare lună sau an ar
trebui luate măsuri excepţionale, şi, de parcă şi la
urma- urmei nu am fi deloc în clar nu numai asupra
treburilor curente şi urgentisime, dar nu suntem
capabili nici să ne formăm o părere clară şi ultimă
asupra evenimentelor pe care le- am trăit. a existat
sau nu o revoluţie în zilele sfârşitului de decembrie
‘89? trăim sau nu într- o reală democraţie sau, tot cei
vechi, comuniştii adică – vezi legea lustraţiei votată
la două decenii după ‘89! – ne guvernează prin diver-
sele lor eşaloane? se va administra românia prin ea
însăşi, cum spunea un slogan mai vechi de la începu-
tul secolului trecut sau, şi prin ea însăşi, sau va tre-
bui să stăm mereu în ascultarea unei Porţi sau a
alteia, indiferent în care parte a orizontului fizic sau
cultural ar fi ea situată? Şi suntem noi cu adevărat,
ca franţujii sau englejii care şi- au făcut revoluţiile
lor cu câteva secole mai devreme, cu adevărat izbă-
viţi de nevoia sau de visul unui ţar, vodă sau dicta-
tor, luminat sau nu, care să preia asupra sa deciziile
ferme, deoarece, observăm asta binişor de vreo două
decenii, formele democratice de conducere la noi pro-
duc mai degrabă corupţie masivă şi clientelism gro-
solan politic, perturbând şi mai mult, şi mai grav,

acea încredere care trebuie să existe şi să întreţină
legătura esenţială, de bază, între cetăţeni şi cei pe
care- i aleg, între individ şi stat, şi care ar fi trebuit
să se nască, dacă… da- da, vor spune veşnicii sceptici,
care, bineînţeles au partea lor de adevăr! – dacă ar fi
fost o adevărată revoluţie, cea din ‘89.

răspunsul nostru la această ultimă chestiune,
pe care l- am dat şi în alte texte, trebuie redus la o
formă sibilinică: da, a fost dacă va fi! Şi exemplificam
cu cele amintite mai sus şi anume cu cele vreo patru
revoluţii franceze, cele trei care au urmat după
prima şi marea revoluţie, tot din ‘89, un nou început
pentru societatea franceză, dar şi un semnal formi-
dabil pentru întreg continentul. cele trei mişcări de

masă care au urmat, au stabilit, abia, ceea ce prima
anunţa, şi care, după cum ştim, la rândul ei, după o
campanie curajoasă, victorioasă a armatei republica-
ne, prost pregătită, animată de suflul libertăţii şi al
genialului ei conducător, danton, a fost înmormân-
tată sau fagocitată de imperiul corsicanului napole-
on, care, credea, naivul şi genialul strateg ce era, că
în felul acesta va putea fi luat în seamă şi respectat
de marile case monarhice ale vremii!

revoluţia noastră din decembrie ‘89 va fi dacă
insituţiile şi valorile pe care ea le- a făcut posibile vor
fiinţa cu adevărat, schimbând în mod radical nu
numai modul de organizare, de valorizare a societă-
ţii româneşti, dar şi capacitatea noastră de a ne crea
cu adevărat un mediu propice, adecvat de producţie,
schimburi, apreciere şi selectare. de a schimba nu
numai, în esenţă, teoria maselor care trebuie să con-
ducă, dar şi pe cea a unui capitalism care, nu numai
la noi, şi- a atins limitele, traversează o reală criză,
nu financiară, ci morală. Poate o altă formă de demo-
craţie sau, mai ştii, continuarea începuturilor edifi-
cării democraţiei româneşti, numită între războaie,
când, e adevărat, am avut un rege bun şi unul rău –
ferdinand, care a întronat marea unire, şi carol ii,
care a stârnit o uriaşă confuzie în lumea politică,
precum şi în cea culturală românească, slăbindu- ne
şi mai mult fragilele schele ale democraţiei, dar şi

ale unirii, lăsându- ne încă o dată şi mai
nepregătiţi pentru marele taifun ce se
pregătea: presiunea teribilă a maşinii de
război hitleriste, dezmembrarea ţării –
am trăit ceea ce pentru Polonezi a fost
aproape un destin tragic, încă din seco-
lul xViii! – şi apoi, în plină respiraţie
paşnică, şi înainte să ne oblojim rănile
unui război absolut fantastic, nu numai
nimicitor, deoarece a trebuit să luptăm
când în răsărit, când în apus, întorcând
armele, cum se spune şi, vai, obişnuin -
du- ne de pe atunci – dacă nu cumva
rafinaţii, viclenii fanarioţi ne- au incul -
cat- o cu vreo trei secole mai devreme! –
nu numai cu această întoarcere a arme-
lor, dar şi a gândului, şi – ceea ce e infi-
nit mai grav – cu întoarcerea convinge-
rilor, a credinţei! – să cădem în tumul-
tul, abuzurile şi crimele unui alt război,
numit revoluţia comunistă. un război
nu numai atipic, dar de o viclenie şi bru-
talitate cum, poate, numai medievalita-
tea, cea de început, a cunoscut- o. cu
deposedarea nu numai de avuturi şi de
libertate, dar şi cu încercarea de a ne
destabiliza în fiinţa noastră istorică, în
conceptul de identitate despre care ni
s- a interzis decenii lungi să vorbim sau,
când s- a putut, culmea neruşinării poli-
tice, ea, această idee, raţiune de a fi a
comunităţii a fost manipulată grosolan,
isteric pentru a prezerva puterea.

cum vom ieşi din toate acestea?
de ce am avea cu adevărat nevoie, pen-
tru a ne regăsi, dacă nu de a ne reinven-
ta un alt calm, o altă gravitate nu numai
a prezentului, dar şi al rostului nostru
în lume? nu, nu ca să ne mântuim cu
ajutorul mulţimii, cum o clamau şefii
legionari, ci pentru a fi apţi de a ne păs-
tra rangul, rostul nostru în lume, în

europa naţiunilor, traversând încă o dată, o altă
criză, cea a imaginii noastre extrem de negative nu
numai în ochii noştri. dar şi în ochii celor ce ne des-
coperă încă o dată, cei care au făcut europa lumini-
lor şi a democraţiei, a artelor şi a culturii umane fără
seamăn, re- găsind, se pare, geniul gândirii de la
vechii greci şi cel civilizatoriu, al romanilor. r
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Nicolae Breban
O altă gravitate nu numai a prezentului

Revoluţia noastră din Decembrie ‘89
va fi dacă insituţiile şi valorile pe care

ea le- a făcut posibile vor fiinţa cu
adevărat, schimbând în mod radical
nu numai modul de organizare, de

valorizare a societăţii româneşti, dar
şi capacitatea noastră de a ne crea cu
adevărat un mediu propice, adecvat
de producţie, schimburi, apreciere şi
selectare. De a schimba nu numai, în
esenţă, teoria maselor care trebuie să

conducă, dar şi pe cea a unui
capitalism care, nu numai la noi, şi- a

atins limitele, traversează o reală
criză, nu financiară, ci morală.

n Editorial



Practica literară – romanul – şi metadis-
cursul (eseul) ar fi putut să o determine
pe aura christi să- l urmeze pe nietzs-
che în păstrarea dualităţii artă- viaţă ca

mod de articulare a lumilor sale textuale. a ales însă
modelul dostoievskian, de alătu-
rare până la identificare, a di -
mensiunilor vita şi visio ale pro-
priei personalităţi, zidite, cum
mărturisea de curând, între cărţi.
nu numai că a alăturat „giganţi
literari din două culturi total dife-
rite”, cum a remarcat romancie-
rul nicolae Breban cu ocazia lan-
sării volumului eseistic dedicat
lui nietzsche şi dostoevski, dar a
îngăduit totodată acestei fotogra-
fii de familie să developeze un
întreg câmp de relaţii literare şi
polemici estetice voalate din
amurgul secolului al xix- lea. 

conceptul de literatură uni-
versală, devenit recent model de
studiu, în condiţiile contextuali-
zărilor tot mai extinse şi nume-
roase ale hermeneuticii literare,
este admirabil slujit de dubla per-
spectivă, contemporană celor doi,
şi contemporană nouă, prin
comentariile lui foucault, deleu-
ze, Vattimo… distincţia devenită
clişeu dintre apetitul pentru
formă al scriitorului occidental şi
realismul psiho- social al prozei ruse este invalidată
în dostoievski- nietzsche. elogiul suferinţei, prin -
tr- un exerciţiu hermeneutic plin de revelaţii şi de
tensiune a argumentării, ce pare să fi acaparat toate
forţele intelectual- afective ale autoarei, dându- i
uneori cititorului sentimentul că e martorul indis-
cret al febrilei sale căutări de sens, cu ezitări, îndo-
ieli, cântăriri de argumente şi judeţ cu sine însăşi, în
vreme ce deschide evantaiul ipotezelor interpretati-
ve şi dă meditaţiei trup de litere.

dacă relevanţa etică a filosofiei sumbre, uni-
versal nihiliste, instaurate în occident odată cu teo-
riile despre degenerare sau entropie, iar, în rusia,
sub ameninţările anarhismului politic ce aveau să
ducă la însângeratul octombrie şi coşmarul social
ulterior, e de ceva vreme subiect al unei istorii lite-
rare comune, în schimb familiaritatea lui dostoiev -
ski cu ideile estetico- poetice ale vremii sau felul în
care le antcipează, chiar, e surprinzătoare. aura
christi are o intuiţie remarcabilă a coridoarelor
narative pe care merită să le lumineze, la lumina
citatului sau comentariului refăcându- se treptat o
adevărată agendă estetico- ideologică.

dostoievski îl anticipează cu aproape cincizeci
de ani pe William Butler yeats, de exemplu, prin
definiţia negativă a frumuseţii: „frumuseţe teribilă”,
lumea pe care o exprimă păcătuind prin instabilita-
te, prin plonjonul brusc în haos, prin absenţa acelei
idei împărtăşite de societăţile tradiţionale ce consti-
tuiau fundamentele întregii ierarhii de valori. aluzia
strecurată fin în Crimă şi pedeapsă la „rugurile şi
mormintele” parnasianului gautier sugerează cât de
inadecvat era idealul clasic de frumuseţe, „pulche-
ria”, în rusia paraliziei spirituale, a conflictelor poli-
tice care puneau la încercare potenţialul de cruzime,
când al anarhiştilor, când al stăpânirii, sau a uzării
tuturor valorilor sub acţiunea corozivă a vulgarităţii
burgheziei banului. Pulcheria alexandrovna simte
doar oroare în faţa sorţii fiului. nu vede dimensiu-
nea sublimă a singurului destin exemplar care mai
era posibil într- o lume căzută: căinţă, înţelegerea,
convertirea la bine. frumuseţea clasică nu are
umbre, nu cunoaşte accidente. această nouă frumu-
seţe apare, ca şi eroismul vieţii moderne la Baudelai-
re, doar celor declasaţi, marginali, imigranţi. aura
christi întârzie mult asupra intrigii biblice, în esen-
ţă, a căderii şi redempţiunii, evitând însă cu inteli-
genţă teleologia acesteia. apelând la conceptul de
genealogie al lui foucault, autoarea se foloseşte toto-
dată de revoluţia operată de nietzsche în domeniul
moralei: morala nu e ceva inerent, justificat în abso-
lut, ci o construcţie contingentă, una dintre multele
posibile, cu valoare provizorie, dar comensurabilă.
adevăratul păcat al lui raskolnikov, înţelegem

acum, este trufia de a- şi imagina că el îşi este
propriul legiuitor. dintr- un tip byronic, alienat, care
se consideră superior semenilor, el se transformă
într- un tip goethean, care se conduce după ceea ce e
universal omenesc, care recunoaşte justeţea legii,

pedepsei, lumea încetând să- i
mai pară absurdă. autoarea vede
în el un eu kierkegaardian, nefe-
ricit de condiţia în care îl aruncă
societatea, dar care, sub influen-
ţa unei „etern feminin” solveig
(peer Gynt), îşi ucide „eurile nihi-
liste” şi îşi dobândeşte „libertatea
individuala şi voinţa de putere
fără de care nu poate fi el însuşi”.
dacă dumnezeu a murit (aşa
grăit- a zarathustra), dostoievski
umple golul metafizic cu spiritul
uman, parafrazând biblicul
„când dumnezeu e lângă mine,
de ce m- aş teme?”: „cu cât o să ai
mai mult suflet, cu atât o să te
temi mai puţin”. În vreme ce
crima fusese simptomul anihilă-
rii feţei celuilalt în numele unei
idei abstracte, salvarea îi vine de
la recunoaşterea celuilalt ca
normă a trăirii cu sens. foarte
curând avea regimul bolşevic
brutal să uite lecţia lui dosto-
ievski, înecând acţiunea morală
şi socială în metafizica politică şi
religia oamenilor îndumnezeiţi.

ca şi nietzsche, dostoievski gândeşte existen-
ţa ca pe un consum maxim de energie psihică, a cărei
valoare e dată de intensitatea trăirii. tocmai de
aceea el refuză soluţia facilă a dezertării în epicu-
reism estetic, ca „subtilă formă de deghizare” a per-
sonalităţii. cu dostoievski rămânem mereu în
lumea istorică, în realitatea, nu în teatrul (reprezen-
tările schopenhaueriene) pasiunilor. Valorile nu

sunt complet relativizate. sentimentele negative –
ura, zgârcenia, violenţa – sunt acceptate doar ca
exerciţii ce conduc în final şi dialectic la virtute. arta
nu se substituie niciodată valorilor etice şi sociale, ca
în occidentul estetismului decadent: lukian timo-
feevici, personajul lui dostoievski, respinge şi el bur-
ghezul dispreţuit de Baudelaire, dar în numele ideii
care uneşte omenirea în visul faustic, goethean:
„există ceva mai puternic decât rugurile şi flăcările
care călăuzeşte inima şi fertilizează izvoarele vieţii”.
dostoievski a rămas departe şi de lumea alienantă a
capitalului şi de amoralismul estetic. ca şi Prinţul
Mîşkin, era conştient de dispariţia pentru totdeau-
na, în lumea modernă, a romantismului aristocratic
atribuit evului Mediu. cu o intuiţie rară la un poet,
Baudelaire identificase momentul căderii în haos în
zilele revoluţiei franceze, al cărei amestec de idea-
lism şi oroare continua să acţioneze ca o radiaţie

imanentă într- o lume fără repere. aruncat în aceas-
tă lume, dostoievski nu se mulţumeşte să taie nodul
gordian, alegând soluţia estetică, asemeni lui Kier-
kegaard, schopenhauer sau nietzsche. aura christi
insistă asupra superiorităţii soluţiei sale etice, a
acceptării calvarului suferinţei purificatoare şi a
ideii de viaţă ca o cale a „facerii sufletului”. acest
model spiritual presupune suspendarea voinţei de
putere în sens eroic. adevărata forţă e dovedită de
ceea ce contravine instinctului primar, barbaric:
blândeţea, asumarea vinei, frumuseţea pentru care
se pregăteşte Mîşkin, un don Quijote al secolului al
xix- lea. frumuseţea, nu formală, ci morală, crede
el, va salva omenirea. nobleţea la care invita sha-
kespeare: „cei care au puterea, dar nu abuzează de
ea…”

cartea aurei christi a fost, după propria măr-
turisire, inspirată de istoria evenimentelor recente,
pe care le- a resimţit ca actor în teatrul de operaţiuni
al veşnic instabilului est. În abulia şi superficialita-
tea generală, e un contrapunct de intensitate a trăi-
rii şi implicare existenţială. Modelul dostoiev -
ski- nietzsche e remediul anti- fundamentalist într- o
societate care păstrează stilul terorist, schimbând
doar clişeele dogmatismului şi obiectele de cult.
dreptul de expresie sau spiritul critic sunt suspen-
date când e vorba de „europa”, „justiţie” şi alte
intangibile. chiar şi un intelect mediocru ştie că
nimic nu e bun sau rău în întregime sau în absolut.
o adâncă plecăciune uniunii europene care a blocat
acta, însă pentru cineva care a citit oricât de puţin
despre ucraina martiră, eroică şi idealistă, scena în
care i s- a oferit un tratat de aderare cu o mână şi un
sac cu bani cu cealaltă a amintit prea puternic de
primul prim- ministru al angliei, robert Walpole,

care spunea că oricine are
un preţ şi de obicei avea
dreptate… da, ucraina va
semna un tratat politic, dar
să ne îndrăgostim mai întâi… 

concomitent cu con-
vertirea dostoievskiană a
unui poliţist, care declara la
speranţa tV că regretă vre-
mea când trimitea oameni
după gratii, înrăindu- i şi
mai mult şi frustrând
inocenţii din familie, ale-
gând acum consilierea şi
medierea, citim şi constata-
rea amară a unui distins
universitar, corneliu M.
crăciunescu, referitoare la
prăbuşirea standardelor şi
execuţiile sumare, puciste
din domeniu, ce amintesc
uneori de tribunalele secrete
ale inchiziţiei: „Punctul meu
de vedere este că, faţă de
prăbuşirea morală iminentă
a societăţii, singura scăpare
– daca mai există – ar fi

exemplul de verticalitate al elitelor. or, cu excepţia
perioadei interbelice, nu cred că mai există aseme-
nea oameni pe la noi. eu îmi fac însă datoria de a
încerca să îi caut”.

elogiul suferinţei e o carte erudită, dar nu aici
îi vedem meritul principal, ci în amestecul de ethos
şi pathos care filtrează argumentaţia în jurul ideii că
insensibilitatea sau paralizia spirituală sunt un fel
de moarte, atât pentru individ, cât şi pentru societa-
te. o căutare a drumului către semeni sunt toate
cărţile aurei christi, care pare să se întrebe cu pri-
vire la poporul căruia toţi marii scriitori ar dori să- i
fie profeţi şi călăuze: „oare- ai să fii aşa cum te- am
visat?” r

Distincţia devenită clişeu dintre
apetitul pentru formă al scriitorului

occidental şi realismul psiho- social al
prozei ruse este invalidată în
Dostoievski- Nietzsche. Elogiul
suferinţei, printr- un exerciţiu

hermeneutic plin de revelaţii şi de
tensiune a argumentării, ce pare să fi

acaparat toate forţele
intelectual- afective ale autoarei,

dându- i uneori cititorului sentimentul
că e martorul indiscret al febrilei sale

căutări de sens, cu ezitări, îndoieli,
cântăriri de argumente şi judeţ cu
sine însăşi, în vreme ce deschide

evantaiul ipotezelor interpretative şi
dă meditaţiei trup de litere.
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Mihai Pascaru (Balade şi altele. ed.
limes, cluj- napoca, 2013) e sarcas-
tic, plin de paradoxuri inteligente şi
exasperat – adică tocmai bun pentru

a cânta în mod cinic şi abstruz atrocităţile social- po-
litice pe care le trăim azi în românia tranziţională,

în lipsă de ceva mai bun, adică de plecare spre zări
mai liniştitoare sau de sinucidere. criticii au remar-
cat deja lapidaritatea scânteietoare a primelor sale
poeme („zgârcit la vorbă”, a scris despre el Mircea
stâncel în 1997) sau apetenţa pentru ironie şi ludic,
cele mai profunde consideraţii aparţinându- i, în
acest din urmă caz, lui lucian gruia (2012): „ludi-
cul său este abstract, un joc scăpărător de idei aso-
ciate, dincolo de gravitatea în sine a nucleelor tema-
tice, umoristic. sunt de părere că Mihai Pascaru ar
putea să- şi întregească viziunea ludică asupra lumii
elaborând un ciclu de Silogisme, în care tezele, anti-
tezele şi sintezele să se îmbârlige ironic şi haluci-
nant.”

coperta volumului, superlativ realizată – ca
întotdeauna – de către cristian cheşuţ, confirmă
perspectiva de balamuc excesiv, descentrat, prezen-
tând maşini şi motociclete aruncate una peste alta,
topite deja într- un galben halucinatoriu, uniformi-
zant. În tot haosul există, cu sens metaforic, si un
vehicul marginal, reprezentat sub forma unei limu-
zine albastre, gata să scape din incomprehensibil, să
se refugieze din iraţional în sens. nimic mai potrivit
ca efigie personală pentru Pascaru, a cărui pasiune
escapistă este aceea de a potoli iraţionalul prin
paradox, de a- i furniza „materiei” inteligenţa uneori
„parşivă” de care ea are nevoie, pentru a- şi strânge
rândurile, pentru a se disciplina. Poetul e, de origi-
ne, nemţean, strămutat în ardeal prin intermediul
studiilor de filosofie şi al carierei academice în socio-
logie (la alba iulia). a debutat în 1996, cu un titlu

premonitoriu (Gânduri scăpate de sub control) şi a
atins consacrarea 13 ani mai târziu, cu concentrate-
le lirice din Grămadă ordonată, răgazul dintre cele
două volume îngăduindu- i să scape de vorbele exce-
dentare şi să se esenţializeze lapidar, pe o linie ce
derivă poemul din logică şi din paradoxul intrinsec,
aproape matematic, pe care aceasta o tutelează şi o
conţine. rezultă mici bijuterii sapienţiale, scrise cu
ironia şi autoironia la purtător, care ţâşnesc din
neant asemenea unor revelaţii concentrate, erupti-
ve. iată câteva dintre ele: „Mai bine să fii/ un zero/
decât o mulţime vidă”; „bolnavul: un om între bine şi
sine”; „nu fată mintea- n fiecare zi,/ din când în când/
mai dă şi lapte”; „poetul: un escroc semantic”;
„satana s- a născut/ duminica;/ el nu se putea
naşte/în timp ce dumnezeu/ lucra. //satana – acest
înger care/ a ştiut să profite la timp/ de oboseala
altuia.”

Premisa paradoxurilor o reprezintă personali-
tatea: să faci parte din „sistem” (de vreme ce ai fost
pus acolo...), dar să gândeşti despre el altfel de cum
o fac alţii – adică să fii liber: eliberat de idolii tribu-
lui, de „ceea ce se spune”, de comoditate şi confor-
mism. neconvenţionalul, paradoxul şi ironia, pe care
Mihai Pascaru le cultivă decomplexat, indică foarte
bine faptul că autorul e un om liber şi că el are nevoie
de poezie pentru a- şi afirma această libertate aşa
cum doreşte: nerespectuos faţă de convenţii, practi-
când, soteorologic, inteligenţa ca absurd şi absurdul
ca inteligenţă. nu fără miez, fără avertismente:
„unii au cocoaşa/ la vedere/ alţii o poartă- n suflet/ ca
pe o mângâiere”; „vatra: destinul combinat cu soar-
ta”; „dumnezeu/ e mai pre-
zent/ tocmai acolo unde/ i se
simte lipsa/ mai puţin”.
iată, însă, şi faţa lugubră a
viziunii, construită pe poli-
semantism (exemplul e din
volumul spre care ne
îndreptăm): „e plin de du -
huri prin pădure noaptea/
Şi mituri şuşotesc în iarbă/
Pe focuri joase primitivii/
Pun rude la ceaun să fiar-
bă...”

adevărul este că nu
întotdeauna paradoxul reu-
şeşte, are miez. religiozita-
tea poetului nu poate fi con-
testată, nici situarea lui de
partea bună, curată a valo-
rilor, un anumit organicism
fundamentalist, ţărănesc
traversează atmosfera „sen -
tinţelor” sale, însă mai apar
sincope emfatice, supralici-
tate. de pildă: „ţăranul/ e
un om/ care scânteie/ la fie-
care strop de apă/ şi tot ce
scânteie/ prin lume/ din
lacrimile lui s- adapă”;
„goliat: praful din ochii/ lui
david”; „cioara: pasărea
paradisului/ românesc”;
„tăierea împrejur/ nu înseamnă/ nici o tăiere pe
lângă/ dar nici o tăiere de tot,/ e o tăiere mai înspre
mijloc un pic.// tăierea împrejur/ e o a doua tăiere de
ombilic.” (Circumcizia)

faţă de aceste diamantine concentrate lirice,
poemele din Balade şi altele se scriu cu vorbe mai
multe, dar nu excesive ca număr. „ordinea grămezii”
o oferă, aici, forma fixă şi exigenţele de rimă, nu o

dată în mod ironic juxta-
puse, pentru a întări sar-
casmul: „nucleu de um -
bre, vreau s- apuc [...] des-
culţ, să intru în facebook.”
„subiectul” baladelor îl
reprezintă românia gro-
tescă, viermuitoare, co -
rup tocratică în care
trăim, unde „circulă doar
ştiri tembele”, în vreme ce
„presa intră- n electronic,/
doricul discret în ionic”,
destinul este „gol” şi „tim-
pul face un ocol/ şi dă
liber la păcate”. câteva

dintre melodramele televizate ale naţiei sunt numi-
te fără ocolişuri: elodia „moare la nivel semantic”, în
ogrăzile electronice ale Bisericii „dai dublu click şi
duhul sfânt pogoară” prompt, imediat ce e chemat,
una dintre baladele cele mai atroce fiind aceea cu
numărul xxx (prăjiţi, dar fragezi nou- născuţii),
„inspirată” de cumplita tragedie a arderii bebeluşilor
într- o maternitate bucureşteană. iat- o, aproape inte-
gral: „Popor de zombi necrescuţi/ hrănit mai nou cu
nou- născuţi/ reţeta lui de mers şi stat/ trăind din
tot ce- i netăiat./ ar fi un timp de tras în ţepe/ cât
trasul nu- i impozitat./ stau la balcoane curvele şi
şuţii/ să fie iar alegeri şi congresuri/ Bairamuri în
pădure, grătare peste şesuri// Prăjiţi, dar fragezi
nou- născuţii,// Maşinile decid, cu roţi dinţate lipsă,/
ce intră şi ce iese în elipsă./ Prin cabluri curge sân-
gele domnesc./ românii joacă vesel pinguinul/ În
timp ce pruncii se prăjesc...”

un soi de patetism paseist ne scoate, însă, pe
alocuri din această atmosferă sarcastică şi inteligen-
tă, pentru a ne demonstra faptul că slăbiciunea lui
Pascaru se numeşte sentimentalism moralizator.
atunci când îl depăşeşte, e chiar bine. când cade în
mrejele lui, parcă ar fi un goga revisited, aplecat cu
năduf deasupra frumuseţilor ofilite ale naţiei. „nici
biserica, nici şcoala/ nu mai au demult pridvor”;
„lanuri plâng în Bărăgan”; ţăranii mor cu dorul greu
de sat.” Poporul e „strâns în chingi”; deasupra –
fireşte, pasiv şi neputincios din cauza răutăţii de
nedescris a oamenilor – „blândul dumnezeu”. 

„roţile dinţate” din ultima parte a citatului din
penultimul paragraf de mai sus indică foarte limpe-

de ascendenţa expresionistă
a viziunii, în interiorul
căruia omul a devenit o
mică entitate fragilă şi
neinteresantă, în timp ce
grotescul sistem- Moloch
devoră şi ucide totul. lumea
e „căpcăună” (Balada XII.
Copila care strânge fluturi),
dumnezeu s- a retras din
lume – sugerează Mihai
Pascaru – şi a lăsat- o prea
liberă, vânzolită. noul
antropocentrism s- a deza-
xat şi el, cultivă viziuni dez-
membrate, fragmentare:
„dar cine să conducă,
amvonul cine- l ia?/ o temă
se deschide, apăsătoare,
grea./ se inventează scule
de desfăcut creaţii,/ ideea
dezmembrării pătrunde
printre naţii./ se sparge tur-
nul, chiar ideea [...] distrus
e locul, toată măreţia.” n- aş
profita de cavalcada acestor
imagini groteşti, răscoli -
toare, pentru a- i trage un
nimicitor perdaf postmoder-
nismului vinovat de toate,
aşa cum face lucian gruia
în postfaţa volumului. nu- i

uşor de înţeles, e adevărat, dar – vorba lui livius
ciocârlie – e bine să trăieşti în el; rău a fost în
modernism, obsedat de angoase, anxietăţi, neant,
nefiinţă, zăbrele de toate felurile, dictaturi şi struc-
turări. o fi săracul postmodernism apocaliptic şi
deconstructivist, ateist şi consumist, dar nu e „un gol
istoric, în spatele său şi al lumii situându- se nimi-
cul/neantul” (??) să nu sărim peste mârţoagă şi să
rămânem mai degrabă la adevăr, adică la faptul că
universul liric contorsionat, negru şi câteodată de- a
dreptul atroce al lui Mihai Pascaru invită, subiacent,
la responsabilitate: la una corectivă, etică, umană,
politică, chiar metafizică. Binele poate fi peste tot,
chiar şi printre molozuri... cu condiţia să fie expri-
mat bărbăteşte, nu sentimentaloid sau edulcorat. r

Ştefan Borbély
Un poet „zgârcit la vorbă”

Să nu sărim peste mârţoagă şi să
rămânem mai degrabă la adevăr, adică

la faptul că universul liric
contorsionat, negru şi câteodată de- a
dreptul atroce al lui Mihai Pascaru

invită, subiacent, la responsabilitate:
la una corectivă, etică, umană,

politică, chiar metafizică. Binele poate
fi peste tot, chiar şi printre molozuri...
Cu condiţia să fie exprimat bărbăteşte,

nu sentimentaloid sau edulcorat.

■ semnal editorial ■ EuroPress Group

► Dan perşa, 
Viaţa continuă

► frank Wedekind, 
Teatru

► mircea ioan casimcea, 
Misterul cărţii



Încep să cred că literatura adevărată e cea
care e cel mai puţin literară. adică cea care
nu cultivă trucurile, artificiile, recuzita,
stereotipiile, ci se orientează, cu toate ris-

curile (multe şi dificil de asumat) către literalitate.
adică atunci când are curajul să se plaseze frontal,
neiertător de direct faţă de cele două- trei- patru mari
teme legate de viaţă, moarte, iubire, compromis, pute-
re etc. literatură nu înseamnă virtuozitate stilistică,
nu înseamnă construcţie abilă, nu înseamnă joc isteţ
cu cuvintele (sigur că înseamnă şi asta, dar abia în al
doilea rând); nu înseamnă, pe scurt, tehnică. chiar
dacă fără tehnică nu se poate. literatura înseamnă în
primul şi în primul rând experiment permanent cu
tine însuţi. de aceea, literatura nu e, nu are cum să fie
„un mod agreabil de a fugi de realitate”; dimpotrivă:
este modul cel mai crunt, cel mai exigent de a lua act
de realitate. de a inventa realitatea, de a o institui.
Cum? devenind autentic. e un termen perimat,
supra- folosit demonetizat, prost înţeles. dar esenţial.
autentic cu adevărat, în plan ontologic, eşti în câteva
situaţii- limită. În durere, în eros (de aceea, george
Bataille nume climaxul erotic „mica moarte”). scrisul,
dacă e asumat ca o experienţă existenţială, poate fi
una dintre aceste experienţe- limită. el devine atunci
o chestiune care ţine de visceralitate, nu de creier. un
mare scriitor nu inventează, de fapt, nimic, el descrie
totul din interiorul fenomenului. adică are marea
putere de a se transpune acolo. „madame Bovary c’est
moi” asta înseamnă, nu altceva. cervantes e don Qui-
jote, tolstoi e anna Karenina, dostoievski e raskolni-
kov, dar şi stavroghin, Marmeladov, Mîşkin, nasta-
sia filipovna; Proust e swann, dar şi ţoapa aceea
superbă de odette de crécy; sábbato e alejandra.
Breban e grobei, d.r. Popescu e Moise. aceştia sunt
marii scriitori. după ei vin scriitorii deştepţi, talen-
taţi, foarte bunii scriitori de raftul doi. cei care
mimează viaţa, dar o fac foarte bine., gide, camus,
Marquez, llosa, Kundera – cei din plutonul acesta.
au tot ce le trebuie, mai puţin nebunia. Cine scrie din
afară o face decorativ; descrie realitatea, iar realitatea
nu e deloc interesantă dacă nu ştii cum s- o priveşti.
asumată, fie din ipostaza de cititor, fie din cea de
scriitor, până la capăt, literatura nu doar că te face
mai bun, mai deştept, mai senzual, nu doar că îţi
ascute simţurile, ci cristalizează realitatea din jurul
tău în forme care ţi se potrivesc. din cauza aceasta nu
se poate umbla cu jumătăţi de măsură. 

nu e bine să credem în distincţii tranşante; nu
există „viaţă reală”, nu există „realitate”, care s- ar
opune „ficţiunii”. realitatea înseamnă şi ficţiune; fic-
ţiunea este nu doar reală (ceea ce ar fi banal), ci exem-
plară, concentrare a esenţei realului. „realitatea” (în
sensul comun, sărac, pe care îl folosim de regulă) este
trivială, ficţiunea este normativă. 

ce se înţelege îndeobşte prin „realitate”? În ce
nomenclator precis încape ea? un mare cărturar,
alexandru duţu, scria într- un articol din anii ’90:
„laicizarea a adus cu sine o restrângere a sensului
conceptului de realitate; numai ceea ce cade sub sim-
ţuri având calitatea de a ne transmite date concrete,
evidente, convingătoare: tot ceea ce depăşeşte imedia-
tul sau concretul a fost privit cu suspiciune, ca o sursă
posibilă de rătăcire; de superstiţie, de «misticism»”.
ar fi vorba de un proces de limitare a cunoaşterii, de
restrângere a domeniului cunoaşterii. realitate
înseamnă, pentru noi, doar terenul sigur al vizibilu-
lui. există doar lumea din afară, nu şi cea dinăuntru.
Pe aceasta, de la suprafaţă, ne- o explicăm fără rest:
ştiinţele au desfăcut realitatea până la nivelul milimi-
cronului. dar tot ceea ce ţine de omenesc, ceea ce ne
defineşte ca oameni doar străbate la suprafaţă, deşi
se petrece în lumea dinăuntru. În cealaltă realitate,
către care literatura, artele, religia şi toate domeniile
spiritului ne ajută să deschidem breşe. căpătăm con-
ştiinţa nu a ceea ce suntem, ci a ceea ce putem deveni
doar deschizându- ne ochii minţii, întorcându- ne către
sine cu ajutorul literaturii. nici o explicare ştiinţifică
a procesului morţii nu poate fi mai convingătoare
decât epopeea lui Ghilgameş. nici o explicaţie ştiinţi-
fică a iubirii ca proces chimic nu este mai convingă-
toare decât tristan şi Isolda sau romeo şi Julieta. 

***
arta nu a imitat niciodată lumea, ci a

potenţat- o. a turnat- o, altfel spus, în forme
memorabile, i- a imprimat o ordine şi o logică apte să
o facă accesibilă, de înţeles. ei bine, dintre toate arte-
le, literatura se apropie cel mai bine de mit, pentru că
de acolo, de fapt, provine. ce este mitul, dacă nu o

poveste sau o sumă de poveşti care ne explică lumea?
ce este literatura dacă nu un mod de a lua act de noi
înşine şi, de aici, de lumea pe care descoperim, astfel,
că o putem lua în posesie? Marile mituri ale moderni-
tăţii sunt creaţii literare: don Quijote, Madame Bova-
ry. ele ne fixează nişte paradigme, în funcţie de care
ne orientăm, nereuşind niciodată să atingem doza de
esenţial care zace în marile opere. de aceea eu cred că
marii autori chiar schimbă lumea: cervantes, flau-
bert, Balzac (care, citind în presă despre faptele coti-
diene, jubila, exclamând că, iată, realitatea îl confir-
mă. Şi avea mare dreptate!), dostoievski, tolstoi,
Proust. sigur faulkner şi Musil. Poate şi céline (ulti-
mul mare scriitor francez, în orice caz). Kafka? Kafka
e mai ales un profet decât un scriitor. după aceea?
după aceea literatura a început să se hrănească prea
mult din ea însăşi, a devenit mult mai preţioasă,
aproape autistă. cochetă! s- a izolat într- un alexan-
drinism pestriţ, decorativ; în loc să caute să estetizeze
lumea, a căpătat obsesia propriului statut. din aceas-
tă cauză, Pynchon, fowles, john Barth, Kundera şi
alţii ca ei nu mai sunt joyce, Musil, hermann Broch
sau Bohumil hrabal. sunt foarte inteligenţi, foarte
buni meseriaşi, dar complică povestea. cărţile lor
sunt ca un ceasornic, care, sigur că da, îţi arată şi cât
e ora, dar e transparent şi- ţi etalează, în acelaşi timp,
întregul mecanism. or, amestecul acela de cheiţe, roţi
dinţate, arcuri devine mult mai interesant decât nişte
ace şi nişte cifre pe un ecran. esenţialul se banalizea-
ză, romanul fuge de poveste şi- şi pierde, astfel, rostul. 

din perspectiva aceasta, după mine, Proust e
printre ultimii mari scriitori ai literaturii europene.
Poate exagerez (mai adaug câţiva: Musil, thomas
Mann, Bulgakov, Platonov, soljeniţîn, hrabal, Bre-
ban), dar, în mare, lucrurile stau cam aşa: în loc să

inventeze noi mituri care să explice lumea, să- i dea
coerenţă, în loc să se ocupe de ceea ce constituie ţinta
sa predilectă: omenescul, cu toate adâncimile sale, cu
toate aspectele sale luminoase ori sulfuroase, literatu-
ra a uitat omul. a comis, de fapt, greşeala pe care,
după Kant, a tot făcut- o şi filosofia: a uitat de om. a
câştigat în subtilitate, în astuţie, s- a specializat şi a
uitat că, de fapt, marea sa miză este să rezolve sau
măcar să încerce să explice unele aspecte ale sufletu-
lui. or, rostul literaturii chiar acesta e, nu altul: să
pună în permanenţă reflectorul pe om, să- i disece pro-
blemele, dilemele, nevrozele, dar şi bucuriile simple.
de- asta cred eu că literatura, artele toate, de fapt, tre-
buie văzute ca mari eforturi de cunoaştere. În esenţă
lucrurile stau cam aşa: există zone ale sufletului ome-
nesc la care nici filosofia, nici psihologia, nici psihana-
liza, nici etica nu pot ajunge. e o zonă la care are
acces doar literatura; ea poate aproxima, nu explica,
ea poate tatona, palpa anumite realităţi extrem de
concrete, de reale, dar imposibil de prins în concept. Şi
poate ridica întrebări, poate nelinişti, poate pune în
gardă. certitudini nu oferă, dar ce au a face certitudi-
nile când e vorba de lucruri atât de delicate cum e
sufletul omului?

literatura nu e o fugă de realitate. Mai bine
spus: nu e numai o fugă de realitate. sigur, într- o
primă instanţă, e şi asta. citeşti şi evadezi, romantic,
din lume. te izolezi, îţi încarci bateriile. dar, luată în

serios, nu ca balsam, nu ca relaş duminical, nu ca
xanax, ea îţi poate da o altă înţelegere asupra vieţii.
nu mai fugi de realitate, ci, dimpotrivă, te afunzi
până la capătul ei. ajungi în nişte zone pe care înain-
te nu le bănuiai pentru că nu erai în stare să te joci cu
tine, pentru că nu ştiai că te poţi scufunda până acolo.
totul există în noi, nu în afara noastră. Ce- i în afară
e convenţie, e glazură, e „coaja lucrurilor”. la miez se
ajunge însă doar sondând, curajos, în tine însuţi. Iar
atunci când o faci, te afli în miezul literaturii. care,
repet, nu e doar discurs înscris într- o tradiţie, nu e o
convenţie estetică, ci o metodă de a lua act de realita-
te. de a o structura în aşa fel încât ea să devină inte-
ligibilă. Pentru că, independent de noi şi de sensibili-
tatea noastră, lumea nici nu există. Şi atunci, nu e
indiferent dacă o hăpăim ca nişte dihănii fără raţiune
şi fără sensibilitate sau o modelăm în aşa fel încât ea
să ni se potrivească. realitatea trebuie estetizată,
altfel e de o banalitate crâncenă. Sau, dimpotrivă, de
o brutalitate, de o cruzime inexplicabilă. dar ea nu e
în nici un fel, ea e aşa cum suntem noi în stare să o
percepem. de- asta zic eu, după alţii mai deştepţi
decât mine, că nu suntem oameni, ci devenim oameni.
cum? citind, mergând la teatru, văzându- l pe Miche-
langelo la el acasă sau ascultându- l pe Mozart. Mi- am
speriat odată studentele spunându- le, via denis de
rougemont et alii, că iubirea e un sentiment indus
livresc: cine nu a citit tristan şi Isolda, romeo şi
Julieta etc., cine nu cunoaşte marile mituri ale iubirii
nici nu poate iubi cu adevărat. Poate testa epidermic
nişte furnicături, poate avea secreţii, dar atât. există
o tradiţie discursivă a iubirii, care durează de secole
şi în marginea căruia noi ne conştientizăm trăirile. 

***
cineva mi- a spus că îl consideră pe Proust

plictisitor. nu m- am scandalizat, de ce aş fi făcut- o?
răspund şi eu ca românul: „o fi!”; dar: ce- are- a face?
Plictisitor sau nu, asta nu- l face mai puţin mare. e
scriitorul care a schimbat nu doar literatura, ci, sunt
convins, modul nostru de a percepe timpul, de a- l inte-
rioriza. o fi întâmplător că Proust, freud, Bergson
sunt contemporani? n- are cum să fie chiar întâmplă-
tor. ei mută accentul dinspre exterior către interior;
după ei, dar după proust, mai ales, omul începe să
priceapă lumea privind- o în sine, începe să o conceapă
ca reflexie a sinelui. unul dintre exemplele cele mai
frumoase privind această întemeiere estetică a reali-
tăţii îi aparţine lui Proust, creatorul paradoxalului
cuplu alcătuit din swann şi odette. Bun, cine e
swann şi cine e odette? el e un nobil extrem de rafi-
nat, cu mare succes la dame, de la servitoare, la
ducese (n- are prejudecăţi din punctul acesta de vede-
re şi bine face). un rafinat, un mare rafinat, de vreme
ce scrie un studiu despre Vermeer şi are impresia că
poate autentifica un tablou în plus, în afara celor 34
atribuite lui azi (greşesc, desigur: pe vremea lui
swann, sub 20 de lucrări erau, sigur, ale flamandu-
lui). cine e odette? o femeie cu ceva sex appeal, dar
banală, ţoapă, uşuratică şi, mai ales, fără gust, cu
apetit pentru kitsch. lumile celor doi nu se intersec-
tează, în mod normal. o fac însă doar atunci când
swann are impresia că odette seamănă cu o siluetă
dintr- o frescă a lui Botticelli. am fost de mai multe ori
în capela sixtină, nu pentru fresca lui Michelangelo,
ci ca să mă las pătruns de misterul acelei figuri, de
sub plafon. swann o ridică pe odette peste condiţia ei,
o proiectează în propria lume, care e o operă de artă.
o înnobilează şi o transformă în marea lui iubire. fie,
o „obiectualizează”. dar asta facem cu toţii, nu? Îl con-
struim pe celălalt permanent, mai ales atunci când ne
creşte, dintr- o cauză sau alta, pulsul. nu ne îndrăgos-
tim de o persoană, ci de o imagine, al cărei autor sun-
tem, de fapt, noi înşine. Bun, deci swann îşi constru-
ieşte o pasiune. care îl chinuie, îl face gelos peste
măsură, îl predispune la tot felul de ipostaze ridicole.
da, dar îl scoate din cabinetul său, îi dă viaţă. Proust
e uriaş, ştie foarte bine, fără s- o spună explicit, că
adesea lumea intră în logica artei. că marii iubitori
de artă sau marii artişti (nu fac neapărat diferenţa,
un mare cititor e la fel de rafinat şi de pregătit pentru
viaţă ca şi un mare scriitor) estetizează „realitatea”.
adică? adică o toarnă în scenarii care ascultă nu de
legislaţie, politică, sociologie, ci de poetică. ei bine,
„realitatea” asta nu mai poate fi descrisă, ci inventa-
tă. creată. da, marii artişti instituie o poetică a reali-
tăţii. o fac, altfel spus, să funcţioneze exact ca o operă
de artă. r
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Bogdan Creţu
La ce bun literatura? 
Realitatea ca proiect imaginar

Arta nu a imitat niciodată lumea, ci a potenţat- o.
A turnat- o, altfel spus, în forme memorabile, i- a

imprimat o ordine şi o logică apte să o facă
accesibilă, de înţeles. Ei bine, dintre toate artele,
literatura se apropie cel mai bine de mit, pentru
că de acolo, de fapt, provine. Ce este mitul, dacă

nu o poveste sau o sumă de poveşti care ne
explică lumea? Ce este literatura dacă nu un mod
de a lua act de noi înşine şi, de aici, de lumea pe

care descoperim, astfel, că o putem lua în
posesie?
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formula sa psihică pare a avea atingere
filosofică şi cu existenţialismul înfundat
în grijă, într- o variantă materială, deloc
spirituală. Prin material, e liber spiritual,

iată tipul său de victorios eşuat: „în îngrijorare am trăit
de când mă ştiu… Îngrijorare pentru azi- mâine în sen-
sul material şi nu frică pentru vieţile noastre – pe
aceea nici n- o mai percepem”. nu- şi uită cu totul
măsura, pe care şi- o conduce strategic, provocator,
recunoscând că aspiră, cel puţin, să joace ofensiv, în
propriul teritoriu, dorit de el, nedorit de ceilalţi, la
modul real, ci doar prefăcut. „nu trebuie să mă las
antrenat în polemici- hărţuieli iniţiate de alţii, pe tere-
nul lor, în momentul hotărât de ei, deci a lor fiind supe-
rioritatea psihologică.” Pudicul verbios se transformă
psihologic pentru a se impune în chip de caracter. 

Mai presus de tot, e un factualist. criteriul său
rămâne fapta. Înţelegerea ei. nu atât om al faptei, cât
al judecăţii acesteia. aici ajunge un realist- idealist.
Îndepărtează judecata contrafactuală. nu se bazează
pe nimic în afara făcutului, acţional şi verbal. se închi-
de în acest primordial. „Întâi să fie cunoscute faptele –
apoi om mai vedea (dacă facem şi bici sau numai
artă)…”. nu exclude transformarea, cu condiţia de a nu
pierde sau uita forma iniţială. Programatic, nu atacă,
se apără, răspunde, şi doar la „fapte”, nu la vorbe, dar
practica îl şi deturnează. devine un scindat lucid. 

iată- l în chip de casandră a înregistrării faptului
genuin; tentaţie supraumană naturală, spontană: „când
încerc să nu spun tot adevărul (sau ceea ce cred eu a fi
adevăr) iese rău. sau: nu iese bine.” Blestemată
seducţie realistă, dintr- un instinct împăcat cu voinţa:
„orice aş face, nu poci pentru ca să minţ – fie şi prin omi-
siune (…) e mai lesne să spui adevărul, ca să nu fii obli-
gat să ţii minte tot felul de minciuni.” obsesia raţiona-
lizată a fricii de inconsecvenţă… Mai presus de orice,
goma scrie pentru a (se auto)demasca. demers deper-
sonalizant. Persoana este prin el substituită cu perso-
najul. „ce bou pot fi!”, exclamă când nu poate rosti o
„minciună amabilă” unui compatriot care- i scrie. e o
diferenţă în adevăr între persoană şi personaj. Persoa-
na se limitează la etic, depăşit de personaj în estetic.
adevărul se metamorfozează şi el. uneori, procedura se
recunoaşte: „am trişat puţin: am datat ultimul capitol
(66) (din alfabecedarul, n. n.): «11 iunie» – dar sper că
păcatul are să mi se ierte.” există apoi eroarea involun-
tară: „fiindcă se auzea prost la telefon, fiindcă eu sunt
surd, n- am înţeles tot ce încerca să- mi transmită inter-
locutorul…”. nimeni nu poate fi cu totul în adevăr!

insistă, persistă, obsesiv. În america: „am pus
aceeaşi placă”. după frângerea istoriei în 1989, totul
se răsfrânge ca înainte în mentalul său. nu- şi poate
schimba calea, care l- a ales ea pe el, aceea de a privi
drept în faţă. Privire constrânsă, va să zică. imposibi-
litate de a alege şi de a se abate. un captiv al vederii
înaintate. e, recunoaşte, un inadaptat, „fraierul per-
petuu”. Privirea dreaptă îi este însă mereu strâmbată
de dreptatea generală, comună, a „tuturor” şi a nimă-
nui. el, individualistul, este incredul în „dreptatea
post- mortem”. trăieşte o dramatică durere a inadap-
tării. apare damnat prin destin. e un romantic, un
idealist- realist, în istoria şi politica (post)modernă.

trăieşte în aceşti ani, 1994- 1996, o oboseală ire-
mediabilă, nu doar a sa, dar şi a soţiei. „sunt obosit de
moarte…” citim pe la p. 62. „obosit de moarte”, notea-
ză cu atât mai mult la p. 298, apoi: „Mă plâng de ani
de zile de oboseală.” e „bătrâneţe”. Vârsta o amintise
deja în 1996 (are 61 de ani), la o sărbătoare creştină:
„Paşti. oboseală. Bătrâneţe.” iar în interval: „sunt
atât de obosit – la propriu (…) am şi început să fiu la
pământ…”; „starea mea e la pământ”; „oboseală de
moarte”. notaţii directe, unele recurente, extenuare
deopotrivă stilistică, clar grăitoare la cineva care de

regulă preferă excepţia expresiei, personalizează
ludic sau violent limba, îi acţionează gramatica, prin
lexic, topică, ortografie, punctuaţie.

Bilanţ catastrofal: „sunt departe (şi bătrân şi
sărac – şi făr- de- noroc)”. Părăsit, izolat (securistic:
organul ştia deopotrivă să apropie şi izoleze): „cei care
mai rămăseseră aproape de mine sunt obligaţi să se
depărteze – altfel vor trăi prost ei înşişi”. e, material-
mente, mult mai sărac decât „săracii”, jalnicii conaţio-
nali, care amestecă plânsul cu lauda culturală de sine.
comparaţia între el şi ei îl face nefericit şi maliţios. dar
nu regretă atitudinea faţă de ei. nu se dedublează. Îşi
dublează maliţia. „am fost rău – ei şi? ziceam că ai
noştri, plângându- se fără contenire de sărăcie, au,
totuşi, casă, au masă, au slujbă, au concedii – atâtea,
încât te întrebi (şi- ţi răspunzi singur) când anume
mai… rezistă? ei, când: «între timp» – dar prin cultu-
ră…”. Ştie cum este „citit” în tot ce face (scrie), însă
rămâne, în felul său, anti- ideologic, neabătut. eşec în
lanţ. „am trăit numai în sărăcie, am să mor ucis de ten-
siunea pricinuită de sărăcie, şi are să se spună că
degeaba am făcut ce- am făcut: la ce am ajuns?” Meda-
liile primite, ţine să spună, nu înseamnă bani, necesari
ca oricui, dar la care nu doreşte să ajungă oricum.
lipsa banilor îi însoţeşte frica de dentist curajosului,
rezistentului, prin el însuşi, disident sau opozant la
orice (dez)ordine, nedreptate, neadevăr. 

nu poate primi pensie, află într- un moment, ar
avea dreptul doar la o „rentă”. la revelionul din 1995
notează în sinceră şi acuzatoare autoderiziune: „avem
de toate – chiar şi fasole!” neplatnicul chiriei mănân-
că o „zeamă (nu era nici borş, nici ciorbă)” adusă de
ioana c.(răciunescu). când nu o trânteşte verde- n
faţă, se „alintă” ricanând, eminescian, româneşte:
„eh, ’tu- i ma’ mă- sii de ’răcie lucie!” În variantă argo-
tică actualizată: „frec gazul şi ard prazul – e
bine- aşa?” (stereotip apropriat. e bine aşa? obişnuieş-
te să ricaneze şi deloc simpatizatul de el, Petru dumi-
triu, în dialogul cu e. simion sau g. Pruteanu.) fami-
lia goma, cu un fiu deja matur, este expulzată din
locuinţă pentru că nu plătise chiria de doi ani. el toc-
mai scrie un text cu titlul răul absolut. alungata sa
familie îi miroase, notează crud, a „pre- cadavru”.

nu e doar pudic, dar şi generos, însă ce înseam-
nă generozitatea săracului? Material, nimic. simbolic,
enorm. dar omul nu trăieşte doar cu spirit. goma îşi

vinde unele cărţi, ca Getica şi tratatul de instrumen-
taţie al lui Berlioz. teribilă umilinţă a sărăciei pentru
cineva care dăruieşte cărţi. natură, iată, şi natură,
generoasă: „de obicei dau tot ce am”. obstinatul („eu,
turc bătrân”), în noua chirie, posedă „o singură sal-
tea”, dar curând este „fericit că am pat, masă, scaun”.
că e sărac lipit, lipsit, se vede mereu. s- o luăm crono-
logic, jurnalul o impune. Prin 1994, doar timbrele poş-
tale îi „seacă bugetul”. Primeşte ajutor de refugiat
pentru dinţi, iar când soţia are nevoie de ochelari,
socoteşte că „au să coste o avere”. aşteaptă şi speră în
mai nimic: „o eventuală jumătate de normă la biblio-
tecă (dacă li se vor da bani…). se pare că pensia de
bătrâneţe («minumum veillese») (scris cu un s!, n. n.)
are să se facă – prin Mme jones”. să vedeţi cu cât se
ajunge: „tot vineri (8 martie 1996) am fost salvaţi de
o minune… poştală: o să ne putem plăti chiria.” sal-
vare doar de moment. spre sfârşitul anului 1996,
când să onoreze invitaţia la Primărie, iată situaţie:
„obosiţi, nu avem bilete de metrou”. refuză însă ca să
fie publicat în românia pe banii magnatului soros,
deşi tocmai lipsa banilor îl dă împreună cu familia
afară din casa cu chirie. iar până poate spune „am
casă”, „ne- a uscat de bani cu hotelul (pe două săptă-
mâni – aproape 4.000 de franci!” Şi este „bolnav răs-
copt”. are „dureri, arsuri, amorţeli”. are, să o vedem
clar, o viaţă grea, notată deopotrivă pe parcurs şi la
sfârşitul jurnalului. „greu, din ce în ce mai greu; cu
toate.” „greu, greu.” „am mai dat la spate un an. greu
şi acesta, lua- l- ar dracu! să ne urăm ca cel ce vine să

fie mai îngăduitor cu nişte pui de găină ca alde noi.”
deloc nostalgic, trăieşte la limita sinuciderii prin -
tr- un fel de masochism al supravieţuirii zilnice: „ulti-
ma zi din acest an (1995, n. n.) – ducă- se,
învârtindu- se!” ţinut în viaţă de gândire şi expresia
acesteia, individualistul anarhist goma este un sinu-
cigaş prin trăire, mai sofisticat, pe o cale oblică, un
sinucigaş sui generis, nu prin recurs la actul ca atare.
„apoi niciodată nu m- a preocupat sinuciderea ca solu-
ţie – cât despre singurătate n- am fost vreodată
singur: m- am avut pe mine.” statutul acceptat rămâ-
ne cel de jucărie a destinului. nu alege moartea, în
schimb o primeşte. se constată chiar şi „mortăcios” şi
se arată gata să moară chiar „azi” (p. 73). nicio lumi-
nă nu întrevede acest nocturn care dă ca sigur faptul
că „m- am născut la 2 noaptea”. dar şi în plin diurn, el
tot nocturn rămâne. Şi umblă astfel prin noaptea isto-
riei. r
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Marian Victor Buciu
Faţă cu Paul Goma (II)

„Apoi niciodată nu m- a preocupat
sinuciderea ca soluţie – cât despre

singurătate n- am fost vreodată singur:
m- am avut pe mine.” Statutul acceptat
rămâne cel de jucărie a destinului. nu
alege moartea, în schimb o primeşte.
Se constată chiar şi „mortăcios” şi se

arată gata să moară chiar „azi” (p. 73).
nicio lumină nu întrevede acest

nocturn care dă ca sigur faptul că
„m- am născut la 2 noaptea”. Dar şi în
plin diurn, el tot nocturn rămâne. Şi

umblă astfel prin noaptea istoriei.

Dintr-o haltă părăsită

Cassian Maria Spiridon
* * *

în primăvara care ne brumează
de-atîta suferinţă adunată
se scutură din crengi pădurea-ntreagă
ridici fruntea

priveşti fără să vezi
zidul înalt al munţilor

răsăritul se strecoară printre gratiile frigului

toţi mestecă/ mestecă
de dimineaţă/ în tot lungul zilei

în somn
o masticaţie universală

permanentă ca atracţia gravitaţională
în fapt

nimeni nu înghite pe nimeni
în fapt

mestecăm pînă la pulbere

anotimpul a urcat la punctul
cînd soarele întretaie bolta ecuatorului ceresc

străbate-n cumpănire
din astral în borealul emisfer

deschide poarta
muguri şi frunze ies în lumină

ochii se pierd în albăstrimea
ce străjuie la orizont

cu înălţimea ei
ce se împreună cu apusul

o mohorîtă
obosită lumină

cuprinde vlăstarele reci
pădurea înaltă

munţii pleşuvi
mulţimea de suflete
(un estuar fără ape

un templu pustiu)

un balaur bătrîn
fără plete

vizitează planeta

din loc în loc
pămîntul arat

cu spinările negre
saltă din hibernare

devine promisiune
anihilare a morţii

un verde palid acoperă cîmpia
peste întinderea semănată în toamnă
cu o nouă

întinerită speranţă

iarna-i încă prezentă
cu insule albe

cenuşiul domneşte
peste arbori şosele clădiri

oraşe şi sate întregi
primăvara nu-i hotărîtă

stă în cumpănă
băltoacele mici numeroase

lucesc lovite de raze
frigul

umed pătrunde prin ştofe

cine în aşa pămîntească 
amînare

cînd anotimpul îşi refuză prezenţa
n-ar dori să renunţe

să-şi lepede gloria
lespedea ei efemeră
să fie doar frunză

culcată pe glie
să fie doar humusul

cel hrănitor
noi îmbuibaţi cu iluzii
sîntem îndestulă haleală

viermelui biruitor

paul goma
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sunt trei ipoteze în legătură cu „defecţiu-
nea” generalului: 1) cea oficială, din
documentele juridice care l- au condam-
nat la moarte, pentru trădare, produsă

din cauza corupţiei celui incriminat, care altă scăpa-
re nu mai avea decât fuga din ţară (între adepţii
recenţi ai acesteia, şi stelian tănase1); 2) cea perso-
nală, a condamnatului, menită să creeze legenda
unui mare erou al subminării sistemului comunist
dictatorial, în urma unei fulminante „iluminări”
ideologice (Vladimir tismăneanu2 şi comilitonii); 3)
misiunea încredinţată de Moscova de a da lovitura
de graţie politicii de independenţă a regimului ceau-
şescu în sânul blocului sovietic, prin resuscitarea
tezei româniei – „cal troian” al Kremlinului, teză
lansată întâia oară de un alt „defector” care a reuşit
să înşele serviciile secrete americane, anatoli goli-
ţân (larry l. Watts, octavian stelian andronic3

ş.a.). cum mistificările, fundate pe crâmpeie de ade-
văr, au mai totdeauna câştig de cauză, Pacepa a scos
o mare victorie din acestea, reuşind, în cele din
urmă, să „convingă” serviciile secrete americane
(după un deceniu de „verificări educative”) şi, bineîn-
ţeles, după 1989, şi pe cei de la Bucureşti, care i- au
anulat condamnarea la moarte, i- au redat gradul de
general, cu toate drepturile aferente, începând cu o
pensie pe măsură şi sfârşind cu restituirea averii
confiscate în ţară. se vede de departe cum îşi
onorează şi- şi răsplăteşte împărăteşte românia tră-
dătorii, aşa încât titlul conferinţei generalului aurel
i. rogojan se arată pe deplin justificat. comparaţi
eroizarea şi răsplata acordate lui Pacepa cu soarta
care i s- a rezervat lui Paul goma, care este condam-
nat să rămână apatrid, la Paris, bolnav şi sărac,
nerepus în drepturi, ba calomniat şi acuzat de „anti-
semitism”, „reacţionarism” şi, culmea!, de fost agent
KgB etc. internetul însuşi a devenit un vehicul al
mistificărilor şi minciunii, de vreme ce articolele de
pe Wikipedia despre Pacepa sunt encomiastice, eroi-
zante, pe când cele despre Paul goma descriu în
culori negre personalitatea marelui patriot şi disi-
dent. Mai mult de atât, Pacepa, înconjurat de susţi-
nerea superlativă a unor ideologi precum Vladimir
tismăneanu sau a unor zeloşi jurnalişti ca sorin
roşca stănescu, a devenit diriguitor din umbră al
politicii româneşti postdecembriste, ca altădată alt
cominternist trecut prin stadiile andropoviene, sil-
viu Brucan. sub umbrela unor asemenea spirite
tutelare s- a şi produs actul de „condamnare a comu-
nismului”, însuşit de naivul (ca să nu spun ignoran-
tul), dar orgoliosul preşedinte traian Băsescu, act
concretizat prin faimosul raport tismăneanu, capo-
doperă de mistificare istorică sub a cărui groasă abu-
reală trăiesc politicienii noştri, promotori incorigibili
şi de neoprit ai nimicirii româniei. altminteri,
raportul tismăneanu (sub aparenţa „ştiinţificităţii”,
croite din semiadevăruri) nu este întrecut decât de
mistificările din orizonturi roşii. aşa încât bătălia
care se dă azi pentru repunerea în adevăr a persona-
lităţii lui Paul goma înseamnă, implicit, năruirea
prestigiilor prefabricate, năruirea legendei eroismu-
lui pacepian şi, odată cu el, a maşinăriei ideologice
antiromâneşti care se ascunde în raportul
tismăneanu. iată de ce spiritele pro- Pacepa şi
pro- tismăneanu sunt atât de încinse.

În războiul rece dintre cele două sisteme poli-
tice mondiale, Moscova a ştiut să- şi creeze o vastă
reţea de agenţi secreţi şi de propagandă, având, în
atare direcţie, o certă superioritate faţă de occident.
să amintesc doar de faimoşii „apostoli de la cam-
bridge”, recrutaţi din elita britanică: Kim Philby,
guy Burgess, anthony Blunt, donald stuart
Maclean, john cairncross, care au adus servicii uria-
şe Moscovei. după cum demonstrează larry l.
Watts, în două masive cărţi, românia devenise
excepţia în sânul tratatului de la Varşovia, după
retragerea armatelor sovietice din 1958, ducând
cunoscuta politică de independenţă naţională, încât
Bucureştiul ajunsese să fie tratat ca făcând parte
dintre adversarii comunităţii socialiste, alături de
china şi nato. În consecinţă, Moscova s- a slujit de
foştii kominternişti, pentru a ţine regimurile
gheorghiu- dej şi ceauşescu sub control, recrutând,
cu succes, şi cadre mai tinere din serviciile secrete
româneşti, profitând mai ales de instalarea puterii
bicefale la Bucureşti, între cabinetele i şi ii. echiva-
lentul „magnificilor” de la cambridge, păstrând pro-

porţiile, a fost gruparea, tot din cinci, alcătuită din
nicolae doicaru, ion Mihai Pacepa, Mihai caraman,
constantin iosif şi ion stănescu (ultimul, folosit, mai
degrabă, de ceilalţi), gruparea fiind ocrotită îndeob-
şte de elena ceauşescu. la întâlnirea istorică din
aprilie 1978, de la Washington, dintre preşedinţii
jimmy carter şi nicolae ceauşescu, au fost prezenţi
şi doi dintre „magnifici”: ion Mihai Pacepa şi con-
stantin iosif, care au alertat imediat Moscova în
legătură cu „primejdia” ca nicolae ceauşescu să facă
pasul decisiv către economia de piaţă şi către un sis-
tem de securitate occidental. nu întâmplător, după
două luni, se va produce fuga lui Pacepa. cauzele
acestei grabe au fost puse din perspectiva celor trei
ipoteze: strâmtorat de acuzele de corupţie care plu-
teau deasupra capului său; „iluminarea” ideologică
şi misiunea încredinţată de Moscova, similară cu
aceea a lui anatoli goliţân. spre deosebire de toţi
analiştii „cazului Pacepa”, cred că, paradoxal, toate
aceste trei cauze sunt implicate în gestul „defectoru-
lui”. corupţia, de altfel, a constituit principal act de
acuzare, alături de trădare, la proces. altminteri,
„reabilitarea” din 1999 s- a făcut nu prin argumente
juridice de fond, ci doar de proceduri. Mai mult de
atât, fostul preşedinte ion iliescu a recunoscut că
rejudecarea şi sentinţa au fost „dictate” de un gest

politic, cu scopul de a convinge statele unite că
românia a făcut paşi spre occident, în vederea inte-
grării în nato şi în ue. Şi asta nu pentru că fuga
lui Pacepa s- a produs sub imboldul „iluminării” anti-
comuniste, ci pentru că, după zece ani de reeducare a
hicleanului (când i s- a acordat şi cetăţenia), mărun-
tul „magnific” a fost folosit, ca pion (nu ca „rege”,
cum pretinde tismăneanu!), pentru demolarea siste-
mului comunist, începând cu celebra lui carte de pro-
pagandă, doldora de mistificări şi minciuni, orizon-
turi roşii. a fost momentul când s- a produs conver-
genţa dintre perestroika lui Mihail gorbaciov şi pla-
nul Washingtonului de finalizare victorioasă a răz-
boiului rece, când nicolae ceauşescu devenise
obstacol în calea destrămării comunismului clasic,
chit că toată politica româniei, de la declaraţia din
aprilie din 1964 până la boicotarea antisovietică a
statutului tratatului de la Varşovia, mersese pe
calea părăsirii imperiului comunist. din nenorocire,
pentru românia, politica externă (compromisă grav
de cea internă) a lui nicolae ceauşescu, a fost un
drum niciodată parcurs până la capăt, de unde şi
caracterul tragic al destinului politic ceauşist, sfârşit
cu transformarea lui în ţap ispăşitor de către revolu-
ţia din decembrie 1989. situaţie stranie, provocată
de o personalitate profund schizoidă pe fondul unei
„paranoia” de ordin ideologic, constând în incapacita-
tea de a discerne între antiteza dintre comunism şi
naţionalism.

În context, Pacepa a înţeles perfidiile evoluţiei
comunismului între cele două antiteze, ca avertizat
discipol al lui iuri andropov, mentorul lui Mihail
gorbaciov, cel care va grăbi destrămarea imperiului
sovietic în favoarea transnaţionalismului financiar
mondialist, ajustat în hainele „democraţiei liberale”
şi care a dat o nouă turnură internaţionalismului,

devenit, sub umbrela „corectitudinii politice”,
globalism. transformându- se însă în pion al răzbu-
nării Moscovei împotriva lui ceauşescu (aidoma
altui „iluminat”, silviu Brucan, devenit eminenţa
cenuşie a „revoluţiei” din decembrie 1989), Pacepa
s- a postat pe versantul potrivnic româniei profunde,
în pofida retoricii lui patriotarde de astăzi. Pe bună
dreptate, generalul ioan talpeş a subliniat că
adevărata faţă a lui Pacepa s- a dezvăluit imediat
după 1989, când n- a făcut nimic pentru românia,
continuând să o submineze, încât, între altele, clau-
za naţiunii celei mai favorizate i s- a acordat abia în
1993, spre deosebire de celelalte ţări din fostul bloc
comunist care au primit- o imediat4. ioan talpeş a
declarat textual: „el e într- un război cu românia.
asta e problema.” iar acest război nu datează de la
1978, cum s- ar putea crede, ci din anii de tinereţe,
când s- a decis să lucreze pentru KgB, care i- a şi
sponsorizat, cu generozitate, studiile universitare
între 1948- 1951, după ce tatăl său, Mihai Pacepa,
deja devenise omul de încredere al lui rodion
Malinovski încă din 1944, fiindu- i translator din
română şi maghiară. Mai mult de atât, KgB- ul l- a
răsfăţat pe tânărul Pacepa, punându- i la dispoziţie o
maşină nouă, în toiul luptei de clasă cu „burghezia
reacţionară”5. Viitorul general, a cărui ascensiune
fulminantă n- ar fi fost posibilă fără sprijin moscovit,
a rămas fidel ocrotitorilor. nici serviciile secrete
vest- germane, nici cele americane nu au avut încre-
dere în aparenţele defecţiunii lui Pacepa, deşi l- au
folosit pentru subminarea sistemului. Ştiau că este o
„cârtiţă” moscovită. foştii anchetatori dss (depar-
tamentul securităţii de stat) au stabilit clar că Pace-
pa, doicaru, caraman, iosif, în parte ion stănescu
(„cei cinci nu chiar magnifici”, cum le spune larry
l.Watts) au fost „cârtiţe” ale KgB, toţi responsabili
de corupţia generalizată din serviciile secrete6.
ancheta dss a confirmat îndelungata fidelitate a lui
Pacepa faţă de KgB: „relaţia strânsă pe care el a
avut- o pe parcursul întregii sale cariere cu consilie-
rii sovietici din domeniul informaţiilor (relaţie cu
care avea să se laude mai târziu, chiar şi la multă
vreme după ce astfel de relaţii au fost interzise în
mod categoric, în 1963)”7. „cârtiţele” fidele komin-
ternismului, apoi kominformismului moscovit se
bucurau şi de ocrotirea elenei ceauşescu ale cărei
afinităţi mergeau către internaţionalişti, chit că
aceştia n- au avut niciodată de gând s- o cruţe la
momentul asasinatului ritualic din memorabila zi de
crăciun din 25 decembrie 1989. r

1 stelian tănase, pe cine a trădat generalul pacepa,
în „adevărul”. 29 aprilie 2013.

2 În ochii lui Vladimir tismăneanu, ion Mihai Pace-
pa este marele erou disident al ţărilor din fostul bloc comu-
nist, mai important decât soljeniţân sau Paul goma,
întrucât: „numele său aparţine istoriei autentice a războ-
iului rece. Mărturia sa despre ce a însemnat comunismul,
românesc şi mondial, a contat imens în trezirea Vestului.
este, neîndoios, unul dintre cei mai buni cunoscători ai sis-
temelor totalitare. după ruptura cu dictatura comunistă,
generalul Pacepa a devenit un critic neînduplecat al ideo-
logiei şi practicilor tiraniilor de sorginte marxistă, precum
şi al variilor regimuri şi mişcări radicale ostile valorilor
democratice.” (Contributor.ro, 11 iulie 2013).

3 octavian stelian andronic, 36 de ani în serviciile
secrete ale româniei – din respect pentru adevăr, editura
compania, Bucureşti, 2008.

4 Vezi şi larry l. Watts, Cei dintâi vor fi cei din
urmă. românia şi sfârşitul războiului rece, trad. din
engleză, de adriana Bădescu, editura rao, Bucureşti,
2013, p. 122.

5 larry l. Watts, op. cit., p. 149.
6 Ibidem, pp. 137, 139.
7 Ibidem, p. 149.

Theodor Codreanu
Hicleniile lui Pacepa (II)

Corupţia, de altfel, a constituit
principal act de acuzare, alături de

trădare, la proces. Altminteri,
„reabilitarea” din 1999 s- a făcut nu
prin argumente juridice de fond, ci
doar de proceduri. Mai mult de atât,

fostul preşedinte Ion Iliescu a
recunoscut că rejudecarea şi sentinţa
au fost „dictate” de un gest politic, cu
scopul de a convinge Statele Unite că

România a făcut paşi spre Occident, în
vederea integrării în nATO şi în UE. Şi
asta nu pentru că fuga lui Pacepa s- a

produs sub imboldul „iluminării”
anticomuniste, ci pentru că, după zece
ani de reeducare a hicleanului (când i

s- a acordat şi cetăţenia), măruntul
„magnific” a fost folosit, ca pion (nu ca

„rege”, cum pretinde Tismăneanu!),
pentru demolarea sistemului comunist,

începând cu celebra lui carte de
propagandă, doldora de mistificări şi

minciuni, Orizonturi roşii.



9

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

APRILIE 2014

Mă surprind urmărind- o aproape zi de
zi cum creşte; nu e o meserie uşoară
aceasta. o ador nu numai pentru că
nu seamănă cu salcia clasică, văzu-

tă mai peste tot în ţara mea şi mai ales pe malul
lacurilor şi al râurilor. salcia e unul dintre arborii
care simbolizează întoarcerea la tine însuţi. ceea ce
am scris adineaori sună întrucâtva pretenţios. ori-
cum, cineva din mine ştie că salcia mea e la kilo-
metri distanţă de superstiţia conform căreia planta-
rea ei în preajma casei sau în grădină ar purta ghi-
nion. reîntoarcerea la eul tău nu are cum să te ducă
cu gândul – decât în anumite cazuri – la plâns şi la
metaforele legate de acest substantiv. 

ador salcia creaţă de lângă cişmeaua din cur-
tea noastră. am plantat acum trei ani acest arbore
decorativ originar din nord- vestul chinei, fiindcă
Mama îşi dorea o asemenea salcie. după ce i- am
cerut vecinului o crenguţă şi el ne- o oferit un copac
matur de toată frumuseţea, ales din cei câţiva plan-
taţi pe proprietatea sa, unul dintre autorii vieţii
mele i- a găsit locul prielnic, mai tot timpul umed,
lângă cişmeaua din curte. am remarcat bucuroasă
că în scurt timp în mai tot cartierul au apărut sălcii
asemănătoare, cu braţele spiralate, curgând spre
cer. dorinţa Mamei a făcut pui.

Mă tot uit la salcia noastră creaţă şi urmăresc
felul în care ramurile ce ţâşnesc din trunchiul gros
într- o aparentă dezordine se încheagă într- o coroană
îmbelşugată. salcia noastră nu seamănă cu nici una,
le- am comunicat solemn celor dragi inimii mele,
făcându- i să râdă. nici sălciile vecinului nostru
generos nu seamănă între ele, deşi fac parte din
aceeaşi familie, salicaceae, şi poartă acelaşi nume:
salix matsudana. cu toate că facem parte din
aceeaşi specie, ne deosebim în esenţă. Încercăm să
fim atenţi, să studiem în celălalt străinul, conştienţi
de faptul că distanţa dintre noi şi ceilalţi rareori are
şansa să facă corp comun cu porunca iisusiacă:
„iubeşte- ţi aproapele ca pe tine însuţi”. osia credin-
ţei lui christos închide în materia ei o chemare
imposibilă, rămasă criptică, oricâte tentative de a o
citi cu ochiul inimii am fi făcut şi mai ales am face.
Poate mai familiară rămâne stupoarea evreilor care
au auzit- o pentru prima dată spusă de neîntrecutul
Învăţător: cum să- l consideri pe roman aproapele tău
şi, apoi, făcând un alt uriaş efort de a- l trata ca pe
aproapele tău, să- l iubeşti?! În ce fel să- ţi iubeşti
aproapele, nuanţează ivan Karamazov, dacă tu pe ai
tăi nu întotdeauna eşti în stare să- i iubeşti, iar pen-
tru a conserva un rest din ceea ce numim iubire e
nevoie să pleci, adică să păstrezi distanţa, ca să- i
poţi suporta? levinas susţine undeva că în ceilalţi
iubim străinul. dar cum să iubeşti străinul din cei-
lalţi, dacă abia de izbuteşti să te apropii de străinul
care eşti tu însuţi pentru tine, străinul din subtera-
na ta? 

„ce ciudat: să te închege altcineva într- o fiinţă
unică” citesc undeva, fixând salcia noastră ce prospe-
ră, umbrind cadavrele florilor de piatră de la poalele
ei şi scheletul câtorva roze, pregătite pentru iarna
care, deşi e mijloc de ianuarie, întârzie să vină. iar
după ce acel altcineva te- a strâns într- o fiinţă care
nu seamănă cu nimeni şi cu nimic, să treci prin
viaţă, urmărind cum deosebirile dintre tine şi ceilalţi
se accentuează, prind relief şi, odată exprimate, te
fac să te simţi venit din altă lume şi să repeţi în
gând, fără să mărturiseşti cuiva secretul tău: eu nu
sunt de aici, lumea mea îşi are rădăcinile altundeva
şi nu am de unde să ştiu dacă e vorba de o altă pla-
netă. ce sunt eu? de unde vin? Încotro mă îndrept?
cele trei întrebări ce alcătuiesc titlul uneia dintre
capodoperele prietenului lui Van gogh dau nu puţin
de furcă şi, în ciuda căutărilor şi a zbuciumului, se
înscriu parcă definitiv printre problemele ultimative
de importanţă universală (ar spune ivan Karama-
zov), cărora nu le dai de capăt aşa cum nu vezi capă-
tul mării ce se uneşte cu cerul sau cu luna rece şi
nepăsătoare, aşa cum nu vezi unde se sfârşeşte liva-
da înghiţită de mama noapte. 

există lucruri al căror sfârşit nu se cade să fie
văzut. e un adevăr care nu te împiedică să le descrii;
căci, descriind, nu faci altceva decât să dai viaţă
lucrurilor. Înveşmântându- le în cascade, văi şi livezi
de cuvinte, le schimbi şi le dai viaţă vie poate, le
împrumuţi din viul tău. Şi simţi cum aburul acestu-
ia se învolbură în albia lor şi le urneşte din interţie,
dându- le personalitate din personalitatea eurilor
tale, printre care alergi, ca să ajungi la unul singur,

prin care te defineşti exclusiv tu. să- i spunem eul
adevărat? dar cum să- l deosebeşti de celelalte euri,
la care recurgi printre cei dragi inimii, în societate
ori printre copii? eşti într- un fel acasă, cu cei apro-
piaţi, eşti altfel în lume, printre adulţi, printre copii
şi animale, şi cu totul diferit când te pomeneşti sin-
gur. te trezeşti locuit de o puzderie de euri. Înaintezi
printr- un labirint de ego- uri ca printr- o pădure
deasă, împânzită de luminişuri, prin care îţi croieşti
drum spre pământul fiinţei, posibila patrie a eului
substanţial – ca să ne exprimăm puţin bombastic –
de unde nu te- ai urni în vecii vecilor, fiindcă simţi că
acolo pulsează viaţa, viaţa profundă, vie, activă, în a
cărei albie se întâmplă lucrurile adevărate. e singu-
rul loc unde ceva uruie, uruie, uruie neostenit,
înşurubându- te locului acela unic, pe care nu l- ai
ceda nimănui pentru nimic în lume. loc numit sub-
terana ta, subterana fiinţei sau prin recursul la alte
nume înrudite cu cele pomenite adineaori; nietzsche
vorbeşte undeva despre măruntaiele fiinţei. 

da, ceva uruie fără încetare şi acel uruit inimi-
tabil îţi aminteşte de moara din satul copilăriei tale,
unde puiul de chiabur – cum erai poreclit adesea la
cozile formate în faţa porţii din lemn degradat – îşi
făcea vacanţele. stăteam ore întregi, disputată de
fascinaţie şi uimire, şi urmăream, uitând de toate,
mecanismul acela misterios, la suprafaţă alcătuit
din două pietre uriaşe, ce măcinau grâu, seminţe ori
porumb. de forţa şi iscusinţa acestui mecanism atâr-
na bunăstarea câtorva localităţi din vecinătate, care

îşi trimitea spre el mesagerii pentru a aduce făină de
grâu, făină de porumb sau ulei. ce straniu e că ecou-
rile acelui uruit dăinuie nu numai în amintirile copi-
lăriei mele şi a fratelui meu, ci că acelaşi ecou ori
probabil uruitul însuşi s- a mutat între tâmplele mele
şi nu mai conteneşte, emoţionându- mă câteodată
până la lacrimi atunci când îl aud distinct, îi con-
ştientizez existenţa şi mai ales revenirea, de parcă,
abia auzindu- l şi abia ascultând cum funcţionează în
timp ce toarce ca o felină, m- aş recunoaşte, aş dibui
prin acel cvasizumzet ceva ce ţine de intimitatea
fiinţei. să fie acel uruit misterios, uimitor, semnul
care mă face să disting eul profund, eul- coloană de
celelalte entităţi înrudite cu cel dintâi? să fie eul
prim, ca să zic aşa, atât de important şi atât de
puternic, încât să te definească, deosebindu- te de
celelalte fiinţe din preajmă sau de aiurea? de altfel,
alături de metafora uruitului poate figura şi alta,
poate la fel de importantă: clopotul, însoţită imediat
de constatarea auzită adesea în copilărie şi adoles-
cenţă, iar mai târziu, cu aceeaşi frecvenţă, în ultimii
cinci- şase ani: bat clopotele.

cum să nu- ţi aminteşti de felul în care te recu-
noşti, emoţia recunoaşterii fiind de fiecare dată înso-
ţită de un tremur al întregii fiinţe, dacă nu de o dis-
cretă jubilaţie înrudită cu senzaţia de împlinire? sau
culminând într- un plâns însetat, triumfător, ca în
cazul protagonistului proustian, Marcel, care, trezit,
brusc, în timp ce îşi leagă şireturile, se regăseşte
invadat de valuri de căldură; vasul trupului său se
umple de ceva iniţial străin parcă, devenit subit
cald, uşor, cuprins de o linişte rotundă şi de o
blândeţe sfâşietoare ce- i umple amfora trupului fizic,
pe urmă amfora celuilalt trup, făcându- l în cele din
urmă să se elibereze într- un hohot de plâns de cum
conştientizează faptul că acea căldură încinsă era
eul marcelian, eul de care – fără să realizeze prompt
acest adevăr – îi era atât de dor şi pe care la capătul
unui drum obositor l- a găsit fără să- l caute, fără să
scotocească prea mult în bagajele fiinţei.

acelaşi eu locuit de o stranie senzaţie de liniş-
te, pe ale cărui pământuri nelocuite prosperă un
anotimp fără nume, înjugat viului, ca tot universul –
soarelui, îi dă ghes lui rodka raskolnikov pe malul
apei, în timp ce ucigaşul acesta atipic, conştient de
prăpastia îngrozitoare căscată între el şi ceilalţi, îi
contemplă pe ceilalţi păcătoşi trimişi la ocnă pentru
a- şi ispăşi pedeapsa şi, brusc, e izbit de realitatea
nebănuită, căscată aidoma unui abis în subterana
fiinţei sale: cât de mult iubesc aceşti întemniţaţi
viaţa, cum iubesc frunzuliţele trezite din amorţire
primăvara devreme, fluturii beţi de dorinţa de a
atinge lumina, căzând cu aripile pârjolite după ce
s- au izbit cu trupul lor plăpând de lampa încinsă,
amintirea sau surâsul drăcesc al iubitei ce- şi întinde
trupul după o creangă, surprinsă într- o fotografie
îngălbenită şi pătată de ceară în colţul din stânga. 

de un eu straniu e locuit şi ofiţerul lermonto-
vian Peciorin: un eu stigmatizat de o luciditate atro-
ce, prin al cărei ochean protagonistul vede totul.
cineva din contradictoriul său for lăuntric trăieşte
la limita exasperării, iar altcineva disecă şi taie în
carnea vie a primului eu, viu, activ. cineva încearcă
să- şi trezească simţurile, bicuindu- se, iar altcineva
urmăreşte cu luciditate disperată totul, analizând
fiecare gest, fiecare pas şi, în timp ce simte cum cerul
se prăbuşeşte pe umerii lui, iar lumea sa pare sfârşi-
tă de tot, frumosul ofiţer nu uită să afişeze în afară
un surâs politicos, prin intermediul căruia iadul
lăuntric este ascuns, subterana şi contradicţiile ei
transformate în lege se circumscriu lucrurilor inter-
zise şi, oricum, inaccesibile celorlalţi. un eu peciori-
nian trăieşte, iubeşte, ţese intrigi, dansează, în
schimb, alt eu nu- l slobozeşte din chingile analizelor
amănunţite, de o luciditate ce- ţi opreşte sângele în
vene.

Metafore, proiecţii ale subteranei lăuntrice,
din care irump istorii, poveşti, fragmente de realita-
te, vise, coşmaruri, amintiri ce adună câteodată
suflete gemene în adâncuri; eurile- matcă ale celor
doi fraţi Karamazov şi- ar promite parcă din vârful
buzelor o logodnă, pentru a o desface printr- un gest
aproape brutal, ce taie accesul spre o posibilă renaş-
tere a fiinţei. Proiecţii vii ale unor posibili
supraoameni decupate parcă dintr- un alt timp
cultural şi dintr- un alt timp al credinţei, fraţii alio-
şa şi ivan discută despre dulceaţa de vişine, favorita
lui alioşa de pe când se aflau la Polenov, pentru ca,
derutat oarecum, arborând un zâmbet ca de copil,
ivan să- i mărturisească fratelui său un adevăr tul-
burător, desprins parcă din colţul gurii unui zeu
căzut pe gânduri: „cебя тобой бы излечить хотел.”/
„Pe mine aş fi vrut prin tine să mă vindec”.

câţi dedublaţi – atâtea subterane. oare? m- am
întrebat fixând micul cimitir alcătuit de florile de
piatră de la poalele salciei Mamei mele, care relativ
nu demult a depus acolo conţinutul unei sticluţe cu
capac verde. Împreună cu alte recipiente, sticluţa
plină ochi cu pământ din ţara sfântă ne- a fost adusă
de un prieten venit în vizită din israel. Mama i- a
spus părintelui dragoş că vrea să arunce pământul
din sticluţă. replica duhovnicului nu s- a lăsat
aşteptată, trecându- mi prin minte ori de câte ori mă
uit la salcia Mamei, ca să văd cât a crescut:

– Şi dacă pe acel pământ a călcat iisus? r

Aura Christi
Subterana mea

Ce sunt eu? De unde vin? Încotro mă
îndrept? Cele trei întrebări ce
alcătuiesc titlul uneia dintre

capodoperele prietenului lui Van
Gogh dau nu puţin de furcă şi, în

ciuda căutărilor şi a zbuciumului, se
înscriu parcă definitiv printre

problemele ultimative de importanţă
universală (ar spune Ivan

Karamazov), cărora nu le dai de capăt
aşa cum nu vezi capătul mării ce se
uneşte cu cerul sau cu luna rece şi

nepăsătoare, aşa cum nu vezi unde se
sfârşeşte livada înghiţită de mama

noapte.

n Povestea subteranei



„cine nu e şi impresionist, nu poate fi critic”

Înainte de orice, la Valeriu cristea, un cri-
tic cu fibră de moralist, impresionează
bucuria lecturii şi capacitatea de a sur-
prinde nuanţele cu declarată intensitate

emotivă, explorând viaţa sufletească. el a iubit lite-
ratura cu „naivitatea” unui „simplu” cititor, departe
de acel plictis superior, purtând rictusul îndeplinirii
unei obligaţii nesuferite, afişat de alţii. Poate că
Valeriu cristea, din acest punct de vedere, urma
pilda lui ibrăileanu – cel mai cititor dintre criticii
noştri; pentru protagonistul Vieţii româneşti, intra-
rea în paradisul lecturii era precedată de lungi pre-
paraţii, inclusiv a satisfacerii unor tabieturi. Valeriu
cristea lasă impresia că nu citeşte doar pentru a
scrie; mai mult, criticul vede în această fatală defor-
mare profesională o trădare a marilor sărbători ale
lecturii, prilejuindu- i plăcerea reveriilor şi a excur-
siilor livreşti, deopotrivă în spaţiul închis, intim şi
protector sau în cel deschis, fascinant şi anxios. deşi
„acul de viespe” nu i- a lipsit, Valeriu cristea scria
fără bila inflamată; şi nici cu gura pungită de acrea-
lă. sinceritatea pare a fi fost arma acestui împătimit
lector, mizând pe încredere în „omul care face criti-
că”, un om „neobişnuit de bogat” (evident, nu în sens
material).

doar „cu oarecare consecvenţă” (cf. n. Manoles-
cu) ar fi practicat Valeriu cristea cronica de întâm-
pinare. e drept, criticul nu a fost un „diagnostician
rapid” şi nici nu a avut la îndemână, cum se explica,
un „cadru stabil de manifestare”; adică o rubrică via-
geră, eliminând, astfel, problema „accesului”. cum a
fost chiar cazul tânărului Manolescu, „uns” de către
g. ivaşcu (în ani, un veritabil scut) drept cronicarul
en titre al româniei literare, după ce ucenicise la
Contemporanul. dar pe lângă astfel de cauze
exterioare, reale, împiedicându- l a fi un cronicar de
cursă lungă, există, aflăm, şi motive lăuntrice. În
textul care prefaţa volumul a scrie, a citi (gata în
1989, apărut în 1992, recuperând ceea ce, înainte de
„marile evenimente”, n- ar fi putut cuprinde: adică
articole despre exilaţi, disidenţi, protejaţi ai regimu-
lui etc.), criticul aducea necesare lămuriri. ca „desci-
frator de subtilităţi”, de certă pătrundere analitică,
trăind sub impresia ultimei lecturi, glosând
beletrist, spirit caritabil (s- a zis), cu ezitări, readap-
tări, replieri, pauze meditative, el nu putea citi „în
serie”. strategia sa e limpede: o lectură răbdătoare,
descriptivă, încercând „a prinde”, printr- un veritabil
asediu (cf. lucian raicu), „secretul” operei. Încât
trâmbiţata „concurenţă” cu n. Manolescu (dezinvolt,
precum un candidat al preşedinţia sua, în ochii lui
alex Ştefănescu) ar consfinţi un eşec în „marea com-
petiţie”. În realitate, făcând, bineînţeles, şi critică de
întâmpinare, Valeriu cristea, străin de impacienţă,
înţelegând oficiul critic ca un jurnal de lecturi, ne
propunea o sumă de impresii; o critică scrupuloasă,

mizând pe eticism şi „volumul conştiinţei”, vehicu-
lând „presupuneri”, cu spirit combativ şi inerente
dezacorduri, încercând, apărându- şi biografia scrii-
toricească, a risipi confuziile (precum în deja celebra
polemică cu n. Manolescu). el citea atent, cu creio-
nul în mână, cu trimiteri precise şi documentare
minuţioasă, savurând – în deplină civilitate – şi opi-
niile potrivnice. frazele – program din Interpretări
critice (1970) anunţau embrionar ceea ce criticul a
confirmat strălucit de- a lungul deceniilor. iar „punc-
ţiile” sale dezvăluiau interesul pentru scriitorii
„nefacultativi”, cimentând alianţe literare, în siajul
autorilor compatibili, cu „refugiu” în dostoievski,
scriitorul preferat încă din anii adolescenţei. Va elo-
gia, de pildă, tristeţea luminoasă la sorin titel, sti-
lul polifonic al gabrielei adameşteanu ori triumful
talentului la Mircea nedelciu, ridicând, de regulă,
nivelul operei şi „redistribuind gloria” (cf. alex Ştefă-
nescu). Va lăuda originalitatea lui n. steinhardt,
„fără pereche”, departe de critica „pură”, redusă la ea
însăşi, încercând a afla, cu „o bogată milă”, fereastra
care ar îngădui stăpânirea obiectului; şi de la care va
împrumuta, dealtminteri, titlul unui volum (Fereas-
tra criticului, 1987). când simte „prada”, presupusa
caritabilitate, „pedagogia binelui” se evaporă, făcând
loc execuţiilor cu ştaif, de la ion cristoiu la eugen
Barbu, un pamfletar „obosit”, sau Paul anghel. Va
condamna, în primul caz, „tezismul interpretării”, în
discuţie fiind scrierile de tinereţe ale lui Marin
Preda. studiul lui i. cristoiu distingea maniheic
între un prim Preda, modern, abisal, plonjând în
„obscurul sufletesc”, mânat de o forţă oarbă şi un
Marin Preda „cuminţit”, urmând direcţia luminoasă.
Îndreptăţit, Valeriu cristea respinge această rigidă
simetrizare, după cum, la fel de îndreptăţit, constata
că ana roşculeţ (din 1949, repudiată chiar de autor,
ignorată de critici) ar fi o proză „acoperită de etiche-
te”, de lungă carieră fiind clişeul receptării negative.
când vine vorba de ambiţiosul roman- fluviu
zăpezile de- acum un veac, aparţinând lui Paul
anghel (concret: romanul Fluviile), nu ezită a obser-
va primirea „curioasă” de care s- a bucurat şi presti-
giul „ocult” al prozatorului, oferind o carte „stilistic
puerilă”, în pofida salvelor de entuziasm lansate de
slavistul dan zamfirescu, anunţând „o nouă vârstă”
a literaturii noastre.

or, Valeriu cristea a fost considerat un critic al
evidenţelor. observa bine cineva că înclinaţia epică,
verva sarcastică şi chemarea existenţială, cu iz sen-
timentaloid, fac din critica lui Valeriu cristea un
breviar de enunţuri lapidare. criticul ignoră proble-
matizările de metodă (parazitând pe corpul operei) şi
coboară în concretul ei, captând mişcarea viscerală şi
căldura persuasivă (gh. grigurcu); pagina sa, urmă-
rită, desigur, de acel demon al competiţiei care tero-
rizează pe toţi profesioniştii scrisului, are suculenţă.
Valeriu cristea e preocupat de vampirismul esenţei,
oferindu- ne „puncţii succesive în măduva operei”. cu
excesivă modestie, Valeriu cristea se considera un
critic în formare; pentru el, obiectivitatea – tocmai
fiindcă subiectivismul nu poate fi suprimat ori alun-
gat – se defineşte ca fidelitate în raport cu propria
impresie de lectură.

respirând un impresionism natural, controlat
însă, criticul se fixează la nivelul „empiriei”. Percep-
ţia operei nu cheamă în sprijin lentilele neopozitivis-
mului, criticul – cu o bună priză la obiect – nici nu
suportă, dealtfel, preţiozitatea sufocantă; mai degra-
bă proclamă simplitatea (pe alocuri ostentativă),
flagelând imaginea criticului- tirbuşon, adică a acelui
critic care, pasionat fiind de excesul teoretizant, sus-
pectează evidenţa.

navigând în cuprinzătoarele „spaţii ale litera-
turii”, Valeriu cristea are un duh critic scotocitor.
Plăcerea analizei acribioase se însoţeşte cu un limbaj
nescuturat de metafore; dimpotrivă, într- o primă
etapă a criticii sale, considerată de unii stilistică,
Valeriu cristea submina ţinuta austeră, afişată prin
frazeologie dichisită, îngrămădind superlative. Critic
jubilativ, Valeriu cristea pune sub microscop texte
de relief axiologic accidentat; câteodată, microana -
liza nu- i îngăduie să sesizeze decalajele valorice.
deşi emisia metaforică s- a restrâns, nu trebuie să
uităm că, pentru Valeriu cristea, momentul de vârf
al oricărei activităţi critice rămâne formula, echiva-
lentă cu metafora; doar astfel, criticul pătrunde în
cutele operei. Metafora, ca ventuză aplicată operei,
îngăduie criticului un diagnostic ferit de scorţoşenie
glacială. dar gâlceava dintre critica artistă şi cea

urmărind cursul „furtunos” al ideilor (sau, cum zice
chiar Valeriu cristea, a efuziunii cristalizată în idei)
rămâne o falsă problemă.

contactul îndelungat cu literatura (Valeriu
cristea debuta în 1962, în Gazeta literară şi, edito-
rial, în 1970, cu Interpretări critice) n- a temperat
vibraţia afectivă. este Valeriu cristea un patetic
demodat? el practica, se vede bine, o critică neepura-
tă de sentimente, textele sale rămânând mai degra-
bă documentele unei sensibilităţi colocviale decât ale
unei autorităţi inflexibile. totuşi, autoritatea criticii
de întâmpinare avea în Valeriu cristea un pilon
rezistent, deşi autorul prefera critica de interpreta-
re; el se mişca cu siguranţă pe teritoriul prozei.
generozitatea comentariului lasă cale liberă prefe-
rinţei făţişe pentru câţiva autori contemporani,
insinuându- se, astfel, supoziţia unor judecăţi de
valoare ce preced analizele sau se dispensează de
text. Valeriu cristea se simte bine în compania valo-
rilor sigure, stabile, situate – firesc – pe trepte deose-
bite în clasamentul axiologic. criticul însuşi repu-
diază admiraţia nediferenţiată a egalitariştilor, acu-
zând critica frivolă ce creează confuzie; sau, în
aceeaşi măsură, refuzând imaginea statică propusă
de elitarişti, convinşi de imobilitatea clasificărilor.
atent mereu la riscurile (congenitale) ale meseriei,
preocupat de moralitatea actului critic, interesat de
conţinutul şi mesajul operei, Valeriu cristea semna-
lează judicios simptome şi vicii.

Preferinţa criticului e dirijată spre scriitorii,
vorba olimpianului Maiorescu, „cu inima caldă”.
deplângând deficitul de existenţă, frecvenţa tipului
uman subafectiv, Valeriu cristea cerea o literatură
validă din punct de vedere estetic, dar şi uman. con-
ştient de dificultatea realizării personajului pozitiv,
el numeşte carenţa de afectivitate şi refuză masca
glacială; nu vrea supraoameni sau antieroi, ci bogă-
ţie sufletească şi verticalitate morală. discutând în
Inima prozei (vezi modestie şi orgoliu, 1984) această
impresie de răceală a epicii, criticul încearcă o expli-
caţie, observând că momentul demarajului literatu-
rii noastre moderne se leagă de intrarea realismului
european în „perioada glacială”. apoi, atenţia crispa-
tă acordată experimentului (autorul circulând
într- un laborator aseptic şi manifestând curiozitate
rece, comprimând volumul conştiinţei) oferă criticu-
lui alte puncte de sprijin în demonstraţia sa. el
retrăieşte romantica dorinţă a cititorului de a se
recunoaşte în eroii cu care vine în contact, printr- o
dedublare fraternă care acordă cititorului nesofisti-
cat, cutreierat de impresii nemistificate, un rol corec-
tiv. criticul pledează pentru reîntoarcerea la sursele
emotive ale lectorului; ca cititor exponenţial, el
încearcă a redeveni cititor „iniţial”, liber de a plonja
într- o lectură sinceră, spulberând demonstraţiile
sofisticate, plusând cota critică la bursa valorilor.
Încât, dacă s- a vorbit de o „întoarcere a autorului”,
Valeriu cristea ne atenţionează asupra „redescope-
ririi cititorului”. criticul rămâne un mediator; el pre-
găteşte şi favorizează alianţe. departe de a crede că
Valeriu cristea se situează în prelungirea intenţiilor
autorului, vom zice că el exprimă „aşteptările” citito-
rului. fraternizarea cu autorii (vizibilă la un lucian
raicu, de pildă) face loc supremaţiei cititorului, de pe
baricadele căruia vorbeşte Valeriu cristea. frecven-
tând cu predilecţie teritoriului scriitorilor „clasaţi”,
el construieşte punţi de comunicare; programul său
e intropatic. aici, criticul din cititor biciuieşte insufi-
cienţa umană a personajelor şi suferinţa incomuni-
cării, atent tocmai la misterioasa legătură dintre
cititor şi personajul literar. chestiunea, departe de a
fi secundară, se bucură de un interes major acum; la
Valeriu cristea, literatura – fiind o realitate protec-
toare – pompează fluidul omului viu în venele goale
ale fantomelor literare. În acest spaţiu securizant,
inteligenţa nu- şi mai ajunge sieşi; elevaţia spiritului
se asociază cu bunătatea inimii, culegând notaţii ful-
gurante, pulsaţia impresiei, intuiţii fine şi observaţii
pătrunzătoare.

Pentru Valeriu cristea orgoliul actului critic
nu se restrânge la stil şi interpretare; scrisul trebuie
să exprime integral personalitatea, trebuie să
găsească tonul şi mentalitatea care să nu blocheze
„simţirea” vieţii. Pagina lui risipeşte căldură; e plină
de freamăt existenţial, nu cultivă intonaţia impasibi-
lă, sentinţa rece. ceea ce nu înseamnă că ar fi fără
acces la sinteză; dar fragmentul e preferat întregu-
lui, iar inteligenţa sa elegantă, pasionată de
analitism şi calofilism, vizează – s- a spus – comenta-
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Adrian Dinu Rachieru
Valeriu Cristea: programul intropatic

Este Valeriu Cristea un patetic demo-
dat? El practica, se vede bine, o critică
neepurată de sentimente, textele sale
rămânând mai degrabă documentele
unei sensibilităţi colocviale decât ale

unui autorităţi inflexibile. Totuşi,
autoritatea criticii de întâmpinare

avea în Valeriu Cristea un pilon rezis-
tent, deşi autorul prefera critica de

interpretare; el se mişca cu siguranţă
pe teritoriul prozei.



riul distributiv. criticul nu se mişcă pe orbita noilor
metode, îngăduinţa sa aparentă maschează de fapt
statornicia. Valeriu cristea citeşte ca un lector sen-
timental, de modă veche, decantând răbduriu licori-
le.

Prin eseuri ambiţioase, dovedind gustul esen-
ţialului (structurant) şi studiul detaliului, Valeriu
cristea s- a ocupat şi de fenomenul literar străin.
Personajele criticii sale se recrutează din galeria
unor iluştri eroi şi scriitori. să reamintim că o inten-
ţie polemică, risipind o imagine idilică, ascundea, de
pildă, Introducere în opera lui Ion neculce (1974),
făcând din ilustrul cronicar un erou verosimil.
Valeriu cristea, printr- o lectură actuală, adânc –
psihologică, îl transformă pe neculce într- un scriitor
viu, îndepărtând depunerile apocrife pe icoana căr-
turarului. el caută omul, cel care prins în cleştele
stării de „neaşezare”, nu vibrează: un temperament
lipsit de îndrăzneală, pentru care – invocând parado-
xul lui tantal – tragicul rămâne intangibil. letopise-
ţul e citit ca document psihologic; bunul simţ, exis-
tenţa neaventuroasă, fără riscuri, invocând provi-
denţa, fac din neculce un moralist obsedat de pre-
zent. lectura lui Valeriu cristea ne restituie un chip
mai viu, mai real, mai exact al omului vizitat în
epocă, scos din desuetudine, replicând antipodic
imaginii uzuale, de manual. Minuţiozitatea cronica-
rului se transmite exegetului său. dacă asupra sta-
tutului existenţial al cărturarului paginile lui Vale-
riu cristea sunt convingătoare prin adevăr uman
(dezvoltând, desigur, o imagine preexistentă în con-
ştiinţa criticului, culegând informaţiile care o fortifi-
că), discuţiile asupra statutului literar pleacă de la o
enormitate. credinţa că „din anteriul marelui croni-
car” pleacă literatura română dilată nepermis efecte-
le „ghindei neculceene”, mai cu seamă că proba deci-
sivă, observa chiar Valeriu cristea, nu e trecută:
sentimentul naturii este estompat.

Pornit pe urmele lui don Quijote (1974), criti-
cul quijotizează el însuşi. Valeriu cristea face dova-
da unei imaginaţii petulante, în clocot, e încercat de
bănuieli senzaţionale (nebunia mimată a eroului cer-
vantesc), dezvoltă o suită / o puzderie de ipoteze,
refuzând o mare ipoteză unificatoare. e de observat
că Valeriu cristea se apropie cu entuziasm de aceste
existenţe fracturate, definite ca tipuri fundamentale.
Pentru Valeriu cristea universul dostoievskian
reprezintă, însă, un ţinut fascinant; răzbate aici „slă-
biciunea” criticului, expus, fără armura glacialităţii,
fiorului dramatic al marii literaturi. În tânărul dos-
toievski (1971), criticul intuia personajul echivoc, ros
de jocul dedublării şi anarhismul trăirilor. acolo,
Valeriu cristea întreprindea o lectură inversă, des-
coperind în producţia de tinereţe a marelui rus teme
şi motive reluate. acest „comparatism intern” acredi-
ta circulaţia personajelor în interiorul operei, aspect
ce- i va reţine atenţia în dicţionarul personajelor
dostoievskiene. Printr- o lectură integrală, Valeriu
cristea ne oferă un dostoievski văzut dinăuntru,
luminând personajele principale în bogata reţea de
raporturi umane ale unei opere. dostoievski- creato-
rul de personaje e urmărit cu minuţie; Valeriu cris-
tea fişează meticulos, reconstituie biografii încărca-
te, examinează, îndeosebi, comunicarea personaje-
lor. Şi constată că „cei mici îi imită
pe cei mari”, personajele opozante
(sfântul vs insul demonizat) oglin -
din du- se reciproc.

orăşean obosit, tânjind după
o „feerie nostalgică”, Valeriu cris-
tea scrie cu simpatie (practicând
critica de identificare) şi dovedeş-
te, nedesminţit, o „modestie provo-
catoare” (alex. Ştefănescu). iată,
bunăoară, după- amiaza de sâmbă-
tă (1988) este o călătorie în trecut,
fără tentaţia reevaluărilor. se insi-
nuează în această „ficţiune auto-
biografică” (cum o numea, îndrep-
tăţit, ioan holban) ideea morţii; ea
nu mai este – ca la livius ciocârlie
(Clopotul scufundat) „blândeţea
unui capăt de oboseală”, ci, brutal,
o scandaloasă separare a eului de
sine; chiar o „ştergere de sine”,
Valeriu cristea descoperind, în
singurătatea absolută, „cea mai
tragică formă de moarte”. abun-
denţa scenelor „văzute” descifrează
o stare de tulburare infantilă; ceea
ce contează ar fi intensitatea aces-
tor trăiri, nu adevărul lor.

trebuie, însă, să observăm că acest cumul de
impresii, senzaţii, sentimente etc. se dezvăluie sub
metafora spaţiului ocrotitor. Memorialistul caută un
spaţiu securizant, vrea să aşeze între sine şi lume un
zid protector, are, aşadar, nostalgia spaţiului închis
şi va descoperi – testamentar – în ultimul zâmbet al
mamei (o revărsare „numai suflet”) tocmai sentimen-
tul pierdut. cartea, dealtfel, poartă şi o variantă de
dedicaţie: „Mamei, care deşi a murit, nu a murit,
care deşi nu mai trăieşte, trăieşte”. sunt pagini tul-
burătoare, narând tensional acele „verificări
liniştitoare”, spionându- i somnul. acestea şi multe

altele îngăduie o paralelă: Valeriu cristea este foar-
te aproape de sorin titel (pe care, se ştie, l- a apreciat
superlativ). lumina maternă ne mângâie blând,
devine un moment privilegiat, eclipsând ştiutul; sau,
mai bine spus, mutând accentul, ştiutul devenind
posibil prin afect. Potopul de veşti rele, cabotinismul
scrisului (culpabilul „astea- s vorbe”), jocul frivol al
vieţii (mereu dureroasă şi întremătoare), în fine, tot
trecutul care „mănâncă amintirile” se lovesc de scu-
tul prozei care creşte „din inimă”, de tonul ei femi-
nin; talentul intervine salvator, transformând mino-
rul în proză majoră, captând vibraţia omenescului,
revărsând în pagină puzderia întâmplărilor „fără
miză”, mângâind textul cu o privire blândă, plină de
înţelegere. comentând, la apariţie, după- amiaza de
sâmbătă, un indirect roman autobiografic, n. Mano-
lescu descoperea, entuziast, tocmai „o mare inteli-
genţă a sufletescului”. transcriind episoade recupe-
rate din hăurile memoriei, eul- personaj retrăieşte
sentimente şi experienţe constitutive (apasă auto-
rul), irizând capricios, dar din unghiul analizei
morale; şi din care, în
splendide pagini autosco-
pice, de o bogată viaţă
interioară, va extrage
semnificaţii. se ştie, Vale-
riu cristea „legăna” visul
de a scrie un roman. Volu-
mul pomenit anunţa dis-
cret, nucleic, proiecte
epice („proze nescrise”),
devoalând, cu fineţe psiho-
logică, istoria mică. din
păcate, turbulenţele isto-
riei mari au împiedicat,
probabil, împlinirea pro-
iectului.

Pornind de aici, pare
surprinzătoare tentativa
lui Valeriu cristea de a
scrie „despre creangă”
(recitindu- l atent), desco-
perind în textele humuleş-
teanului un „filon al cruzi-
mii” (v. despre Creangă,
1989). În şirul năzdrăvă-
niilor, faptul de a fi
„comis” literatură ar fi –
după criticul nostru – „cea
mai gravă abatere” a răs-
popitului, la început doar
autor de manuale. se ştie,
creangă n- a fost un
vizual; stilul vorbit, funda-
mentul folcloric, prospeţimea realului sunt consta-
tări definitive în exegeză. cheltuind erudiţie teologi-
că, Valeriu cristea îşi propunea o incursiune sur-
prinzătoare. Partea cea mai rezistentă a demonstra-
ţiei priveşte interpretarea poveştii lui ivan turbincă
ca parodie evanghelică. ivan apare în rolul lui isus;
slobozit din oaste, având, însă, soldăţia în sânge,
celebrul ivan – un „şui” – este un „drumeţ etern”; el
are fobia spaţiului închis, este cutreierat de un „sen-
timent de vacanţă” şi, având la îndemână turbinca

blagoslovită, nu şovăie. Ştie deci
ce să ceară, e capabil de „şmichi-
rii”, are chiar o tactică. lăsând
deoparte anecdotica, vom spune
că această „parodie binevoitoare”
se bucură de o argumentaţie
strânsă şi sclipitoare, noua inter-
pretare fiind rezistentă. de altfel,
Valeriu cristea scria încă în 1965
despre timpul la Creangă (text pe
care criticul îl considera „debutul
adevărat”), vădind, aşadar, o
pasiune statornică. nu miră inte-
resul pentru scrierile crengiste,
Valeriu cristea încercând, prin
1969, să descopere Cruzimea la
Creangă. doar că după „voioase
lecturări” (cum au procedat aproa-
pe toţi comentatorii, aducându- şi
obolul), această perspectivă,
explorând straturile de cruzime
(ca în povestea porcului sau amin-
tiri), apăsând pe cruzimea inocen-
tă sau impersonală (v. dănilă pre-
peleac) pune sub semnul întrebă-
rii mai vechile afirmaţii: inima
„îngăduitoare” a povestitorului,

„enorma” jovialitate, absenţa oricărei urme de sufe-
rinţă (Vl. streinu). descriind stăruitor „maltratarea
soacrei”, Valeriu cristea sesizează, dincolo de sucu-
lenţă şi robusteţe, o fantezie medievală (risipită în
text) şi un „strat structural de nepăsare” (aparţi-
nând omului). Încât, pe o ştiută constatare (semnată
de Petru rezuş) potrivit căreia adevărata faţă a lui
creangă este tragică, se poate placa şi afirmaţia lui
c. ciopraga, convins că râsul humuleşteanului ar fi
„un fel de armură”. Valeriu cristea exploatează aces-
te concluzii şi împinge comparaţia spre dostoievski,
fixând în pagină, dincolo de „naivitatea” şi veselia
descrierii, câteva coincidenţe. oricum, punctul forte

al demonstraţiei rezidă în noua lectură făcută unui
basm parodic (despre ivan „cel fără de moarte”),
devenit, astfel, o scriere eretică. acolo analitismul
cald şi inteligenţa vibratilă (exploatând incontesta-
bila „cultură teologică şi folclorică” a lui creangă) îşi
dau mâna, pensând aluzii evanghelice. spectaculos,
aşadar, Valeriu cristea reciteşte Ivan turbincă,
proză publicată, se ştie, în convorbiri, la 1 aprilie
1878. Şi în care criticul vede o parodie evanghelică, o
scriere eretică (subtilă, binevoitoare, totuşi blasfemi-
că), în care ivan joacă rolul lui isus (Cei doi I). fiin-
dcă milostivul ivan, „slobozit” de la oaste, „vine” în
lume asemenea fiului omului, chemat să strice
„lucrarea diavolului”. cu „fobia spaţiului închis”,
hoinărind, „mătăhăind”, cu turbinca- închisoare bla-
goslovită de un dumnezeu care citează scriptura (şi
folosită numai împotriva diavolilor şi a Morţii), coţ-
carul ivan se ţine de „isnoave”: într- un iad vesel,
petrecăreţ, cere tabacioc, vodchi, lăutari, femei;
„curăţă” casa nelocuită a boierului, bântuită de
draci; răstălmăceşte poruncile divine, „direguind” de

capul lui; suspendă moar-
tea, „pusă la opreală”,
chiar dacă Vidma are
„socoteala” ei. o închide
în „drăguţa de raclă” şi,
drept răzbunare, Moartea
îl va face uitat. ivan „cel
fără de moarte” are un
plan prestabilit, afirmă
Valeriu cristea, de vreme
ce, fără a şovăi, acela cere
blagoslovirea turbincii,
liber apoi să se ducă
„unde- a vrea”.

Vasile lovinescu,
un hermeneut „ţinut sub
obroc”, venea cu o altă
interpretare, răsturnând
acest scenariu. hazlia
naraţiune, o capodoperă,
indiscutabil, poartă un
mesaj încifrat, ne spune
învăţatul de la fălticeni;
el vede în basmul lui
creangă o replică politică,
vestind dispariţia impe-
riului roşu (al ivanilor).
lăsat la vatră, ivan nu
renunţă la arme; „şmiche-
riile” lui răvăşesc ordinea
cosmică; în fine, ratează
mântuirea, utilizând „ana -
po da” turbinca, precizea-

ză şi M. ungheanu, consfinţind un „eşec spiritual”,
deturnând răsplata divină. raţionamentul curge
implacabil: casa „curăţită”, eliberând drăcărimea,
înseamnă proliferarea răului, răspândirea lui haoti-
că în lume; ivan îşi oferă o existenţă fără perspecti-
vă, fără de rost, fiind un intermediar („nesolicitat”);
mai mult, slujeşte răul şi „dereglează” viaţa lumii.
În consecinţă, va fi „destituit” din funcţia de vătaf al
lumii, trimiterile vizând din nou soarta imperiului
ţarist / sovietic. Basmul ar avea o adresă precisă,
bănuieşte hermeneutul, creangă fiind martor al pre-
zenţei şi apoi al retragerii trupelor ruseşti, după
războiul de independenţă, intervenind chiar pentru
a- şi demobiliza feciorul. ceea ce nu prea se susţine,
Ivan turbincă fiind, mai probabil, un calc după un
basm rusesc (Soldat i smert), trecut, fireşte, prin
pana genialului povestitor. Pe Valeriu cristea îl
revolta şi sporovăiala lui nichifor, un şantajist „în
toată regula”. opinie amendată delicat de eugen
simion, criticul desluşind în vorbăria harabagiului o
strategie a seducţiei, precedată de strategia calom-
niei, victimă fiind „băbătia” lui, „mucegaiul de babă”.

cum modestia neprefăcută şi orgoliul justificat
se cumpănesc în scrisul lui Valeriu cristea, el
rămâne, s- a spus, un pieton sentimental în critica
noastră. onest, dificil, inflexibil om de stânga, fără a
fi fost membru de partid, Valeriu cristea, în anii
postdecembrişti, a fost marginalizat, dezaprobat,
stigmatizat pentru opţiunile sale politice. „un chi-
nez”, clama furioasă Monica lovinescu, trecut pe
lista neagră alături de alte nume sonore, într- o epocă
de frenetică aliniere şi cosmetizare, de reciclare a
„dalmaţienilor”. traversând „o stranie orbire” (după
n. Manolescu), criticul „apolitic” n- a rămas dator,
denunţând militantismul înflăcărat al doam -
nei- dispecer de la Paris (Cui i- e frică de monica lovi-
nescu?, în adevărul, nr. 422/1991). au fost ani grei,
de recluziune, traversaţi cu intensitate şi mâhnire,
retrăind, bănuim, în paralel, excluderea studenţeas-
că (din 1959), „povestiţi” fulgurant, lamentativ, în
Bagaje pentru paradis (1997). „dezertor” de la facul-
tatea de mecanică (cluj, 1954), venind în Bucureşti,
cu revelaţia t. Vianu şi „sărind”, monumental, la
dostoievski, angajat, din 1964, la Gazeta literară
(unde debutase, cu doi ani înainte), Valeriu cristea
(1937- 1999) a fost confiscat de ambiţia de a deveni
(numai) critic literar. un critic care a reuşit o grefă
imposibilă: o temută forţă polemică, de mare talent
epic, altoită pe o timiditate exacerbată, fără a fi
devenit, însă, o instanţă critică. r

11

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

APRILIE 2014



12

AnUL XXV  t nr. 4 (745)

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

Constantina Raveca Buleu
Fascinaţie preventivă

anticipând curiozitatea iscată de dubla
sa experienţă chineză – vizitele din
iunie 2010 şi decembrie 2012 –, andrei
Bodiu reacţionează cu o eleganţă pre-

ventivă şi oferă în 2013, graţie editurii tracus arte,
China, jurnal în doi timpi. transcriere sensibilă a
imersiunii autorului în dinamica unei ţări fascinan-
te, cu un discurs ce escamotează premeditat locurile
comune şi informaţiile turistice, „privilegiind viaţa”
– potrivit mărturisirii din preambulul volumului –
jurnalul este şi un elogiu subtil adus ospitalităţii
gazdelor de la shenyang, dar şi o mostră de recepta-
re decomplexată a unei alte paradigme culturale şi a
unei alte mentalităţi decât cea occidentală.

strict tehnic, jurnalul con-
semnează călătoria din decem-
brie 2012, încorporând progresiv
accentele mnezice ale celei din
2010. Începută sub semnul neli-
niştii provocate de perspectiva
unui voiaj de peste douăzeci şi
patru de ore, dublată de un inci-
dent virtual funest pentru cine-
va mai superstiţios decât andrei
Bodiu (pentru care tripleta de 12
a unei date şi etajul 13 al hotelu-
lui din Beijing nu sunt deloc de
neglijat) – uitarea ochelarilor în
aula universităţii şi recuperarea
lor la o oră mai degrabă inuma-
nă, 4.30 – experienţa chineză îşi
dezvăluie treptat protagoniştii,
autorul fiind acompaniat de alţi
doi profesori români, gavril
Budău şi adriana florescu, şi de
un profesor chinez, yang
zahoyu, directorul institutului
Confucius la universitatea
transilvania din Braşov, iar
evoluţia lor prin aeroporturi şi
avioane declanşează reflexul comparatist al omului
de cultură, atent la orice nuanţă comportamentală,
de civilizaţie sau mentalitate, angrenat constant în
descifrarea implicaţiilor economice sau culturale ale
tuturor fragmentelor care- i ocupă retina sau memo-
ria, fără a uita însă relevanţa imediatului uman.
astfel, un detaliu precum ceaţa portocalie de la
prima sa aterizare pe aeroportul din Beijing, indiciu
al poluării generate de masiva industrializare care a
determinat miracolul economic chinez, face corp
comun cu rememorarea impresiei puternice create
de stadionul construit pentru jocurile olimpice din
2008, când „rectorul Vişa, furat de «peisaj», a zăbovit
pe stadion, lăsându- ne să ne întrebăm dacă nu s- a
pierdut”, cu observarea atentă a „Babelului” din
aeroport şi cu aprecierea (trans)estetică a poemelor
scrise de profesorul yang pentru soţia sa: „e drept,
imaginarul e cel din poezia chineză clasică, dar sen-
timentele, sentimentele sunt mai puternice decât
influenţele literare”. 

aeroportul din Beijing echivalează cu o primă
lecţie de civilizaţie chineză şi, mult mai important în
economia jurnalului, cu o esenţială lecţie despre ire-
levanţa naraţiunii în ecuaţie cu trăirea: „În China –
notează autorul –, ca şi în State, totul este «big». atât
de «big», că nu ajunge doar povestit, trebuie văzut”.
Însă, înainte ca lecţia să devină prelegere, intervine
un scurtcircuit diaristic, apoi anxietatea generată de
spectrul unei răceli; în cele din urmă, coloratura
anecdotică a preţului prohibitiv al ceaiului din aero-
port personalizează simpatetic discursul. anxietatea
e, de altfel, mai degrabă premonitorie, întreaga
experienţă chineză desfăşurându- se sub zodia frigu-
lui.

decomplexarea reclamată de imperativul expe-
rienţei, al „văzutului” amintit mai sus, echivalează
deseori cu o detaşată confruntare a prejudecăţilor. o
mostră în acest sens este furnizată încă din notele de
aeroport: „pasagerii sunt, în general, bărbaţi înalţi.
În răspăr cu locul comun, conform căruia chinezii
sunt mici şi seamănă toţi. Sunt foarte, foarte diferiţi
[…] În China sunt 56 de grupuri etnice şi asta se vede
mai ales în aeroporturi”. cu această precizare, refle-
xul documentar al omului de cultură revine, ranfor-
sat câteva rânduri mai jos, odată cu intrarea în Man-
ciuria, de o extensivă incursiune în istoria chinei, în
compania excelentei analize a lui henry Kissinger,
care demonstrează că ofensiva economică a chinei
reprezintă un act de revenire la poziţia supremă de

până în 1800, acţiune simbolic simetrică refondării
imperiului de către Împăratul galben.

sosirea la shenyang marchează revenirea la
oameni şi la ceea ce se trăieşte în fiecare zi, odată cu
reîntâlnirea cu george chen, „polivalentul angajat
al Biroului de relaţii Internaţionale al universităţii
Jianzhu” şi cu inegalabila ospitalitate a gazdelor.
departe de a se limita la consemnarea scenografiei
primei zile în shenyang, andrei Bodiu reconstituie
istoria relaţiilor instituţionale care au dus la aceas-
tă vizită şi rezumă programul ei, amendând apeten-
ţa chinezilor pentru schimbări de ultim moment,
pentru ca în secvenţa următoare să schimbe
registrul, lansându- se într- o descriere culinară con-

figurată de experienţă persona-
lă, reflecţie culturală şi o rafina-
tă ironie. 

În acest melanj aparent
haotic găsim observaţii subtile
pe marginea ritualizării mesei în
cultura chineză: „mesele în
China sunt esenţiale, parte a cul-
turii milenare a ţării. Sunt cel
mai bun loc pentru comunicare
sau pentru evitarea comunică-
rii”. de altfel, spectacolul culinar
îl fascinează constant pe autorul
jurnalului, descrierea altei mese
dezvăluind, dincolo de atenţia la
varietatea felurilor, interesul
faţă de fraternizarea accentuat
protocolară, de felul în care se
bea şi se ciocneşte la masă,
urându- se „cambei”, adică noroc,
experienţă devenită anecdotică
graţie omofoniei. „Cea mai sim-
patică întâmplare – notează
andrei Bodiu – rămâne cea a
poetului alexandru andriţoiu
care, aflat în Coreea de nord, s- a

întrebat, după ce a fost îndemnat să ciocnească şi să
spună «cambei», de unde ştiu coreenii «că eu cam
beau»”. alături de mao tai, care – aflăm din tabloul
detaliat pe care autorul îl face ierarhiei stricte a
alcoolului chinez – ocupă palierul superior al rachiu-
lui, în sfera lui „cambei” intră şi berea, metamorfoza-
tă în protagonista unei secvenţe din prima vizită,
când, dublată de atmosfera populară a unui
restaurant dintr- un orăşel mic, declasează kitsch- ul
din peşterile de la Benxi. dar, cum orizontul de

aşteptare al privirii receptoare – sau, mai bine zis, al
gustului receptor – înseamnă totul, spectacolul culi-
nar chinez îşi arată curând şi o carenţă impardona-
bilă: „… nu există desert. Fructe şi atât. nu tu prăji-
turi, nu tu tort. nici chiar aşa”.

incursiunea prin magazine, mereu în grup şi în
compania lui george chen, se transformă într- o
poveste cu accente personale – jucăriile dorite de
tudor, fiul lui andrei Bodiu – despre un fenomen
global, „original copies”, redimensionează ritualic şi
economic povestea ceaiului, iar drumul cu maşina

declanşează o spontană şi neaşteptată apreciere
retroactivantă a circulaţiei… bucureştene, calificată
drept „o dulce copilărie” în comparaţie cu haosul
agresiv al circulaţiei din shenyang.

a doua privire/trăire a vieţii campusului din
shenyang îi dezvăluie vizitatorului impecabilul
mecanism birocratic al gazdelor, perfectat timp de
milenii şi deloc străin de implicaţiile tipice unui peri-
metru supravegheat. rigiditatea ierarhiilor, dar şi
disciplina academică impresionantă a studenţilor
sunt frapante, într- o societate în care a fi student
reprezintă o şansă care trebuie „valorificată din
plin”, un privilegiu greu de obţinut, la care se ajun-
ge – mulţi pică – în urma unui examen naţional. dis-
ciplina caracterizează obsesiv spaţiile de lucru şi de
studiu descrise de jurnal, indiferent că este vorba
despre personalul din bucătăria campusului sau de
fabrica Solar park din Boding.

Motiv de anxietate constantă pentru autorul
jurnalului, tendinţa gazdelor de a schimba mereu
programul guvernează şi „data în care se repetă de
trei ori 12”, adică 12 decembrie 2012, când este pre-
zentată activitatea institutului Confucius din Bra-
şov. tentativele de a explica fenomenul eşuează în
resemnare: „ei vor face, oricum, mai departe, la fel.
«regatul de mijloc», China, s- a crezut timp de mile-
nii centrul lumii, toate popoarele învecinate şi mai
îndepărtate fiind tratate la fel, timp de milenii, drept
«barbare». modernitatea oferă continuu provocări,
dar «regatul de mijloc» e un uriaş care asimilează ce
şi cum vrea”. 

asumată programatic, prudenţa abordării
subiectelor politice şi reticenţa amfitrionilor mai în
vârstă – tinerii fiind ceva mai deschişi – îi limitează
lui andrei Bodiu o privire directă în viaţa politică a
chinei, tabloul acesteia configurându- se din „frân-
turi” şi date occidentale. o asemenea frântură vine
din rememorarea vizitei din 2010, atunci când vizi-
tatorul a constatat că în campusul tsinghua se vene-
rează cu sfinţenie diverse locuri prin care a trecut
„chairman” Mao; de altfel, portretul său uriaş domi-
nă şi azi Piaţa tiananmen.

importanţa tradiţiei şi sintaxa implicitului
domină vizita lui Bodiu la Beijing, mai bogată în

experienţe turistice – Marele zid, templul lama,
stadionul olimpic, hutong, piaţa tiananmen – şi mai
relevantă în economia mozaicului politic, graţie par-
ticipării lui andrei Bodiu la conferinţa Mondială a
institutelor confucius, dar şi analizei mecanismelor
prin care china se raportează mediatic la occident,
concentrate subtil într- un termen unic: „dispropor-
ţia”. cartea se citeşte cu folos şi cu plăcere, nu numai
datorită mostrelor de inedit socio- cultural pe care le
conţine. r

Importanţa tradiţiei şi sintaxa
implicitului domină vizita lui Bodiu la

Beijing, mai bogată în experienţe
turistice – Marele Zid, templul Lama,

stadionul olimpic, Hutong, piaţa
Tiananmen – şi mai relevantă în

economia mozaicului politic, graţie
participării lui Andrei Bodiu la

Conferinţa Mondială a Institutelor
Confucius, dar şi analizei

mecanismelor prin care China se
raportează mediatic la Occident,
concentrate subtil într- un termen

unic: „disproporţia”.
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Banii n- aduc calitatea

unanimitatea celor care au deschis în
viaţa lor ca o pradă un număr de cărţi
mai mare decât suma degetelor de la
mâna unui ciung ştiu că privitul la

televizor mai mult de două ore pe zi este un cumplit
meşteşug de tâmpenie, doamne fereşte, cum zicea
odinioară clasicul (referindu- se la altceva, ce- i
drept). ei, şi? câţi dintre fumători ştiu, la rându- le,
că iarba dracului dăunează grav sănătăţii?! Majori-
tatea spre toţi. Şi câţi dintre ei renunţă să pufăie cu
sârg, administrându- şi conştienţi acest drog? Puţini
spre aproape niciunul. (zic „aproape” pentru că de la
2 ianuarie a.c. eu tocmai am dezertat ruşinos din
armata fumătorilor. Şi eram un combatant nu numai
vechi, ci şi aprig, vă rog să mă credeţi…).

revenind la chestia cu televizorul, vroiam să
spun, de fapt că, robii lui fiind din motive pe care le
las în grija psiho- antropo- sociologilor, s- ar cuveni
să- i acordăm ceva mai multă atenţie măcar în calita-
tea noastră de finanţatori, dacă nu în aceea de stu-
pid people – consumatori de emisiuni, care va să
zică. la televiziunea publică mă refer acum, se- nţe-
lege, cu toate că nici cu ce ne pricopsesc zilnic
canalele private n- ar trebui să ne lase nemuritori şi
indiferenţi fiindcă, să am pardon de impresie, dacă
lumea noastră arată aşa cum arată, grozăvia se
datorează în bună măsură mass- media autohtone.
la adăpostul libertăţii de exprimare publică, plătită
cu viaţa de fraierii din decembrie ’89, pe micile sau
plasmaticele noastre ecrane curg în avalanşă insani-
tăţi de varii naturi şi calibre, astfel încât atunci când
avem de- a face doar cu plicticoşenii mălăieţe sau
banalităţi cu fundă multicoloră ne declarăm de- a
dreptul mulţumiţi. Bine că n- a fost mai rău, excla-
măm consolaţi cu nenorocirea de dimensiuni medii
instalată în chip de normalitate acceptabilă. o facem
şi când, întâmplător, aflăm care sunt costurile
mediocrităţilor cu ştaif ori fără. Ba chiar atunci când
realizăm că ne plătim prostia domoală şi rumegatul
fără întrebări (despre indignare sau revoltă nu mai
vorbesc!) cu mii de euro lunar în condiţiile în care
salariile şi pensiile noastre abia ating câteva sute de
lei.

e adevărat, în toată lumea vedetele sunt plăti-
te cu sume variind între neruşinare şi scandalos.
jucători de cricket, actori de cinema, fotbalişti,
top- modele, moderatori de emisiuni tV sunt băgaţi
pe laringe publicului ani în şir până când acesta
începe să creadă că şi- i doreşte, că- l reprezintă şi că
se identifică cu ei. Manipularea e grosolană, dar şi
grandioasă, amestecând o publicitate deşănţată cu
stadioane somptuoase, saloane de lux, spectacole
mirobolante – toate menite să drapeze nimicul stră-
lucitor şi tendenţios din spatele lor. câtă vreme
remunerarea idolilor se face din bani privaţi încă ne
putem tempera revolta, cu toate că, săpând mai în
profunzime, vom descoperi uşor că sursa aşa- ziselor
finanţe particulare este fie un iniţial buzunar
comun, fie o diabolică inechitate socială. când însă
astfel de păpuşi gonflabile ale entertainment- ului
cotidian îşi procură miile de euro pentru coşul zilnic
din piaţa dorobanţi şi pentru magazinele de modă de
la Milano înfruptându- se din taxele şi impozitele
achitate de angajaţi cu salariul minim pe economie
şi de pensionari cu venituri încă şi mai modeste te
cam apucă amocul chiar dacă, în general, nu eşti
nervos cu nervii, iar în ultimii douăzeci şi patru de
ani te- ai obişnuit cu multe. n- am nici o treabă cu
avatarurile sentimentale româno- musulmane ale
doamnei andrea Marin şi nu mai ştiu cum, dar mi se
pare jenant să te strofoci încercând să smulgi lacrimi
de compătimire pentru oropsiţii vieţii din capitalis-
mul victorios adăpostind, în acelaşi timp, lunar în
portmoneu circa 16.000 de euro net. (nu că dac- ar fi
fost brut lucrurile se schimbau cu ceva…). Mi se pare
de- a dreptul obscen şi să pretinzi, şi să primeşti atâ-
ţia bani pentru a presta săptămânal cu talent ofilit
pe micul ecran în emisiuni la care nu se uită cam
nimeni fiindcă n- au nici un chichirez. dar şi dacă
făceau rating 25 tot nelalocul ei mi s- ar fi părut
suma fiind vorba despre televiziunea publică – ştiţi,
instituţia aceea aflată în insolvenţă (numele de alint
al falimentului). iertat să fiu, dar când te afli în inca-
pacitate de plată şi cu portărelul la uşă nu te mai
destrăbălezi cu astfel de salarii. Şi când folosesc plu-
ralul mă gândesc şi la ce va fi scriind pe ştatele de

plată ale recent aduşilor la tVr ion cristoiu, Mircea
dinescu, florin iaru, cornel nistorescu, ion M. ioni-
ţă ş.a. ale căror retribuţii sunt, vezi doamne, confi-
denţiale. după părerea mea sinceră şi dezinteresată,
toate veniturile provenite din bugetul statului ar tre-
bui să fie publice. Mai ales în cazul în care ele răs-
plătesc activităţi publice. Păi, nu e normal ca plătito-
rul să ştie în ce fel şi în ce cuantum sunt cheltuiţi
banii lui? cu atât mai mult cu cât noile achiziţii ale
lui stelian tănase au generat cu emisiunile lor mai
degrabă ridicări nedumerite de sprâncene decât
temeiuri de optimism. emisiunea lui florin iaru, de
exemplu, reia, tematic vorbind, una dintre produc-
ţiunile cu mistere şi conspiraţii marca stelian tăna-
se care nu ştiu să fi doborât niscai recorduri în mate-
rie de rating. cât priveşte emisiunea oierită (că păs-
torită e prea frumos zis) de ion cristoiu, om cu carte,
doar văzându- i titlul şi alăturându- l cu persoana
realizatorului te apucă râsu’- plânsu’. totul aduce
prea mult a activităţi de tip casă de cultură raională
ca să nu ridice viguroase semne de întrebare atât
sub aspect calitativ, cât şi managero- financiar. 

Prost este că noi rămânem cu întrebările, iar ei
cu banii…

Frustrarea giganţilor

Într- un articol intitulat sugestiv Frustrarea
piticilor (22, nr.11/18- 24 martie 2014), andrei
cornea pune punctul pe i- grec în chestiunea emisiu-
nii de la antena 3 în care „propagandiştii lui Voicu-
lescu”, urmărind „distrugerea oricărei autorităţi
intelectuale autentice, aplatizarea şi relativizarea
valorilor morale şi, în final, impunerea propriei
agende valorice securiste, antidemocratice şi
antieuropene”, l- au luat în tărbacă pe andrei Pleşu,
discreditându- l prin tot felul de „imundicităţi televi-

zate” care, în mod surprinzător, „continuă să aibă un
destul de mare succes la public”. autorul articolului
se întreabă care va fi fiind explicaţia fenomenului şi
răspunde fără ezitări: „faptul că ratingul unor ase-
menea emisiuni nu scade decisiv arată că, într- o
măsură substanţială societatea românească nu are
valori morale normale. de ce? Motivul principal este,
cred eu, frustrarea socială masivă cu corolarele sale,
invidia şi resentimentul”.

Probabil că, în mare, lucrurile aşa stau. dar,
mă întreb, pentru faptul că „societatea românească
nu are valori morale normale” nu este cumva vinovat
şi „grupul liiceanu – Pleşu – Patapievici” despre
care vorbeşte la mişto andrei cornea? Îndepărtarea
„boierilor minţii” de societate într- un gest de elitiza-
re contraproductivă, falia căscată între sus- numiţii
şi jos- plasata nu sunt cumva lucruri imputabile

ambelor părţi şi mai cu seamă celei dintâi? la ce te
poţi aştepta în momentul când tu, intelectual, vezi
societatea în chip de grădină zoologică invadată de
„şuierături, răgete, mârâieli, chiote, grohăieli, behăi-
turi, ciripeli, mormăituri, croncăneli, scâncete, lătră-
turi, gemete, horcăieli, ţipete acute şi icnete înfunda-
te, râgâieli, flatulenţe explozive, urlete..” (andrei
Pleşu în dilema veche nr. 510/21- 27 nov. 2013,
pag.3). la dispreţul subiacent acestor rânduri şi
altora din articolul menţionat cu ce speri să ţi se răs-
pundă? cu iubire şi admiraţie – fie ele şi meritate? 

dar mai e ceva: andrei cornea diagnostichează
corect că „într- un mediu social saturat de frustrare,
campaniile de discreditare ale antenei 3 nu au cum
să nu facă rating” fiindcă piticii nu pot vedea şi apre-
cia măreţia uriaşilor care, fatal, îi complexează prin
dimensiunile lor. Poate exista însă şi o altă explica-
ţie. dacă, de exemplu, există persoane care nu
împărtăşesc punctul de vedere entuziast al fanilor
„grupului liiceanu – Pleşu – Patapievici”? oameni
care îl contestă pe filosoful gabriel liiceanu şi se
îndoiesc sincer de valoarea scriitorului cu acelaşi
nume? care nu cad pe spate la culegerile de articole
devenite cărţi multipremiate ale lui andrei Pleşu?
care consideră omul recent al lui Patapievici o polo-
loghie ilizibilă? 

desigur, ei nu au dreptate, se înşală crunt în
aprecierile lor, dar nimeni nu le poate lua dreptul de
a greşi. Voltaire îl dispreţuia pe shakespeare, însă
era dreptul lui s- o facă. e adevărat: nici Mihai
gâdea, nici Mugur ciuvică, adrian ursu sau radu
tudor nu sunt Voltaire. dar nici andrei Pleşu nu e
shakespeare…

Felurimi (titlu de rubrică împrumutat de la dl.
I.L. Caragiale)

• dacă vreţi să puteţi răspunde cu competenţă
la întrebarea: ce face politica din om? este suficient
să comparaţi o recentă apariţie publică a europarla-
mentarului cristian Preda cu imaginea aceluiaşi
personaj din urmă cu un lustru. universitarul de
odinioară făcea figura salubră a unui personaj cu un
limbaj, dacă nu protocolar, măcar acceptabil, cu o
atitudine dacă nu ceremonioasă, măcar politicoasă,
cu o ţinută, dacă nu academică, măcar intelectuală
în limitele decenţei, cu un discurs, dacă nu echili-
brat, măcar rezonabil pentru un înregimentat
politic. nimic din toate astea nu s- a conservat în zile-
le noastre: domnul cristian Preda s- a estompat
progresiv, lăsându- l la vedere pe activistul cristian
Preda. s- au dus naibii civilitatea, umorul, politeţea,
propensiunea spre argument; au ieşit la iveală agre-
sivitatea, sarcasmul, spiritul gregar, substituirea
argumentului cu contondenţa cu orice preţ a replicii
dirimante. 

Şi eu care înţelesesem că a deveni politician
presupune asumarea înghiţirii unei broaşte râioase,
nicidecum expectorarea ei în fizionomia adversaru-
lui… 

• ce poate pricepe un privitor la televizor din
ţara numită românia în clipa în care vede (şi nu o
singură dată) cum, pentru a comenta nu ştiu ce eve-
niment la ordinea zilei, este chemată o persoană de
genul ioana Maria Vlas? da, întocmai: acea individă
condamnată la câţiva ani de puşcărie pentru devali-
zarea fni, prin care au fost lăsaţi cu ochii- n soare şi
buzunarele goale zeci de mii de români convinşi că
l- au prins pe dumnezeu de gamba norocoasă, care
şi- a ispăşit pedeapsa, iar acum e solicitată să dea lec-
ţii de bună purtare naţiunii în extaz. În cel mai bun
caz, telespectatorul în cauză poate pricepe că în ţara
lui de glorii, ţara lui de dor importantă este notorie-
tatea, indiferent cum a fost ea dobândită. de unde şi
perplexitatea lui juridică: cum, dom’ne, marele fot-
balist gică Popescu nu este preşedintele f.r.f.? Păi,
de ce numai primarul de la jilava a putut fi ales în
funcţie în vreme ce se afla cazat la mititica?! unde e
egalitatea de şanse pe care ne- o propovăduieşte
doamna ue de trei ori pe zi: dimineaţa, la prânz şi
seara?!… r

Gelu Negrea
Shakespeare, Andrei Pleşu & Co…

n Rondul de zi
Voltaire îl dispreţuia pe Shakespeare,

însă era dreptul lui s- o facă. E
adevărat: nici Mihai Gâdea, nici

Mugur Ciuvică, Adrian Ursu sau Radu
Tudor nu sunt Voltaire. Dar nici
Andrei Pleşu nu e Shakespeare…
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În volumul modernităţi, radu Voinescu
crede că umanismul din zilele noastre tre-
buie să fie fundamentat pe universaliile
fiinţei umane. cartea îşi propune să fie o

pledoarie pentru o mai bună comprehensiune între
culturi. În trivialul, autorul încearcă să impună o
nouă categorie estetică, din cadrul unei ambiţioase
estetici antropologice, întemeiate pe baze ontologice
şi justificate interdisciplinar, prin descrierea inte-
racţiunilor dintre datele realităţii fizice şi cele ale
conştiinţei umane, punându- se totodată accent pe
criteriul istoricităţii noţiunilor şi a opiniilor. trivia-
lul reprezintă un concept ce a fost ignorat până acum
de către filosofia artei sau de estetică. În această
carte, autorul încearcă să traseze justificarea teore-
tică a conceptului, aşezarea lui pe baze estetice, dar
şi ipostazierile în viaţa socială şi în diferite arte, de
la pictură şi sculptură la literatură, de la paradigma
folclorului şi carnavalesc la artele spectacolului din
zilele noastre. faptul că literatura are o dimensiune
spectaculară ţine de domeniul evidenţei. aproape că
face parte din categoria truismelor. dar se poate
vorbi şi de o altă accepţiune a acestei teatralităţi a
literaturii, în măsura în care, în chip natural, s- ar
zice, ficţiunea şi avatarurile realului se împletesc,
aflându- se în postura unor vase comunicante. 

cartea lui radu Voinescu Spectacolul literatu-
rii (2003) porneşte tocmai de la aceste premise teore-
tice privitoare la caracterul spectacular al literaturii,
supusă jocului neîncetat între ficţiune şi real. aceas-
tă calitate spectaculară este aflată de radu Voines-
cu în dimensiunile tematice şi caracterologice ale
literaturii de consum, în avatarurile literaturii femi-
nine, în resorturile plagiatului, situat între „anate-
mă” şi „elogiu”, şi în lumea, fabuloasă în prozaicul ei,
cotidian a „poveştilor din ziare”.
studiul consacrat literaturii de
consum are, oarecum, un carac-
ter recuperatoriu, de restituire
a valenţelor tematice şi struc-
turale ale acestui tip de litera-
tură, ignorată sau în cel mai
bun caz expediată sub titulatu-
ra de „subliteratură” undeva la
subsolul receptării estetice. o
astfel de atitudine nu este,
însă, una de normalitate a per-
cepţiei critice. 

după ce trece în revistă
câteva „chestiuni de terminolo-
gie”, în care sunt incluse minu-
ţioase investigaţii despre origi-
nea unor cuvinte precum „tri-
vial” (legat de conceptul de
„trivialliteratur”), criticul înfă-
ţişează „tribulaţiile” acestui
concept de „literatură de
consum”, oferindu- ne şi o defi-
niţie a sa. astfel, literatura de
consum ar fi „literatura desti-
nată satisfacerii nevoii de sen-
zaţional şi evaziune a cititori-
lor cu un nivel de instrucţie în
general mediu”. interesante
sunt caracteristicile, clişeele,
articulaţiile psihologice, dar şi
fascinaţia pe care literatura de
consum a exercitat- o de- a lun-
gul timpului, ca gen de literatură marginală. Pe de
altă parte, criticul prezintă, cu o abundenţă de date
şi referinţe, „premisele materiale”, tipologia cititoru-
lui acestui gen literar, dar şi tipurile şi categoriile

literaturii de consum, ori aspectele comerciale pe
care le presupune aceasta. cel de al doilea studiu e
consacrat literaturii feminine (literatura feminină
de azi. trei ipostaze ale generaţiei’90) şi este, de ase-
menea, structurat în mai multe secvenţe critice, de
la „scrisul ca insurgenţă” la „feminismul – doctrină –
ideologie – mişcare” ori la „cerebral – visceral, tradi-
ţional”. criticul clasifică (făcându- ne însă atenţi la
relativitatea oricărei clasificări) literatura feminină
a generaţiei ’90 în trei categorii: „o direcţie a cere-
bralului, o alta a visceralului şi, în fine, o alta care
rămâne pe firul principal al literaturii, prea puţin
afectată de curente şi de ideologii literare”. sancţio-
nând prejudecata care spune că intelectualismul e
apanajul bărbaţilor, radu Voinescu constată că o
bună parte a poeziei feminine a ultimelor generaţii
este impregnată de reflexe ale cerebralităţii. Pe o
altă linie a sa, poezia feminină a ultimei generaţii se
orientează spre benefiicile visceralităţii, manifestate
prin exhibiţionism, prin erotizarea discursului poe-
tic, dar şi prin eliberarea de orice restricţii ori
tabuuri eticizante (rodica draghincescu, diana
Manole, saviana stănescu etc). În sfârşit, o altă
direcţie a poeziei feminine contemporane e aceea ce
se raliază deopotrivă tradiţiei şi postmodernităţii, o
autoare exemplară în acest sens părându- i- se lui
radu Voinescu ruxandra cesereanu. lirica acesteia
se remarcă, scrie criticul, printr- un „baroc rafinat”.
cert e că percepţia lui radu Voinescu, deşi cumva
sumară în interpretări şi ilustrări, reuşeşte să ne
ofere o imagine destul de clară asupra acestui feno-
men literar aflat, de altfel, în plină desfăşurare.

demn de interes este şi eseul intitulat plagia-
tul – de la anatemă la elogiu, în care sunt prezenta-
te unele teoretizări şi ilustrări ale acestui „păcat

capital” al literaturii. Poate fi efectuată şi o detalie-
re a mecanismelor psihoestetice ale celor care plagia-
ză. radu Voinescu inventariază câteva cazuri de pla-
giat din literatura română contemporană, de la

eugen Barbu, la corneliu Ştefanache sau ioan
Buduca, punând în conjuncţie, în jocul acesta de
oglinzi al copiei şi al originalului, argumentele de
ordin etic sau psihologic ce ne conduc la demontarea

mecanismului plagiatului, în toate
formele şi dimensiunile pe care le
cunoaşte acesta. nu este mai puţin
adevărat că imitaţia, dorinţa de a
copia, tentaţia mimesisului se nasc şi
din provocarea pe care o reprezintă
orice operă literară sau artistică
majoră pentru conştiinţa receptoare.
imitaţia presupune, fără îndoială, şi
un omagiu implicit, după cum paro-
dia însumează distanţă, depreciere,
accent satiric, detaşare orgolioasă de
sursă. 

radu Voinescu aduce în discu-
ţie, în legătură cu această problema-
tică a imitaţiei literare şi conceptul
de intertextualitate, probat cu unele
exemple din literatura universală
(steinbeck preluând fraze shakes-
peariene în Iarna vrajbei noastre
etc.). studiul din finalul cărţii, poveş-
tile din ziare, prezintă, cu exemplifi-
cări şi ilustrări adecvate, strategiile
narative valorificate de jurnalişti
pentru prezentarea unor fapte, eve-
nimente ori întâmplări din cotidiani-
tate (recursul la mituri şi simboluri
cu caracter universal, utilizarea cli-
şeelor lingvistice, întrebuinţarea tit-
lurilor şi subtitulurilor incitante pen-
tru alimentarea tensiunii epice,
exploatarea tehnicii suspansului
etc.). drumul pe care ni- l propune

radu Voinescu printre jocurile de oglinzi ale litera-
turii este unul marcat, în genere, de rigoare, dar şi
de reflexele ironiei, de pasiune a argumentării şi
cerebralitate. r

iulian Boldea
Literatura ca spectacol

Literatura de consum ar fi „literatura
destinată satisfacerii nevoii de

senzaţional şi evaziune a cititorilor cu
un nivel de instrucţie în general

mediu”. Interesante sunt
caracteristicile, clişeele, articulaţiile
psihologice, dar şi fascinaţia pe care

literatura de consum a exercitat- o
de- a lungul timpului, ca gen de

literatură marginală.
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Într- un timp răsturnat, strivitor de valori,
s- au ajutat unul pe altul să- şi păstreze
cutezanţa şi spiritul critic, să acţioneze în
respectul propriei demnităţi: grecenii. isto-

ricul radu greceanu şi arhitecta eugenia greceanu.
câte astfel de conştiinţe limpezi, fără eschivă deţi-
nem, care să fi respins tot ce moralmente era discuta-
bil? radu greceanu îşi scutură arborele genealogic şi
are ce scutura. Prin bunica maternă, Melania, fiica lui
const. creţulescu, descinde din constantin Brânco-
veanu; bunicul dimitrie ghica, traducătorul Istoriilor
lui herodot (Premiul academiei) era fiul cel mare al
lui ion ghica; fratele tudor greceanu, pilotul de
vânătoare martirizat în puşcăriile politice 16 ani pen-
tru eroism în război, a purtat la rever medalia Mihai
Viteazul şi crucea de fier germană. Postum, a primit
un nume de alee în Bucureşti. Mă aştept, însă, ca şi în
cazul Petre ţuţea, torturat pentru crezul său naţio-
nal, să se găsească niscai universitari, de Vest, de est,
să- i conteste martiriul. doar trăim vremi supra -
realiste. nu- i suprarealist să treci de la socialism şti-
inţific la magie, de la predarea materialismului dia-
lectic la istoria religiilor?

Boierii nu se plâng, afirmă istoricul radu gre-
ceanu, povestind episodul scoaterii părinţilor săi din
conacul de la topliceni, pentru a fi aruncaţi într- o
casă mărginaşă din râmnicu sărat, cu pământ pe jos.
În toiul nopţii, aşa cum se întâmpla pe vremea dubei,
maşina cu geamuri oarbe. „Boierii adevăraţi, după ce
au venit vremurile crunte, niciodată nu ar fi amintit
cu jale ce au pierdut” ne spune radu greceanu. asta
înseamnă demnitate, vocabulă din ce în ce mai decla-
sată din fondul Principal de cuvinte. oricum, mosco-
va nu crede în lacrimi. În casa din Bucureşti, unde s- a
născut, din spătar, nr. 13, radu greceanu a mai
intrat doar ca pacient al policlinicii „ana aslan”.

nimic nu regretă mai mult arhivistul decât
actele, corespondenţa, albumele genitorilor, confisca-
te. Şi mă gândesc la arhiva stere, arsă în curtea cona -
cului de la Bucov. la naţionalizări, arhivele de fami-
lie au fost distruse. acum, în libertate, din inconştien-
ţă, din nepăsare, din cinism, se continuă „opera” de
distrugere, în ignorarea faptului că arhiva probează
continuitatea noastră, atât de necesară. 

spune, mereu chibzuit şi precis, radu grecea-
nu: „istoria arhivelor româneşti este însă o tragedie
cumplită”. epurat din arhivele statului în ’52, din
cauză de dossier: părinţi moşieri, luptător pe frontul
de est (pe placa de mormânt din cimitirul ghencea
Militar scrie: „am luptat în est!”), refuz de a se
întoarce cu divizia trădătoare, „horea, cloşca şi cri-
şan”), radu greceanu avea să asiste şi la demolarea
cetăţii unde lucraseră hasdeu şi onciul, odată cu
Mănăstirea Mihai Vodă. dealul trebuia nivelat, după
„înaltul îndemn” al comandantului suprem, să se
vadă doar casa Poporului.

singurul adversar redutabil în faţa tăvălugului
mondializării, al globalizării este conştiinţa etnică.
or, distrugând, înstrăinând arhivele, conştiinţa iden-
titară slăbeşte. o luăm de la capăt, ca pe vremea
sovietizării, cu amputarea sentimentului naţional?
arhivele ne- ar fi arătat cât de aiuristic s- au făcut
retrocedările postsocialiste în ardeal, numai în favoa-
rea maghiarilor, când multe bunuri au fost comune,
realizate din fonduri publice, la care au contribuit
majoritarii. agresaţi etnic, neacceptaţi de dieta tran-
silvaniei ca naţiune politică, dar buni să plătească
dări peste dări. de ce n- au ridicat şi ei, românii, pala-
te şi catedrale? Pentru că, sub dietă, nu aveau drep-
tul să se aşeze în oraşe şi suportau restricţii privitoa-
re la construcţii în piatră, locuinţe trainice ori bise-
rici. 

glasul arhivelor, pentru cine vrea să- l audă,
arată limpede că românii duceau dijma produselor şi
construiau colegiile din care, acum, urmaşii lor sunt
daţi afară. Şi tot arhivele ar arăta confuzia voită între
fundaţie şi proprietate, cum a dovedit unionistul oni-
sifor ghibu, puşcărizat (ca întreaga elită naţională
românească) şi din acest motiv. că, după instaurarea
dualismului austro- ungar (1867), statusul roma -
no- catolic a cerut împăratului de la Viena ca fundaţii-
le să treacă din administrarea austriacă în adminis-
trarea sa. nu în proprietate, ci în administrare.
Printr- un fals în acte (arhivele o dovedesc), românii
s- au ales cu nimica, iar maghiarii au devenit proprie-
tari, cum scrie un specialist în instituţiile şi edificiile
istorice din transilvania, istoricul Vasile lechinţan.
tranziţia, interval de criză morală sau, după caz,
amorală, a consfinţit faptul. Şi mi- l aduc aminte pe
teodor Brateş, în acel decembrie, dirijând mesajele

„spontane”, după un anume scenariu. a urmat mani-
pularea arhivelor securităţii, ceea ce dovedeşte iarăşi
că puterea o au cei care deţin documentele: de la
dosarul de cadre comunist s- a trecut la dosariada
cenesasică.

dar să revin la cartea Victoriei dragu dimitriu,
povestea unei familii din Bucureşti. Grecenii, ed. Vre-
mea, 2012, colecţia Planeta Bucureşti, iniţiată şi
coordonată de silvia colfescu. s- ar fi putut numi
oamenii vechilor zidiri, pentru că asta şi sunt istori-
cul arhivist şi genealogist, din stirpea rară a erudiţi-
lor şi arhitecta restauratoare eugenia greceanu, cea
care trăieşte oraşul (cum notează fericit autoarea
interviului cu cei doi interlocutori), dar trăieşte şi
arhitectura românească. flaşnetele „patriotice”
ceauşiste nu i- au făcut pe radu şi pe eugenia grecea-
nu să pună lângă sentiment naţional epitete ca încu-
iat ori primitiv. iar pericolul ca trăirea firească şi
luminată, patriotică, să fie legată de propaganda lui
ceauşescu şi dezavuată persistă îngrijorător. 

după război, şapca stas a proletarului – descur-
căreţ, incult, grosoloan – a luat locul pălăriei
domnului. nici nu- i văd pe mitocanii activişti iaşioţi,
de tip Şulimsohn- Manciuc- floareş şi tot neamul lor
activ, decât cu şapcă leninistă. despre alice Magheru,
mătuşa lui radu greceanu, Victoria dragu dimitriu
povesteşte: „pălăriile ei erau un stindard.” Boieroaice-
le îşi purtau sfidător pălăriile în tramvaie, chiar şi la
coada pentru pâine (neagră), numai că pumnul şi

şapca au biruit. „cu revolverul pe masă”, cum
versifica un proletcultist. Şi- mi vine în minte replica
promptă, energică a unei doamne, actriţa olga tudo-
rache, versus florin călinescu. a fost întrebată telefo-
nic la duminica în familie „ce nu are de nu vă place.”
răspunsul a venit sec: „n- are manşete”. cu alt
cuvânt, maniere.

În altă carte a sa, arhitecţi în timpul dictaturii.
amintiri (ed. simetria, Bucureşti, 2008), plină de
„şarje critice”, aşa cum avertizează în cuvântul de
însoţire arh. Şerban sturdza, Preşedintele ordinului
arhitecţilor din românia, eugenia greceanu foloseş-
te apă tare pentru portretele utemistelor agitatoare,
în cap cu ţuchi roth, „participantă dezlănţuită la
lupta de clasă”, viitoare soţie a lampadoforului ovid
s. crohmălniceanu. 

În „alegerea neghinei reacţionare de grâul rod-
nic, în vederea eliminării din profesie a duşmanilor de
clasă”, ţinuta conta: „În timp ce studentele obişnuite
visau la fustele lungi, corole cu jupoane ale casei dior
şi la pantofi cu tocuri de 8 cm, revoluţionarele noastre
purtau fuste drepte, oprite sub genunchi, jachete de
piele şi cizme militare cu toc plat, în stilul femeilor –
comisar, interpretate cu brio de irina răchiţeanu în
piese de teatru sovietice (lucr. cit., p. 133).

a fredona „un hit capitalist al momentului, C’est
si bon, putea fi caz de excludere din utM. Înviorarea
masei inerte (de 7 noiembrie, la aniversarea revolu-
ţiei din octombrie, nota mea, Magda u.) se încerca şi
cu intonarea Internaţionalei, dar pentru mine imagi-
nea de neuitat rămâne cazaciocul pe vine, cu picioare
zvârlite lateral, jucat în sunetele Kalinkăi de ţuchi
roth şi Mary cocimarov, o basarabeancă aterizată

direct în anii superiori, despre care se şoptea că ar
avea şi grad militar.”

jeni greceanu a fost exclusă după doi ani din
utM. acuzele: prietenie cu „reacţionari”; acţiune de
„lămurire” doctrinară printre colegi – nulă; valorile
culturii sovietice luate în derâdere. i se asigurau ast-
fel fiicei de maior căzut în asaltul odessei piedici în
carieră, dar, paradoxal, obstacolele au ajutat- o să
rămână ea însăşi.

context: în anul şcolar ’50 – ’51, s- a interzis a se
consulta cărţi şi reviste în alte limbi decât rusa.
„genocidul cultural” (sintagma eugeniei greceanu)
începuse în ’49, când au fost „exmatriculaţi doi stu-
denţi, excelenţi în toate disciplinele”, pentru că nu
luaseră examenele la economie politică, materie obli-
gatorie în anul iV (în iii, obligatoriu era marxism
leninismul şi în V, estetica marxistă). era vremea
„demascării” utemiste a celor acuzaţi de „cosmopoli-
tism” şi de „individualism burghez”. Precizare: în
u.r.s.s., pentru eticheta de cosmopolit se condamna
la 10 ani de muncă silnică: două cincinale. 

carte a făcut eugenia greceanu cu elita reală:
teoria arhitecturii cu Pichi (gheorghe) Petraşcu.
admirabili profesori i- au fost g. M. cantacuzino,
titus evolceanu, grigore ionescu, gabriel sudan
(Matematici superioare) richard Bordenache, Mircea
alifanti (cursul de finisaje), horia teodoru (restau-
rarea şi protecţia monumentelor), ing. Borneanu
(rezistenţa Materialelor). g. M. cantacuzino a ajuns
în puşcărie, apoi a fost exilat la iaşi. graficiana ligia
Macovei, soţia lui Pompiliu Macovei, secretar uaP,
obedientă în exces faţă de „linia” peceristă, i- a închis,
după o zi numai, o expoziţie din parcul herăstrău. g.
M. cantacuzino avea succes, deranja. nicolae Bădes-
cu a ajuns profesor de estetică marxistă, silit să com-
bată curentele reacţionare, ruperea de realitate, indi-
vidualismul burghez. diferenţă de atitudine. dexterii
conjuncturali, complet şterşi profesional, ca yura
curinschi ori nicolae Kepeş, selecţionau propagan-
dişti, dar şi întocmeau liste negre, care funcţionau la
repartizarea în producţie. naturile acomodante, cei
deja „cooptaţi”, marxişti cu diplomă de arhitect, erau
promovaţi asistenţi ai marilor profesori, luându- le
chiar locul la catedră. 

la litere n- a fost altfel. studentul Vicu Mân-
dra, avansat postdecembrist „pe scurtătură” de la lec-
tor la profesor, pe timpul ministeriabilului Paul
cornea, şi- a înfierat profesorul, pe g. călinescu,
conchizând că „n- are putere să se spele de rugina tre-
cutului.” iar ziarul lui g. călinescu, „naţiunea”, era
supravizat de big brother, Marcel Breazu. Până la
ultimul contact cu studenţii săi, a fost controlat de cei
doi Pauli (georgescu şi cornea), de savin Bratu, sil-
vian iosifescu, Mitu grosu, emil Boldan. iar croh-
mălniceanu, soţul lui ţuchi roth, dansatoarea de
cazacioc, i- a reproşat în amintiri deghizate că a bene-
ficiat de protecţia lui dej; „bacilul croh”, cum îi spu-
nea ion Barbu, mergea pe mâna Pauker. 

„Studentul (sublinierea îi aparţine eugeniei
greceanu) Marcel Melicsohn a fost integrat colectivu-
lui catedrei, deşi mai avea de făcut un an de facultate,
ne- a predat arhitectura romanică, cea mai diversifica-
tă pe şcoli regionale dintre toate curentele medievale,
în numai două ore, dintre care una a cuprins prezen-
tarea obscurantismului mistic medieval. de la cine să
înveţe generaţiile noi?”

răspuns: de la eugenia şi radu greceanu,
martori rari, într- adevăr, oneşti şi direcţi, fără fisuri
de caracter, cu respect faţă de istorie şi urmele ei,
monumentele. cartea – dialog, cartea – document, un
fel de paidee, ar trebui tipărită în tiraj substanţial şi
distribuită în învăţământ. tezaurul de memorie e la
fel de preţios ca arhiva. povestea unei familii din
Bucureşti. Grecenii se încheie cu constatarea amară a
boierului demofil radu greceanu: „Bucureştii în care
m- am născut, Bucureştii în care mi- am trăit tinere-
ţea, în cetatea arhivelor statului, vorbeau sufletului.
dar când m- am întors de pe front, din prizonierat,
oraşul nu mai era acelaşi. Şi de atunci s- a schimbat
mereu. am împlinit 97 de ani. am văzut multe, am
trăit atâtea. Mă întreb: va mai vorbi vreodată oraşul
acesta sufletului?”

da. când vor conta cinstea, onoarea, bunele
maniere. deocamdată, trăim într- o lume fără manşe-
te. r

Radu Greceanu: „Bucureştii în care
m- am născut, Bucureştii în care mi- am

trăit tinereţea, în cetatea Arhivelor
Statului, vorbeau sufletului. Dar când

m- am întors de pe front, din
prizonierat, oraşul nu mai era acelaşi.
Şi de atunci s- a schimbat mereu. Am

împlinit 97 de ani. Am văzut multe, am
trăit atâtea. Mă întreb: va mai vorbi
vreodată oraşul acesta sufletului?”

Magda Ursache
„Boierii nu se plâng”
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foarte multă lume citeşte interviurile luate
de daniel cristea- enache unor scriitori
români şi postate pe portalul cultural

liternet. cu acelaşi interes este accesată revista
literară on- line literatura de azi, inventată de daniel
cristea- enache şi menţinută de el în centrul atenţiei
publicului, cu ajutorul unei armate de colaboratori
bine aleşi. cunoscutul critic literar, care în 1989 era
un necunoscut, este o prezenţă imposibil de ignorat în
literatura română de azi. Publică nu numai inter-
viuri, ci şi cărţi întregi de convorbiri cu scriitori
importanţi (octavian Paler, ileana Mălăncioiu, dan
c. Mihăilescu, Paul cornea), semnează articole de cri-
tică literară în principalele reviste literare ale ţării
(românia literară, observator cultural ş.a.), realizea-
ză emisiuni tV, vorbeşte la lansări de cărţi, susţine
discuţii şi, din când în când, polemici pe facebook, face
parte din jurii literare, îi învaţă literatură pe studen-
ţii de la litere, scrie şi publică volume de critică lite-
rară, apreciate, contestate, premiate. 

dar cine este daniel cristea- enache?
el s- a instalat decis în viaţa literară, încă de

foarte tânăr, la scurtă vreme după revoluţie, când a
început să semneze recenzii şi articole de atitudine în
diverse publicaţii. ca fiu adoptiv al lui Valeriu cris-
tea, sau pur şi simplu ca admirator al lui, daniel
cristea- enache i- a urmat exemplul în ceea ce priveş-
te modul de a face critică. 

cu o rapiditate surprinzătoare s- a desprins însă
de sub orice influenţă. n- a fost vorba de o renegare a
mentorului, ci de o afirmare hotărâtă şi armonioasă a
propriei individualităţii. Înţelegerea cuprinzătoare şi
responsabilă a fenomenului literar, asociată cu un simţ
al umorului (care ţine de o vocaţie a comunicării şi nu
de plăcerea persiflării), îl prezintă pe daniel
cristea- enache ca pe un e. lovinescu al anilor care
vin. discursul său critic, ritualizat, voluptuos, con-
strucţia de idei fără nimic greoi, adeseori graţioasă, for-
mulările de o remarcabilă expresivitate pot contribui
cu succes la relansarea interesului pentru literatură.

Începând să folosească pentru propagarea ideilor
sale literare internetul, daniel cristea enache s- a
născut pentru a doua oară. s- a născut, de data aceas-
ta, din spuma internetului, în care alţi critici şi istorici
literari văd în mod greşit un mediu ostil literaturii.

criticul este – cu alte cuvinte − un om al vremii
sale, echipat, la figurat vorbind, cu căşti, monitoare,
tastaturi şi mouse- uri, toate wireless. el se află, în tur-
nul de observaţie a literaturii române in statu nas-
cendi, douăzeci şi patru de ore din douăzeci şi patru.
foloseşte gPs- uri pentru detectarea rapidă a talente-
lor literare şi legături prin satelit pentru difuzarea
rapidă şi la mare distanţă a impresiilor sale de lectură.

o apariţie surprinzătoare (deşi aşteptată,
într- un mod tacit, de multă vreme) a constituit- o car-
tea sa consacrată lui nichita stănescu, lyrica magna.

despre nichita stănescu s- au scris nu zeci, nu
sute, ci mii de articole. În plus, i s- au consacrat şi
cărţi, emisiuni radio şi tV, filme, spectacole. dintre
toate aceste contribuţii, unele sunt indiscutabil valo-
roase, adevărate demonstraţii de virtuozitate a inter-
pretării unei opere cu un grad mare de dificultate.
totuşi, predomină reacţiile necritice, exclamative,
tentative naive de împărţire a gloriei cu un mare poet.

Prin cartea sa, lyrica magna, daniel cris -
tea- enache se opune acestei stări de lucruri propu-

nând o interpretare nouă, din perspectiva unui cititor
ultracompetent de azi. 

critici literari din aceeaşi generaţie cu daniel
cristea- cristea, care ar fi vrut, poate, să scrie ei o
asemenea carte, au reacţionat cu acreală la lyrica
magna: „Mă aşteptam ca daniel cristea- enache să- şi
compenseze lipsa de originalitate în cuprinderea
ansamblurilor prin fineţea observaţiilor analitice. n- a
fost să fie.”; „În anul de graţie 2010 el continuă să
lucreze cu un concept anacronic de poezie (ca «frumu-
seţe în sine»), pentru care orice interpretare riscă să
altereze «esenţa» inexprimabilă, inefabilă & inanali-
zabilă a operei, conducând astfel la volatilizarea func-
ţiei şi a valorii sale «estetice». să ne mai mirăm,
atunci, că eseistul preferă comentariului parafrazele
şi citatele opulente? În rest, toate celelalte lucruri
demne de reţinut în lyrica magna par emise de un
critic- ventriloc, care, deşi imită, cu grade variabile de
reuşită, vocile precursorilor săi, nu reuşeşte să- şi
găsească un timbru propriu.” (andrei terian).
chestia cu criticul- ventriloc este cu totul deplasată,
dovedind necunoaşterea cuvântului „ventriloc” (sen-
sul lui real este „un om care vorbeşte din burtă” şi nu
„unul care imită vocile altora”). dar această dovadă
de superficială cunoaştere a limbii române n- ar fi atât
de gravă dacă n- ar apărea în directă legătură cu
dorinţa de a denigra o carte foarte bună şi îndelung
aşteptată. daniel cristea- enache este primul critic
literar care scrie despre nichita stănescu fără să- l fi
cunoscut pe nichita stănescu.

este un gest frumos şi un act de curaj intelec-
tual să scrii o carte despre nichita stănescu, deşi ai
avut numai nouă ani la moartea lui. un gest frumos
pentru că înseamnă o asumare a trecutului, o situare
într- un raport de continuitate cu literatura dinainte.
alţi critici din generaţia lui daniel cristea- enache
sau mai tineri nu cunosc literatura română din
perioada antedecembristă şi, ca să nu- şi divulge
ignoranţa, o comentează lapidar- sarcastic, cu aerul că
nici nu merită mare atenţie.

...Şi un act de curaj intelectual pentru că, în
absenţa lui nichita stănescu, care semăna, cum s- a
spus pe bună dreptate, cu un zeu nordic, fascinându- i
pe iubitorii de poezie, opera lui trebuie judecată,
acum, exclusiv ca text. nu e uşor ca, refuzând o legen-
dă, să faci critică literară pur şi simplu. 

lyrica magna încântă de la prima la ultima
pagină. apare însă câte un cronicar literar care o
citeşte încruntat: „subtitlul acestui volum e eseu des-
pre poezia lui nichita Stănescu. de altfel, de- a lungul
său, daniel cristea- enache avertizează în mai multe
rânduri că avem de- a face cu o demonstraţie. se prea
poate. eu, totuşi, n- o văd. nu- i văd nici ipoteza, nici
concluzia. Punctul de pornire e un truism.”;

„În ce priveşte interpretarea propriu- zisă, sunt
foarte puţine lucruri de adăugat. daniel cristea-  ena-
che ne face părtaşi la eşecul său. Îşi propune să desci-
freze poezia lui nichita stănescu, are senzaţia că, pe
spaţii largi, reuşeşte asta, însă se recunoaşte învins,
renunţând, preţ de câteva clipe, la trufie.”; 

„Mai îngrijorător însă cât de simplist se
dovedeşte felul în care cristea- enache înţelege actul
interpretării. (Mai ales al interpretării de poezie.) ca
pe o translare din limbajul specific al acesteia în lim-
bajul comun!” (cosmin ciotloş).

trebuie să fii insensibil sau rău intenţionat ca
să nu te bucuri de prezenţa în literatura română de
azi a lui daniel cristea- enache. Într- un moment de
agitaţie a spiritelor, mai degrabă periculoasă decât
productivă, şi de confuzie a valorilor, el îşi face
surâzător- conştiincios datoria, citind sute de cărţi,
evaluându- le cu luciditate, ironizând într- un stil ele-
gant mistificările. este un spirit constructiv (ceea ce
nu înseamnă că spune un da mecanic în orice situa-
ţie) şi incoruptibil. 

nu seamănă aproape deloc cu alţi critici afir-
maţi după 1989. În marea lor majoritate, colegii lui de
generaţie au o nerăbdare indecentă, vecină cu isteria,
de a- şi face un nume şi o plăcere stranie, vinovată, de
a macula prestigii. În mod surprinzător (şi ruşinos)
intransigenţa lor distructivă se asociază cu opor -
tunismul. daniel cristea- enache îşi face datoria calm
şi responsabil, cu sentimentul continuării a ceea ce
s- a realizat până în prezent în literatura română şi, în
acelaşi timp, fără grija de a- i flata pe oamenii zilei.
este solidar cu generaţia sa, dar solidar cu discernă-
mânt, mizând sincer pe cei mai talentaţi reprezen-
tanţi ai ei. această atitudine judicioasă, departe de a- l
condamna la un stil convenţional şi plicticos, generea-
ză – spre consternarea celor care joacă totul pe cartea

teribilismului – texte captivante, de o indiscuta-
bilă originalitate. explicaţia constă în spiritul
critic de mare fineţe şi în excepţionalul talent
literar cu care este înzestrat daniel cristea- ena-
che. 

lider de opinie în lumea literară, influent
aşa cum era nicolae Manolescu odinioară, daniel
cristea- enache nu are nevoie să provoace un
scandal literar ca să se facă auzit. el adoptă o ati-
tudine corectă faţă de istoricul receptării fiecărui
scriitor. nu ignoră, nu neagă şi nici nu ia ca
adevăr incontestabil ce s- a scris înaintea lui pe
aceeaşi temă. 

aflat în plenitudinea afirmării, curtat de
scriitori din toate generaţiile (şi antipatizat vio-
lent de cei care constată că nu poate fi manevrat),
criticul comentează în stilul său literatura
română de azi. cineva s- ar putea întreba: în ce
constă stilul lui daniel cristea- enache? se poate
vorbi deja, în cazul său, de un stil?

răspunsul este afirmativ. criticul profe-
sează, înainte de orice altceva, un optimism al
comunicării, care îi iluminează textele. el pleacă

de la prezumţia de bunăcredinţă a contemporanilor
săi, li se adresează cu convingerea că toţi iubesc lite-
ratura şi o înţeleg. ironia sa fină se îndreaptă împo-
triva unor prejudecăţi pe care le au, poate, şi mulţi
dintre cititori, dar pe care ei le abandonează pe loc,
tocmai ca să fie la înălţimea aşteptărilor criticului.

În evaluarea unui text daniel cristea- enache
este decis şi eficient, inspirând un sentiment de
siguranţă (ascultându- l sau citindu- l îţi este clar că se
pronunţă un expert). dar aceasta nu înseamnă că se
mulţumeşte vreodată cu prima impresie. citeşte şi
reciteşte textul literar, îl priveşte din toate unghiuri-
le posibile, aşa cum răsuceşti între două degete un
diamant ca să- i vezi irizaţiile fiecărei faţete. În plus ia
în considerare, fie şi pentru a contrazice, opiniile alto-
ra. dacă vreuna îl convinge o adoptă cu plăcere, ştiind
că are rezerve inepuizabile de originalitate şi că nu
trebuie să nege maniacal tot ce au spus predecesorii
săi numai ca să se impună.

În plus, îşi păstrează mereu umorul, un umor de
idei, de bună calitate, care face mai uşor de suportat
autoritatea lui înnăscută. când vorbeşte despre o
carte în faţa unei săli pline, toţi cei prezenţi se lasă
cuceriţi de farmecul lui, simţind că intră în complici-
tate cu el, că sunt şi ei inteligenţi şi că proştii se află
în altă parte (eventual în alte săli, în faţa cărora vor-
besc alţi critici). r

Alex Ştefănescu
Daniel Cristea-Enache – 
criticliterar.ro

n Literatura română după o revoluţie

Daniel cristea-enache

Este un gest frumos şi un act de curaj
intelectual să scrii o carte despre

nichita Stănescu, deşi ai avut numai
nouă ani la moartea lui. Un gest

frumos pentru că înseamnă o asumare
a trecutului, o situare într- un raport

de continuitate cu literatura dinainte.

cu familia Şi motanul
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umanismul este încă la modă. atât în
forma sa literară, cât mai ales în cea
socială. Şi în ambele rămâne,
adeseori, haina în care s- a îmbrăcat

micul cerşetor pentru a se juca, o vreme, de- a regele.
Pe de altă parte, există şi un alt tip de umanism, cel

mai aproape de pielea întoarsă către viscere decât
către validările sale exterioare şi care nu este nici pe
departe atât de comod ca cel dintâi, fiind mai uşor de
captat de către discursul literar decât de cel social.
Pentru că nu este comod. Prin comoditate înţelegând
distanţa minimală sau care nu pune probleme de
depăşire a zonei de confort dintre sine/receptor şi
cunoaşterea general acceptată a
lumii, cu idealurile sale încorpora-
te. literatura este foarte frecvent
locul în care se produc discursurile
acestui al doilea soi de umanism,
aflat în conformitate cu variaţia sa
impresionantă internă. cele două
umanisme nu se înţeleg mereu
bine, ba chiar obişnuiesc să dezvol-
te conflicte prin care îşi dispută
dreptul la legitimarea prin acest
cuvânt. se pare însă că în literatu-
ră anumite dezertări de la uma-
nismul standard(izat) sunt mai
uşor tolerate. 

Într- adevăr, cum altfel, decât
în context literar, s- ar putea vorbi
despre umanism în cazul romanu-
lui din 1964 al scriitorului japonez
Kenzaburō Ōe, laureat al premiu-
lui nobel în 1994. umanismul este
un concept frecvent vehiculat în
receptarea critică a acestui roman
şi a lui Ōe, în general. romanul
prezintă câteva zile din viaţa unui
tânăr de 28 de ani, auto- poreclit
Bird, care află că este tatăl unui
copil cu mari probleme de sănăta-
te, mai exact procesul de respinge-
re a unei paternităţi defectuoase
urmat de alte două procese mai
puţin puse în lumină prin naraţiu-
ne, dar fundamentale pentru sensul dorit al romanu-
lui: cel de negociere şi procesul de acceptare. Bird
visează să plece în africa, îşi cumpără cărţi şi studia-
ză hărţi cu africa, a avut, în trecut, probleme grave
de dependenţă maniacală de alcool. nu se vorbeşte
foarte mult despre mulţumirea familială. are o rela-
ţie oarecum distantă cu părinţii soţiei sale. copilul
lui Bird este ceea ce puţini părinţi îşi imaginează că
ar putea fi copilul lor. un anti- copil, o imagine a
suferinţei, a urâţeniei, a non- sensului (coşul
conţinându- l este o groapă goală, săpata degeaba, p.

71). capul îi este bandajat, enorm, cu creierii ieşiţi,
cu ochii mici. imaginea care îi vine în minte când îl
vede şi care persistă pe tot parcursul întâlnirilor cu
copilul sau în timp ce se gândeşte la el este a unui
rănit pe un front întunecat şi însingurat, necunoscut
lui, cu capul bandajat ca al lui apollinaire. Bird este
de acord cu doctorul că cel mai bine ar fi ca acest
copil să moară repede, dar situaţia se complică
atunci când copilul este transferat la alt spital şi cei
de acolo încearcă să îl salveze. Bird negociază cu
unul dintre doctori să îl lase să moară, dându- i apă
cu zahăr, iar când vede că planul său eşuează, aran-
jează cu un medic obscur să îşi eutanasieze copilul în
clinica acestuia. În tot acest timp, trăieşte alături de
himiko, o fostă colegă de facultate al cărei soţ s- a
sinucis şi care practică amorul contra cost, experien-
ţe sexuale liminale, încercând, în acest fel, să uite de
frica de copilul monstruos (numit astfel în repetate
rânduri). frică ontologică, de statut (să fii părintele
unui asemenea om), frică socială, frică personală
(năruirea idealului africii). 

să facem un exerciţiu de imaginaţie simplu. să
ne închipuim că povestea lui Bird, o poveste cuprin-
zând sexualitatea cu tendinţă de deviere de la nor-
malitate – cel puţin în acord cu o etică occidentală –
ca activitate defulatoare a angoasei de a fi părintele
a- normal, prin transmisiune inversă, tentativele de
lichidare a copilului monstruos, non- coincident cu
idealul copilului perfect, dar, mai ales, non- coinci-
dent cu firescul, şi o poveste în care părintele de gen
masculin trece cu o lejeritate incredibilă peste senti-
mentele celuilalt părinte, de gen feminin, preocupat
aproape exclusiv de propria persoană, ar apărea
într- o rubrică din revistele mondene ce prezintă rela-
tări ale unor experienţe personale. câtă empatie ar
trezi cel care îşi lasă consoarta pe patul de spital şi
copilul hrănit cu apă în loc de lapte pentru a se deda
unor excese sexuale? În ce fel ar fi evaluate ca uma-
nism fuga egoistă, oricât de estetic- tanatică, a lui
Bird de responsabilitate şi, de cealaltă parte, asuma-
rea puterii de decizie cu privire la viaţa copilului şi
la cunoaşterea celei care a dat naştere copilului.
chiar şi finalul, de întoarcere către copilul pentru
care simte mai degrabă o datorie amestecată cu
milă, într- o acceptare de iz existenţialist a situaţiei
critice ca situaţie personală, de câtă consideraţie ar

beneficia din partea publicului? există, negreşit, un
dublu standard al judecării unor comportamente şi
al încadrării în umanism. Într- un fel stau lucrurile
cu taţii literari care- şi renegă copilul diform, sau
sunt pe cale să o facă, oricât de inspiraţi biografic ar
fi taţii respectivi, şi într- altfel cu taţii din realitatea
înconjurătoare, care urăsc, dezamăgesc pe cei din
familie şi visează în secret să se desprindă de obliga-
ţii sociale. sigur, aceasta din mai multe motive. unul
dintre ele, de mare însemnătate, este tocmai puterea
cuvântului. tatăl ce şi- ar povesti experienţa într- o

revistă mondenă ar avea, cel mai probabil, într- o
măsură mai redusă inteligenţa exprimării prin lim-
baj şi a transcenderii stereotipului sau a trivialităţii
faptice. 

un exemplu care poate ajuta şi mai mult la
înţelegerea acestui dublu standard este povestea
spotului publicitar al companiei secom, intitulat
urăşte- ţi băieţelul. În cadrul acestuia, mama unui
copil autist mărturiseşte sentimentele ambivalente
pentru copilul pe care nu îl poate stăpâni, ce, special
în felul său, îi afectează viaţa într- un mod iremedia-
bil şi nu întotdeauna pozitiv. sunt numeroase aspec-
te de discutat în legătură cu acea campanie ce are
multe puncte slabe, în ciuda încercării de a demitiza
maternitatea atotputernică şi ideea de fericire
inclusă în orice relaţie părinte- copil. de reţinut este
însă că spotul a fost interzis, campania oprită şi com-
pania sancţionată (2012). Printre argumente: afecta-
rea imaginii şi demnităţii persoanelor cu dizabilităţi.
copilul lui Bird este şi el o astfel de persoană. doar
că lui Bird, ca personaj, şi autorului, le este îngăduit
să- şi exprime trăirile mustind de sentimente negati-
ve, de revoltă, teamă, disperare. de asemenea, lecto-
rului i se permite să aibă complicităţi pasagere sau
totale cu atitudinile lui Bird, să le exorcizeze, în
final, de riscul lor de mizerie pentru a accede la un
alt fel de umanism, după chipul şi asemănarea omu-
lui, nu a ideologiilor despre om. 

totuşi, discuţia noastră mai poate continua. În
ce măsură se poate afirma despre o experienţă per-
sonală că este complet, în totalitate, definitiv ferită
de ideologia umanismului? titlul romanului indică
particularizarea accentuată, dorinţa de a nu trans-
gresa graniţa personalului, a unicităţii. În acest
sens, cam orice fel de conţinut al experienţei este sal-
vat de justificarea unei coerenţe în acord cu normele
externe. Problema care apare la romanul lui Ōe pare
a fi tocmai emergenţa (nu şi instalarea) normei sus-
ceptibile de a da naştere unui umanism superficial,
ci nu consolidarea în jurul unei norme literar- perso-
nale. hernia cerebrală a copilului se dovedeşte o sim-
plă tumoră benignă, extirpabilă, extirpată atunci
când Bird fuge cu el, răzgândindu- se să îl ducă la
clinica ce l- ar fi scăpat definitiv de monstru. Bird se
apropie de copil în drumul său cu maşina, simte că
acesta are nevoie de el, trezeşte în el un instinct de

protecţie, dacă nu (încă) patern şi
sfârşeşte prin a- şi asuma copilul ca
viitor al său. Poate fără un astfel
de final nici lui Ōe şi nici
romanului său nu li s- ar mai fi
împrumutat umbrela generoasă a
umanismului, iar egoismul tranzi-
toriu şi sexualitatea paliativă s- ar
fi închis asupra lor însele, funcţio-
nând etic, nu post sau ca necesita-
te, ca instrument al unei etici ce
nici nu le include. dar ce chin tre-
buie să fi fost pe bietul nostru per-
sonaj, exilat inclusiv din propria sa
poreclă, nu când s- a hotărât să
inverseze idealul african şi să devi-
nă ghid la el în ţară, ci în acel
moment când s- a oglindit în ochii
înceţoşaţi ai micuţului. În fond,
toate atracţiile către umanismul
facil se văd simultan ocolite, res-
pectiv plătite, la aceste ultime
cuvinte ale romanului ce pun în
scenă atât speranţa, cât şi o
înstrăinare ontologică ce nu se
poate reduce la clişee umaniste:
„Încercă să- şi reflecte chipul în
ochii copilului. oglinda lor era de
un cenuşiu adânc, translucid, şi
începuse să reflecte o imagine atât
de măruntă, încât Bird nu putu
să- şi dea seama de cum va arăta

noua lui faţă. avea să se uite în oglindă de îndată ce
ajungea acasă” . ar fi de dorit, din atâtea puncte de
vedere, ca o astfel de experienţă personală să
rămână literară. r

■ Kenzaburō Ōe, O experienţă personală,
traducere din japoneză şi note de Roman
Paşca, prefaţă de Rodica Grigore, Editura Art,
Bucureşti, 2012

Câtă empatie ar trezi cel care îşi lasă
consoarta pe patul de spital şi copilul
hrănit cu apă în loc de lapte pentru a
se deda unor excese sexuale? În ce fel

ar fi evaluate ca umanism fuga
egoistă, oricât de estetic- tanatică, a
lui Bird de responsabilitate şi, de

cealaltă parte, asumarea puterii de
decizie cu privire la viaţa copilului şi

la cunoaşterea celei care a dat
naştere copilului.

Adriana Teodorescu
O experienţă personală. 
Literară, neapărat literară
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se împlinesc 90 de ani de la naşterea lui
george Munteanu (1924 -  2001), unul
dintre cei mai buni critici şi istorici
literari pe care i- am avut după al

doilea război Mondial. s- a născut la Bravicea,
orhei, în Basarabia, la 14 aprilie 1924, în familia de
ţărani xenia şi simion Munteanu. cursurile primare
le- a urmat în satul natal, apoi avatarurile istoriei,
după 28 iunie 1940, l- au adus la cluj, unde a urmat
Şcoala normală, liceul (ambele absolvite în 1946) şi
facultatea de litere şi filosofie a universităţii

clujene (licenţa în 1950), avându- i ca profesori pe i.
Breazu, dimitrie Popovici, liviu rusu, d.d. roşca şi
lucian Blaga. din 1951, a străbătut o carieră univer-
sitară temeinică, mai întâi la cluj, apoi la universi-
tatea din Bucureşti, din 1960, specializat în epoca
Marilor clasici. teza de doctorat (susţinută în 1973)
va deveni una dintre cele mai emblematice cărţi de
eminescologie din toate timpurile, construită pe con-
ceptul elaborat de el, cel al biografiei interioare,
moment înnoitor prin raportare la celebra Viaţă a lui
mihai eminescu din 1932 a lui g. călinescu: Hype-
rion 1. Viaţa lui eminescu. (o ediţie postfaţată de
mine va apărea, postum, în 2002, la editura Ştiinţa,
col. „opera aperta”, chişinău). Prin această a doua
ediţie a cărţii, george Munteanu se reîntoarcea,
tardiv, ce- i drept, în locurile de obârşie, pe care nu
le- a uitat toată viaţa.

a debutat editorial cu o micromonografie dedi-
cată colosului basarabean Bogdan Petriceicu hasdeu
(B.p. Hasdeu, 1963). deşi nu prea întinsă, opera lui
de istoric şi critic literar se caracterizează prin rigoa-
rea informaţiei, prin viziune doctrinară personală
asupra fenomenului literar (am amintit deja de con-
ceptul de biografie interioară), prin supunere la
obiect, cu năzuinţa ibrăileano- călinesciană a unei
critici complete, multidisciplinară şi interdisciplina-
ră, cu o reală disponibilitate spre polemică urbană,
deschisă, constructivă. opera lui cuprinde următoa-
rele cărţi: B.p. Hasdeu (1963), atitudini (1966),
Hyperion 1. Viaţa lui eminescu (1973), Sub semnul
lui aristarc (1975), Introducere în opera lui Ion
Creangă (1976), Istoria literaturii române, i, epoca
marilor clasici (1980, ediţia a ii- a, în două volme,
apărută la galaţi, editura Porto- franco, 1994), emi-
nescu şi eminescianismul (1987), eminescu şi antino-
miile posterităţii (1998). 

după apariţia cărţii mele eminescu –
dialectica stilului, 1984, m- am bucurat de admirabi-
la lui prietenie, considerându- mă un vrednic conti-
nuator al său. Ştiu, din convorbirile încinse cu prile-
jul unor drumuri în capitală, în primitoarea locuinţă
din Poiana cernei nr. 6, că se mândrea cu originea sa
basarabeană. ca şi în cazul lui Paul goma, provenit
din acelaşi ţinut al orheiului (satul Mana), george
Munteanu a trecut prin ostilitatea istoriei, a condi-
ţiei de basarabean refugiat în patria- mamă, dar
care, la rându- i a fost sub talpa ocupantului sovietic.
au fost vremuri dintre cele mai ingrate pentru intra-
rea tinerilor în viaţa spirituală, cu atât mai mult, cu
cât george Munteanu avusese norocul să se instru-
iască în vechiul liceu românesc şi în anii când uni-
versitatea încă mai era o veritabila alma mater. e

suficient să spun că viitorul istoric literar a fost dis-
cipolul cunoscutului eminescolog dimitrie Popovici,
care i- a insuflat nu numai pasiunea pentru emines-
cu, dar şi rigoarea cărturărească universitară.

Încă din facultate, s- a simţit ataşat de mişca-
rea literară clujeană, debutând în almanahul lite-
rar, organ al uniunii scriitorilor, editat din 1949 şi
devenit, din 1954, revista Steaua. aici, va lucra el
însuşi ca redactor (1956 -  1960) sub şefia altui basa-
rabean, poetul a. e. Baconsky, secretar general de
redacţie fiind aurel rău (ulterior, redactor- şef).

după un debut mai puţin semnifi-
cativ, este unul dintre cronicarii
literari ai revistei şi critic de „ati-
tudine”, în sensul că alături de a.
e. Baconsky, îndeobşte, şi de alţi
tineri ai grupării imprimă revistei
ceva din temperamentul său de
luptător, susţinând depăşirea ca -
noanelor restrictive ale realismu-
lui socialist, în numele unei
modernizări cu deschideri europe-
ne. astfel, Steaua devine, în anii
’50, o mişcare culturală atipică,
fapt care nu a întârziat să producă
reacţia paznicilor ideologici ai par-
tidului. e suficient să precizez că
la Steaua se scria altfel decât în
restul ţării despre eminescu sau
despre g. Bacovia, încă nume
tabu, pe atunci. Marian Popa, în
monumentala sa Istorie a literatu-
rii române de azi pe mâine (2001),
consideră acei ani drept cei mai
fructuoşi şi mai îndrăzneţi din
cariera lui george Munteanu, care
îndrăzneală, însă, va duce la des-

trămarea grupării, prin măsuri represive, soldate cu
mutarea indisciplinatului din cluj la revista Con-
temporanul. chiar şi când va îmbrăţişa cariera uni-
versitară, „va fi unul dintre cei mai criticaţi atunci
când se va ordona reîngheţarea
ideologică şi i se va bloca practic
accesul la actualitate, o dată cu
mutarea la Bucureşti.”1 al doilea
volum al său, cu titlul semnificativ
atitudini (1966), este considerat
de acelaşi aspru judecător al epocii
comuniste, Marian Popa, ca fiind
bilanţul „pentru perioada cea mai
bună a vieţii sale”. de altfel, „blo-
cajul” de care vorbea Marian Popa
îl va urmări întreaga viaţă, nu
numai din partea ideologiei ofi -
ciale, dar şi a unor colegi sus- puşi,
prin oportunism, în ierarhia uni-
versitară. a fost, peste trei decenii,
titular strălucit al cursului despre
marii clasici, la universitatea
Bucureşti, experienţă valorificată
în cea de a doua lucrare funda-
mentală a sa – Istoria literaturii
române. epoca marilor clasici
(1980). Prima, dincolo de debut,
este, desigur, Hyperion I. Viaţa lui
eminescu (editura Minerva,
Bucureşti, 1973), teza de doctorat.
după un „stagiu de «marginalizare»”, cum va
mărturisi într- un interviu acordat lui nicolae
rotund (tomis, 1991), trimis, adică, să predea un
curs de limbă şi literatură română în china, la
întoarcere, îşi găseşte catedra ocupată, încât, dez-
gustat, îşi va cere pensionarea înainte de vreme, în
februarie 1989. „după decembrie `89 – zice ironic în
pomenitul interviu – am fost rechemat într- un târ-
ziu, adică în vara lui 1990. aşa, într- o doară… cică
eram vrednic să conduc «doctorate» şi să predau –
plătit cu ora – un curs generalo- pirpiriu la proaspăt
revopsita facultate de ziaristică moştenită de la
răposata academie «Ştefan gheorghiu». Pentru
«marii clasici» se găsiseră de cu vreme înlocuitori.
de! am trăit de- o vreme sub zodia «înlocuitorilor»: de
cafea, de priceperi etc. am acceptat doar conducerea
de doctorate, însă, băgând de seamă ce «onoare» se
consideră că mi s- a făcut cu asta, nu voi întârzia să
mă recuz.”

În ultimii ani ai vieţii, george Munteanu a pre-
ferat să predea cursul despre marii clasici la univer-
sitatea „hyperion” din Bucureşti, visând la realiza-

rea mai vechiului său proiect: înfiinţarea institutu-
lui „eminescu”, după modelul institutului „goethe”
din germania, cu editarea unei reviste de cercetare
eminescologică. ironie, desigur, fiindcă tocmai se
dezlănţuise o nouă campanie anti- eminescu, tot atât
de bizară ca în anii ocupaţiei sovietice. Ba poate
chiar mai stranie şi mai violentă. el a simţit cum
cercul se închide printr- o ciudată simetrie a celor
două zile „revoluţionare” din istoria noastră moder-
nă: 23 august 1944 şi 22 decembrie 1989 (simetrie
care fundează şi marea Istorie a lui Marian Popa). În
consecinţă, a început ca autor de atitudini şi a sfâr-
şit ca autor de atitudini, descinzând cu aceeaşi verti-
calitate în arenă spre a apăra, atât împotriva apolo-
geţilor, cât şi a denigratorilor, memoria lui emines-
cu. e vorba de ultima lui carte încredinţată tiparu-
lui: eminescu şi antinomiile posterităţii, un veritabil
testament spiritual2.

s- a stins din viaţă la 28 octombrie 2001. fără
zgomot. Încât, spre neputincioasă revoltă, am aflat
despre moartea lui abia peste vreo lună. dar ştiu că
era „pregătit” s- o facă, aşa, fără zgomot. Într- o scri-
soare din 11 iulie 1999, comentând cartea mea dubla
sacrificare a lui eminescu, se mărturisea în acest fel
uimitor: „subiectiv vorbind, m- a impresionat (în
amintita carte, n. n.) în chip particular discutarea
tratamentului la care supunea eminescu cuvintele.
Şi de ce s- a întâmplat aşa? fiindcă, de o vreme, eu
experimentez – fără vrere anume – cum se poate
gândi fără cuvinte ori alte elemente de semiotică
omenească. am momente când observ că mă ţin în
punctul genetic al gândirii, minunându- mă de puri-
tatea ei, în comparaţie cu stadiul următor, când
îmbracă «mantaua arvintească» a cuvintelor. Prin
asemenea experiment, probabil nu diferit de gândi-
rea yoghinilor, eu unul simt că mă pregătesc în cel
mai natural mod de călătoria spre «dincolo», de tre-
cerea de la terestricitate spre cosmicitate. eminescu,
atunci când păşea în anticamera scrisului, cu sigu-
ranţă că un asemenea mod al gândirii practica”.

În bogata corespondenţă pe care am purtat- o
cu el din 1984 până în 1998, mi- a mărturisit că Hype-
rion I. Viaţa lui eminescu era doar primul volum
dintr- un uriaş ansamblu eminescian alcătuit din
şase volume. cred că n- a mai valorificat editorial din
acest proiect decât unul dintre volume, în eminescu
şi eminescianismul (1987). celelalte patru au rămas
nefinalizate, el asigurându- mă că existau deja elabo-
rate, în linii generale. doamna doina Munteanu,
soţia criticului, mi- a exprimat îndoieli asupra aces-
tor manuscrise, precizând, în schimb, că a lăsat în
manuscris un bogat jurnal publicabil la zece ani de
la moarte. sper ca în acest an să poată fi încredinţat
publicităţii. r

1 Marian Popa, Istorie a literaturii române de
azi pe mâine, i, fundaţia „luceafărul”, Bucureşti,
2001, p. 1092.

2 george Munteanu, eminescu şi antinomiile
posterităţii, editura albatros, Bucureşti, 1998.
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Cum se livrează opiniei publice 
„informatorii” 

recent, două analize, convergente, au contes-
tat acuzaţiile de colaborare cu securitatea ca poliţie
politică aduse lui Mircea iorgulescu. una este
cercetarea pe care am publicat- o în două numere ale
româniei literare, din 13 şi 20 februarie a.c.: „com-
promiterea lui Mircea iorgulescu: responsabilităţi”
(i- ii). cealaltă, pronunţarea Îccj prin care a fost
respinsă acţiunea de constatare a cnsas. o drepta-
te „târzie”, sau „tardivă”, cum au calificat- o unii
comentatori. acuzaţiile circulaseră de peste 10 ani,
afectând viaţa şi imaginea postumă a apreciatului
critic literar. compromiterea a început cu adresele
din 2003 şi 2004 prin care preşedintele colegiului
cnsas de atunci, gheorghe onişoru, îl anunţa pe
Bujor nedelcovici că „identitatea informatorului cu
nume conspirativ «dorin»” (respectiv „Mirel”) ar fi
Mircea iorgulescu. Ştirea s- a răspândit rapid, cel
puţin în lumea culturală. a fost amplificată de pole-
micile stârnite de acuzaţii, apoi prin preluarea entu-
ziastă a acţiunii de constatare a colaborării a cnsas
în 2009. 

ceva asemănător s- a întâmplat cu Ştefan aug.
doinaş, tot în 2003, la un an după moartea poetului.
În urma solicitării dosarului deschis pe numele său,
adrian Păunescu, bardul lui nicolae ceauşescu, a
primit de la cnsas un document care îl declara pe
doinaş informator. Păunescu a anunţat în plină
şedinţă de senat că doinaş a colaborat cu securita-
tea. Şi în ce termeni: „e straniu că un mare scriitor
[…] a ajuns în situaţia… de a- şi exercita talentul
literar şi de a- şi obţine o parte din banii pentru exis-
tenţă făcând turnătorie la adresa unor colegi mai
tineri”. faptul că eticheta fusese pusă de Păunescu
din înalta poziţie căpătată după o carieră politică, nu
mai puţin jenantă decât cea de promotor al cultului
personalităţii, a produs pe moment mefienţă faţă de
cele afirmate. dar acuzaţiile au revenit curând, de
această dată din interiorul cnsas. 

Greşeala CnSAS la anunţarea 
identităţii „informatorilor”

care era legitimitatea cnsas să- i califice în
anul 2003 pe iorgulescu şi doinaş „informatori”?
conform regulamentului de funcţionare şi organiza-
re a cnsas din anul 2000, persoana care- şi solicita
dosarul aflat în arhiva cnsas avea dreptul „să i se
comunice identitatea persoanelor care au contribuit
cu informaţii la completarea dosarului personal”.
direcţia de investigaţii era datoare să stabilească
numele reale din spatele celor conspirative, iar
cnsas urma să comunice solicitantului, Bujor
nedelcovici, că persoana cu numele de cod „dorin”

din dosarul său are numele real Mircea iorgulescu.
respectiv, Păunescu avea de aflat că „gogu ivan” din
documente se numeşte Popa Ştefan (Ştefan aug.
doinaş). or, preşedintele instituţiei nu a transmis
doar numele real al celor despre care documentele
susţin a fi dat informaţii. ci a folosit sintagma „iden-
titatea informatorului”, sugerând petentului că
cnsas ar fi stabilit că este vorba de un colaborator.

a contribui cu informaţii într- un dosar perso-
nal nu este acelaşi lucru cu a fi informator. legile
care au reglementat procesul deconspirării au folosit
termenul „colaborator”. când se referă la informa-
tori, cnsas îi are în vedere pe colaboratorii organe-
lor de securitate, persoanele care „denunţau activita-
tea sau atitudinile potrivnice regimului totalitar
comunist” afectând astfel drepturile şi libertăţile
semenilor. că este vorba despre informatori/ colabo-
ratori nu poate fi hotărât în mod oficial decât prin
votul colegiului. Şi tot rămâne ca instanţele să îi
confirme opinia. or, adresele trimise petenţilor nu
au fost supuse acestor proceduri. directoarea direc-
ţiei de investigaţii transmitea preşedintelui cnsas
materialele de arhivă şi opinia sa, iar ultimul semna
documentul care urma să facă rapid înconjurul lumii
jurnalistice şi literare: am găsit încă o persoană
odioasă.

În acest fel, adresele cnsas- ului care vorbeau
despre „identitatea informatorului” fără o decizie
statutară a colegiului au încălcat legislaţia decon-
spirării. ele au trimis petenţilor un mesaj care nu
putea fi stabilit decât prin derularea procedurilor
legale complete. Practica a reflectat confuzia apara-

tului şi conducerii cnsas: dacă cineva a vorbit cu
un ofiţer, sau doar apare că a vorbit, şi i s- a dat un
nume conspirativ, înseamnă că cel în cauză a făcut
poliţie politică. ar fi fost deci un instrument al secu-
rităţii. din adresă în adresă, mentalitatea a fost
transmisă opiniei publice şi a făcut victime pe bandă
rulantă. 

implicaţiile erorii de procedură se văd astăzi în
cazul lui Mircea iorgulescu. În 2003 şi 2004, cnsas
a comunicat că literatul este informator, deşi cole-
giul nu votase nicio hotărâre în acest sens. cnsas a
repetat calificativul în anul 2009 prin acţiunea de
constatare. dar în 2014, iccj a anulat acţiunea
consiliului. Prin hotărâre juridică, aprecierea că
Mircea iorgulescu ar fi fost informator în sensul legii
a fost infirmată. ce facem atunci cu adresele preşe-
dintelui gheorghe onişoru din 2003 şi 2004? ele
sunt acte oficiale care, conform unei decizii judecăto-
reşti, au falsificat statutul persoanei aducându- i lui
iorgulescu daune. ca şi lui Ştefan aug. doinaş şi
multor altora. orice persoană care a descoperit că a
fost numită informator într- un document oficial al
cnsas fără acoperire procedurală este îndreptăţită
să deschidă un proces şi să ceară instituţiei daune.

Implicarea angajaţilor CnSAS 
în campania împotriva lui 
Ştefan Augustin Doinaş

inocularea ilegitimă a ideii că unele persoane
sunt informatori întrucât apar cu nume conspirative,
prin adrese trimise solicitanţilor, reprezintă doar o
faţetă a situaţiei. cealaltă a constat în implicarea
directă a unor angajaţi ai cnsas în campanii de
acuzaţii. o acţiune grea prin consecinţe l- a vizat pe
Ştefan aug. doinaş. după declaraţiile lui adrian Pă -
unescu, pe 26 noiembrie 2003, la clubul Prometheus,
în seria Întâlnirilor româniei literare, nicolae
Manolescu a moderat o întâlnire unde câţiva membri

Gabriel Andreescu
Greşeli ale CNSAS care au făcut victime. 
Cazul Ştefan Aug. Doinaş
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aDrian marinocezar ivănescumircea iorgulescu



ai colegiului cnsas au insistat să- i pună lui Ştefan
aug. doinaş eticheta de turnător. citez din Mircea
dinescu: „Pentru doinaş, povestea cu Păunescu este
cea mai suavă dintre turnătoriile lui…”; „…reperul
moral, vechiul dumneavoastră prieten şi al meu,
turna din gros pe colegii lui…”; „unul din turnători
era şi Ştefan aug. doinaş”. andrei Pleşu a apăsat şi
el pe cuvântul stigmatizator: „a existat un fel de
lume, un tip de univers în care doinaş făcea turnăto-
rii”. horia Patapievici a dat verdictul în termenii
legii: „a fost colaborator”, dar l- a nuanţat: „dar şi
teribil de agresat de urmăririle securităţii”. eseistul
a dat citire unui document „destul de dramatic”,
referatul unui ofiţer care susţinea că doinaş ar fi
furnizat „materiale de valoare în care au fost prezen-
tate unele materiale informative care au fost folosite
în două acţiuni informative care au fost închise prin
arestarea elementelor: haralambie grămescu şi ion
negoiţescu. În 1961 ion negoiţescu a fost arestat”. 

Infracţiune cu aplomb
Pentru opinia publică, declaraţiile acuzatoare

aveau greutate datorită faptului că proveneau de la
o instituţie cu atribuţii în gestionarea arhivei secu-
rităţii. afirmaţiile despre „turnătoriile” lui doinaş

puteau fi „adevăr” doar după stabilirea naturii lor
prin procedurile dictate de lege. unele din declaraţii-
le lui doinaş erau exonerate (cele din anchete, anga-
jamentul în condiţii de detenţie), ori s- ar fi putut
dovedi fals atribuite prin raportare la ansamblul
documentelor. un exemplu: în referatul citat de
Patapievici unde lt. ionescu făcea referiri la aresta-
rea lui haralambie grămescu şi a lui ion negoiţes-
cu, acesta enumerase „contribuţiile” lui doinaş pen-
tru ca superiorii să accepte reintegrarea poetului în
viaţa literară. Patapievici nu a citit însă celor pre-
zenţi adnotarea atât de relevantă a Şefului direcţiei,
col. n. Budişteanu, care adăugase cu creionul pe
referat: „nu sunt de acord. consider că lt. ionescu
Ştefan nu cunoaşte suficient întreaga istorie a
acestui agent dacă poate să- l caracterizeze ca sincer
şi obiectiv”. 

situaţia explică de ce verdictul de informator/
colaborator este stabilit prin proceduri implicând
mai multe persoane. or, bârfind în public pe margi-
nea dosarelor lui doinaş, cei patru membri ai cole-
giului cnsas încălcau prevederi ale legii pentru
care pedeapsa era cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.
autorii nu au ajuns în spatele gratiilor, ci au fost
aplaudaţi, iar campania de denaturare a personali-
tăţii poetului, în care episodul de la clubul Promet-
heus a jucat un rol cheie continuă şi astăzi. răul a
fost făcut în principal atunci, în 2003, prin acuzaţii-
le venite din interiorul cnsas, contrare obligaţiilor
la confidenţialitate. crearea de informatori prin
„bârfa” membrilor colegiului s- a desfăşurat fără
nicio încercare oficială de a pune capăt acestei acti-
vităţi în sfidarea legii. o descoperim în măr-
turisirea criticului literar gelu ionescu.
acuzaţiile la adresa lui doinaş, scrie el, i- au
produs iniţial perplexitate. or, afirmă
criticul astăzi, „dacă nu mi- ar fi spus- o chiar
horia Patapievici, aş fi putut crede, fără
nicio precauţie, că e o calomnie”. 

Venind de la un membru al colegiului,
alegaţiile, iată, au convins. dezvăluiri asu-
pra propagării de zvonuri de către membri
ai colegiului şi direcţiei de investigaţii
apar însă rar. În câteva cazuri, putem bănui
autorii. este desigur transparent pentru
cunoscători cu cine a vorbit Vladimir tismă-
neanu „pe linia cnsas”, acea persoană
„specializată în cercetarea dosarelor de
informatori”, meritând preţuirea lui „pen-
tru onestitate şi competenţă”, care l- a asigu-
rat că adrian Marino era informator. este
aceeaşi persoană care, alături de un alt spe-
cialist în arhive, îl asigura pe dorin tudo-
ran că tot colaborator a fost şi fostul disi-
dent Mihai Botez.

Schimbarea de procedură şi 
de atitudine. Prezumţia de
nevinovăţie

odată cu schimbarea legislaţiei în
2008, s- au schimbat şi procedurile de adre-
sare către petenţi. Motivaţia nu pare să fi
fost schimbarea prevederilor în materie,
căci sub acest aspect noile formulări sunt
aproape identice, ci mai ales conştientizarea
faptului că ar fi de dat mai multă atenţie
regulilor. adresele trimise lui dorin tudo-
ran publicate în cartea sa din 2010 indică
schimbări de substanţă. iată un exemplu: „având în
vedere notele direcţiei investigaţii [cnsas], întru-
nit în şedinţa din data 09.06.2009 […] a stabilit […]

identitatea informatorului cu nume conspirativ
«dorin» în persoana numitului iorgulescu Mircea”
(subl.m.). 

adresa de mai sus a fost adoptată numai după
ce colegiul şi- a finalizat procedura. Şi aşa, rămâne o
problemă deschisă: decizia cnsas trebuie să fie con-
firmată de instanţele de judecată. consiliul depune
acţiunea de constatare la curtea de apel Bucureşti
şi… aşteaptă. or, până la o decizie definitivă a
instanţelor, cel în cauză se bucură de prezumţia de
nevinovăţie. ca urmare, cnsas nu are legitimitate
să folosească nici după votul în colegiu sintagma
identitatea informatorului. ce îl împiedică atunci să
se refere exclusiv la identitatea persoanei care se
află în spatele numelui conspirativ? e adevărat, pro-
cesul deconspirării devine unul îndelungat şi dificil,
iar frustrarea oamenilor care doresc unul rapid, efec-
tiv, este legitimă. 

situaţia este asemănătoare când instituţiile
urmează să stabilească cine a furat din bugetul
public, cine a adus avantaje cunoştinţelor abuzând
de funcţia sa, cine a fraudat alegerile. Prezumţia de
nevinovăţie este fundamentală într- o societate civili-
zată. cnsas are obligaţia să o respecte la rândul lui.
Întrucât nu au făcut- o, unii angajaţi ai consiliului
au contribuit la nefastul proces de necrofagie care
domină viaţa culturală după adoptarea legii decon-
spirării. În paralel, petenţii, cercetătorii au dreptul
lor să interpreteze ce au găsit în dosare. termenul de
colaboraţionism are multe conotaţii, nu doar cel
strict definit prin lege. discuţia despre colaboraţio-
nism trebuie să fie cât mai liberă, cât mai largă, dar
aceasta nu înseamnă, desigur, mai puţin responsabi-
lă. r
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Citez din Mircea Dinescu: „Pentru
Doinaş, povestea cu Păunescu este cea

mai suavă dintre turnătoriile lui…”;
„…reperul moral, vechiul

dumneavoastră prieten şi al meu, turna
din gros pe colegii lui…”; „Unul din
turnători era şi Ştefan Aug. Doinaş”.

Andrei Pleşu a apăsat şi el pe cuvântul
stigmatizator: „A existat un fel de lume,
un tip de univers în care Doinaş făcea

turnătorii”. Horia Patapievici a dat
verdictul în termenii legii: „A fost

colaborator”, dar l- a nuanţat: „Dar şi
teribil de agresat de urmăririle

Securităţii”. Eseistul a dat citire unui
document „destul de dramatic”,

referatul unui ofiţer care susţinea că
Doinaş ar fi furnizat „materiale de

valoare în care au fost prezentate unele
materiale informative care au fost

folosite în două acţiuni informative
care au fost închise prin arestarea

elementelor: Haralambie Grămescu şi
Ion negoiţescu. În 1961 Ion negoiţescu

a fost arestat”.

n Poemele lunii
Ştefan Aug. Doinaş
psalmul lXXIII
sunt prada unei boli ce nu mă lasă
nici să trăiesc şi nici să mor. cu-o sfântă
aprindere, potrivnic-amoroasă,
cu duhul tău mă iau mereu la trântă.

te voi învinge? Bucuria unei
izbânzi m-ar arunca în disperare:
sunt ca un pin pe marginea lagunei
cu rădăcina-n luturi mult prea rare.

ai să mă birui? n-o să mă condamne
triumful tău netulburat, căci ora
judeţului va bate-n mine, doamne,
cu limbă moartă vine tuturora…

osânda noastră, cea din haos dată,
e să pierim sau să-nviem de-odată.

urma
Mi-e sufletul ca marea ce-adesea împresoară
o urmă nevăzută de nimeni în nisip.
e oare talpa celui care-a trecut aseară?
sau numai prevestirea, prezenţa fără chip
a unui zeu ce-aşteaptă să se-ntrupeze? cine-i
atât de blând şi tainic sub vântul mişcător,
şi-n stare să imprime la ceasul grav al cinei
imaginea inversă a feţei tuturor?
Mă cuibăresc ca valul în ea, mă strâng, mă-nghesui,
mă las sorbit ca spuma de-un element poros
şi modelez în soare o clipă înţelesu-i
secret, spurcat de păsări şi tălmăcit pe dos.
Înnebunit de lună, orbit de suflul mării,
pescarul iese palid din vuietul verzui.
o, negativ al lumii, tipar al întâmplării,
cum semeni tu cu urma ce-o-nscrie talpa lui…
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„O condamnare de substanţă 
a regimului comunist”

Călin Popescu- Tăriceanu, 
Preşedintele Senatului:

1. În acest an avem cu adevărat ocazia să ieşim
din zodia totalitarismului comunist, iar în luna decem-
brie, când se vor fi strâns 25 de ani de la căderea comu-
nismului, vom putea face un pas important, eventual
printr- o condamnare de substanţă a regimului
comunist, printr- un act al Parlamentului. dar ceea ce
este cel mai important este modul în care fiecare dintre
oamenii politici va fi atunci pregătit să adere la un ast-
fel de apel. nu mă refer numai la votul dat pentru acest
document politic, ci la un divorţ efectiv şi complet de
moştenirea regimului totalitar comunist.

din păcate, ceea ce am văzut în ultimii ani mă
conduce cu gândul la ideea că există încă o puternică
moştenire a regimului comunist, dacă vreţi un ceau-
şism fără ceauşescu. de fapt, cred că ceauşismul a
supravieţuit mult timp după 1989 şi, în gândirea
unora, încă mai supravieţuieşte. este un amestec ciu-
dat de prezidenţialism de felul celui impus de ceauşes-
cu prin anii 1970 şi care parcă nu mai dispare, paterna-
lism, stat justiţiarist – poliţienesc, naţionalism. 

Îmi doresc ca alegerile prezidenţiale din acest an
să aducă eliminarea acestor ultime vestigii ale ceauşis-
mului şi comunismului, iar încrederea mea este că
exponenţii acestei ideologii vor părăsi acum pentru tot-
deauna scena istoriei. 

2. din păcate, ceea ce s- a întâmplat în 2006 apare
astăzi cu adevărat ca fiind o farsă. cauza este că actua-
lul preşedinte se comportă adesea ca fiind un moştenitor
şi chiar un continuator al ceauşismului. este imposibil
să aibă credibilitate o condamnare a comunismului pre-
cum cea din 2006 dacă ea este urmată după aceea de ata-
curi inacceptabile la adresa Majestăţii sale regele, cu
referire la actul de la 23 august, pornite de pe poziţii spe-
cifice ideologiei regimului politic aşa- zis condamnat. 

am văzut apoi apărând propuneri de desfiinţare
a senatului contrar tradiţiei parlamentare democratice
româneşti, dar în perfectă continuare a tradiţiei consti-
tuţionale inaugurată de regimul comunist. argumentul
adus era acelaşi cu cel al tuturor regimurilor politice
cuprinse de deriva autoritară: instituţiile democratice
costă prea mult… 

astfel de acţiuni arată că acea condamnare a
comunismului a fost un gest fals, izvorât poate dintr- un
calcul politic de moment. nu se poate ca astăzi să con-
damnăm comunismul iar mâine să ne comportăm şi să

susţinem teze şi principii specifice regimului comunist şi
ceauşismului. este un lucru care nu se leagă, iar româ-
nii au simţit acest fapt. de aici impasul în care suntem
în ceea ce priveşte condamnarea comunismului.

3. nu este tardivă, dimpotrivă este absolut necesa-
ră. ea trebuie să marcheze, odată pentru totdeauna,
separarea de regimul totalitar şi de ideologia sa. ceea ce
mi se pare cel mai important în acest moment este ca
oamenii politici care vor fi în fruntea româniei, începând
cu decembrie 2014, să îşi asume un comportament politic
care să arate că ei au condamnat cu adevărat regimul
comunist, nu doar în vorbe. este important ca moştenirea
ceauşismului să nu mai poată fi revigorată niciodată. 

În 2006 au fost vorbe, care au rămas vorbe, în
timp ce acţiunea politică a preşedintelui a urmat ade-
sea modelul vechiului regim politic. acum, în 2014, tre-
buie să evităm acest lucru. 

4. este o propunere foarte bună ca viitorul docu-
ment de condamnare a comunismului şi, insist, ceauşis-
mului, să fie pregătite la nivelul academiei române, cel
mai înalt for ştiinţific al ţării, aflat în afara luptelor şi
rivalităţilor politice. În cazul în care acest document ar
fi perceput ca aparţinând unei anume tabere politice
valoarea sa ar fi scăzută. 

Ştiu că în foarte multe domenii cercetarea istori-
că a regimului comunist a făcut progrese enorme faţă
de situaţia de acum 10 ani. au apărut colective de cer-
cetare foarte valoroase. experienţa arată că rezultatele
ştiinţifice cele mai importante, durabile în timp apar
tocmai datorită unor echipe de acest fel, pentru că cer-
cetarea ştiinţifică nu poate avea rezultate de pe o zi pe
alta. Pot exista diferite comisii sau colective care să pre-
gătească un document anume, dar ele nu vor avea o
veritabilă contribuţie ştiinţifică şi nici nu urmăresc
acest lucru. echipele de cercetători construite în timp,
integrate în cercetarea ştiinţifică internaţională, aflate
în legătură cu universităţile duc la rezultatele cele mai
bune. de exemplu acum 9 ani, în 2005, guvernul pe care
îl conduceam atunci a înfiinţat institutul de investiga-
re a crimelor comunismului în românia, devenit în
urma unor reorganizări iiccMer de astăzi. iată, a tre-
cut ceva timp de atunci dar rezultatele încep să apară,
iar opinia publică le cunoaşte. consider că o astfel de
expertiză ştiinţifică nu poate lipsi de la un demers pre-
cum cel despre care vorbim. 

5. orice document politic are inevitabil un carac-
ter sintetic, el rezumă un proiect larg asumat, în cazul
nostru condamnarea regimului comunist. este foarte
important ca el să cuprindă referiri la pericolul repre-
zentat de moştenirea regimului comunist, de ceauşis-
mul fără ceauşescu după cum spuneam înainte. 

În al doilea rând, îmi doresc ca el să integreze pro-
gresele considerabile realizate de cercetarea ştiinţifică
românească despre regimul comunist în ultimii 10 ani. 

Mi se pare foarte important ca informaţiile
cuprinse în acest document să fie prezentate mai ales
generaţiilor tinere, să fie integrate în învăţământ, să
existe arhive foto şi video naţionale, larg accesibile şi
care să ilustreze documentul prezentat. Mulţi tineri nu
au o imagine corectă despre realitatea reprezentată de
acest regim criminal şi de aceea noi, societatea, trebuie
să le asigurăm accesul la toate aceste informaţii. 

În plan politic consider că această condamnare a
comunismului trebuie să facă pasul către sublinierea
ataşamentului pentru un model de societate democrati-
că. Propunerea mea va fi ca proiectul oricărui document
în acest sens să aibă, ca punct de pornire, susţinerea faţă
de valorile fundamentale ale libertăţii şi democraţiei.
aceasta este singura opţiune politică alternativă faţă de
totalitarism. Poate că acesta ar fi cadrul de la care să
pornească un nou proiect constituţional, curăţat în între-
gime de orice moştenire a acestui trecut întunecat.

„Raportul din 2006, mai ales prin 
consecinţele sau lipsa sa de consecinţe,
este un eşec”

Victor Ponta, 
Prim- ministru al României:

1. eu sper ca apelul domnului ilieşiu să aibă un
efect şi la nivel social, nu doar politic. fireşte, există
deja o condamnare a comunismului, chiar dacă nu de
către Parlament şi chiar dacă influenţată de anumite
abordări partizane. unii ar numi acel eveniment din
2006 chiar o farsă. cel mai important este însă ca
românii să trăiască suficient de bine, încât niciunul să
nu mai aibă nostalgii. 

2. sunt de acord că raportul din 2006, mai ales
prin consecinţele sau lipsa sa de consecinţe, este un
eşec. Problema este că acel raport nu a generat acţiuni
la nivelul altor instituţii şi nici cel care şi l- a asumat,
traian Băsescu, nu a părut deloc interesat de existenţa
unor urmări. reamintesc că acest guvern este primul
care a luat măsuri împotriva foştilor torţionari. felicit,
de asemenea, institutul pentru investigarea crimelor
comunismului, pentru aducerea în faţa justiţiei a par-
ticipanţilor la opresiunea din anii comunismului.

3. niciodată nu este tardiv să ne amintim lucruri-
le rele din istorie, pentru a nu le mai repeta. ce este
important, repet, sunt faptele, mai mult decât deciziile
simbolice. Pentru români, mai ales pentru noile genera-
ţii, cred că cel mai important este să înţeleagă de ce
este bună democraţia, cu defectele sale, de ce este bună
economia de piaţă şi de ce trebuie să preţuiască liberta-
tea.

4. eu cred că orice documentare asupra unei
perioade istorice, în toate detaliile sale, este mult mai
credibilă atunci când este susţinută prin numele şi
munca unor instituţii de prestigiu. categoric aceste
instituţii, ca realizatoare ale unui astfel de raport –
sunt mai credibile decât un politician sau o instituţie
politică.

5. Mi- aş dori ca un astfel de raport să fie deopotri-
vă uşor de înţeles de oameni, dar bine documentat şi,
mai ales, să fie un material pentru realizarea manuale-
lor de istorie. repet – îmi doresc ca noile generaţii să
ştie ce a însemnat cu adevărat regimul totalitar comu-
nist, pentru românia. 

este prea devreme la acest moment să vorbim
despre alte elemente de natură tehnică. 

„Să ieşim din zodia 
totalitarismului comunist”

n Ancheta Contemporanul

revista Contemporanul a publicat în ultimele două numere (nr. 2 şi nr. 3/
2014) apelul pentru condamnarea totalitarismului comunist de către membrii Par-
lamentului româniei, lansat de senatorul independent sorin ilieşiu, având ca fun-
dament un raport elaborat de academia română, precum şi raportul – redactat de
sorin ilieşiu în 2005 – pentru condamnarea regimului politic comunist din românia
(1945- 1989) ca nelegitim şi criminal. 

am formulat cinci întrebări, adresându- le unora dintre destinatarii apelului:
Preşedintele senatului şi Primul Ministru. 

1. În acest an se împlinesc 25 de ani de la căderea comunismului. ce şanse credeţi
că are apelul senatorului sorin ilieşiu pentru condamnarea totalitarismului comu-
nist de către membrii Parlamentului româniei? este pregătită clasa politică româ-
nească să răspundă unui asemenea apel? actualul context politic îi este favorabil?

2. conform argumentării senatorului ilieşiu, „românia are nevoie de o adevărată
condamnare a totalitarismului comunist pentru că, spre dezonoarea noastră, a
tuturor, românia a avut parte, în 2006, de o farsă a acestei condamnări, în condi-
ţiile în care poporul român a îndurat cel mai cumplit regim comunist din europa
postbelică”. În măsura în care condamnarea comunismului din 2006 a reprezentat
un eşec, care credeţi că au fost cauzele acestuia? 

3. acum, în 2014, ar fi tardivă o condamnare a totalitarismului comunist de către
membrii Parlamentului româniei? dacă ar fi necesară, care ar fi cele mai impor-
tante beneficii ale acesteia? 

4. este corectă propunerea senatorului ilieşiu ca adevărata condamnare a totalita-
rismului comunist să fie adoptată în Parlament în baza unui raport elaborat de
academia română – cel mai înalt for ştiinţific şi autoritate neangajată politic – cu
sprijinul institutului de investigare a crimelor comunismului şi al centrului
internaţional de studii asupra comunismului din cadrul Memorialului de la
sighet care este cel mai apreciat memorial de acest fel din lume, din punct de vede-
re ştiinţific? 

5. cum ar trebui să fie raportul adoptat în 2014 de Parlament, prin comparaţie cu
cel propus în 2005 de sorin ilieşiu (de 12 pag.) şi cu cel asumat în 2006 de preşedin-
tele Băsescu („raportul tismăneanu”, de 666 pag.)? ar fi recomandabil un raport
scurt sau unul detaliat? ar fi binevenite ambele versiuni? ar fi de dorit un limbaj
accesibil sau unul academic? raportul ar trebui să includă regimul comunist impus
de uniunea sovietică în Basarabia şi în Bucovina de nord începând din 1940, aşa
cum propune senatorul ilieşiu? ar fi realizabilă propunerea acestuia ca o versiune
scurtă a raportului să fie oferită gratuit de statul român, la 25 de ani de la căderea
comunismului, fiecărei familii de români din românia şi din afara ei?

Publicăm simbolic în numărul de Înviere al revistei Contemporanul răspunsu-
rile primite pe adresa redacţiei, mulţumindu- le domnilor călin Popescu- tăriceanu
şi Victor Ponta pentru promptitudine.
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„România modernă a fost înfiinţată 
de mari scriitori şi de mari boieri”

revistele literare, o prioritate strategică. acesta
este titlul unui text polemic excelent documentat şi
foarte bine scris, semnat de ionuţ Vulpescu şi publicat
în paginile revistei Cultura (27 februarie 2014). „Pro-
babil că sunt puţine state care datorează atât de mult
revistelor lor literare, cât datorează românia”, susţi-
ne ionuţ Vulpescu, făcând o trecere în revistă a celor
mai importante publicaţii româneşti din ultimii două
sute de ani – nu sunt decât circa 17 (dintre care o
parte sunt ale uniunii scriitorilor din românia) –
care au avut un rol decisiv în formarea statului român
modern: „de la Curierul românesc la Marea unire în
fapt, românia modernă, ca existenţă politică şi
culturală, s- a născut în bună măsură în atmosfera
revistelor ei literare. Întregul program paşoptist,
epoca lui carol i, Marea unire, structurarea ideologi-
că a partidelor istorice, modernitatea interbelică, ba
chiar şi prezervarea – ca să nu zic rezistenţa – mora-
lă şi estetică din perioada comunistă sunt de neconce-
put fără aceste publicaţii literare, astăzi reduse la o
nemeritată marginalizare”, aflate, de fapt, la limita
dispariţiei, ceea ce autorul textului o şi afirmă răspi-
cat, în cunoştinţă de cauză: „nu este o afirmaţie
hazardată, de publicist dornic să- şi demonstreze teza
cu orice preţ”. Publicistul îşi începe incursiunea în
istoria revistelor literare de la Curierul românesc,
albina românească, „ctitorii presei noastre, ion
heliade- rădulescu şi gheorghe asachi” care au fon-
dat „pe lângă aceste periodice generaliste” „şi reviste
exclusiv literare”: Curierul de ambe sexe (în 1837) şi
alăuta românească. „Mult înaintea politicului”, revis-
tele literare „au avut curajul de a formula ţinta finală
a procesului prin care cele două principate româneşti
începeau să iasă de sub suzeranitatea otomană şi să
se racordeze la europa”. 

romancierul nicolae Breban, directorul revis-
tei Contemporanul, obişnuieşte să afirme că româ-
nia modernă a fost înfiinţată de mari scriitori şi de
mari boieri. tot marii scriitori şi marii boieri ai aces-
tui neam au înfiinţat academia română. idealul
româniei Mari a fost transfromat din vis în realitate
de „unul dintre co- fondatorii daciei literare, Vasile
alecsandri”, care i- a dat „un relief politic concret”.
analizând în paralel mişcările politice şi cele
literare, d- l Vulpescu constată că politica a mizat pe
şi a fost sprijinită mereu de cultură, dându- i, firesc,
prioritate, căci dialogul dintre cultură şi politică este
inevitabil într- o societate democratică, chiar dacă
sau cu atât mai mult cu cât acest dialog nu este lip-
sit de nuanţe polemice – realitate dată nu rareori
uitării în ultimii circa zece ani, în care ideologia con-
form căreia „cultura este incorectă politic” a fost
transformată în politică de stat. „românia lui carol
i s- a construit în dialogul – câteodata polemic – din-
tre liberali şi conservatori, dintre Convorbiri literare
(întemeiată în 1867) şi celelalte reviste de cultură
liberale”, „din bătălia de idei care se poartă între
românul scriitorului paşoptist c.a. rosetti şi tim-
pul junimistului Mihai eminescu”, poetul debutat în
revista Familia. referitor la „idealul Marii uniri”, e
limpede faptul că „fără ziarele şi publicaţiile de la
Văleni ale lui nicolae iorga ar fi fost greu de conce-
put ca Vechiul regat şi transilvania să fie pregătite
(în special primul) pentru sacrificii grele în favoarea
realizării idealului naţional”. „Întreaga generaţie
numită «a Marii uniri», în care intră atât cei care
s- au sacrificat pe front, cât şi cei care au construit
românia Mare” „ar fi fost de neconceput fără activi-
tatea culturală a Sămănătorului”, aşa cum „spiritul
altruist, de sacrificiu, al intelectualului în favoarea
intereselor celor mulţi ar fi fost de neconceput fără
acţiunea generoasă, de răspândire a unui spirit şti-
inţific în societate şi politică, a revistei Contempora-
nul”. 

o bună parte a partidelor româneşti e legată de
reviste literare ca, de pildă, Partidul ţărănesc, Par-
tidul naţional ţărănesc „al lui iuliu Maniu şi Miha-
lache” de „puternica revistă literară Viaţa româneas-
că”, veche publicaţie condusă de garabet ibraileanu
şi constantin stere. „evoluţia către neo- liberalism a
Partidului naţional liberal şi, în general, sincroni-
zarea rapidă şi spectaculoasă a societăţii româneşti”
nu au cum să fie corect evaluate „fără acţiunea criti-
că a sincronismului lovinescian şi a revistei acestuia,
Sburatorul”. după cum „supravieţuirea spiritului
democratic şi a valorilor culturale, după 1948, nu
poate fi înţeleasă fără renaşterea literaturii autenti-

ce (începută în anii ’60 în paginile revistei Contempo-
ranul) şi fără bătăliile dure duse, în deceniile
1970- 1989, de românia literară şi de alte câteva
publicaţii”, între care publicistul le menţionează pe
următoarele: Secolul 20, Viaţa românească, tribu-
na, echinox sau ramuri. În concluzie, ionuţ Vulpes-
cu susţine că „revistele literare au fost, indiscutabil,
printre ultimele instituţii publice în care se mai
puteau exprima şi idei insubordonate, în care se
puteau manifesta scriitori şi intelectuali care se deli-
mitaseră de puterea comunistă”. 

„De ce să subvenţionăm revistele literare”
de ce un excurs atât de detaliat în istoria pre-

sei literare româneşti? Pentru că, susţine polemistul,
astfel „răspunde celor care (se fac că) întreabă azi
dacă şi de ce să subvenţionăm revistele literare”,
care – în opinia unor „oameni politici care se pretind
liberali” – „trebuie aruncate peste bord”. să nu
uităm nici de precizarea Ministrului culturii şi
Patrimoniului naţional, domnul Kelemen hunor,
care acum câţiva ani a făcut public următorul fapt:
cultura vie aduce 5,5% PiB- ului româniei şi benefi-
ciază, în schimb, de 0,16 %. din cele 0,16 % – ni s- a
comunicat – circa 75 % se duc la patrimoniu. să nu
uităm că numărul analfabeţilor în românia a atins
cota alarmantă de 12 %, iar a celor care cunosc alfa-
betul şi, citind, nu pătrund sensul celor lecturate –
20 %, după cum se precizează în nr. 3/ 2014 al revis-
tei ieşene Convorbiri literare. Producţia de carte în
raport cu anul 1990 a scăzut cu 85 % în condiţiile în
care în ultimii zece ani nu s- a luat nici o măsură în
sensul protejării culturii scrise de tăvălugul crizei,
cultura scrisă fiind singura modalitate de conserva-
re a identităţii unei naţiuni. românia europeană –
surprinzător, împreună cu grecii – a ajuns pe ultimul
loc din europa la capitolul lectură şi pe ultimul loc
din europa la capitolul producţia de carte. Întreba-
rea este încotro se îndreaptă românia?

revistele literare româneşti în românia euro-
peană „supravieţuiesc greu, la marginea pieţei
media, acolo unde le- au aruncat manelizarea genera-
lă a vieţii publice şi greşelile manageriale succesive
ale celor care au gestionat cultura română în primul
deceniu de după 1989. ele au fost decapitalizate, lip-
site de patrimoniul efectiv pe care l- au avut în
perioada comunistă, au fost «liberalizate» fără ca
proprietarul lor iniţial, statul, să fi investit ceva în
ele, în fine, au fost considerate produse media egale
cu ziarul tabloid şi li s- au impus aceleaşi obligaţii
bugetare şi fiscale”. „reviste care au supravieţuit
peste 100 de ani – într- o ţară în care nici minunile
nu ţin decât 3 zile – riscă acum să îşi înceteze apari-
ţia şi, odată cu dispariţia lor, am asista la încheierea
procesului de deculturalizare a societăţii româneşti”. 

din aceste motive, autorul acestui text polemic
de o evidentă actualitate, publicat de revista Cultu-
ra, condusă de marele romancier augustin Buzura,
consideră că „sprijinirea prin lege şi prin buget a
publicaţiilor culturale de prestigiu şi de tradiţie ale
româniei trebuie să se constituie într- o prioritate
strategică a anului acesta”, deoarece „orice întârzie-
re poate duce la secarea unei fântâni care ne alimen-
tează de aproape 200 de ani”.

„Ultimul spaţiu profesionist de 
dialog intelectual din ţară”: 
revistele de cultură

În data de 8 aprilie a.c., ionuţ Vulpescu publi-
că, de astă dată, pe blogul său, un apel intitulat
revistele de cultură, victimele tranziţiei din
mass- media românească, în care vorbeşte din nou
despre „situaţia financiară şi instituţională a presei
culturale din românia”, care „a devenit foarte
gravă”, menţionând faptul că „ne aflăm, din neferici-
re, foarte aproape de momentul în care mai multe
reviste importante, cu vechime de peste 100 de ani şi
cu merite inestimabile în construirea culturii şi a
statului modern, îşi vor înceta definitiv apariţia”,
stare de lucruri în care „se impune intervenţia statu-
lui, pentru a proteja acest patrimoniu cultural
imaterial, care este totodată şi ultimul spaţiu profe-
sionist de dialog intelectual din ţară, în care se mani-
festă universitari, cercetători, oameni de cultură, ce
dezbat teme fundamentale privind trecutul, prezen-
tul şi viitorul româniei”.

reluăm, în continuare, apelul publicistului –
care ar fi semnat, fără excepţii, de colaboratorii
revistelor de cultură de prestigiu din ţară – „către
Ministerul culturii şi către administraţia centrală şi
locală, care sunt singurele ce mai pot interveni pen-
tru a opri prăbuşirea presei culturale din românia.
o fac, bazându- mă nu numai pe intervenţiile recen-
te, în această chestiune, ale uniunii scriitorilor, ale
domnului Preşedinte nicolae Manolescu, ci şi pe con-
cluziile la care au ajuns, în cadrul unei dezbateri
organizate de către revista arca din arad,
redactorii- şefi ai mai multor reviste de cultură naţio-
nale şi regionale. Presa culturală nu poate rezista
singură, în condiţiile în care reţeaua naţională de
difuzare de presă nu mai există, firmele private de
difuzare nu sunt interesate de aceste publicaţii neco-
merciale, iar comisioanele care se percep nu pot fi
suportate de către redacţiile acestor reviste. cum
toată presa serioasă din românia suferă din cauza
deficienţelor în sistemul de difuzare, dar şi din cauza
unei deculturalizări accentuate a societăţii româ-
neşti, e limpede că nu ne putem permite să asistăm
la o dispariţie a unor reviste de prestigiu şi de tradi-
ţie, de un nivel calitativ european. cu atât mai mult
cu cât sprijinirea lor nu înseamnă decât un efort
bugetar absolut neînsemnat, în raport cu alte
cheltuieli care s- au făcut şi, din păcate, se vor mai
face. fără o presă culturală puternică, nu se poate
vorbi de o cultură română modernă şi nici de o viaţă
culturală în adevăratul înţeles al cuvântului. trebu-
ie să dăm societăţii româneşti un semnal clar de sus-
ţinere a instituţiilor culturale care au dat româniei
moderne identitate şi valoare”.

În data de 11 aprilie 2014, după ce voi încheia
aceste rânduri, vom da bunul de tipar pentru numă-
rul de Înviere al revistei Contemporanul şi nu sun-
tem nici pe departe siguri de faptul că vom face rost
de bani, ca să menţinem în continuare, în peisajul
cultural autohton, această veche şi prestigioasă
publicaţie, înfiinţată în 1881 la iaşi. 

nu credem că românia europeană poate fi con-
cepută fără publicaţii de cultură şi ştiinţă, care spri-
jină valorile democraţiei şi ale civilizaţiei europene
în condiţiile unei deculturalizări generalizate a
societăţii post- revoluţionare, în condiţiile în care o
parte a presei scrise este invadată de faptul divers
de o calitate dubioasă. 

nu vedem viitorul româniei fără publicaţii
cum sunt, bunăoară: Viaţa românească, românia
literară, luceafărul de dimineaţă, apostrof, Helicon
(limba maghiară), Steaua, Convorbiri literare, ori-
zont, ramuri, Vatra, euphorion – reviste editate de
uniunea scriitorilor din românia.

nu credem că românia europeană poate fi con-
cepută fără publicaţii de cultură, politică şi ştiinţă,
prin care s- a fondat statul modern, sprijinindu- i- se
identitatea, valorile de vârf, dialogul şi libertatea de
expresie, inclusiv în condiţiile unei manelizări progre-
sive şi a unei globalizări abuziv interpretate în
societatea românească post- decembristă. nu vedem
viitorul româniei fără publicaţii ce fac parte din patri-
moniul ţării, cum sunt, de exemplu, Cultura, dacia
literară, Familia, Contemporanul, timpul, astra.

dacă veţi compara aceste publicaţii şi altele
câteva, din ce în ce mai puţine, cu publicaţiile tabloi-
de sau cu cele înjugate ideologiei „politic corecte”
(grăbite să arunce peste bord valorile de vârf ale cul-
turii române scrise), de care abundă piaţa presei
româneşti, veţi avea surpriza de a constata că rându-
rile de mai sus vizează o realitate dramatică, con-
struită pe parcursul deceniilor postdecembriste în
consecinţa erorilor succesive comise de unii funcţio-
nari ai instituţiilor centrale ale statului care au
administrat cultura. În românia liberalizarea a
început cu liberalizarea instituţiilor de cultură, prin
care a fost fondat statul românesc modern. astfel, e
pe cale să se reuşească performanţa de a decima o
bună parte din cele mai prestigioase edituri şi revis-
te – proces ce va fi desăvârşit în anul 2014, dacă în
regim de urgenţă nu se vor lua măsuri concrete de
stopare a „genocidului cultural”, la care s- au referit
cei 900 de semnatari ai apelului pentru salvarea cul-
turii române vii, apel lansat în anul 2006 de revista
Contemporanul. Pentru a- l stopa la timp, se cere o
intervenţie a statului la cel mai înalt nivel prin adop-
tarea unei legi pentru subvenţia revistelor de cultu-
ră, ce fac parte din patrimoniu, despre care – aflăm
dintr-un comunicat al usr – s-a discutat sâmbătă,
22 februarie 2014, la comitetul director al uniunii
scriitorilor din românia. r

Aura Christi
Revistele literare, o prioritate strategică

n Ce datorează România revistelor literare „Reviste care au supravieţuit peste
100 de ani – într- o ţară în care nici
minunile nu ţin decât 3 zile – riscă

acum să îşi înceteze apariţia şi, odată
cu dispariţia lor, am asista la

încheierea procesului de
deculturalizare a societăţii

româneşti”.
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zi memorabilă la mijloc de mărţişor a
anului curent, în amfiteatrul academiei
române, filiala timişoara, cu ocazia
lansării de către academicianul Marius

sala, a volumului intitulat portrete şi evocări. spun
memorabilă fiindcă, dincolo de evenimentul cultural
în sine, o fiesta, o sărbătoare a spiritului şi o onoare
pentru oraşul de pe Bega, am avut şansa să întâl-
nesc un ,,altfel” de Marius sala, omul Marius sala,
care, preţ de căteva ore bune (care au trecut nu se
ştie cum şi nu se ştie unde) a lăsat deoparte stilul
academic, preţiozitatea şi rigurozitatea exprimării,
alura sa de magister, de mare om de ştiinţă pe tărâ-
mul lingvisticii şi a coborât în agora, în mulţime, nu
în ipostaza de fervent căutător al etimologiei, sensu-
rilor şi originilor cuvintelor, aşa cum ne- a obişnuit
deja, ci în aceea inedită, de scriitor, prin cartea sa de
portrete (echivalentă a unor memorii consistente),
optzeci şi cinci la număr, şi evocări, în cuantum de
unsprezece pe care le face unor mari oameni de cul-
tură, români şi străini, cu ale căror destine s- a
intersectat de- a lungul vremii.

Înainte de volumul propriu- zis, care vorbeşte
de la sine prin monumentalitate şi prin anvergură,
despre care s- au spus cuvinte elogiatoare, m- a frapat
căldura şi simplitatea omului Marius sala, discur-
sul său luminos, ,,avangardist” (simplu, poporal, voit
în contra curentului academic, lipsit de exprimări
bombastice, de strictă specialitate), care, cu o since-
ritate dezarmantă şi stăpânit de emoţii copleşitoare,
avea să facă o mărturisire tulburătoare: ,,eu n- am
ştiut să scriu”, referindu- se, fireşte, la literatură, la
a scrie cartea sa de memorii, specializarea domniei
sale fiind, cum bine se ştie, lingvistica. ,,ianus”- sala,

părinte al cuvintelor, un fel de guru al lor, bonom şi
jovial, pus uneori pe şotii şi pe glume tonice, îşi lea-
pădă simbolic veşmintele de academician sobru şi le
îmbracă pe acelea ale ,,povestaşului”, ale omului cin-
stit, harnic şi onest din bătătură, ale bihoreanului şi
ardeleanului aşezat şi de nădejde din Vaşcăul copilă-
riei sale, topos care alături de Beiuşul investit cu
valenţe magice, constituie pentru savant, centrul
propriei fiinţe, axisul în jurul căruia i se clădeşte
întreaga existenţă, calea, adevărul şi propria- i viaţă.
plăcerea spusului ia locul articolelor de dicţionar,
cercetărilor ştiinţifice aplicate, anchetelor lingvistice
din teren, iar tonul cald, patern, cu care rememorea-
ză, cu care se confesează introduce domol în atmos-
fera timpurilor evocate cu nostalgie. chiar şi în ipos-
taza de ,,povestaş”, Marius sala are întotdeauna
cuvintele la îndemână, care se mlădiază duios şi
cuminţi (îşi ascultă magistrul), cu tâlc şi cu ţintă
precisă, asemenea cuvintelor de învăţătură, ,,cuven-
telor den bătrâni”. nevoia de confesiune a lui Marius
sala se explică în primul rând, prin datoria morală
pe care o resimte acesta faţă de marii săi prieteni şi
distinşii săi înaintaşi portretizaţi şi evocaţi, spirite
înalte, oameni de vază care fac cinste culturii româ-
neşti şi de oriunde, pe care orice naţiune şi i- ar dori.

portrete şi evocări este o carte simbol, un reper
cultural, şi, fără să exagerez, un manual de învăţă-
tură, de maniere elegante şi de umanism. cei cărora
le este consacrată, apar asemenea autorului, într- o
ipostază ,,altfel”, Marius sala insistând pe valorile
umanului, pe virtuţile prieteniei, pe latura
afectivităţii. citind- o, descoperim lesne oamenii din-
dărătul savanţilor, intelectualii de mare calibru,
caracterizaţi de o cultură fabuloasă şi deopotrivă de
rasă şi de clasă, de un fel de aristocraţie a spiritului
şi de o certă nobleţe a sufletului. Personajele sunt
oamenii providenţiali din existenţa scriitorului,
oamenii cu însuşiri, oamenii excepţionali, oamenii
ale căror prietenii adevărate, deloc întâmplătoare,
sunt resimţite ca un privilegiu, ca un dar divin:
iorgu iordan, emil Petrovici, alexandru rosetti, al.
graur, Mioara avram, ion coteanu, florin constan-
tiniu, dan Berindei, ion gheţie, Valeria guţu roma-
lo, gheorghe ivănescu, solomon Marcus, eugen
simion, flora Şuteu, g.i.tohăneanu, tudor Vianu
ş.a. lor, Marius sala le dedică un emoţionant oma-
giu, un soi de laudatio, o odă, nu în metru antic, ci
dedicată bucuriei şi celebrării miracolului existen-
ţial. 

dincolo de galeria portretistică impresionantă,
de numele (şi de renumele) vehiculate, cartea lui
Marius sala poate fi privită ca o colecţie de învăţă-
turi în care cel poreclit ,,draculea” (dat naibii pentru
inteligenţa sa sclipitoare remarcată de timpuriu de
monştri sacri ai lingvisticii), ,,scârţu”, ,,gandhi”,
,,Mzala”, ,,conul Marius”, cu luciditate, prospeţime a
minţii, fascinaţie pentru detaliu şi stil inconfunda-

bil, în spiritul rostului, dar şi al rostirii cuvântului
frumos, ne dezvăluie o lume mirifică, un microcos-
mos uman viu care plasează cartea în zona elogiului
adus prieteniei. Carte cu prieteni şi despre prieteni,
portrete şi evocări reprezintă şansa colosală a lui
Marius sala de a se fi înconjurat de o generaţie dia-
mantină a culturii şi spiritualităţii române şi nu
numai, căreia îi datorează anvergura sa intelectuală
şi umană. Marius sala nu poate avea prejudecăţi,
parti- pris- uri, resentimente şi neprieteni, dovadă
fiind simplitatea (simplitatea în complexitate) sa,
atitudinea eminamente pozitivă, altruismul, ataşa-
mentul şi bunătatea afişate, mare parte moştenire

de la Bunicul său, personalitate (pro)eminentă,
preot, învăţător, folclorist, om de cultură de la care
dobândeşte de timpuriu pasiunea pentru carte, eru-
diţia, enciclopedismul şi spiritul iscoditor: ,,În ce mă
priveşte pe mine, nepotul filolog, prefer să- mi aduc
aminte de figura lui luminoasă, de stăruinţa cu care
stătea la masa de lucru, de felul cum mă alinta [...]
şi mai ales de felul cum îmi spunea mereu că poezii-
le publicate de el nu se găsesc în alte părţi [...] şi că
în ele sunt cuvinte (le zicea vorbe sau voroave) necu-
noscute în alte părţi. era preocupat de viaţa
cuvintelor [...]

dacă m- ar întreba cineva să- i spun în câteva
cuvinte cine a fost bunicul meu, aş răspunde că a fost
cel care, fără să ştie, mi- a deschis ochii şi sufletul
pentru lumea cărţilor.” (p.15- 17)

ipostaza ,,paternă” în care evocă şi portretizea-
ză, împrumutând calităţi ale strămoşului său, îl pla-
sează pe Marius sala în zona înţelepţilor, a oameni-
lor cu haz şi cu tâlc care au mereu plină desaga de
poveşti, de snoave, de eresuri şi de duioase amintiri.
Mândru de originea sa ardelenească, de ,,oamenii
Măriei sale”, Marius sala e pus adeseori în faţa unui
paradox: faţă de cei omagiaţi se surprinde în imposi-
bilitatea de a formula şi cuprinde în cuvinte (tocmai
el, stăpânul cuvintelor) profilul intelectual şi uman
al celor portretizaţi şi, de ce nu, ceea ce simte pentru
aceştia în plan domestic. carte caldă, portrete şi evo-
cări este totodată şi ,,povestea unui om norocos”, în
sensul privilegiului scriitorului de a avea mentorii şi
prietenii pe care îi are, de a fi trăitor într- un context
extrem de favorabil şi de prolific dezvoltării sale
intelectuale, de a vieţui într- un topos (geografic, cul-
tural, spiritual, uman) cu încărcătură magică, de a
se situa în slujba cuvintelor (pe care le învaţă, le
înţelege, le însuşeşte, cercetează asiduu, le restituie
,,lăute” generaţiilor următoare). odă adusă cuvântu-
lui şi rostirii, elogiu adus omului simplu, vieţii împli-
nite, dar şi omului complex, odă închinată limbii
române (parte din marea familie a limbilor romani-
ce, studiate şi ele cu aceeaşi acribie şi dăruire), por-

Florin-Corneliu Popovici
Ambasadorii

n Eveniment Marius Sala cunoaşte, ca nimeni altul,
valoarea, sensul, semnificaţia şi

importanţa cuvintelor. Paradoxal
însă, portretele conturate de acesta nu

debordează de cuvinte mari,
pompoase, meşteşugite, tocmai fiindcă

cei evocaţi se recomandă de la sine.

marius sala



24

AnUL XXV  t nr. 4 (745)

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

trete şi evocări ne prezintă apetitul pantagruelic
(moştenire de la Bunic) al lui Mircea sala pentru cer-
cetare, pentru scris, pentru cuvântul frumos şi zidi-
tor, pentru amintire, dar şi pentru oamenii valoroşi
din imediata sa apropiere. Vădit cu un caracter recu-
peratoriu, cartea se dovedeşte extrem de tonică, de
reconfortantă, fiind depozitara unor vorbe de duh,
fapte şi întâmplări originare şi originale. recupera-
rea atmosferei Vaşcăului şi a Beiuşului (cu liceul
,,samuil Vulcan” şi Şcoala normală ortodoxă
- ,,athanor” de oameni de ispravă) de altădată se face
şi prin aducerea în prim- plan a unor cuvinte şi
expresii (aici e detectabil lingvistul Marius sala) ce
conţin savoarea epocii respective: ,,credenţ” (p.11),
,,vailing” (p.12), ,,sobă mare”, ,,sobă mică”, ,,veran-
dă” (p.12), ,,laviţă” (p.13), ,,nane” (p.15), ,,ordul”
(p.19), ,,octavanii” (p.22). Proeminente sunt portrete-
le mentorilor tânărului Marius sala, la rândul lor
oameni erudiţi, personaje excepţionale, modele de
umanism şi de erudiţie: corneliu sava, ioan negru-
ţiu, Ştefan Musta, Vasile Popovici, ioan fluieraş, ion
călugăru, constantin duma- suceaveanu, Vasile
Bogza. cu toţii populează o lume feerică prin exce-
lenţă (întâlnim aici provincia ca sursă narativă ine-
puizabilă), de tip matrice, protectoare, ,,maternă”, a
etern reîntoarcerii la origini. fiind o literatură de tip
confesiv- memorialistică, portretelor şi evocărilor lui
Marius sala le lipseşte dimensiunea ficţională,
romanescă (deşi unele persoane devenite personaje,
prin suma de calităţi pe care le au şi care- i propul-
sează la statutul de supraoameni, par descinse din
ficţiunea pură). fie că relatează despre profesorii din
Beiuşul copilăriei, fie că povesteşte despre mentorii
săi de la Bucureşti sau despre prieteniile legate din-
colo de fruntariile ţării cu oameni dedicaţi limbii
române (Manuel alvar, Petar atanasov, Klaus
Bochmann, luis jaime cisneros Vizquerra, Wim
van eeden, jiŕi felix, Pierre gardette, Moses
gaster, artur greive, claude hagège, august Kova-
čec, evanghelos Moutsopoulos, teofil teaha, alonso
zamora Vicente ş.a.), scriitorul o face la modul dră-
găstos, afectiv, tandru, sublim admirativ. dar ce
altceva poate fi această colecţie de portrete, unele cu
tuşe subţiri, altele în contururi groase, dacă nu
inspirate ,,exerciţii de admiraţie”, evocări necesare
cu rol de document. 

dacă ar fi să parafrazez un vechi proverb româ-
nesc, aş spune următoarele: ,,spune- mi cu cine te
însoţeşti, ca să- ţi spun cine eşti” sau, mai nuanţat,
,,spune- mi ce prieteni ai, ca să- ţi spun cine eşti”. În
spiritul celor speculate mai sus, Marius sala proce-
dează la un act de legitimare prin ,,prieteni din adân-
cul inimii” (p.32), identitatea sa fiind una puternică,
completă şi complexă. scriitorul în cauză, om bogat
din punct de vedere spiritual, profesional şi al rela-
ţiilor interumane, este ceea ce este, este cine este şi
prin prietenii săi, prin prieteniile sale de referinţă.
raportările la şi identificările cu mari nume ale lin-
gvisticii (cu ,,oamenii mari, de fală”, ar fi spus arde-
leanul de odinioară) onorează, dar şi obligă, constitu-
ie un atestat de mândrie personală şi de imensă res-
ponsabilitate. ,,există în viaţa noastră zile pe care
nu le putem uita” (p.107), spune Marius sala în
cartea sa şi, mi- aş permite să adaug, există prietenii
memorabile pe care nu le putem da uitării. asta şi
face cel în cauză, nu uită, nu se dezice, nu se leapădă
de oameni, fiindcă, nu- i aşa, înainte de a fi vârfuri de
lance în meseria lor, prietenii lui sala sunt, în pri-
mul rând, oameni. la autorul portretelor şi evocări-
lor, bogăţia nu se cuantifică în conturi bancare, în
bunuri de preţ sau în averi, ci în profesionalismul,
modestia, erudiţia şi calitatea prietenilor şi priete-
niilor afişate. Marius sala conturează geografii spi-
rituale şi îşi croieşte drumuri prin memorie, contu-
rează portrete remarcabile care par să coboare din
propriile rame. Plăcerea lecturii cărţii sale e dată de
felul în care povesteşte, calm, aşezat, ardeleneşte,
similar povestitorului de basm la gura sobei. rolul
său paideic, de învăţătură transpare din dublul act
de cunoaştere (cunoaştere în dublu sens): cunos -
cându- i prietenii lui Marius sala, îl cunoaştem pe cel
în cauză şi reciproc. acelaşi rol paideic îl au evocări-
le unor personalităţi de seamă ale culturii româ-
neşti, faţă de care Marius sala se simte solidar şi
ataşat sufleteşte şi ale căror memorie, erudiţie, har
şi vizionarism le cinsteşte şi preţuieşte: theodor
aman, corneliu Baba, dimitrie cantemir, sergiu

cilibidache, Mihai eminescu, george enescu, nico-
lae grigorescu, eugen ionescu, nichita stănescu
ş.a.)

dincolo de a fi cetăţeni ai lumii, Marius sala şi
prietenii săi sunt prieteni ai lumii cuvintelor (scrise
şi deopotrivă vorbite). Pe principiul ,,cine se aseamă-
nă, se adună”, Marius sala are şansa uriaşă a unui
anturaj de geniu, a unei ,,găşti” elitiste la umbra
căreia a crescut şi s- a format. contrazicând oarecum
preceptul biblic, prietenii scriitorului sunt mulţi che-
maţi, toţi aleşi. excepţionalul, integralitatea, bono-
mia, profesionalismul, vizionarismul, latura umană,
exploziile de vitalitate a gândirii şi de rafinată şi
cutezătoare inteligenţă, toate sunt construite pe
pasiune, de la care pleacă toate, pasiunea fiind facto-
rul coagulant. ,,nimic mare nu se creează în lumea
aceasta fără pasiune”, spunea undeva, d.d.roşca,
fapt demonstrat de pasiunea- far- călăuzitor care a
stat la originea acestor legături umane dintre cele
mai strânse.

Parafrazând un dicton care- l include pe emi-
nescu, Mircea sala fără prieteni ar fi mai altfel şi
mai sărac. de prieteniile sale ajungem să ne
,,contaminăm” iremediabil citindu- i cartea, carte
care se parcurge în ritm alert, fără dificultăţi de lec-
tură sau fără a face apel la un limbaj şi la o gândire
de tip academic. scrisă în litera şi în spiritul ,,cărţii
pentru toţi”, portrete şi evocări se doreşte, în egală
măsură, şi o carte de popularizare. În cele peste opt-
zeci de schiţe de portret, inevitabil incomplete,
Marius sala dezvoltă termenul de somitate, de perso-
nalitate, ducând confesivitatea sa la rang de artă.
fiind un excelent instrument de lucru pentru cei
care doresc să aprofundeze dimensiunea culturală şi
profesională impresionantă a celor portretizaţi, dar
şi modelele de umanitate pe care le conţine, cartea
lui Marius sala, autentică în integralitatea ei, dar
uşor atipică (în sensul punerii laolaltă a unei pleiade
de oameni care seduc prin biografia, prin reputaţia şi
prin erudiţia lor fascinante), este un antidot la adre-
sa Crizei valorilor, a inculturii şi a surogatului de
relaţii interumane din societatea în care trăim. fără
excepţie, galeria portretistică a lui Marius sala con-
ţine oameni excepţionali, cu o operă solidă, excepţio-
nală, cu un statut intelectual aparte. sumarul
autoportret pe care şi- l face (nu într- o oglindă spar-
tă, ci pe pagina albă a cărţii) este o trecere în revis-
tă a mulţumirilor adresate prietenilor şi mentorilor
săi (unii încă în viaţă, alţii plecaţi prea repede dintre
noi), oamenilor de seamă care i- au punctat magistral
existenţa. despre sine vorbeşte cu modestie, cu umor
şi cu ironie, dar şi la modul serios, responsabil, aşa
cum îi stă bine unui om conştient de valoarea sa.

fraza următoare, definitorie pentru personalitatea
sa remarcabilă, are rol şi de testament lăsat tinerei
generaţii, în care îşi pune toată nădejdea şi încrede-
rea: ,,cred că am reuşit în viaţă pentru că am pus
multă pasiune în tot ce am făcut (o fi fost ceea ce
mi- a fost ursit când m- am născut?!). le urez tineri-
lor care vor deveni lingvişti să fie întreprinzători şi
să pună pasiune în tot ceea ce vor face. le mulţu-
mesc de pe acum dacă îmi vor urma sfatul.” (p.429)

Carte de relectură, carte de căpătâi, cartea de
pe noptieră, portrete şi evocări spulberă ideea pre-
concepută cum că lumea elitelor, lumea oamenilor cu
ştiinţă de carte ar fi dominată, în cea mai mare
parte, de orgolii nemăsurate, de instincte hübrice şi
de invidii, de aroganţă şi de lipsă de fair- play, de per-
sonaje solitare, cu un caracter şi cu o probitate mora-
lă îndoielnice. Prin contaminare, după familiariza-
rea cu textul, prietenii lui Mircea sala devin şi ai
noştri, prieteni pe care se cuvine să- i onorăm, să- i
iubim şi să- i cinstim. Paginile de sărbătoare sunt şi
pagini de suflet şi cu suflet. Mircea sala nu hiperbo-
lizează, nu idolatrizează, nu face ierarhii, ci pune
lucrurile în făgaşul lor normal. domnia sa nu ope-
rează cu criterii de selecţie draconice, portretele din
imediata sa vecinătate îi sunt la îndemână, în casca-
dă, ceea ce denotă un preaplin de prieteni (cu stator-
nicia aferentă) şi de nume sonore ce se cer evocate.
Cartea, un fel de ,,walk of fame”, o ,,alee a celebrită-
ţilor”, este una de tip şantier, cu un final deschis, la
care se pot adăuga oricând alte şi alte portrete de
seamă, oameni ai binelui, lucru avut în vedere de
scriitor. 

Marius sala cunoaşte, ca nimeni altul, valoa-
rea, sensul, semnificaţia şi importanţa cuvintelor.
Paradoxal însă, portretele conturate de acesta nu
debordează de cuvinte mari, pompoase, meşteşugite,
tocmai fiindcă cei evocaţi se recomandă de la sine:
,,Portretele mele descriu mai mult aspectul fizic, ges-
turile oamenilor.” (p.117) invariabil, prietenii săi
sunt şi prietenii limbii române şi reciproc. ,,cultul
prieteniei” (p.151), afectivitatea, implicarea emoţio-
nală profundă a scriitorului transformă portrete şi
evocări într- un adagio, într- o carte- acoladă care
înnobilează între paginile sale. r

■ Marius sala, portrete şi evocări
timişoara, editura david Press Print, 2013, 478 p.

fotografii realizate de doina Bogdan- dascalu 
la lansările care au avut loc la 

universitatea eftimie Murgu din reşiţa şi la 
filiala din timişoara a academiei române

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/
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cu toate eforturile lui titu Maiorescu şi
ale junimiştilor pentru legitimarea
unui curent literar naţional, organic,
de inspiraţie preponderent rurală, în

care speciile epice răsar din firava noastră tradiţie
literară, ies la lumină, înfloresc, se maturizează şi
rodesc în timp, evoluând natural de la fiziologie şi
nuvelă până la roman, realitatea pieţei culturale a
evoluat pe un făgaş trasat – cum altfel – de triada
editori/librari- public- scriitori. un traseu care, cu
rare şi întâmplătoare excepţii, nu se intersecta
câtuşi de puţin cu marea literatură, normată de cri-
tica maioresciană de direcţie. e drept că prestigiul
junimiştilor a izbutit să ţină acest fenomen contra-
cultural (bazat pe literatura de import cu tematică
citadină, în manieră senzaţională sau realistă, cu
eroi plebei recrutaţi din glodul mahalalelor) în afara
mainstream- ului, situaţie care s- a perpetuat şi în
secolul următor. interesul scriitorilor pentru mediul
citadin, propriu prozei interbelice, este arhicunoscut.
este de oarecare notorietate şi avalanşa de romane
care au avut în centrul lor mahalaua bucureşteană,
fenomen petrecut între 1926 şi 1935 şi ilustrat de
scriitori ca george Mihail- zamfirescu, i. Peltz, carol
ardeleanu, tudor teodorescu- Branişte etc. Însă fap-
tul că această serie nu a apărut pe un teren complet
virgin este mai puţin ştiut. tradiţia romanului dedi-
cat mahalalei şi periferiilor bucureştene coboară în
secolul precedent şi ea poate fi identificată, într- o
formă incipientă, tocmai în primele ilustrări ale
genului la noi. 

În a doua jumătate a secolului al xix- lea,
Bucureştii sunt încă, cu toate eforturile edililor, un
mare târg în care modul de viaţă occidental coexistă
cu acela oriental şi rural. sincretismul influenţelor
poate aduce, din perspectiva actuală, un material
bogat înaintea cercetătorului. Mai mult decât atât, e
epoca formării unei noi clase sociale – burghezia –,
privită în momentul zero al ridicării ei din semi- bar-
barie şi trecerii la un nou stil de viaţă,  o realitate pe
care a speculat- o cu asupra de măsură caragiale.
aşadar, contextul ne permite studierea acestei noi
clase şi din unghiul de vedere al perifericului de care
oamenii nu s- au desprins încă. dificultăţile provin
mai cu semă din perspectiva strict literară, mai
exact din stadiul insuficient de dezvoltare atins de
proza noastră din acel moment. cu toate eforturile
lor generoase şi multilaterale, dublate de o cultură
superioară şi uneori de talent autentic, întemeietorii
paşoptişti ai literaturii noastre moderne nu au avut
răgazul să dezvolte genul epic până în stadiul în care
să fie posibilă apariţia organică a unei construcţii
ample cum este cea a romanului. sunt notorii exem-

plele lui Kogălniceanu şi chiar Bolintineanu, ale
cărui romane – manoil şi elena – aparţin mai mult
unei tradiţii consumate, depăşite, la nivel european,
de evoluţia tehnicilor narative şi nivelul de comple-
xitate atins în creaţiile lor de stendhal, dickens sau
Balzac. un scriitor dotat cu un admirabil simţ critic,
radu ionescu, a evidenţiat în epocă acest decalaj
deopotrivă social şi literar. apariţia primelor creaţii
cu adevărat romaneşti în sens modern a căzut în sar-
cina unor scriitori modeşti şi e dificil de spus cu exac-

titate cât au preluat aceştia din
tradiţia noastră prozastică şi cât
din naşterea romanului românesc
datorăm importului pe calea tradu-
cerilor. Părerile criticilor şi ale isto-
ricilor literari pendulează între
organiscism (dan Mănucă) şi
import (Paul cornea, nicolae
Manolescu). cert este faptul că,
adresându- se unui public cu o
instrucţie destul de precară, primii
noştri romancieri, în strânsă legă-
tură cu editori ca g. ioanid, th.
ioaniţiu, n. steinberg şi V.i. socec,
au speculat moda europeană a lite-
raturii senzaţionale (sau de miste-
re), creând şi apoi alimentând fas-
cinaţia cititorilor.

În romanele care înfăţişează,
pe spaţii mai largi sau mai restrân-
se, aspecte din viaţa mahalalelor
bucureştene pot fi identificate două
mari modalităţi de abordare a
materiei care face obiectul ficţiunii.
acestea nu sunt atât de divergente
precum ar putea părea la o privire
superficială şi, mai important, nu
se întâlnesc aproape niciodată în
stare pură în romanul european al
secolului al xix- lea. 

Prima dintre ele, care poate fi
etichetată ca aparţinând romanu-
lui (sau novel, cum este cunoscut în
critica anglo- americană), mai pro-
nunţat realistă, priveşte localiza-
rea cât mai exactă, punând accent
pe societatea bucureşteană şi pe
obiceiurile ei, pe descrierea tipuri-
lor reprezentative, pe selectarea
faptelor sociale şi conturarea unor
tipare reprezentative care fixează
mentalităţile citadine contempora -
ne, într- un cuvânt pe zugrăvirea

moravurilor. din această perspectivă, mahalaua
bucureşteană – parte integrantă şi indisolubilă, pe
atunci, a marelui oraş – reprezintă un cadru ofertant
prin  pitorescul şi coloritul său fabulos, de sorginte
orientală, care îl fascinase mai înainte şi pe ion
ghica. În Hoţii şi hagiul, alexandru Pelimon sur-
prinde contrastul permanent care particularizează
oraşul, amestecul de viaţă occidentală şi orientală,
aspectul compozit. după colţul palatului boieresc se
deschidea adesea (atât în mijlocul oraşului, cât şi
mai spre margini) câte o stradă având de- o parte şi
de alta mici prăvălii, dacă nu de- a dreptul cocioabe
imunde, locuite de oameni care duceau cel mai sără-
căcios şi promiscuu trai cu putinţă. ,,aici se bucură
cineva deodată şi de viaţa ţărănească a plugarului
mărginaş, cât şi de tabloul ce înfăţişează într- o întin-
dere destul de mare numărul caselor şi turnurile
bisericilor din mijlocul oraşului.” e un tablou care
evidenţiază un contrast vizual şi auditiv care
deocamdată nu îi intrigă decât pe călătorii străini
care vizitează capitala. la nivel social, diferenţierea
nu se face încă pe orizontală, prin îndepărtarea celui
sărac de zonele privilegiaţilor, ci numai pe verticală,
în diferenţele de caturi ale caselor şi în diferenţele de
evghenie şi avere dintre locuitori, diferenţe care,
după cum vedem în romanele senzaţionale (sau de
mistere), nu mai sunt marcate de bariere de netre-
cut. Mugetul vitelor se aude de pe prispa hagiului
dintr- o parte, în vreme ce din cealaltă răzbate larma
oraşului, indicând spaţii apropiate.

În epocă, mahalaua nu este un spaţiu proscris,
aflat într- o poziţie materială, profesională, morală
sau ideologică excentrică, aşa cum se va întâmpla în
veacul următor, odată cu începutul industrializării
româniei şi cu crearea ghettourilor care vor îngloba
populaţia dezrădăcinată din lumea rurală şi aclima-
tizată defectuos la marginile oraşului. Mahalagiii
nu sunt atinşi de aripa contradicţiilor majore, ci se
complac într- un inocenţă a copierii exterioare a unui
model, maimuţăresc stilul de viaţă occidental, pe
care îl apreciază, cu slabele lor puteri intelectuale şi
cu lipsa de civilizaţie urbană, doar în măsura în care
acesta îi poate ajuta să pară ceea ce nu sunt, în sco-
pul parvenirii, al ascensiunii către rangurile şi ave-
rile la care democraţia nou instaurată le dă dreptul

Alexandru Farcaş
Bucureştii de la periferie.
Romanţuri şi romane de veac XIX

Romanul de aventuri reprezintă relaţiile
dintre indivizi din perspectiva ideologiei

mic- burgheze, se caracterizează prin
viziunea antiaristocratică, bunul- simţ

comun şi simpatia pentru cei din clasele
de jos. Pe fondul maniheismului violent

– reflex al tipologiei basmului, nu al
romanului realist – dintre personaje,
toate acestea se regăseau, în forme

specifice societăţii franceze, şi la Sue,
Dumas, Féval şi toţi ceilalţi.
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să spere, iar literatura dreptul (sistematic picurat)
să viseze.  

la Bujoreanu, ni se înfăţişează societatea adu-
nată în jurul mesei pentru jocul de loton (în capitolul
intitulat o adunare de mahala). nicolae Manolescu,
în arca lui noe, a remarcat curioasele inadvertenţe
care apar aici. În primul rând, senzaţia copleşitoare
că, deşi participanţii sunt oameni înstăriţi, proprie-
tari de moşii, limbajul şi comportamentul lor îi reco-
mandă ca aparţinând unor straturi sociale mult mai
joase. lucrul este probabil explicabil – crede criticul
– prin faptul că cei prezenţi sunt în general recent
îmbogăţiţi, afacerişti şi negustori care nu au deprins
încă normele de comportament ale clasei în care au
pătruns din punct de vedere financiar. este o epocă
de formare a burgheziei româneşti, şi e normal să- i
întâlnim aici pe părinţii şi bunicii drăgăneştilor şi
halippilor, bogătaşii perioadei interbelice, ale căror
urme snobii lor nepoţi le vor ascunde cu atâta grijă.
deocamdată, doamnele, care poartă nume ce par
desprinse, aşa cum remarcă acelaşi nicolae Mano-
lescu, din comediile lui alecsandri, nu se sfiesc să se
înţepe în acest mod: 

,,− Mă rog, mă rog, ce zici? strigă ea
adresându- se către doamna Bruneasca. nu cumva
pe fetele mele le puneţi în rândul dumneavoastră,
cucoanelor, când nici cea mai mare n- a împlinit şap-
tesprezece ani?... să faceţi bine ca altă dată  să nu
mai vorbiţi de fetele mele, c- o să vă pară rău.
luaţi- vă de păr cât poftiţi, dar nu- mi amestecaţi şi
fetele în daraverile dumneavoastră. auzi, auzi, să
zică că fetele mele au copilărit cu dumnealor!... Mega
şi chirie!...” 

societatea mahalalelor are şi alte moduri de
petrecere. capitolul care ne descrie un bal mascat la
Bucureşti este şi el de reţinut. domnul gogman,
încredinţat fiind că soţia sa tânără şi cochetă îl
înşeală, apare pe neaşteptate în mijlocul petrecerii,
dar, spre ghinionul său, îşi confundă consoarta –
aflată, sub protecţia anonimatului conferit de mască,
la câţiva paşi, în compania amantului său – cu altă
damă, căreia îi scoate masca. gelosul se face de râs
şi este scos din sala de bal în ironiile şi huiduielile
asistenţei, apoi se îndreaptă copleşit de ruşine spre
casă. acolo e aşteptat, desigur, de infidela sa nevas-
tă, care avusese prevederea să se întoarcă înainte de
venirea lui. scena ne aminteşte izbitor de d’ale car-
navalului şi, mai mult ca sigur, caragiale s- a inspi-
rat de aici. 

a doua modalitate de producere a textului fic-
ţional – aparţinând unei specii literare mult mai
vechi, şi anume romanţul (romance) – este cea care
ţine de senzaţional, de romanul popular sau de mis-
tere. g. călinescu a descris aceste scrieri prin patru
caractere definitorii: ,,exaltarea poporului, intenţia
reformei sociale, realismul uneori grotesc şi tipologia
antitetică.”, iar nicolae Manolescu consideră drept
trăsături esenţiale ,,epicul senzaţional şi ideologia
socială”. 

romanul de aventuri reprezintă relaţiile dintre
indivizi din perspectiva ideologiei mic- burgheze, se
caracterizează prin viziunea antiaristocratică,
bunul- simţ comun şi simpatia pentru cei din clasele
de jos. Pe fondul maniheismului violent – reflex al
tipologiei basmului, nu al romanului realist – dintre
personaje, toate acestea se regăseau, în forme speci-
fice societăţii franceze, şi la sue, dumas, féval şi toţi
ceilalţi. de pildă, ura faţă de aristocraţi trece dintr- o
literatură în alta, deşi la noi categoria era destul de
slab reprezentată. asociat cel mai adesea cu tipul
seducătorului don juan, aristocratul este văzut ca
adversarul principal al micii burghezii citadine. n.
d. Popescu – scriitor lipsit chiar şi de veleităţile

artistice ale unui ioan M. Bujoreanu sau Baronzi şi
văzut în epocă drept un Ponson du terrail al nostru,
model, la rândul său pentru ilie ighel- deleanu sau
Panait Macri – nu se sfieşte să îşi încheie romanul
elisa sau don Juanii Bucureştilor (publicat în
,,calendarul amusant”, 1873) cu enunţarea tezei
morale pe care, de altfel, nu a avut niciun moment
intenţia s- o camufleze în faldurile naraţiunii:
,,feriţi- vă, fiice ale poporului, de aceşti don- juani
periculoşi.” 

Morala comună caracterizează  de altfel acest
tip de proză, care, să nu uităm, are drept scop decla-
rat ,,îndreptarea moravurilor” într- o epocă de pro-
funde prefaceri, în care dinamica formelor întrece cu
mult inerţia fondului care, în special în păturile mai
puţin instruite, se baricadează într- o intransigenţă
morală ca formă de rezistenţă şi de apărare.

un alt motiv pentru care conţinutul acestor
scrieri rămâne permanent cantonat în sfera
bunului- simţ comun este strategia auctorială, echi-
valentă cu captatio benevolentiae din retorică, de a
nu contraria aşteptările cititorilor (recte cumpărăto-
rilor de cărţi şi gazete), de a fi în permanent acord
ideologic cu aceştia. iată un exemplu de apărare a
purităţii de clasă mic- burgheză: coana raliţa sluge-
reasa, la auzul cuvintelor elisei că preferă să rămâ-
nă nemăritată decât să ia de soţ un băcan sau un
cârciumar, îşi povăţuieşte astfel fiica: ,,faci foarte
rău, fata mea; omul cuminte nu îşi iese din teapa sa
dacă voieşte să fie fericit.” această sărăcie de conţi-
nut se reflectă şi în schema narativă, îngrădind
libertatea de acţiune a personajelor în cadrul
ficţiunii. autorul- narator se foloseşte de toate prero-
gativele omniscienţei sale pentru apărarea simţului
comun. În finalul romanului, ca un demiurg, el
împarte răsplata şi pedeapsa: ,,surorile ei, profitând
de această vie lecţiune, se măritară una peste un an

şi alta peste trei, cu bărbaţi de condiţiuni modeste,
dar onorabile şi duseră menajul cu perseverenţa şi
regularitatea cu care- şi petrecuseră copilăria.” În
schimb, niciunul dintre eroii negativi nu scapă
nesancţionaţi, începând de la corupătorul nicu, rui-
nat de vicii până la pierderea sănătăţii mintale, şi
până la neguţa, vecina care, din invidie, îi facilitase
seducătorului planul mârşav. caragiale va satiriza
din plin atât genul acesta de scrieri, cât şi publicul
care îşi nutrea imaginarul cu ele. aici poate fi detec-
tat sâmburele acelei mahalale înţeleasă drept o cate-
gorie psihologică prin care caragiale critică efectele
liberalismului şi, în general, oamenii „noi”, aspect
despre care a vorbit g. ibrăileanu.  

faptul că filimon, Bujoreanu şi Pelimon acor-
dă pagini substanţiale descrierii societăţii bucureş-
tene nu înseamnă neapărat că ei posedau o cultură
literară mult mai vastă decât, să zicem, Baronzi,
n.d. Popescu ori Panait Macri, la care senzaţionalis -
mul de- a dreptul delirant abundă. cu toţii îşi ,,făcu-
seră” mâna de scriitori la şcoala romanului francez,
din care traduseseră din abundenţă. chiar şi nicolae
filimon, autorul primului ,,roman” omologat ca
atare de critică, împrumută destule elemente stilis-
tice şi de perspectivă specifice romanului de senza-
ţie. În franţa, Balzac, care, după cum observă auer-
bach, ,,a simţit în toată opera sa, [...] mediile cele
mai variate ca o unitate organică, ba chiar demoni-
că, şi a încercat să transmită şi cititorului această
senzaţie”, îl avea ca model pe eugène sue, Victor
hugo i- a imitat, succesiv, pe Walter scott şi pe
eugène sue, iar de aici şi până la confuzia axiologi-
că a scriitorilor noştri fără educaţie literară serioasă
pasul e lesne de făcut. Şi Balzac, şi sue, la fel ca dic-
kens sau Victor hugo, credeau cu tărie, la fel cu
întreaga lor epocă, în existenţa unor mistere sociale,
într- un ezoterism al societăţilor, remarcă şi r.- M.
albérès. l- am putea adăuga acestei liste şi pe dosto-
ievski. aceeaşi senzaţie de lume ,,care şi- a ieşit din
ţâţâni”, − în care categorii sociale întregi au ieşit la
lumină din subteranele unde fuseseră ţinute de seco-
lele de feudalism, o lume dinamică, în plină reconfi-
gurare pe harta socială – trebuie s- o fi avut şi roman-
cierii noştri din a doua jumătate a secolului al
xix- lea. Mai cu seamă într- o ţară unde totul era luat
de la zero, romanul a contribuit fără îndoială la fami-
liarizarea cu occidentul.    

din perspectivă literară, un lucru este cert:
romanul românesc se naşte odată cu apariţia clasei
burgheze în românia, răspândindu- se prin tradu-
ceri, adaptări şi scrieri originale aparţinând unor
scriitori de mâna a doua, proveniţi şi ei din aceeaşi
clasă burgheză. acum este mai pe larg reprezentată
şi mahalaua, ca mediu integrat scenei citadine com-
plexe pe care îşi doreşte să evolueze noua specie. din
mediul urban, uneori periferic, de multe ori influen-
ţaţi de el, sunt şi cititorii căruia romanul li se adre-
sează. În epoca în care cartea devine o marfă, gustul
şi universul publicului nu mai pot fi ignorate. deşi
curentul major, din punct de vedere valoric, se
situează aşadar, în secolul al xix- lea, pe axa
paşoptism- junimism, romanul a contribuit la crista-
lizarea nu doar a gusturilor, ci chiar a realităţilor
sociale specifice periferiei bucureştene. În romanele
începutului de drum apar teme, motive, toposuri,
tipologii, procedee stilistice care se vor regăsi, în
structuri mai bogate şi mai complexe, în literatura
periferiei din secolul următor. r
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În ultimii ani ai vieţii sale, în perioada
petrecută la Berlin, i. l. caragiale a scris
intens un alt fel de proză, o proză fantasti-
că, în care a asociat un ocultism în linia lui

edgar Poe, pe care îl citise cu mult timp înainte,
când a şi realizat primele traduceri ale unor proze
ale acestuia în limba română, din limba franceză,
după versiunea lui Baudelaire, o balercă de amon-
tillado şi masca morţii roşii, publicându- le în Calen-
darul dacia, apărut la iaşi în 1898. de remarcat fap-
tul că, la începutul secolului al xx- lea, atmosfera
exotică şi ocultismul au fost asociate fantasticului în
literatura europeană, de scriitori precum anatole
france, în revolta Îngerilor, roman apărut în 1913,
şi gustav Meyrink, în Golem, publicat în 1915, după
moartea lui caragiale.

Magia, în povestirile lui caragiale, reprezintă o
modalitate de a intra în fantastic sau în fabulos, ele-
mentele magice fiind frecvente în proza sa, de la
simpla superstiţie din abu- Hasan şi de la farmecele
din la Hanul lui mânjoală şi la Conac, până la
magia transformărilor din Calul dracului şi Kir
Ianulea. În la Hanul lui mânjoală există elemente
supranaturale a căror apariţie are legătură cu
magia: cotoiul şi iedul. există două posibilităţi de
interpretare a apariţiei bizare a celor două animale,
care pot reprezenta diavolul metamorfozat, idee ce
aparţine credinţei populare în existenţa animalelor
asociate prezenţei diavolului, aşa cum crede şi socrul
protagonistului, polcovnicul iordache, spunându- i că

„iedul şi cotoiul erau totuna”; a doua interpretare ar
fi posibilitatea ca animalele să fi fost reprezentări
ale puterii de metamorfozare a hangiţei- vrăjitoare,
deoarece vrăjitorul, în credinţa populară, are „pute-
rea de a se transforma în animal, putere pe care o
împarte cu diavolul”. se poate remarca reacţia sau
dispariţia acestor elemente supranaturale odată cu
semnul crucii făcut de protagonistul nuvelei: „m- am
aşezat la masă făcându- mi cruce după datină, când
deodată, un răcnet: călcasem, se vede, cu potcoava
cizmii, pe un cotoi bătrân, care era sub masă”; „am
zis: hi! la drum! şi mi- am făcut cruce; atunci, am
auzit bine uşa bufnind şi un vaiet de cotoi”; „am gre-
şit drumul! merg la vale… unde sunt? mă uit înain-
te: porumbişte cu cocenii netăiaţi; la spate, câmp
larg. Îmi fac cruce, strângând de necaz calul cu pul-
pele amorţite, ca să se ridice – atunci, simţ o zvâcnea-
lă puternică lângă piciorul drept… un ţipăt! am stri-
vit iedul! […] Calul se scoală scuturându- şi capul ca
de buimăceală; se ridică în două picioare, se
smuceşte- ntr- o parte şi mă trânteşte- n partea ailaltă;

pe urmă o ia la goană pe câmp ca de streche şi piere- n
întuneric”.

apariţiile stranii ale animalelor au legătură cu
magia, cu ochii hangiţei „care- i sticleau grozav de
ciudat”, după ce a privit „adânc în fundul căciulii”;
privirea ei trasează un cerc – cercul reprezintă sim-
bolul mandalei – indicând mişcarea circulară în care
va fi implicat mai târziu protagonistul; astfel se
poate explica întoarcerea lui în acelaşi loc după
patru ore de mers şi captivitatea lui ulterioară.
Magia este prezentă în la Conac chiar de la început,
prin ubicuitatea omului „roşcodan”, a cărui privire
are o forţă magnetizantă asupra tânărului; în poves-
tire este ilustrat motivul metamorfozei diavolului în
om, povestirea având tema dedublării fantastice, a
substituirii demon- om din cadrul temelor mutaţiei
fantastice din clasificarea lui sergiu Pavel dan. la
fel ca tânărul din la Hanul lui mânjoală, protago-
nistul scapă din posesia demonică prin semnul cru-
cii: „– doamne! doamne! suspină el şi cu dreapta- şi
face cruce. atunci un hohot straşnic se aude…
Flăcăul se- ntoarce- n loc. e beznă- mprejuru- i, şi nică-
ieri ochiul luminos al tovaroşului. tânărul se
moleşeşte din toate- ncheieturile şi se prăbuşeşte pe
prispă”.

În Calul dracului, elementele magice sunt
reprezentate tot prin motivul transformării celor
două personaje, dar şi prin călătoria miraculoasă
asociată cu motivul zborului. transformarea vrăji-
toarei bătrâne în zână stă sub semnul simbolisticii

lunare; se remarcă legătura magică existentă între
ascensiunea progresivă a astrului şi apariţia supra-
naturalului: Prichindel apare –  apariţia lui fiind
ilustrarea motivului metamorfozei diavolului în om
– după ce „se urcase luna cam de două suliţi”; baba
descoperă adevărata lui identitate, când luna ajunge
„sus de trei suliţi şi mai bine”, iar transformarea ei
se petrece când „luna sclipea dasupra de tot…”. se
remarcă magia transformării sub influenţa lunii,
vrăjitoria fiind o „investitură lunară”, luna reprezen-
tând astrul schimbării, simbolizând „legea devenirii,
sub care nici o schimbare nu este definitivă”, astfel că
magia durează numai până la asfinţitul lunii, când
se petrece reversibilitatea metamorfozei vrăjitoarei,
devenind „tot baba de cu seara…”. călătoria fabuloa-
să a celor două personaje supranaturale are loc în
formă circulară, trasând o mandala sub lumina
lunii. atmosfera de magie cuprinde şi natura în tim-
pul călătoriei lor: „…au dat într- o luncă plină numa
cu trandafiri albi mirositori, […] şi deodată, în tăce-
rea aceea plină de lumina lunii, s- a auzit din umbra
unui tufiş glas de privighetoare”.

În Kir Ianulea, metamorfoza diavolului în om
este descrisă chiar de la început, în timpul adunării
dracilor din iad, de către dardarot, când îi explică lui
aghiuţă misiunea pe care o va îndeplini: „apoi, o să
te- mpeliţezi din cap până- n călcâie în chip de om
muritor şi să te duci pe pământ…”. „pe drum s- a pre-
făcut în chip de om, nici matuf, dar nici prea ţângău;
om tocmai în puterea vârstei, frumos şi arătos”. tot
aici există victime posedate de diavol, fiind aflate
sub puterea magiei lui; acestea „vorbesc fără şir”,
spunând taine, fiind într- o stare de delir continuu:
„Vorbeşte în toate limbile fără să le fi- nvăţat, şi
sporoveşte şi- i turuie mereu gura şi spune fel de fel de
taine şi pâre – de unde le- o mai fi ştiind? – încât o
lume, care aleargă s- o asculte, stă şi se cruceşte”.

această magie a posedării victimelor este expli-
cată de Kir ianulea când face aranjamentul cu
negoiţă – pactul cu diavolul – pentru a- l răsplăti
pentru faptul că l- a scăpat de creditori: „de câte ori
ăi auzi c- a intrat dracu- n vreo femeie, nevastă, fată,
măcar fie ori din ce loc, ori de ce neam ar fi, să ştii că
eu sunt acela. numaidecât dar să vii acolo, că eu nu
mai ies din ea până nu m- ăi goni dumneata…”.

În abu- Hasan există credinţa protagonistului
în duhul malefic care l- a fermecat după ce musafirul
a lăsat deschisă uşa de la intrare din greşeală; consi-
derând că aceasta este cauza tuturor evenimentelor
ciudate care i s- au întâmplat, îl învinovăţeşte pe
califul harun- al raşid deghizat în negustor. având
aceeaşi superstiţie, mama lui abu- hasan crede că
un „duh rău” îi ,,canoneşte” fiul, în timp ce el se află
în starea de confuzie în urma glumei făcute de calif,
ajungând să nu mai poată deosebi visul de realitate.

acelaşi procedeu de intrare în literatura fan-
tastică, prin asocierea dintre magie şi motivul pălă-
riei, în momentul în care personajele fac acelaşi gest,
de a- şi acoperi capul cu un obiect – cu o căciulă sau o
pălărie – magic, fermecat, este folosit atât de cara-
giale, în nuvela la hanul lui mânjoală, cât şi de
Meyrink, în romanul Golem. 

c. g. jung, în cadrul interpretării semnificaţiei
acelui „obiect care cuprinde capul” comentează moti-
vul pălăriei folosit de g. Meyrink în Golem, ajun-
gând la concluzia că, pălăria, având forma rotundă –
deci solară – este o aluzie la mandala. Şi, deoarece
pălăria este o reprezentare a „sinelui”, pe care şi
eroul lui caragiale şi eroul lui Meyrink îl pierd, acel
moment al apariţiei inconştientului îi transpune pe
ambii eroi în evenimente neobişnuite.

folosirea acestui procedeu, în ambele nara-
ţiuni, cunoaşte o diferenţă, deoarece în nuvela lui
caragiale, căciula personajului este fermecată de
privirile Mânjoloaiei, care „străluceau grozav de ciu-
dat”, după ce aceasta se uitase „adânc în fundul
căciulii”, deci prin trasarea cu privirea a unui cerc
magic, pe când în romanul lui Meyrink, personajul
îşi pune din greşeală o pălărie străină pe cap – care,
de fapt, era vrăjită, aparţinând unui erou nemuritor,
devenit legendar – pierzându- şi identitatea odată cu
acel gest. În ambele cazuri, procedeul duce la apari-
ţia inconştientului absolut necesar în realizarea
atmosferei fantastice, acesta reprezentând acelaşi
moment magic al intrării în fantastic.

nuvela lui caragiale aparţine categoriei
fantastic- straniu după clasificarea lui todorov, în
care personajul oscilează între acceptarea existenţei
supranaturalului şi încercarea de a- l explica în mod
raţional. această stare de incertitudine, în care se
află personajul, este condiţia esenţială pentru exis-
tenţa fantasticului, deoarece suprimarea ezitării
distruge fantasticul: „«mai că- mi vine a crede»: iată
formula care rezumă spiritul fantasticului. Încrede-
rea absolută ca şi totala neîncredere ne scot dinlăun-
trul hotarelor fantasticului; ceea ce- i dă viaţă este ezi-
tarea”.

atmosfera realistă descrisă la începutul nuve-
lei lui caragiale conţine elemente strategice, care
dau cititorului impresia de veridicitate, ca descrierea
atmosferei de la han, cu ţiganii şi chirigiii de pe
lângă focuri, cu mirosul hainelor acestora, apoi des-
crierea odăii albe a Mânjoloaiei, în care, prin con-
trast, plutea un miros atrăgător de mere şi de gutui.

specific literaturii fantastice, atmosfera realis-
tă descrisă la începutul nuvelei este accentuată de
prezenţa naratorului ca personaj al povestirii, denu-
mit de tzvetan todorov naratorul reprezentat, ca
strategie de realizare a fantasticului prin crearea
iluziei realiste ce dă cititorului impresia de verosi-

Carmen Duvalma
Caragiale. Fantastic şi ocult

nuvelele lui Caragiale se termină
într- o ambiguitate specifică

fantasticului, deoarece eroul nu este
sigur de caracterul supranatural al

întâmplării, căutând în timpul
povestirii sale câte o explicaţie

raţională pentru fiecare lucru ce la
început i se părea anormal, deşi socrul

lui susţinea că Mânjoloaia îi pusese
farmece în „fundul căciulii”.
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mil. astfel, întâmplarea este povestită la persoana
întâi chiar de personajul principal, fănică, socrului
său, „pocovnicul” iordache, care îl punea mereu, ca
într- un ritual al povestirii, să- i spună „istoria de mai
sus pentru a nu ştiu câtea oară”; acel ritual care, des-
criind tot un cerc, subliniază de fapt magia povesti-
rii.

de la descrierea atmosferei realiste de la han,
autorul trece la descrierea unei atmosfere misterioa-
se, cu elemente bizare, ca apariţia cotoiului negru,
lipsa icoanelor sau privirile stranii ale Mânjoloaiei.
atmosfera fantastică a naraţiunii începe cu acea pri-
vire strălucitoare a Mânjoloaiei „în fundul căciulii”,
care trasează un cerc magic; gestul magic este res-
ponsabil de captivitatea personajului, care este
depersonalizat, intrând într- o atmosferă de confuzie,
din care nu poate ieşi, rătăcind printr- o „lumină
ceţoasă”, drumul său bizar descriind un cerc, repre-
zentând astfel tot o aluzie la mandala, deoarece se
întoarce în acelaşi loc de unde plecase şi unde era
aşteptat.

gestul de a descrie un cerc magic, ca acela
făcut de Mânjoloaia cu privirea, este interpretat de
c. g. jung ca o semnificaţie a captivităţii prin
magie: ,,descrierea unui cerc care te ţine captiv este
acel mijloc magic, străvechi, de care se foloseşte orici-
ne are de gând o faptă deosebită şi misterioasă”. 

iar căciula sau pălăria, în cazul romanului lui
Meyrink, sunt reprezentări ale personalităţii sau ale
conştiinţei individului, gestul de a fermeca pălăria
este responsabil în ambele cazuri de „inserarea
inconştientului în conştiinţă”, astfel explicându- se
intrarea personajului lui caragiale sau al lui
Meyrink într- o atmosferă fantastică, în care îl impli-
că inconştientul. eroul lui caragiale îşi începe
rătăcirea într- un cadru alcătuit din elemente
fantastico- magice, care sunt prezentate în mod gra-
dat. Vremea neobişnuită de afară este asociată cu
trăirile personajului care este depăşit de evenimen-
te: „viforul creşte”; lumina era „ostenită”; „vârtejul
norilor” îl ameţea; scoate căciula care îl „strângea de
cap ca o menghinea”, în timp ce şi calul se împleti-
cea, căci „parcă băuse şi el”. după ce- şi scoate căciu-
la, vremea se schimbă iarăşi, ploaia făcându- l să
aibă nevoie din nou de protecţia căciulii, care îi dă
alte senzaţii după ce o pune: „deodată sângele începe
iar să- mi arză pereţii capului”. În acest timp, calul,
obosit, „gâfâie de- necul vântului” şi se opreşte la
vederea unei „mogândeţe”, care pare când o „căpri-
ţă”, când un „ied negru”; la aceasta calul reacţionea-
ză în mod ciudat, deoarece „se cutremură şi dârdâie
din toate încheieturile ca de frigurile morţii”, după
care porneşte într- o goană nebună.

În timp ce se simte „cu trupul îngheţat şi capul
ca- n foc”, protagonistului i se pare că ochii iedului îi
aduc aminte de „alţi ochi” şi îi pare rău că a plecat
din atmosfera caldă şi protectoare a odăii Mânjoloa-
iei; în acel moment, reacţia calului pare că îi răspun-
de la gândurile sale, fiindcă „se poticneşte” şi „cade
zdrobit în genunchi”.

imaginea lunii este nu numai un element
magic: „deodată, printr- o spărtură de nori se arată
felia din lună aplecată pe o rână”, dar şi un element
care accentuează confuzia eroului, deoarece ameţit

fiind, crede că „sunt două luni pe cer” şi
se rătăceşte, ştiind că luna se afla în
spatele lui când a plecat de la han. În
final, după ce personajul îşi face cruce,
iedul dispare, iar calul reacţionează din
nou ciudat, sculându- se şi „scuturân -
du- şi capul ca de buimăceală”, după o
rătăcire de „vreo patru ceasuri”, timp în
care drumul lui a descris un cerc, forma
drumului fiind o aluzie la mandala.

nuvelele lui caragiale se termină
într- o ambiguitate specifică fantasticu-
lui, deoarece eroul nu este sigur de
caracterul supranatural al întâmplării,
căutând în timpul povestirii sale câte o
explicaţie raţională pentru fiecare lucru
ce la început i se părea anormal, deşi
socrul lui susţinea că Mânjoloaia îi
pusese farmece în „fundul căciulii”.
eroul lui Meyrink a avut o senzaţie
neobişnuită după ce şi- a pus din greşea-
lă o pălărie străină pe cap; după ce a
avut o senzaţie de teamă când a pus- o,
a simţit că devine altcineva, asistând
îngrozit la pierderea propriei identităţi:
„Faţa mea nu era a mea. asta nu- i faţa
mea, mi- a venit să strig îngrozit, şi- am
vrut s- o ating, s- o pipăi. dar mâna nu
m- a ascultat. a coborât în buzunar şi- a
scos o carte. Întocmai cum făcuse
adineaori. Iată- mă la masă, dintr- oda-
tă. Fără palton, fără pălărie. Sunt eu.
eu. eu, athanasius pernath”. Persona-
jul principal din Golem, nu numai că
devine altcineva, dar se întoarce în
timp, cu treizeci şi trei de ani în urmă şi
retrăieşte întâmplările din viaţa celui-
lalt: „Între mine şi lucruri sta timpul
îndesit, ani şi ani, şi toate- s vechi,
răsărite din vremuri ce s- au stins”.

după ce, într- un timp foarte scurt în realitate –
doar o singură noapte – personajul devine un erou cu
forţe supranaturale care trăieşte o mulţime de
întâmplări neobişnuite, el se trezeşte şi, pornind să
restituie pălăria străină pe care a luat- o din greşea-
lă, descoperă că a trăit în vis în acea noapte toate
întâmplările din trecutul acelui athanasius Pernath,
cu treizeci şi trei de ani în urmă, care, de fapt, este
identic cu el: „Încet, athanasius pernath
se întoarce spre mine şi simt că inima şi- a
oprit bătaia: parcă m- aş uita în oglindă.
atât de mult seamănă cu mine”.

spre deosebire de nuvela lui cara-
giale, în care, la început, este descrisă o
atmosferă reală, iar intrarea în fantastic
este pregătită de o atmosferă misterioasă,
romanul lui Meyrink începe chiar cu des-
crierea atmosferei fantastice, în mijlocul
ei aflându- se eroul, care- şi povesteşte
trăirile neobişnuite, sub lumina stranie a
unei luni care- i sporeşte neliniştea, într- o
stare specială, aflat între vis şi veghe:
„lumina lunii cade în josul patului – pare
o piatră mare, albă şi netedă. Când luna
plină, sfrijindu- se, moare încet, încet în
partea dreaptă – ca un chip lunecând spre
bătrâneţe, când jumătate de obraz, slăbit
şi tras, se veştejeşte mai întâi – la ceasul
acela al nopţii mă cuprinde, tulbure, chi-
nuitoare, neliniştea. nu dorm, nu- s nici
treaz, şi între vis şi veghe se ţes trăiri din
toate câte le- am citit şi auzit, ape mari
ce- şi adună culorile şi limpezimea într- o
singură matcă”.

tensiunea dramatică a romanului
creşte odată cu apariţiile golemului,
legenda lui sporeşte dimensiunile fantas-
ticului în timp şi în spaţiu, deoarece
această făptură ciudată – coborâtă din
scrierile apocrife ale cabalei – obţinuse
viaţa prin magie şi apărea la treizeci şi
trei de ani o dată în cartierul evreiesc,
inducând în locuitorii acelui cartier senti-
mente ce variază de la nelinişte până la
groază: „odată în răstimpul unei genera-
ţii, cartierul e lovit ca de trăsnet: o molimă
a sufletului îl răscoleşte până în adânc…
plăs muind ca într- un miraj imaginea unei
anumite fiinţe, care a trăit poate cândva în locul ăsta
demult, cu veacuri în urmă, şi- i arsă de dorul de a se
reîntrupa, de a- şi lua forma din nou”.

Însă, în afară de spaimă, cei care s- au întâlnit
cu golemul, au simţit altceva şi mai neobişnuit: că au
avut în faţa lor „propriul suflet, ieşit din trup, şi
nimeni altul, privindu- i dintr- un chip străin”. abia
la finalul romanului se face trecerea de la fantastic
la real, în ultimul capitol intitulat Sfârşit, în momen-
tul în care eroul se trezeşte din vis şi îşi dă seama ce
i s- a întâmplat, că, în urma faptului că îşi pusese
pălăria acelui athanasius Pernath, a trăit în vis
întâmplările trecute din viaţa aceluia: „şi acolo,
atârnată de cuier, iată pălăria străină pe care am
luat- o azi din greşeală, în domul din Hradcin, când
m- am ridicat din strană după liturghie. tot ce a trăit

acest athanasius pernath am trăit şi eu în vis, odată
cu el, într- o singură noapte. am privit odată cu el, am
auzit şi am simţit odată cu el, de parcă eu aş fi fost
în joc”.

romanul lui Meyrink se termină într- o ambi-
guitate specifică fantasticului, deoarece nu se ştie
sigur dacă personajul s- a întâlnit într- adevăr cu
posesorul pălăriei sau doar a visat că a putut ajunge
la acel templu de pe uliţa alchimiştilor, numit zidul
la ultimul felinar, care pentru oamenii obişnuiţi era
numai o fata Morgana, dincolo de care, în realitate,
era o prăpastie. iar dacă întâlnirea dintre ei totuşi
s- a întâmplat în realitate, şi nu în vis, înseamnă că
personajul ori nu era un om obişnuit, ori poate că
devenise acel hermafrodit, despre care se spunea în
legendă că va locui în acel templu „la sfârşitul vre-
murilor”. Şi la caragiale, ca şi la Meyrink, există
procedeul naratorului reprezentat, strategie specifică
fantasticului, în care naratorul, fiind personaj al
povestirii, se constituie ca un alter ego al cititorului,
căruia îi transmite senzaţiile de nelinişte şi de
teamă. senzaţia de frică, la care participă cititorul
alături de personajul principal, este o primă condiţie
a literaturii fantastice, pe care roger caillois a
denumit- o jocul cu frica; această senzaţie există şi în
călătoria eroului lui caragiale, o călătorie scurtă în
spaţiu şi în timp, precum şi în călătoria neobişnuită
a eroului lui Meyrink, călătorie influenţată de legen-
da golemului, petrecută la limita dintre spaţiul
real- posibil şi spaţiul imaginar al legendei, în care
eroul era gata oricând de a cădea în prăpastie, fasci-
nat de o fata Morgana reprezentată de un templu.

deşi în ambele cazuri, discursul fantastic se
termină înainte de finalul naraţiunii, când persona-
jele revin în atmosfera reală din care au plecat – sau
numai li s- a părut că pleacă – ambele naraţiuni
rămân în final în cadrul fantasticului, deoarece, şi la
caragiale şi la Meyrink, finalul rămâne în plină
ambiguitate, ambele proze făcând parte dintre texte-
le fantastice care „îşi manifestă ambiguitatea până
la sfârşit, ceea ce vrea să însemne şi dincolo de el”.
fantasticul este definit ca „o ruptură, o irumpere
insolită, aproape insuportabilă în lumea reală”, iar
în cazul celor două naraţiuni, acea ruptură a realu-
lui porneşte de la acelaşi gest – care în lumea
cotidiană pare banal – de a- şi acoperi capul cu o
căciulă, sau cu o pălărie. gestul, fiind atât de obiş-
nuit, încât pare că trece neobservat, este ales de

ambii autori ca modalitate strategică de a ieşi din
lumea reală şi de a produce insolitul, tocmai pentru
că, prin banalitatea lui, poate surprinde cititorul,
care nu se aşteaptă ca astfel de elemente atât de bine
ancorate în real să producă ruptura.

Prin realismul fantastic al prozelor scrise în
ultima perioadă a vieţii sale, prin temele, motivele şi
strategiile abordate în nuvelele sale fantastice, prin
asocierea comicului cu fantasticul şi prin evocarea
unei atmosfere exotice care se grevează pe specificul
nostru naţional, proza lui caragiale se încadrează în
context european alături de prozele unor mari scrii-
tori ai literaturii universale, precum honoré de Bal-
zac, edgar Poe, Prosper Mérimée, anatol france şi
e.l. Morselli. r
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recentul studiu eseistic având ca tema-
tică tot ce este legat de fluviul, martor
şi însoţitor milenar al omului, cale de
câteva ţări, este în primul rând, o

carte- document foarte bine documentată şi atent
întocmită, cu inserţii poetice tulburătoare, cu legen-
de reînviate şi cu întâmplări vechi şi noi care s- au
fixat în memoria colectivă. o sumă de naraţiuni
suple şi antrenante, scrise cu un condei agil, cu toate
mijloacele de stil existente dar şi cu un spor de
imaginaţie care ţine de măiestria scriitorului. talen-
tul de narator al autorului este remarcabil. zanfir
ilie a ales dunărea (sau dunărea l- a ales pe el?) –
pentru că este reperul fundamental, nu numai pen-
tru urbea din dreptul Milei 80, dar pentru multe alte
oraşe riverane, semnificant major şi leagăn de poves-
te şi de amintire scumpă. om al cărţii, îndrăgostit de
cuvânt, de un deosebit rafinament estetic, spirit
cercetător şi analitic care şi- a închinat viaţa studiu-
lui şi comunicării, zanfir ilie şi- a dovedit şi a dovedit
şi celorlalţi, prin tot ce a scris, competenţa şi
măiestria, printr- un condei ager, lucid şi competitiv,
abordând teme de interes major, universal valabile,
aşa cum o demonstrează titlurile volumelor publica-
te, în calitate de profesor doctor în filologie, scriitor
şi director al Bibliotecii judeţene „V.a. urechia”. 

Volumul de faţă oglindeşte dragostea nesecată
de oraşul în care trăieşte, faţă de dunărea, căreia îi
suntem cu toţii datori, faţă de cultura şi arta existen-
te la porţile fluviului, etosul şi eposul locului cu
legendele şi miturile lui, faţă de oamenii cărora le- a
devenit model de perseverenţă şi de dăruire în sluj-
ba culturii şi artei, oameni cu care permanent intră
în contact, prin instituţia de cultură şi informare pe
care o conduce. Şi nu în ultimul rând, faţă de colegii
scriitori, poeţi şi artişti, prin intermediul salonului
literar „axis libri” al cărui amfitrion este de câţiva
ani şi unde focalizează, în sala cea mai frumoasă a
Bibliotecii, destinată lui Mihai eminescu, spiritele
fecunde ale galaţiului şi ale ţării, prin manifestări
cultural- artistice devenite emblematice. 

cartea e foarte bine structurată şi atinge
domeniile de interes ale tuturor categoriilor de bene-
ficiari. Volumul începe cu o „mitologie” culturală
gălăţeană, argument critic venit în sprijinul lucrării,
scris de criticul literar, atât de ataşat scriitorilor
gălăţeni, theodor codreanu. Periplul eseistic debu-
tează cu evocarea: „dunărea. poveste şi adevăr”, apoi
autorul se opreşte la principalele repere culturale ale
urbei: „Biserica redută precista”, ascultă „paşii lui
Cuza şi şoaptele lui eminescu”, în casa memorială a

domnitorului Principatelor române şi în
Parcul cu numele Poetului, poposeşte
preţ de câteva rugăciuni la „Casa dom-
nului de pe strada domnească”,
oprindu- se, de fiecare dată în faţa monu-
mentelor care definesc profilul oraşului.
suntem poftiţi în plină memorialistică
eminesciană şi anume, la popasurile
făcute de marele poet în portul de la
dunăre, într- una din treceri fiind găz-
duit de un pescar oarecare. Şi aici răzba-
te dragostea necurmată a autorului căr-
ţii faţă de stindardul Poeziei româneşti,
sentiment care- i animă închipuirea
într- un text de un lirism copleşitor. 

cititorul poposeşte, o dată cu auto-
rul la „dispeceratul mersului pe apă”,
adică la elegantul şi impozantul Palat al
navigaţiei sau gara fluvială din galaţi,
de pe strada Portului, „puntea de legătu-
ră cu lumea” – aşa cum o descrie auto-
rul, clădire văzută ca un monument de
arhitectură în stil neoromânesc. 

un alt popas emoţionant (pentru
că autorul, prin evocările lui, ştie să
creeze efecte emoţionante, scoţând în
evidenţă şi chiar subliniind elementul
esenţial din orice împrejurare sau stare
– şi în aceasta constă adevăratul talent
al naratorului) – este cel din vechiul car-
tier al gălăţenilor şi anume, „Biserica
pescarilor” cu hramul sfinţilor apostoli
Petru şi Pavel, nu întâmplător ales, cei
doi apostoli fiind ei înşişi pescari, iar pe
urmă pescari de oameni. un capitol cu
adevărat remarcabil este cel dedicat
vechii nave de transport călători „tudor
Vladimirescu” – capitol intitulat „ulti-
mul tudor Vladimirescu” – epopeea
celei mai vechi nave cu zbaturi, cea care
a căpătat o nouă faţă (pentru a câta oară?) la 150 de
ani de la lansarea pe apă, adică în 2004, astăzi navă
de protocol, închiriată în sistem charter, la diferite
ocazii pentru cei care- şi permit o plimbare unică pe
dunăre. Vechimea, valoarea şi importanţa acestei
nave străvechi, demne de a fi înscrisă în cartea
recordurilor, e un motiv de speranţă al gălăţenilor
că vasul cu care au circulat în urmă cu cincizeci de
ani, numit „Brăileanul” care făcea zilnic naveta
transportând călători la ore fixe – are şanse să ajun-
gă celebru şi să ridice prestanţa oraşului Porto- fran-

co. tot despre o navă este vorba şi- n capitolul
următor, „Cum şi- au vândut gălăţenii libertatea” –
de data aceasta autorul făcând referire la nava ami-
ral libertatea, construită în urmă cu peste 8 decenii
şi ajunsă prin anii 1990 hotel- restaurant plutitor,
apoi iahtul fiind inclus în Patrimoniul cultural
naţional şi în cele din urmă, înstrăinat definitiv.
autorul furnizează, pe lângă datele tehnice, istoricul
dar şi legendele fiecărui obiectiv descris, făcând lec-
tura foarte interesantă şi instructivă. 

trimiterile la legende, la parabolele evangheli-
ce, căutarea permanentă de semnificaţii, întâmplă -
rile şi oamenii care şi- au legat viaţa de istoria gala-
ţiului, sunt, de asemenea, mijloace memorialistice
demne de cei mai buni scriitori români, aşa cum se
dovedeşte şi zanfir ilie, autorul lucrării de excepţie,
„dunărea. poveste şi adevăr” (editura ideea euro-
peană, 2013).

cum altfel, decât cu nostalgie, se întreabă
autorul „unde sunt pescarii de altădată?” – oraşul
fiind cunoscut ca o aşezare de pescari, dunărea
facilitându- le acest străvechi meşteşug, preocupare
existenţială care i- a ajutat pe localnici să supravie-
ţuiască în cele mai vitrege condiţii de secetă, foame-
te, război, calamităţi naturale. legendele înfloresc o
dată cu trecerea veacurilor. zanfir ilie le scoate la
iveală ca pe comorile îngropate la rădăcina copacilor
şi le aşează- n lumina care le- a fost hărăzită. „o perlă
a dunării strălucind printre nori” – se intitulează
capitolul în care autorul spune „povestea” turnului
de televiziune, important obiectiv militar şi strate-
gic, „la încrucişarea unor mari ape ale româniei –
dunărea, prutul şi Siretul – alături de lacul Brateş”,
cel care domină oraşul şi oferă gălăţenilor o priveliş-
te minunată, „un argument de netăgăduit şi totodată
o invitaţie de nerefuzat la redescoperirea Galaţiului”,
aşa cum precizează eseistul. 

un alt punct important de atracţie pe harta
turistică a galaţiului contemporan, care înlesneşte
„Curgerea dunării pe verticală”, este fântâna arte-
ziană numită „Păpădia” – care închipuie „conturul
seraficei fiinţe vegetale” – atât de vulnerabilă încât la
cea mai uşoară boare de vânt se risipeşte, îşi ia zbo-
rul precum nacelele unui dirijabil. arteziana incită
la visare şi la poezie şi oferă totodată turiştilor şi
localnicilor, pe lângă priveliştea spectaculoasă a apei

Un alt popas emoţionant (pentru că
autorul, prin evocările lui, ştie să

creeze efecte emoţionante, scoţând în
evidenţă şi chiar subliniind elementul

esenţial din orice împrejurare sau
stare – şi în aceasta constă adevăratul

talent al naratorului) – este cel din
vechiul cartier al gălăţenilor şi
anume, „Biserica Pescarilor” cu

hramul Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel, nu întâmplător ales, cei doi

Apostoli fiind ei înşişi pescari, iar pe
urmă pescari de oameni.

Cezarina Adamescu
Epopeea Dunării de Jos
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care se revarsă din zecile de spori metalici o apă
luminată în spectru, o invitaţie la poezie, la visare şi,
de ce nu, la nostalgie? curgerea necontenită a apei
presupune şi o gândire filosofică din străvechime.
„Începutul toamnei gălăţene” – semnifică, pe lângă
frumuseţea aleilor pline cu frunze galbene şi arămii
şi o „veritabilă infuzie de tinereţe, dinamism şi spe-
ranţă” – oraşul fiind cunoscut ca un centru universi-
tar, „al optulea centru universitar, cu un număr de
peste 21.000 de studenţi.” cele două universităţi
împrumută, ca multe alte obiective urbane, numele
atât de îndrăgit al fluviului: „dunărea de jos” şi
„danubius”, care marchează şi începerea toamnei
culturale la galaţi. 

„ecouri pe Faleza dunării” – are ca obiect, desi -
gur, descrierea celui mai atractiv punct turistic al
oraşului riveran, loc de promenadă şi de întâlniri
agreabile, acolo unde valurile sărută malul... cred că
nu există gălăţean care să nu- şi fi dat, măcar o dată
în viaţă, întâlnire pe faleză, „la elice”, ori la bazi-
nul în care sculptura numită simbolic „fata pe
valuri” sau „nespălata”, lucrare artistică din bronz,
opera sculptorului constantin Baraschi, întruchi-
pează o fată care se scaldă, stropită de jeturile vioaie
ţâşnite din gura unor peşti. autorul prezintă în
culori semnificative, „expoziţia de sculptură în
metal”, „realizată prin anii ’70, în urma unor tabere
naţionale, organizate de forurile culturale de atunci,
cu participarea unor artişti de renume, care şi- au
lăsat semnăturile pe monumentele impunătoare care
străjuiesc aleea principală pe toată întinderea ei cen-
trală”.

cu mândrie justificată, dar şi cu sufletul
impregnat de un lirism tulburător, autorul afirmă:
„Faleza dunării din Galaţi este unică pe întreg
cursul european al dunării printr- o dimensiune
naturală, şi anume prin lungimea ei (aproximativ
patru kilometri), ea a devenit unică şi prin această
nouă dimensiune spirituală, adăugată de mâna
omului, fiind singura care şi- a integrat o astfel de
manifestare artistică, muzeu în aer liber, artă
presărată generos de- a lungul legendarului fluviu...”
istoria cărţii încă de la apariţia ei, prefacerile care
s- au petrecut în realizarea ei, de la gutenberg până
astăzi, dar şi dinamica bibliotecilor actuale, sunt
prezentate cu legitimă căldură şi profesionalism, în
eseul: „lectura, ca stare...”

un capitol aparte este rezervat scriitorilor care
sunt „ambasadori ai Galaţiului”. Şi aici trebuie
menţionat primul cenaclu literar „Fluviul”, „consi-
derat unul dintre cele mai importante centre de miş-
care literară din ţară”.

ce resorturi lăuntrice îl îndeamnă pe autor să
parcurgă acest traseu spiritual, atingând toate
dimensiunile vieţii umane? desigur o mare deschide-
re faţă de tot ce e românesc, faţă de tot ce înseamnă
civilizaţie şi cultură, convertite în opere de artă, fie
literare, fie plastice, fie sculpturale, muzicale ori de
altă natură. continuându- ne excursul eseistic prin
vechea urbe, printr- o metaforă deja încetăţenită în
lumea literară, urcăm în turnul de fildeş şi de acolo,
„pe baricade”, facem cunoştinţă cu principalele miş-
cări literare existente. oameni şi cărţi, cenacluri şi
grupări literare, asociaţii de scriitori, un club al
umoriştilor, grupări profesionale cum a fost cenaclul
uniunii scriitorilor din galaţi, constituit în primă-
vara anului 1986. Pe acest temei s- a constituit mai
târziu „adevărata asociere oficială a scriitorilor gălă-
ţeni, cea apărută odată cu constituirea Filialei
Galaţi- Brăila a uniunii Scriitorilor, la iniţiativa şi
sub conducerea poetului Corneliu antoniu”.

Presa gălăţeană a constituit şi ea o platformă,
o constantă şi o caracteristică a vieţii spirituale,
foarte bine reprezentată prin radio şi televiziune,
prin posturile locale (zonale) de emisie, prin întâlni-
rile fastuoase ale salonului literar „axis libri”. În
eseul „Scriitorii, dincolo de scrisul lor...” – autorul ne
introduce în laboratorul creatorului de literatură, cu
precădere la comuniunea spirituală realizată în seri-
le de joi, prin intermediul unui cadru special, încăr-
cat de căldură, profesionalism şi energii pozitive, pri-
lej pentru autorii locali, dar şi pentru oaspeţii din
ţară de a- şi prezenta lucrările şi de a afla păreri legi-
time despre noutăţile literare. Şi unde s- ar putea
realiza aceste comuniuni de spirit, decât în sala
eminescu a Bibliotecii judeţene „V.a.urechia”? 

Propulsaţi de propriile resorturi intime, scriito-
rii, poeţii, dramaturgii, epigramiştii, unii artişti
lirici şi dramatici vin cu sufletul în palme, să- l împă-
răşească celor care au aceeaşi pasiune: cultura.
frânturi de istorie literară pe care răbojul timpului
va avea grijă să le consemneze ca atare. 

un moment aparte este dedicat, în acest cadru
literar, scriitorului nicolae- Paul Mihail, membru al
uniunii scriitorilor din românia, membru al uni-
unii cineaştilor dar şi al uniunii epigramiştilor din
românia, un veritabil om de cultură şi artă, câştigă-
tor a numeroase premii şi medalii în confruntările
epigramistice şi de aceea foarte iubit la galaţi de
către membrii cenaclului de umor „Verva”, o perso-
nalitate plurivalentă şi un spirit umanist care a
lăsat o urmă de neşters în istoria literară a
galaţiului printr- o apariţie editorială la „axis libri”
a romanului „trandafirul galben”, cunoscut prin
ecranizarea cu acelaşi titlu, avându- l în rolul titular
pe îndrăgitul actor florin Piersic. 

autorul nu ezită să amintească într- un eseu şi
despre „Învăţăturile lui urechia către urmaşii săi
ziariştii”. Personalitate marcantă a culturii româ-
neşti, V.a. urechia a pus temelia bibliotecii actuale
care- i poartă numele. el a fost „o forţă a scrisului
naţional, o enciclopedie vie revărsându- se şi
dăruindu- se cu generozitate şi pasiune semenilor în
aşa de multe domenii, încât se poate afirma că n- a
rămas niciunul neabordat, lăsând în urmă o operă
impresionantă, creaţii literare de mare amploare şi
incredibilă diversitate: fabulă, roman, pamflet, poe-
zie, proză memorialistică, eseu, teatru, lucrări istori-
ce de uimitoare cuprindere şi îndrăzneală, istorie a
românilor în nu mai puţin de 14 volume, o istorie a
şcolilor în 4 volume, multe alte documente de mare
importanţă istoriografică şi documentară şi, peste
toate acestea – ba, mai presus decât ele – o moştenire
publicistică imensă, adunată în cei aproape 50 de ani
de activitate jurnalistică intensă, continuă şi profund
angajată”.

faptul că Biblioteca judeţeană tezaurizează în
arhivele sale cărţi şi documente ale acestui brav
român, face cinste galaţiului, dar şi instituţiei care
a ştiut să conserve acest patrimoniu naţional. o altă
figură emblematică a locurilor este „maica teodosia
de Vladimireşti” – adică poeta zorica laţcu – autoa-
re care a înnobilat literatura spirituală de expresie
ortodoxă, cu creaţiile sale religioase. 

autorul face şi o „pledoarie pentru permanenţa
lecturii” – mai precis, pentru cinstirea cărţii, pe orice
suport s- ar afla ea, pentru că numai cultura ne defi-
neşte plenar ca neam şi civilizaţie, ne conduce în
rândul ţărilor civilizate care şi- au păstrat valorile
tradiţionale, istoria, limba, creaţia culturală şi

artistică şi le- a dat noi sensuri adecvate
timpurilor actuale. tot o pledoarie pro
domo face autorul în eseul „Biblioteca
aproape cosmică” de data aceasta
referindu- se la un eveniment nefericit
din istoria galaţiului care s- a transfor-
mat în act de întemeiere şi anume, în
ziua de 10 octombrie 1917, bombardarea
clădirii comisiei europene a dunării.
refăcută şi din nou dată în funcţiune,
mai târziu, în 1948, comisia europeană
a dunării avea să fie desfiinţată şi toto-
dată, semnat actul de naştere al unei
alte instituţii, fără nici o legătură cu
navigaţia pe dunăre. e vorba, desigur,
de Biblioteca judeţeană „V.a.urechia”
de astăzi, „palatul eternei dăinuiri în

spiritualitatea unei comunităţi pentru care scrisul şi
cititul au fost şi vor fi întotdeauna definitorii.”

sub semnul binecuvântat al dunării, diferite
instituţii de cultură şi artă îşi desfăşoară aici activi-
tatea: cele două universităţi, centrul cultural jude-
ţean „dunărea de jos”, revista „Porto- franco”, ca şi
editura care s- a numit astfel, dar care astăzi nu mai
există, cineclubul „dunaris” ş.a. toate amintite de
autor în eseul: „dunărea, leagăn şi legendă”.

zanfir ilie a avut ingenioasa idee de a adăuga
„un altfel de epilog”, intitulat „Frumos oraş de visă-
tori...” – cu trimitere la denumirea dată de Barbu
nemţeanu oraşului: „galaţiul, cumplit oraş de
negustori”. argumentele cu care vine zanfir ilie în
sprijinul noii denumiri sunt convingătoare. Şi dacă
nu sunt, cititorii sunt invitaţi să aducă noi argumen-
te legate de cultura şi arta din galaţi, acest oraş
modern, înscris în normele civilizaţiei europene prin
tot ce a făcut şi face pentru viaţa şi spiritualitatea
omului. 

cartea este, în întregul ei, o poezie continuă,
construită pe un stelaj istorico- geografic şi îmbogăţi-
tă cu perlele culturale devenite repere, nu numai
locale, dar şi naţionale. acurateţea stilistică, lejeri-
tatea formulării frazelor, stilul concis şi la obiect,
parfumul metaforelor şi al altor procedee stilistice,
fac din scriitorul zanfir ilie, un profesionist de înal-
tă clasă şi un scriitor căutat, îndrăgit, apreciat de
critica de sistem şi de cea de specialitate. 

cartea se încheie rotund cu un „Cuvânt de
însoţire” – aparţinând criticului adrian dinu rachie-
ru şi cu o postfaţă intitulată: „despre identitate, la
mal de timp şi de porto- Franco” – semnată de theo-
dor Parapiru, un corolar al principalelor momente
atinse de zanfir ilie: „eseurile dunărene sunt tot atî-
tea argumente de cuget, inimă şi literatură, pentru
memoria, pentru prezentul şi pentru viitorul celor
trei entităţi personificate: Fluviul, oraşul şi Comuni-
tatea. zanfir Ilie este dintre cei puţini care,
parafrazându- l pe terenţiu (Homo sum et humani
nihil a me alienum puto – Sunt om şi nimic din ce- i
omenesc nu- mi este străin) poate spune cu deplină
mulţumire: sunt gălăţean şi nimic din ce ţine de
Galaţi nu- mi este străin. pe scurt, o carte de colecţie
pentru pământenii locului numit Galaţi, oriunde s- ar
afla”.

dincolo de bogăţia informaţională dobândită
despre oraşul şi fluviul care- l tutelează, rămân acea
plăcută impresie şi plus de confort spiritual izvorâte
din mintea şi sufletul omenesc, care ne diferenţiază,
ne aşează pe o treaptă superioară şi ne face mândri
că suntem români, trăitori în acest areal riveran
înălţat şi el pe o treaptă de lumină. 

o notă în plus, o conferă şi ultimul document,
„Harta reperelor culturale gălăţene cuprinse în volu-
mul dunărea. poveste şi adevăr”, un adevărat instru-
ment de căutare şi aflare a locurilor descrise, un ghid
important chiar şi pentru gălăţeni, nu numai pentru
turişti. Prin cartea „dunărea poveste şi adevăr”, dar
nu numai prin aceasta din urmă, zanfir ilie şi- a
înscris cu onoare şi demnitate numele în rândul
memorialiştilor care au înveşnicit locurile şi vremu-
rile în care au trăit, cu iubirea şi căldura sufletească
ale unui fiu devotat al galaţiului, respirând cultură
care- i serveşte drept oxigen, drept hrană spirituală
şi drept binefacere spirituală. r

■ zanfir ilie, dunărea. poveste şi adevăr,
eseuri danubiene, editura ideea europeană, Bucu-
reşti, 2013, colecţia istoria Mentalităţilor 

■ semnal editorial ■ Ideea Europeană

► florin logreşteanu,
Puzzle

► Dorin popescu, 
Noica. Bătălia continuă
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extraordinar de influent în viaţa politi-
că şi atmosfera publică a anilor
optzeci- nouăzeci, mai cu seamă în
sua, leo strauss (1899- 1973) a elabo-

rat o filosofie politică pe care a prezentat- o în forma
istoriei filosofiei. aceasta din urmă nu a mai fost
scrisă după rigorile istorismului, ci ca succesiune de

analize şi interpretări subordonate unor interogaţii
stăruitoare şi răspunsuri sistematice. autorul nu s- a
prezentat pe sine drept gânditor, ci mai mult ca pro-
fesor de istoria filosofiei. „scrierile lui leo strauss
constau în principal din comentarii interpretative la
scrieri ale unor filosofi majori ai epocilor trecute”
(thomas l. Pangle, leo Strauss. an Introduction to
His thought and Intellectual legacy, the johns
hopkins university Press, 2006, p. 8). el a cercetat
însă istoria filosofiei dintr- un punct de vedere filoso-
fic propriu. i se recunoaşte, pe bună dreptate, statu-
ra de gânditor de importanţă majoră având în vede-
re anvergura interogaţiilor sale şi gravitatea răs-
punsurilor. Biografia îl recomandă ca personalitate
care a parcurs un traseu intelectual şi de viaţă din-
tre cele care merită respectul profund. 

strauss face parte din generaţia care a urcat pe
scena intelectuală după Primul război Mondial şi
care a trăit instalarea în germania a republicii de la
Weimar şi sfârşitul dramatic al acesteia. a obţinut
doctoratul sub conducerea lui ernst cassirer, cu o
teză despre teoria cunoaşterii a lui jakobi (1921), în
care a valorificat orientarea cunoscutului critic al lui
spinoza spre „moduri transnaturale de cunoaştere”
şi spre apărarea „credinţei” (vezi leo strauss, the
early Writings. 1921- 1932, state university of new
york Press, 2002, p.57). a studiat cu husserl şi hei-
degger, la un moment dat fiind încântat de „ateismul
onest” al celui din urmă. devine cercetător la vestita
„akademie für die Wissenschaft des judentum” din
Berlin, iniţiată de rosenzweig, şi debutează cu volu-
mul Critica religiei la Spinoza ca bază a ştiinţei
Bibliei a acestuia (1930). strauss a considerat că spi-
noza nu a avut dreptate atunci când a pus filosofia în
opoziţie cu ortodoxia iudaică şi a îmbrăţişat sinteza
la care Maimonide adusese „raţiunea” şi „credinţa”.
devine cunoscut observând în textele preiluminis-
mului diferenţa dintre latura exoterică, adică cea
care transmite o învăţătură adresată epocii, şi latu-

ra esoterică, adică cea care conţine o învăţătură înci-
frată, ceea ce pune pe o nouă rută cercetările din
domeniu. stăpânind ebraica şi araba, strauss a
aprofundat această distincţie şi a pus întrebarea ce
avea să fie „embrionul operei sale de o viaţă (der
Keim für das lebenswerk)”: „care a fost temeiul pen-
tru înfăţişarea de janus a marilor texte filosofice?”

(clemens Kauffmann, leo Strauss zur
einführung, junius, hamburg, 1997,
p.24). răspunsul l- a dus la circum-
scrierea semnificaţiei politice a texte-
lor. Plecând de aici, strauss a trecut la
critica înţelegerii moderne a textelor
şi, apoi, la critica modernităţii, în ace-
laşi timp cu lămurirea conceptuală a
politicii. articolul observaţii la Carl
Schmitt. Conceptul politicului (1932)
este scrierea ce marchează schimba-
rea spre una din cele mai vaste abor-
dări filosofice ale politicii (care este şi
abordare politică a filosofiei) din cultu-
ra universală, ce i se datorează. se
consideră că plecând din acest mo -
ment, strauss „a desfăşurat o operă
uimitor de omogenă, ale căreia capito-
le constau din multe cărţi şi scrieri
individualizate şi ale căror intenţie şi
conţinut sunt de înţeles până la capăt
numai plecând de la întreg”(p.25). el a
examinat un spectru foarte întins de
subiecte ce ţin de istoria filosofiei, de
la antici până la contemporani. 

nu avem în opera lui leo
strauss generalizări filosofice specta-
culoase, ci numeroase analize ce des-
chid orizonturi noi de gândire. centrul
de gravitaţie al reflecţiilor rămâne
întrebarea asupra soartei filosofiei
(„întemeierea” ei). după opinia lui
strauss, religia şi politica ţin de reali-
tăţile de bază ale societăţii moderne,
încât filosofia nu se mai poate susţine
în faţa acestora decât ca filosofie poli-
tică. el se concentrează asupra elabo-
rării filosofiei politice în raport, pe de
o parte, cu numeroasele discipline ce
abordează politica, ale căror interoga-
ţii trebuie mult lărgite dacă este vorba
să se facă faţă realităţilor, şi, pe de

altă parte, în raport cu starea dată a filosofiei politi-
ce, în care acesteia i se recunoaşte un rol prea redus.
filosofia politică are de jucat, în fapt, un rol mai

amplu decât fundamentarea instituţiilor politice sau
întemeierea propoziţiilor relative la fenomenul poli-
tic şi trebuie să devină noua „filosofie primă” în cul-
tura contemporană.

Puţini gânditori s- au bucurat de discuţii atât
de intense şi extinse în jurul operei lor şi de cult din
partea discipolilor, precum strauss. un adevărat flu-
viu de comentarii îi secondează opera. astăzi este
consacrată delimitarea a trei etape în desfăşurarea
cercetărilor sale (vezi allan Bloom, leo Strauss. Sep-
tember 20, 1899 – october 18, 1973, în „Political
theory”, 2, 1974, pp.372- 392; clemens Kauffmann,
op.cit., pp.25- 28). Prima urcă de la scrierile de înce-
put la Filosofia politică a lui thomas Hobbes (1936)
şi este dominată de reflecţiile asupra relaţiei dintre
raţiune şi credinţă. a doua se întinde de la exploră-
rile filosofiei politice a antichităţii (Spiritul Spartei
sau gustul lui Xenofon, 1939) la Gânduri despre
machiavelli (1958), trecând prin despre tiranie
(1948), persecuţia şi arta scrisului (1952) şi dreptul
natural şi istoria (1953) şi aduce examinarea proce-
sului modern de înlocuire a filosofiei cu istoria şi un
efort de a restabili filosofia. a treia cuprinde scrieri
precum Cetatea şi omul (1964), Socrate şi aristofan
(1966), discursul socratic al lui lui Xenofon (1970),
argumentul şi acţiunea legilor lui platon (1975) şi
înseamnă explorarea situaţiei filosofiei şi a perspec-
tivelor ei. 

Mulţi comentatori remarcă dificultatea de a
restitui gândirea lui strauss ca urmare a mulţimii
analizelor din care constă opera sa şi a faţetelor noi
pe care reflecţia sa le descoperă în diversele subiecte
abordate. Vom încerca restituirea observând dome-
niile în care contribuţia sa filosofică este mai profila-
tă. acestea sunt stabilirea limitelor imanente ale
societăţii liberale, circumscrierea crizei societăţii
moderne, identificarea istorismului ca sursă a crizei,
elaborarea proiectului noii filosofii politice. să reţi-
nem tezele caracteristice lui strauss din aceste
domenii.

limitele societăţii liberale. după cum se ştie,
declaraţia Balfour (1917) a promis sprijinul britanic
pentru crearea unui cămin evreiesc în Palestina.
Între timp, evreii germani obţinuseră emanciparea,
ceea ce a prilejuit un avânt fără egal al afirmării lor
în economie, politică, ştiinţă, universităţi, cultură.
republica de la Weimar a înlăturat ultimele restric-
ţii puse în calea exercitării drepturilor cetăţeneşti.
Pe de altă parte, tocmai noua situaţie a evreilor ger-
mani a fost primită de curente din partea opusă a

Andrei Marga
Istoria filosofiei ca filosofie 
la Leo Strauss

Morala se transformă în oportunism,
ştiinţa devine abstinentă, ideologiile îşi

fac jocul, iar ceea ce a mai rămas din
filosofie se pune în serviciul puterilor

existente. Proba este, de pildă,
împrejurarea că naţional- socialismul

german şi- a anexat repede, după
instalarea la putere din 1933, filosofiile
lui nietzsche şi Heidegger, pe fondul pe

care filosofia politică încetase mai
devreme.
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societăţii cu resentimente, iar o resurgenţă a antise-
mitismului a devenit previzibilă. 

Într- un astfel de context, tinerii evrei căutau
cu febrilitate soluţia de perspectivă. după studii de
filosofie, matematică şi ştiinţe, strauss s- a integrat
mai întâi în organizaţii studenţeşti sioniste şi a
rămas apoi ataşat mişcării sioniste până la emigra-
rea din germania. Prin scrierile sale, ca şi prin
acţiuni, el s- a situat în teritoriul „sionismului
politic”, căruia voia să- i confere „adâncime spiritua-
lă” (vezi Michael zank, Introduction, în leo strauss,
op. cit., p. 64, o concludentă analiză a scrierilor de
până în 1932). strauss a dat o fundamentare teoreti-
că mişcării şi a căutat să lămurească relaţia dintre
credinţă şi raţiune.

Pentru strauss era limpede că societatea libe-
rală asigură condiţiile cele mai bune pentru viaţa
cetăţenilor, dar şi că această societate nu este stră-
ină de pericole. evreii erau parte a societăţii liberale
având o moştenire religioasă care îi particulariza.
soluţia care s- a încercat în germania, în tot cursul
secolului al nouăsprezecelea, a fost asimilarea în
vederea obţinerii aceloraşi drepturi cu ceilalţi cetă-
ţeni. această soluţie nu era complet nouă, căci ea s- a
încercat şi în spania, dar fără succes. numai că şi în
germania apăreau semnele că asimilarea nu dă
rezultate. aşa cum în spania, în pofida faptului că
mulţi s- au creştinat, evreii au fost, până la urmă,
alungaţi (1492), în germania se întrevedea o evolu-
ţie analogă. ameninţarea vine, considera strauss,
din aceea că societatea liberală transferă chestiunile
religioase sferei private, cu pretenţia că le depoliti-
zează. societatea liberală nu are alternativă mai
bună, dar se află inevitabil într- o situaţie paradoxa-
lă: dacă renunţă la distincţia public- privat, stat- so-
cietate civilă atunci încetează să fie liberală, iar dacă
nu renunţă, atunci este riscată. În fapt, chestiunile
religioase îşi păstrează semnificaţia politică, chiar
dacă sunt împinse în sfera privată a vieţii cetăţeni-
lor. religia nu încetează să aibă semnificaţie politi-
că. În definitiv, în condiţiile societăţii liberale, nu
este exclusă apariţia prin vot democratic a unei
majorităţi politice care proclamă minoritatea sau
grupuri ale acesteia drept duşmanul ce trebuie lovit.
chiar societatea modernă, care are întruchiparea
politică în societatea liberală, conţine aşadar proble-
me deschise ce se pot activa, care să facă viaţa oame-
nilor imposibilă. soluţia pentru evrei este una politi-
că, dincolo de cadrul societăţii liberale în care dias-
pora trăieşte.

august Bebel a spus că „antisemitismul este
socialismul imbecililor”. faptul că şi comuniştii au
folosit antisemitismul atestă că s- a înşelat. formulei
lui heinrich heine „iudaismul nu este o religie, este
o nenorocire”, strauss i- a opus formula: „nu este
doar o nenorocire; este ceva mult mai grandios decât
nenorocirea”. el a pledat pentru păstrarea de către
evrei a trecutului lor istoric grandios, ceea ce incum-
bă „exigenţa unui stat evreiesc”, în care cetăţenii au
o viaţă demnă şi- şi pun în valoare moştenirea. el
spunea că „acest stat trebuie să aibă o cultură evre-
iască. În alţi teremni, el trebuie să aibă o viaţă pro-
prie.... substanţa iudaismului nu este o cultură, ci o
revelaţie divină. ca urmare, singura soluţie riguroa-
să, singura soluţie clară, constă în a abandona sio-
nismul cultural, a merge dincolo de sionismul cultu-
ral şi a deveni limpede un sionism religios. o întoar-
cere la credinţa evreiască, la credinţa înaintaşilor
noştri” (leo strauss, pourquoi nous restons juifs.
revelation biblique et philosophie, la table ronde,
Paris, 2001, p. 46). 

criza societăţii moderne. strauss a considerat
că societatea modernă a intrat în criză profundă. el
a descris această criză ca ceva mai mult decât o peri-
clitare din exterior (ameninţarea comunismului de
la un moment dat) sau decât o criză de orientare (psi-
hologică). „criza modernităţii se revelă ea însăşi în
faptul sau constă din faptul că omul occidental nu
mai ştie ce vrea – căci el nu mai crede că poate şti ce
este bine şi ce este rău, ce este corect sau greşit.
Până în urmă cu puţine generaţii se admitea pe
scară largă că omul poate cunoaşte ce este corect şi
ce este greşit, care ordine a societăţii este dreaptă
sau bună sau cea mai bună – într- un cuvânt filosofia
politică este posibilă şi necesară. În timpul nostru,
această credinţă şi- a pierdut forţa. conform opiniei

predominante, filosofia politică este imposibilă; ea a
fost un vis, poate un vis nobil, dar oricum un vis”
(leo strauss, the three Waves of modernity, în an
Introduction to political philosophy. ten essays by
leo Strauss, Wayne university Press, detroit, 1989,
p. 81). criza modernităţii este, aşadar, criză a con-
ceptualizărilor ce o domină, care a început cu pierde-
rea siguranţei în privinţa propriului proiect. 

În scrierile sale, strauss mai numeşte criza
modernităţii şi „criza timpului nostru” sau „criza
contemporană a Vestului” şi o captează drept criză a
filosofiei. „strauss a văzut pierderea de către Vest a
certitudinii cu privire la scopul său nu ca dorinţă psi-
hologică (psychological want) a forţei voinţei sau ca
lipsă a curajului moral, ci mai curând ca rezultat al
provocărilor teoretice. Provocările se bazează parţial
pe îndoieli specifice referitoare la premisele proprii
proiectului modern, cum sunt valoarea universalis-
mului, legătura dintre bogăţie şi justiţie şi fericire şi
înţelegerea ştiinţei drept cucerire a naturii în servi-
ciul puterii umane” (nathan tarcov and thomas l.
Pangle, leo Strauss and the History of political phi-
losophy, în leo strauss and joseph cropsey, eds.,
History of political philosophy, the university of
chicago Press, 1997, p. 908). care a fost însă proiec-
tul societăţii moderne, a cărui criză o trăim?

scrierile lui strauss cuprind descrieri ale pro-
iectului modern risipite în numeroase locuri, dar
conceptul îl conotează sistematic plecând de la
observaţia că proiectul s- a format în urma a „trei
valuri” (vezi the three Waves of modernity, în an
Introduction to political philosophy. ten essays by
leo Strauss, pp. 81- 98) simbolizate de câţiva gândi-
tori, între Machiavelli şi nietzsche, care le- au expri-
mat cel mai pregnant (nu neapărat în ordine crono-
logică). el spune că fiecare val a adus schimbări
majore în filosofia politică. celor trei valuri le cores-
pund pachete de opţiuni specifice modernităţii. Pri-
mul val, exprimat cel mai clar de Machiavelli şi hob-
bes, a redus orizontul de abordare al filosofiei politi-
ce la interesele din societate şi la acţiunea de cuceri-
re a naturii pentru a facilita condiţia umană. Viaţa
este plasată acum, fără resturi, în „iadul istoriei”.
spre deosebire de antichitate, omul nu mai este fiin-
ţa ce tinde spre desăvârşire pe calea virtuţii, ci o
fiinţă ce caută să- şi satisfacă trebuinţele pe seama
naturii. antropocentrismul înlocuieşte cosmocentris-
mul, dar omul este preluat în conceptualizări prin
această reducere la o fiinţă ce- şi epuizează viaţa în

confruntările teres-
tre. filosofia politi-
că nu mai învaţă
cum se atinge „via -
ţa bună” în comuni-
tate, ci se pune în
slujba dominaţiei
de către cel care a
ajuns la conducere.
al doilea val, expri-
mat cel mai clar de
rousseau, reduce cu -
 noaşterea la elabora-
rea de soluţii prac -
tice şi o desprinde
de preocupări nor-
mative. aceasta an -

trenează declinul criteriilor morale. nu se mai caută
definirea virtuţii deasupra evenimentelor fluide, ci
se iau evenimentele istorice ca reper pentru a stabili
ce este virtutea. Valorile morale sunt subordonate
„patriotismului”. respectul de sine şi de alţii se pune
în slujba intereselor. Binele este suprapus cu plăce-
rea, iar hedonismul devine morală dominantă. spre
deosebire de antichitate, când hedonismul se voia
reacţia de sustragere de la derapajele istoriei, acum
hedonismul devine instrumentul politicii. al treilea
val, exprimat cel mai clar de nietzsche, modifică
raportul omului cu natura. omul nu mai este conce-
put ca parte a naturii înconjurătoare, ci este ridicat
la rangul unui principiu organizator al lumii. subiec-
tivitatea individului devine noua substanţă a reali-
tăţii. natura este concepută ca materie de prelucrat,
oricum ceva de la început advers, care trebuie luat
sub control. Ştiinţa părăseşte presupoziţiile cu care
a fost asociată şi- şi însuşeşte tot mai mult restricţii
dictate de „briciul lui ockham”. ea nu mai rămâne
cunoaştere dezinteresată a lumii, ci devine instru-
mentul chemat să asigure vieţuirea şi supravieţui-
rea. lumea este tot mai cunoscută, prin ştiinţă, dar
tot mai opacă înţelegerii. o ideologie sumară a pro-
gresului este luată drept înţelepciune supremă. 

Înainte de a circumscrie rădăcina ultimă a cri-
zei modernităţii asupra căreia se opreşte strauss, să
facem câteva observaţii privind abordarea din scrie-
rile sale. Prima este aceea că el lasă să iasă în relief
proiectul societăţii moderne în cadrul criticii conse-
cinţelor opţiunilor specifice acestuia. dacă este să
rezumăm opţiunile majore ale modernităţii, atunci
putem spune că strauss are în vedere: orientarea
spre întregul vieţii umane, universalismul cunoaşte-
rii şi al valorilor, morala organizată în jurul virtuţi-
lor cetăţeneşti; legarea bogăţiei cu satisfacerea tre-
buinţelor, libertatea şi fericirea; conceperea cunoaş-
terii ca întreprindere umană condiţionată de telosul
ameliorării condiţiei umane. a doua observaţie este
că strauss delimitează modernitatea în opoziţie cu
societatea premodernă, fără să facă un ideal din
aceasta din urmă. el caracterizează modernitatea ca
stare indicând ruptura în raport cu filosofia politică
a clasicismului antic. de aici nu rezultă că premoder-
nitatea ar fi o abordare „nerealistă”, dar nici vreo
nostalgie pentru premodernitate. Pentru el, moder-
nitatea este tot ce putem spera mai bun în materie
de societate, dar rămâne o lume încărcată de proble-
me ce au antrenat o criză gravă, din care va trebui să
se iasă. a treia observaţie este aceea că înaintarea
societăţii moderne este echivalată de strauss cu un
declin al filosofiei politice. declinul are consecinţe
politice, căci, atunci când filosofia nu- şi mai spune
părerea asupra problemelor din societate, intră în
acţiune alte forţe, în locul raţiunii umane. Morala se
transformă în oportunism, ştiinţa devine abstinentă,
ideologiile îşi fac jocul, iar ceea ce a mai rămas din
filosofie se pune în serviciul puterilor existente.
Proba este, de pildă, împrejurarea că naţional- socia -
lismul german şi- a anexat repede, după instalarea la
putere din 1933, filosofiile lui nietzsche şi heideg-
ger, pe fondul pe care filosofia politică încetase mai
devreme. r
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Într- o primăvară în care mişcările sociale şi
(geo)politice ne- au făcut să simţim mai
mult ca altădată că lumea e în fierbere,
festivalul one World romania, dedicat

luptei pentru drepturile omului, a adunat în sălile de
cinema mulţi cinefili dornici să vadă cum se reflectă
acest lucru pe ecran. la a şaptea sa ediţie, festivalul

şi- a ales ca temă generală „cine- luptă”, propunân -
du- ne în primul rând să medităm asupra schimbări-
lor din ultimul sfert de secol din europa de est. Pro-
gramele de filme cuprinse în secţiuni precum „după
25 de ani”, „rebeli pentru cauze”, „statul strâmb”,
„clinica mass- media” sau retrospectiva Marcel
lozinski ne- au făcut însă să reflectăm la condiţia
cinematografului documentar. Îşi mai păstrează el
acele particularităţi care îl disting de filmul de
ficţiune? Printre acestea, s- ar număra: documenta-
rul creează iluzia cunoaşterii directe a realităţii, a
obiectivităţii; evenimentele nu sunt puse în scenă,
lumea descrisă este una reală, nu imaginară; docu-
mentaristul observă lumea şi urmăreşte o înregis-
trare obiectivă a evenimentelor ei. aproape toate
aceste trăsături sunt chestionate azi, mai ales că mai
toţi realizatorii ţin să- şi exprime un punct de vedere
personal asupra evenimentelor. Încă din 1930, regi-
zorul francez jean Vigo, autor al revoluţionarului À
propos de nice scria în eseul său „către un cinema
social” despre nevoia ca autorul să aibe o optică pro-
prie asupra lumii.

iar cineastul care a sistematizat pentru prima
dată deontologia şi estetica documentarului, britani-
cul john grierson, contrazicea dogma „obiectivităţii”
prin faimoasa lui definiţie „tratarea creatoare a
actualităţii”. remodelarea evenimentelor devine jus-
tificabilă prin prisma acestei idei, iar tehnicile digi-
tale simplifică acest proces, fie că e vorba despre
montajul cadrelor sau multiplicarea punctelor de
vedere. supleţea camerelor de filmat şi miniaturiza-
rea echipamentelor permit „strecurarea” pretutin-
deni a celor ce filmează, depăşirea unor obstacole şi
graniţe insurmontabile până nu de mult.

unul dintre filmele cu specială reverberaţie în
actualitate, Jocurile lui putin/putin`s Games de ale-
xander gentelev, devine un bun exemplu de privire
personală, aproape satirică, asupra unor evenimente
recente din rusia. Pentru a realiza construcţii
impresionante şi a moderniza şoseaua pentru olim-
piada de la soci, guvernul rus a emis o „lege olimpi-
că” pe baza căreia au fost naţionalizate abuziv şi dis-
truse sute de locuinţe şi firme private. În plus, con-
strucţia şoselei care a costat 8 miliarde de dolari a
declanşat un lanţ al corupţiei care a urcat astrono-
mic preţul lucrărilor, inspirând glume acide despre
adevărul că un metru de drum ar fi fost mai ieftin
dacă ar fi fost făcut din aur. declaraţiile martorilor
sunt autentice, datele statistice şi peisajul de aseme-
nea, dar unghiul satiric defineşte portretele prima-
rului sau administratorilor care se prefac a nu înţe-
lege ce drame au provocat în familiile deposedate şi

dislocate. ne aducem aminte de imaginile cu oame-
nii evacuaţi din locuinţe peste care se suprapune dis-
cursul unui politician despre „spiritul crăciunului”
din roger and I, lungmetrajul americanului Michael
Moore, cineast deseori acuzat de folsirea „unghiului
distorsionant”. Jocurile lui putin face parte din acea
specie de documentar interactiv care „presupune

interviuri şi tactici intervenţioniste”, face proemi-
nentă prezenţa autorului interacţionând cu oamenii
sau evenimentele filmate, după Bill nichols (în
representing reality Issues and Concepts in docu-
mentary, Bloomington, indiana university Press,
1989).

aceleiaşi sub- specii îi aparţin şi alte filme des-
pre abuzurile şi contestarea lor în spaţiul ex- sovietic,
ca de pildă ucraina nu e un bordel, dedicat de aus-
traliana Kitty green grupului feminist ucrainian

femen sau pussy versus putin, despre încarcerarea
şi eliberarea celebrului grup Pussy riot, lungmetraj
realizat de doi regizori ce semnează cu pseudonimul
gogol`s Wives. 

o altă categorie teoretizată de Bill nichols,
documentarul reflexiv a fost bine reprezentat de aici
sunt dragoni de Mark cousins, câştigătorul premiu-
lui ediţiei, stabilit de un juriu format din liceeni.
acest tip de documentar aliază dorinţa de a mărtu-
risi despre o realitate cu aceea de a arăta convenţii-
le reprezentării. se pun întrebări in privinţa mediu-
lui şi a puterii sale de a arăta adevărul, se devoalea-
ză elemenetele procesului de filmare. nu ne miră că

cineastul scoţian, faimos pentru pasionanta sa
incursiune în istoria cinematografului materializată
în serialul tV Story of Film:an odissey, a optat pen-
tru această formulă. el foloseşte ocazia unei călăto-
rii la tirana, pentru un festival de cinema şi o dez-
batere despre salvarea arhivei de filme de aici, pen-
tru a aduna informaţii relevante despre evoluţia
unei ţări aflată într- o dramatică izolare înainte de
căderea comunismului. Mark cousins se filmează pe
sine investigând, vorbeşte mereu la persoana întâi şi
se adresează retoric dictatorului enver hodja, care a
făcut ca albania să pară celor din afara graniţelor ei
un loc marcat pe hartă cu specificarea „aici sunt dra-
goni”. el include în discursul său fragmente din
filme albaneze interzise în perioada comunistă,
necunoscute până acum şi le foloseşte ca dovezi în
discursul său antitotalitar. autorul se arată pe sine
şi îşi foloseşte competenţa în domeniul cinemaului
pentru a demonstra cum acesta poate deveni o armă
de luptă. 

documentarul reflexiv este practicat şi de Mar-
cel lozinski, cineastul polonez în retrospectiva
căruia a fost inclus şi un film- jurnal al călătoriei sale
în franţa, împreună cu propriul său fiu (de meserie
tot regizor), numit chiar tatăl şi fiul în călătorie. 

Majoritatea documentarelor selectate la aceas-
tă ediţie (de alexandru solomon şi adina Brădean)
amintesc de conceptul cinematograful- daltă teoreti-
zat de john grierson, care credea profund că cinema-
tograful constituie un factor de intervenţie socială şi
morală. Şi filmele româneşti selectate par a împăr-
tăşi aceste principii, după cum se vede mai ales în
Bucureşti, unde eşti?, lungmetraj de Vlad Petri care,
urmărind intensificarea protestelor anti- guverna-
mentale din ultimii doi ani în Piaţa universităţii,
semnalează maturizarea simţului civic al concetăţe-
nilor noştri.

Printre cele mai interesante titluri incluse în
selecţie se numără cele din secţiunea „clinica
mass- media”, mai ales reflecţiile despre puterea pre-
sei electronice şi tipărite. pe Valea lui Jato de cate-
rina Monzano şi sergio Veda Borrego este o cronică
a luptei eroice împotriva corupţiei purtată de un mic
de post de televiziune dintr- un orăşel sicilian, în
timp ce decupaj de johanna domke şi Marouan

omara descrie marele cotidian al- ahram ca pe un
martor al istoriei agitate a ţării. Mitul obiectivităţii
documentarului este spulberat de cele mai multe
filme incluse în ediţia de acest an a festivalului one
World romania, dar noile forme ale acestui tip de
cinema ne fac să privim cu interes sporit mărturiile
sale despre mersul lumii. r

33

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

APRILIE 2014

Dana Duma
Un mit spulberat: 
obiectivitatea documentarului

La a şaptea sa ediţie, festivalul şi- a
ales ca temă generală „Cine- Luptă”,
propunându- ne în primul rând să
medităm asupra schimbărilor din

ultimul sfert de secol din Europa de
Est. Programele de filme cuprinse în

secţiuni precum „După 25 de ani”,
„Rebeli pentru cauze”, „Statul

strâmb”, „Clinica mass- media” sau
Retrospectiva Marcel Lozinski ne- au

făcut însă să reflectăm la condiţia
cinematografului documentar.

aICI SUNT DRaGoNI De mark cousins

One World Romania 2014

UkRaINEISNoTaBRoTHEl



sunt 30 de ani de când regizorul nae
caranfil termina universitatea naţiona-
lă de artă teatrală şi cinematografică
(pe atunci i.a.t.c.), cu un „film de diplo-

mă” fermecător, Frumos e în septembrie la Veneţia
(după o schiţă de tudor Mazilu). În ceea ce mă
priveşte, am adunat de- a lungul anilor în cinemateca
mea personală, la loc de cinste, câteva „filme de insti-
tut” care anunţau personalităţi marcante ale cinema-
tografiei naţionale, printre care Viaţa în roz de dan
Piţa, Cercul de Mircea Veroiu, Solo pentru sax de
radu nicoară şi relu Moraru, Ciné- verité de lauren-
ţiu damian, arta apărării individuale de ovidiu Bose
Paştina… filmul Frumos e în septembrie la Veneţia
de nae caranfil (care ne- a întors gândul – regizorului
şi mie – spre anul trecut la marienbad de alain res-
nais) face parte din această „listă de suflet”, ceea ce
înseamnă, cu alte cuvinte, că, încă de atunci, din
1984, l- am simţit pe autor drept un emisar al unui
„nou cinema” românesc, fapt care va deveni realitate
în deceniul următor. spun asta cu convingerea că, pe
cât de adevărat este faptul că un film precum moar-
tea domnului lăzărescu de cristi Puiu a însemnat
începutul unei renaşteri cinematografice naţionale,
pe atât de adevărat este faptul că filmele din ultimul
deceniu al veacului trecut ale regizorului nae
caranfil, È pericoloso sporgersi şi asfalt tango şi,
apoi, în primii ani ai mileniului iii, Filantropica, au
anunţat şi anticipat revoluţionara renaştere, au des-
chis chiar porţile recunoaşterii internaţionale a
filmului românesc. 

È pericoloso sporgersi, lung metrajul de debut al
regizorului nae caranfil, un film structurat pe
poveşti intersecta(n)te şi perspective multiple ale
story- ului cinematografic (cum fusese, la vremea lui,
rashomon de akira Kurosawa, sau cum avea să fie
pulp Fiction de Quentin tarantino) a avut premiera
mondială la cannes în 1993. dintre filmele realizate
în prima parte a creaţiei sale, după cum o mărturisea
nae caranfil în dialogul cu Mihai fulger din volumul
„noul val în cinematografia românească”, È pericolo-
so sporgersi „e cel mai personal, şi mi- a dat cele mai
mari satisfacţii imediate”. ca autor total (el fiind,
deopotrivă, scenarist, regizor, ba chiar şi co- autor al
muzicii), nae caranfil a făcut din È pericoloso spor-
gersi un film foarte al lui, cu o poveste voit simplă: un
băiat iubea o fată, fata fiind prinsă în mrejele unui
„don- juan”… discutabil. o poveste cu trei personaje în
prim- plan, o elevă, un actor (pentru care fata simte o
atracţie „magnetică”) şi un soldat (îndrăgostit), trei
personaje – fiecare cu povestea sa, poveşti care dialo-
ghează, se intersectează, se întâlnesc şi se îndepăr-
tează –, personaje interpretate de actriţa franceză (de
origine elveţiană) nathalie Bonifay, george alexan-
dru şi – respectiv – Marius stănescu. la performanţa
de autenticitate şi firesc a filmului au contribuit cu
toţii, regizor, actori şi director de imagine, operatorul
cristian comeagă, colaborator de nădejde al regizoru-
lui în tentativa creării unei poveşti cinematografice
antrenante, originale, fireşti, omeneşti şi emoţionan-
te. alături de acelaşi director de imagine, regizorul a
revenit relativ repede pe ecrane, cu alt film ataşant,
realizat tot în combinaţie cu studiouri franceze, asfalt
tango, a cărui „reţetă de succes” era perfect sinte -
tizată într- un prospect publicitar: „luaţi unsprezece
românce frumoase de pică, puneţi- le să viseze la glo-
rie, adăugaţi un impresar dubios şi o femeie de afaceri
străină, urcaţi- i pe toţi într- un autobuz cu destinaţia
Paris, zguduiţi bine vehiculul şi lansaţi în urmărirea
lui un soţ disperat. rezultatul este un «road movie»
care, dată fiind starea dezastruoasă a şoselelor din
românia, nu poate fi decât o comedie”. ajunge să
adăugăm că „femeia de afaceri străină” era charlotte
rampling, iar „soţul disperat”, Mircea diaconu. chiar
dacă autorul este mai circumspect în legătură cu

acest film (el spunând la un moment dat despre asfalt
tango: „născut cu greu, crescut cu imperfecţiuni.
aşteptări mari, primire amestecată. scenariu stufos
şi regie ezitantă. aici, charlotte rampling rămâne
amintirea cea mai luminoasă”), din „exces de zel” pro-
babil, este vorba, cu certitudine, aşa cum spuneam,
despre un nou film ataşant al regizorului, care- i con-
firmă „spiritul ludic şi ironia fină” despre care vorbea
şi dana duma în schiţa de portret intitulată „un caz
rar de consecvenţă” din volumul citat al criticului
Mihai fulger. cât despre „amintirea cea mai lumi-
noasă”, aici regizorul nae caranfil avea perfectă
dreptate, superba actriţă franceză charlotte ram-
pling, cea care spunea despre nae caranfil – în altă
ordine de idei – că este „un Woody allen al estului”,
ea rămâne, într- adevăr, personajul seducător al fil-
mului asfalt tango.

cea dintâi premieră a regizorului din anii 2000
a fost tot o co- producţie româno- franceză, Filantropi-
ca (2002). Personaj principal al acestei savuroase
comedii sarcastice despre „moravuri de tranziţie” este
un modest profesor de liceu, ovidiu, care, printr- un
„joc al întâmplării” plonjează într- o lume fabuloasă
din anii de debut ai veacului xxi, mafia cerşetorilor,
o lume reală (nicidecum fictivă) a începutului de nou
mileniu, apărută ca o rezultantă directă a dificultăţi-
lor existenţiale din societatea românească post- revo-
luţionară. Pornind, aşadar, de la o temă cu substrat
grav, dramatic, regizorul nae caranfil recurge la o
abordare originală, punctând scenariul şi filmul cu un
umor inteligent, acaparant, cu replici vioaie,
spirituale, recomandându- şi încă o dată stilul său
atât de personal afirmat în filmele anterioare. reve-
nind la trama propriu-zisă a
filmului, să notăm şi faptul
că lumea grobiană adusă pe
ecran are şi un „guru”, un
ingenios „maestru al combi-
naţiilor” autohton, omul de
afaceri şi „artistul” Pepe,
care- şi asumă responsabila
funcţie de „textier oficial” al
cerşetorimii. Profesorul ovi-
diu este Mircea diaconu, iar
interlopul Pepe este gheor-
ghe dinică, aşadar avem de
a face cu nişte monumentali
„poli ai conflictului”. direc-
torul de imagine Vivi dră -
gan Vasile s- a priceput să
înfăţişeze cu maximă expresivitate şi „subteranele”
lumii aduse pe ecran. toate acestea sunt argumente
care definesc filmul Filantropica drept un prim apo-
geu al creaţiei regizorale cu „marca” nae caranfil.
numai că regizorul mai avusese, printre filmele ante-
rioare, un titlu care ar merita, la rându- i o postare
superioară în filmografia cineastului, coproducţia
franco- italo- engleză dolce Farniente, un film din 1998
care n- a ajuns, însă, niciodată – deşi au trecut 16 ani
de la premieră! – în circuitul normal al difuzării cine-
matografice româneşti. acesta rămâne unul dintre
marile regrete ale carierei mele de critic
cinematografic, pe care l- am exprimat nu o dată, şi
cred că nici azi nu este prea târziu să audă cine trebu-
ie zicala românească cu… mai bine mai târziu decât
niciodată. dolce Farniente este ecranizarea unui
roman de largă circulaţie (tradus şi în limba română),
„9 zile la terracina” de frederic Vitoux, un roman ori-
ginal, axat pe o imaginară întâlnire, în burgul terra-
cina, între scriitorul henry Beyle – care nu- şi luase,
încă, pseudonimul stendhal, călător prin italia, în
drum spre napoli – şi compozitorul italian rossini,
mai tânăr cu nouă ani, care- şi făcuse un nume şi care
s- a oprit în aceeaşi localitate de la frontiera regatului,
parcurgând un drum în sens opus. Prin confruntarea
a două concepţii distincte despre lume şi viaţă, regizo-
rul evoca, totodată, o lume revolută, într- un film cu
apăsată „patină de epocă”. 

deşi filmul Filantropica a fost bine (chiar foarte
bine) primit, atât de public cât şi de critică, au trecut
şase ani până la viitoarea premieră a regizorului nae
caranfil, superbul film istoric restul e tăcere, dedicat
primului regizor al cinematografiei naţionale, grigore
Brezeanu, şi primului lung metraj al acestuia, din
1912, Independenţa româniei. superb este nu numai
gestul cineastului de azi de a omagia opera înaintaşi-
lor, ci şi modul în care este reconstituită pe ecran
atmosfera Bucureştiului din anul 1911, cu contraste-
le sale, nori de praf şi parfumuri franţuzeşti, copii
desculţi şi toalete elegante, noroaie şi tocuri înalte, în
timp ce peste toate acestea apărea un „nou templu al
păcatului”, cinematograful, cu fascinaţia, curozităţile

şi contradicţiile sale. Vorbind despre cineaştii mar-
canţi de ieri – mixând armonios realitatea cu
ficţiunea – nae caranfil s- a gândit, desigur, şi la
condiţia actuală a cineastului- autor în relaţia cu pro-
ducătorii. ne ajută la extragerea acestor semnificaţii
şi punctul de vedere al autorului, exprimat în mate-
rialul de presă de la premieră: „Mai mult decât orice,
este o poveste despre straniul concubinaj între artă şi
Bani, despre confuzia tragică ce planează peste aceas-
tă fragilă alianţă. despre Michelangelii şi Papii din
toate timpurile”. o singură remarcă în plus: nae
caranfil descoperă în acest film un director de
imagine care avea să devină factor- cheie în afirmarea
noului cinema românesc: Marius Panduru…

Şi au mai trecut alţi şase ani până la recenta
premieră a regizorului nae caranfil, Closer to the
moon (mai aproape de lună). din câteva unghiuri de
privire, se poate spune că noul film se aseamănă mult
cu filmul anterior: este un film inspirat tot de împre-
jurările legate de crearea unui film. numai că premi-
sele sunt cu totul altele. noul film porneşte de la cele-
brul „caz ioanid” petrecut la sfârşitul anilor `50 din
veacul trecut când patru bărbaţi şi o femeie au pus la
cale (şi au executat) un spectaculos jaf asupra unei

furgonete a Băncii naţiona-
le, fiind – după o vreme –
arestaţi, judecaţi şi con-
damnaţi la moarte. În
aşteptarea execuţiei, cei
cinci autori ai „marelui jaf
comunist” (aşa cum îşi va
intitula regizorul alexan-
dru solomon, în 2004, docu-
mentarul despre întâmplă-
rile din 1959) sunt „invi-
taţi” să participe la un film
documentar propagandis-
tic, care să reconstituie
povestea lor, fapt petrecut
în realitate, rezultatul fiind
documentarul de metraj
mediu reconstituire, reali-

zat în 1960 de Virgil calotescu (proiectat, atunci,
cvasi- clandestin, doar în anumite „medii de partid”şi
reluat, acum, prin secvenţe emblematice, în post- ge-
nericul filmului Closer to the moon). realizarea acelui
documentar despre „cazul ioanid” a constituit, pentru
nae caranfil, pretextul filmului de azi. este vorba,
aşadar, despre un „film cu cheie”, în care personajelor
de atunci li se schimbă numele, dar li se păstrează, în
linii mari, condiţia socială, ba chiar un film cu „chei
înşelătoare” (dacă ţinem seama de faptul că operato-
rului din filmul de azi i se împrumută prenumele
celui care a regizat documentarul de ieri, Virgil), este
vorba despre un film care mixează armonios – ca şi
filmul anterior – realitatea cu ficţiunea (capacitatea
inventivă a autorului fiind de- a dreptul seducătoare),
un film în care personajul principal devine singura
femeie implicată în hold- up, alice (de fapt, prima
formă a scenariului chiar aşa se chema, „alice în ţara
tovarăşilor”), care, ca şi personajul real, n- a fost exe-
cutată (fiind gravidă), ba chiar, peste câţiva ani a fost
eliberată din închisoare, când au fost amnistiate toate
„condamnările politice” şi a emigrat, cu cei doi copii ai
ei, în israel. filmul este vorbit în engleză (şi subtitrat
în română), beneficiază şi de o distribuţie internaţio-
nală prestigioasă, cu Vera farmiga într- un rol ata-
şant şi „luminos” (precum charlotte rampling altăda-
tă), alice, Mark strong (Max), tim Plester (dumi),
harry lloyd (Virgil), christian McKay (yorgu), dar şi
cu actori români, printre care Monica Bârlădeanu
(sonia), din echipa de filmare nelipsind directorul de
imagine Marius Panduru, din nou performant.
Printr- o stranie ironie a sorţii, este vorba şi în recen-
tul film al lui nae caranfil despre „straniul concubi-
naj dintre artă şi Bani”, deoarece regizorul şi
producătorul s- au aflat în „conflict deschis” până la
forma finală a peliculei, autorul apărându- şi şi
impunându- şi punctul de vedere, consfinţind o nouă
şi benefică victorie a artei. r

È pericoloso sporgersi, lung metrajul
de debut al regizorului nae Caranfil,

un film structurat pe poveşti
intersecta(n)te şi perspective multiple

ale story- ului cinematografic (cum
fusese, la vremea lui, Rashomon de

Akira Kurosawa, sau cum avea să fie
Pulp Fiction de Quentin Tarantino) a
avut premiera mondială la Cannes în
1993. Dintre filmele realizate în prima

parte a creaţiei sale, după cum o
mărturisea nae Caranfil în dialogul cu
Mihai Fulger din volumul „Noul val în

cinematografia românească”, 
È pericoloso sporgersi „e cel mai

personal, şi mi- a dat cele mai mari
satisfacţii imediate”.
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Călin Căliman
Regizorul Nae Caranfil 
după 30 de ani
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Masiv, construit în perspectiva unei
monumentalităţi panoramice asu-
pra satului basarabean contempo-
ran, romanul lui ion druţă, povara

bunătăţii noastre (editura cartier, Bucureşti,
chişinău, 2012. ediţia a Vii- a, definitivă) este, din
multe puncte de vedere, unul reprezentativ atât pen-
tru creaţia autorului, cât şi pentru literatura româ-
nă de dincolo de Prut. evocator şi nostaligic, bala-
desc şi rapsodic deopotrivă, el se alătură, fără tăga-
dă, pe linia unui fabulos diurn, epicii povestitorilor
descinşi din matricea narativă impusă de ion crean-
gă şi continuată, în amploare, de Mihail sadoveanu,
completând astfel, cu o coordonată distinctă a perso-
nalităţii sale, primul aliniament de vârf al prozei
noastre de după cel de al doilea război mondial, mar-
cat de Marin Preda, Petru dumitriu şi eugen Barbu
(cu toţii născuţi în deceniul al treilea al secolului
trecut). 

Publicat în 1970, într- o perioadă în care orice
creaţie artistică, zămislită în cadrul suveran al uni-
unii sovietice, trebuia să se armonizeze deziderate-
lor ideologice ale strategiei partinice din domeniu, el
surprinde (cel puţin azi) prin abilitatea prozatorului
de a lăsa punţi de posibilă interpretare (labilă) care
să satisfacă, pe de o parte, exigenţele acelei cenzuri
vigilente, dar pe de altă parte să nu se îndepărteze
de realităţile dramatice ale lumii satului tradiţional,
din care se ridicase el însuşi, supus transformărilor
colhoznice. calea aleasă este aceea a recompunerii
unei mitologii actuale a satului ce- şi trage seva de
trăinicie din izvoarele veşniciei, la care se referise,
desigur într- un alt registru, şi lucian Blaga în
demonstraţia sa filosofică. aşadar, personajul prin-
cipal al romanului se revelează a fi satul ciuturi, din
frumoasa câmpie a sorocii, al cărui destin, prin isto-
rie şi prin istorii, aluvionează multiple biografii
umane, bulversate şi ele în evoluţia lor cotidiană,
zbuciumată. 

e filtrată în evocarea acestei întinderi de
pământ o unduitoare dragoste, ca pentru o fiinţă vie
ce vine spre azi dintr- un îndepărtat trecut imemora-
bil: „câmpia sorocii…/ o fi fost cândva pe aici, cu mii
şi mii de ani în urmă, o mare limpede şi blândă. o fi
secat încetul cu încetul, s- o fi călătorit prin alte
părţi, dar s- a tot dus, lăsând câmpiei moştenire chi-
pul larg cât o suflare de cer, cu valuri abia- abia
însemnate./ or fi crescut pe aici, odată demult,
păduri adânci şi dese. le- o fi ars vreun pojar, le- o fi
pustiit vreo furtună, dar s- au dus, şi numai largul
câmpiei mai musteşte un dor stăbun după ele, cer-
când în fiecare primăvară să lege un freamăt verde
peste trupul său pârjolit./ s- or fi înălţat pe aici, cân-
dva demult, un cârd de munţi cu creste cărunte,
răcorite sus, în albăstrimea cerului. Vremea i- o fi
măcinat, cutremure mari de pământ le- or fi crăpat
temeliile, dar s- au dus munţii, şi numai păsările
câmpiei rătăcesc zile întregi undeva sus, printre
nouri, căutând piscurile mândre de altădată./ câm-
pia sorocii…” aici satul ciutura apare ca emblema-
tic prin freamătul destinului său urmărit în anii de
după război, când lumea era încă destul de confuză
căci suportase trecerea atâtor evenimente, ca un
tăvălug, peste vatra sa: „odată cu începerea războiu-
lui, fierbea lumea întreagă, fierbea ciutura (…) nu
e mare taină la mijloc că biata Basarabie, veşnic
trecută dintr- o ţară în alta, atunci ajunsese la cul-
mea răscrucilor. românii chemau veşnic infanterişti
să jure tricolorului, ruşii îi ademeneau cu drapelul
roşu. anunţau mobilizare generală şi unii şi alţii. te
duci cu ista, te pomeneşti că lupţi împotriva celuia,
te duci cu acela, va trebui să lupţi împotriva istuia”.
dar, războiul s- a terminat acum şi satul căta a- şi
relua viaţa normală, întorcându- i- se cei plecaţi să
lupte aiurea: „treceau prin mijlocul satului invalizi
în cârje cu medalii noi nouţe «za vzeatie Berlina»,
treceau foştii ostaşi ai lui antonescu, eliberaţi de
prin lagăre, treceau văduve de război şi văduve
rămase acum, pe vremea foamei, treceau copii gata
să se prindă de mâna oricui, doar- doar îi vor duce
undeva”. Pe acest fundal se dezleagă una din drame-
le obişnuite la ţară: fata ce stă între doi flăcăi, care
şi- o doresc fiecare soţie, într- o rivalitate făţişă, şi de
obicei puterea alegerii nu- i aparţine. nuţa lui ona-
che cărăbuş („era numai una în toată ciutura, în
toată câmpia sorocii, în toată uniunea sovietică”)
trebuise să aleagă între Mircea şi nică („doamne
dumnezeule, ce mai soartă amară i- a trimis cel de
sus! cum s- a mai săturat ea de aceste două chipuri,
de aceste două focuri între care i- a fost dat să ajun-

gă /…/ de la şaisprezece ani i se scurgeau ochii când
la deal, când la vale”), iar soarta i l- a hărăzit pe
primul. Mircea s- a înrolat în armata roşie („împreu-
nă cu armata roşie au trecut nistrul, retrăgându- se
spre răsărit. s- a dus şi dus a fost pentru ani de zile”)
în vreme ce nică s- a înrolat în armata română.
acum el rătăcea prin păduri, clandestin, căutând a
ajunge să poată trece Prutul în românia.
reîntâlnirea celor trei are loc într- un moment în
care Mircea, întors în sat, îşi luase nevasta la câmp,
pentru încărcarea snopilor în căruţă („o fi ştiut ea,
bătrâna, înţeleapta câmpie a sorocii că pe oriunde
i- ar fi purtat războiul, oricare ar fi fost soarta lor,
odată şi odată, copiii ei se vor întoarce, osteniţi şi
înfometaţi. Şi- a avut dreptate, s- au întors osteniţi şi
înfometaţi”). rivalii de odinioară nu mai au nimic de
împărţit („a fost cândva prima lui dragoste, o dragos-
te în care el a dat cu piciorul, dar care l- a ţinut minte
şi a venit acum să- l ierte”), în afară de puţina mân-
care cu care nică este îmbiat, după ce le ajutase la
încărcatul carului cu snopi. era o împăcare dureroa-
să cu o soartă vitregă pentru toţi, iar acum nică tre-
buia să plece, să dispară pentru totdeauna din sat:
„soarta lor e prea felurită. ei doi urmau să se întoar-
că în aceeaşi seară la casa lor, la vatra lor, iar el mai
avea încă multe drumuri, şi apoi cine ştie ce- l pân-
dea pe drumul acela – poate lagăre, poate un glonţ,
poate o lume rece şi străină”. Motivul acestui tip de
conflict e frecvent în literatura română. liviu
rebreanu l- a abordat cu mult realism, diferendul
dintre cei doi rivali sfârşind prin moartea celui mai
slab. la ion druţă deznodământul e oarecum liric,
tocmai pentru că înfruntarea celor doi nu mai are
nici un rost după ce războiul hotărâse în locul lor.
Plecarea lui nică în necunoscut echivalează în fond
cu moartea. 

de aici înainte, romancierul urmăreşte viaţa
cuplului Mircea – nuţa, evoluând în linia evoluţiei
satului însuşi, cu frământările oamenilor care iau,
vrând- nevrând, calea colhozului, cu întreg tipicul de
rutină al acestuia; Mircea se califică tractorist,
muncă istovitoare, pe care, la un moment dat, o
abandonează apucându- se de politică („Mircea era
fericit că face politică”) şi urcând astfel în ierarhiile
de conducere ale comunităţii, fiind de altfel un om
sârguincios şi capabil. nuţa rămâne să- şi crească
copii, să gospodăreasăcă acasă dar, mereu abando-
nată de soţ, sub pretextul îndatoririlor obşteşti, între
ei creşte o tensiune ce duce la despărţire. tentativa
acesteia de plecare din sat, pe un drum pe care cân-
dva apucau ciuturenii în speranţa izbăvirii de rău, în
preajma unei mănăstiri, este acum deturnat. dru-
mul a fost anulat de stăpânirea ce desfiinţase şi
mănăstirea. drumul rămâne astfel, unul… simbolic
iar prozatorul scontează tocmai pe semnificaţia locu-
lui închis, care devenise satul, fără nici o ieşire
de- acum spre vreun alt univers uman („la fel ca ciu-
tura a avut cărarea aceea o soartă grea şi încurcată.
la început a fost cărare, apoi câteva sute de ani –
drum cu nume în toată câmpia, pe urmă iar a ajuns
cărare /…/ ciutura îşi avea drumuşorul ista. Şi nu

era el cine ştie ce, dar o fi fost, pesemne, urzit într- un
ceas bun, căci ştia feri lumea de primejdie, ştia să- i
scoată pe oameni din sat, ştia să- i aducă cu vremea
înapoi la vetrele lor./ trecut- au de atunci vremuri
peste vremuri. din mănăstire n- a mai rămas nici
măcar temelia, din pădurile câmpiei – puţin de tot
/…/ cum şi prin ce fel li s- a luat ciuturenilor drumul
cel vechi, nu mai ştie nimeni /…/ drumul cel vechi
trăia însă în subconştientul ţăranilor”). 

un reper în dinamica întâmplărilor satului, a
evoluţiei acestuia, a transformărilor lui în actualita-
te, e bătrânul onache, tatăl nuţei, martor şi mărtu-
risitor prin vremuri istorice şi naturale, ca o conşti-
inţă umană a permanenţei. e în felul său un muca-
lit şi un înţelept deopotrivă, tipologic înrudindu- se
cu Moromete, numai că, mai contemplativ şi mai
interiorizat: „ciuturenii, când îl zăreau pe uliţă,
zâmbeau, căci niciodată n- ai fi putut spune: are vreo
treabă omul acela sau a ieşit să vadă ce mai face
lumea?... Şi sara, şi dimineaţa, şi pe vremea semăna-
tului şi secerişului, păşea mândru, încetinel, întor-
când capul la stânga ori la dreapta cu multă îngrijo-
rare, de parcă ar fi purtat în fundul pălăriei un cuib
de rândunele şi n- ar fi vrut să le deranjeze. după fie-
care sută de paşi se oprea să răsufle puţin, căuta în
urmă să vadă cât a mers şi se mira cumplit,
părându- i- se că a ajuns grozav de departe”. el are
perspectiva succesiunii anotimpurilor – prin ochii lui
prozatorul scrutează câmpul cuprins de arşiţa
secetei („s- a uscat şi păpuşoiul, iar puţinul pe care
l- au cules au fost obligaţi să- l predea la stat (…).
n- au avut ce strânge nici acolo unde au pus cartofi,
nici acolo unde pliviseră fasolea. a ars totul de
secetă (…) s- a uscat însă pelinul pe haturi şi asta era
culmea (…) peste câmpia sorocii s- a abătut una din
cele mai mari nenorociri – se usucă pelinul”) ori coto-
pit de bătaia ploilor („au căzut ploile cele mari, ploi
calde, rotitoare, şi pădurile şi livezile, grădinile, cu
ce- au avut, cu ce- au putut, au alergat în întâmpina-
rea sărmanilor oameni (…) până a venit vremea
păpuşoilor, iar moldoveanul cum ajunge la păpuşoi,
îşi face cruce că a scăpat”) sub aceleaşi priviri se
derulează ritualica datinilor: nunţile („nunţile din
câmpia sorocii nu- şi au un canon hotărât. totul
depinde de roada anului, de avutul socrilor, de voia
bună a mesenilor. se întâmplă nunţi ce ţin câte
patru- cinci zile la rând, dar se întâmplă şi nunţi de
o singură zi (…) după socoteala lui badea onache, în
toamna aceea, colhoznicii nu prea aveau ce se lua cu
petrecerile”), sărbătorile anului nou („Pe toate dru-
murile trec, înnotând prin omăt, cete de colindători.
duc colaci înşiraţi pe beţe, duc în trăistuţe, la şold,
nuci şi covrigi, schimbă din mers, colinde între ei (…)
fetele nu- şi mai pot găsi loc. Ba- s la o fereastră, ba
vin la alta şi tot caută să ghicească, şi tot ascultă –
li se tot năzare că vin, scârţâie portiţa, se aud paşi
(…) căci printre colindători o să vină neaparat şi cel
care le va fi sortit”). Şi aşa mai departe, contempla-
rea amurgurilor ori jelaniile înmormântărilor etc. 

romanul se construieşte rapsodic pe un fir epic
pe care se înfăşoară ca pe un fus de tors, spectacolul
satului basarabean. tabloul e pastelat, are linii de
fineţe şi poartă în el ceva din atmosfera bucolică a
unei închipuiri ce se destramă pe- ncetul sub pene-
traţia brutală a elementelor modernităţii. onache
însuşi se stinge semnificativ odată cu lumea sa,
moartea fixându- l simbolic în elementarul vieţii sale
tradiţionale: „cam pe la miezul nopţii s- a stins focul,
iar pe la aprinsul zorilor s- a stins şi onache. a murit
pe acelaşi scăunaş josuţ, cu vătrarul în mână, cu faţa
spre cuptor. Şi, chiar mort fiind, el mai rămânea să
stea pe scăunaş, şi numai fruntea îi scăpase jos, pe
piept, de parcă bătrânul făcea ultima încercare de a
pătrunde în miezul acestei minuni – te aprinzi
dintr- o nimica toată, topeşti o lume cu flacăra sufle-
tului tău, dar vine un fluture negru şi te stinge, te
îngroapă, te duci şi nu mai eşti”. 

romanul povara bunătăţi noastre, al lui ion
druţă, are alură epopeică în cuprinderea destinului
contemporan al satului basarabean, cu eroi ce
mizează însă pe un dramatism dedus din trăirea fap-
tului diurn, chiar tern, al vieţii, într- o istorie ce le
impune cu de la sine putere, dimensiunea existenţia-
lităţii lor funciarmente perdantă. r

Constantin Cubleşan
Povara bunătăţii noastre

Calea aleasă este aceea a
recompunerii unei mitologii actuale a
satului ce- şi trage seva de trăinicie din
izvoarele veşniciei, la care se referise,
desigur într- un alt registru, şi Lucian

Blaga în demonstraţia sa filosofică.
Aşadar, personajul principal al

romanului se revelează a fi satul
Ciuturi, din frumoasa Câmpie a

Sorocii, al cărui destin, prin istorie şi
prin istorii, aluvionează multiple

biografii umane, bulversate şi ele în
evoluţia lor cotidiană, zbuciumată.



Prima zi a festivalului ne
făcea cunoştiinţa unui
text ebraic (nu în sensul
limbii în care a fost scris

– care e, desigur, limba idiş) – semnat
de leah napolin şi Isaac Bashevis Sin-
ger şi intitulat Yentl. yentl e un nume
propriu feminin, iar textul ce poartă
acest nume a constituit, tradus şi jucat
în limba română, baza unui frumos
spectacol al teatrului evreiesc de stat
din Bucureşti, în regia lui erwin sim-
sensonh.

Yentl e fiica unui rabin, înzestra-
tă cu o inteligenţă ieşită din media
comună şi dornică, nativ, de multă
cunoaştere şi învăţătură. În faţa unei
uriaşe aspiraţii intelectuale se înalţă
însă, cu o neînţelegere ce ajunge până
la duşmănie, zidul de neclintit al epo-
cii istorice îmbâcsite de prejudecăţi, în
care îi e dat să trăiască. o epocă de
„tradiţie” arhaică bine conservată,
care nu îngăduie femeii să- şi depă-
şească atributele casnice! zvonurile
despre cunoştiinţele pe care le deţine

fiica rabinului devin alarmante în oraş
– şi autorităţile încep să se ocupe de
„cazul” ei. sub presiunea publică nou
creată, chiar tatăl său, rabinul, se va
dezice de propria fiică, care scandali-
zează întreaga societate prin ideea de
a se înscrie la facultate. Părintele o
alungă din casă, dar ea îşi găseşte mij-
loace de supravieţuire – şi pentru a
nu- şi abandona idealul se va deghiza
într- un tânăr student. se va îndrăgosti
de un coleg – şi pentru că nu se poate
deconspira, încearcă să perpetueze
această relaţie ca pe una de riguroasă
prietenie între doi bărbaţi. falsul în
care trăieşte o pune în conflict cu tora,
cartea supremă şi sfântă a înţelepciu-
nii ebraice. după răzbaterea unui
potrivnic labirint de încercări, izbuteş-
te să renunţe la masca travestiului şi
să întemeieze o familie. textul are fru-
museţea experienţei existenţiale inso -
lite, experienţei- limită, rezervoare
bogate de umanism – dar şi anti- uma-
nism prilejuit de prejudecăţi genera-
toare de multă ură şi ranchiună – şi
într- o caracterizare de ultimă profun-
zime, el atinge, prin personajul său
principal, exact ce afirma chiar unul
dintre autori: experimentarea unei
„divine androginii a sufletului”. regi-
zoral, beneficiază de elaborate compo-
ziţii scenice, cu picturale sugestii de
atmosferă „etno” specifică, o derulare
tensionată a acţiunii şi de unele sus-
pensuri – ca şi de o actriţă cu talent
dăruită frământărilor îndârjite ale
eroinei şi patosului acesteia de a răzbi
prin „sârma ghimpată” a vieţii: ale-
xandra fasolă. scenele de ansamblu
au înghiţit întreg colectivul actoricesc
al teatrului. (Vlaicu golcea semnează

inserţia muzicală, iar alina herescu,
scenografia unui spectacol de un pito-
resc remember istoric).

trecând la dramaturgia lui
Matei Vişniec vom fi seduşi să desco-
perim unghiuri multiple de existenţă
interferate de- o manieră în acelaşi
timp familiară şi bizară. dacă e să
extragem esenţa ultimă – sintetică – a
acestor intersectări de…hai să le
zicem crâmpee de ethos – va rezulta,
nu un teatru al esteticii absurde,
precum s- a crezut sau spus adesea – ci
un filon foarte măduvos de teatru
umanist, exploatat şi revelat de – şi în
– situaţii absurde. Vişniec re- umani-
zează estetica absurdului: personajele
lui se agaţă cu toţi dinţii de sentimen-
tul trăirii, caută atestarea actului de
„a fi”, în orice împrejurare. chiar şi în
paparazzi sau Cronica unui răsărit de
soare avortat – piesă supusă atmosfe-
rei – interioare şi exterioare – de
angoasă. Motivul angoasei: un anunţ
mediatizat că în ziua respectivă, la o
anumită oră, soarele îşi va stinge lu -

mina şi ca atare viaţa de pe pământ se
va stinge şi ea. fenomenul apocaliptic
ar trebui să fie însoţit şi de explozia
unui soare imaginar, când toţi oamenii
ar trebui să îşi arate faţa cea mai
ascunsă, dar şi cea mai autentică: să- şi
dezvelească eurile profunde, generoa-
se sau meschine, curajoase ori laşe – şi
fiecare să înţeleagă prin propria măsu-
ră ceva din sensul secret al existenţei.
Mai mult decât în absurd, situaţia- ca-
dru e proiectată aici în angoasa gene-
rată de necunoscut, a fantasticului.
textul reclamă multă atmosferă în
consens – şi inchietate. Piesa e alcă -
tuită într- adevăr, ca un carusel calei-
doscopic al apariţiilor umane, diversi-
ficate ca vârstă sau statut social: unii
care ştiu, au aflat ceea ce s- a anunţat,
alţii care nu ştiau dar află acum de la
ceilalţi. intrarea sau coborârea din
autobuz, intrarea sau ieşirea din
locuinţe ori instituţii, accesul la o
recepţie în urma căreia se aruncă
en- gross la gunoi bucatele, neregăsirea
unor vechi adrese, toate dau impresia
intrării într- un fantastic qvasi- oniric
al acestei lumi pătrunse de crepus -
cular. la fel ca într- un caleidoscop,
imaginile citadine devenite noptoase,
se succed şi revin, se refac – transmi-
ţând senzaţia imposibilităţii de înche-
gare logică stabilă. o fugărire multiin-
tersectată, a aspectelor de viaţă la
scara crâmpeielor „fractalice”. cro-
chiuri interferate de temperamente şi
caractere. totuşi, e falsă impresia că
personajele lui M. Vişniec pot fi văzu-
te ca fantoşe, ca „fiinţe devitalizate”.
impresia – repet – e falsă şi se trage de
acolo, că ele sunt surprinse în crâmpe-
ie de acţiune sau manifestare. În pie-
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…1989. s- au scurs
anii, Bucureştiul se
schimbase mult, iar

eu eram de 12 ani în israel. dar în
vara anului 1989 am făcut o excursie
în Bulgaria. Pe atunci avioanele din
israel aterizau la Bucureşti, de aici
continuam drumul în autobuz la giur-
giu, treceam Podul prieteniei şi ajun-
geam în Bulgaria, la russe. aveam
deci prilejul să- mi revăd Bucureştiul,
să colind satele româneşti din autobuz
până la giurgiu. am venit la Bucu -
reşti cu „tarom”, m- am aşezat în pri-
mele rânduri şi am început să vorbesc
cu un ofiţer al echipajului. am discu-
tat politică, fapt primejdios pe atunci.
dar când avionul a aterizat la Bucu-
reşti, eu am urat personalului de la
„tarom” să aibă noroc, pace şi li -
bertate, la care ofiţerul mi- a răspuns:
„credem în libertate, cât de curând.”

ne- am suit în autobuzul
bulgăresc şi am pornit- o la drum. am
trecut prin Bucureşti, priveam şi
nu- mi venea să cred cele ce vedeam.
Bucureştiul era întunecat, trist,
magazinele goale, în câteva vitrine,
tablouri mari, uriaşe îi înfăţişau pe
nicolae şi elena ceauşescu… aşa
arăta Bucureştiul! M- am întrebat ce
fel de Bucureşti este oraşul ăsta? cum
se poate trăi în pustietatea aceasta?
răspunsul l- am avut în decembrie
1989 când a fost răsturnată dictatura,
iar românia şi Bucureştiul au pornit
la un drum lung şi întortocheat, spre
democraţie. am înţeles atunci şi vor-
bele ofiţerului de la tarom: „credem în
libertate, cât de curând.”

…din 1990 au început noi dece-
nii de viaţă ale Bucureştiului, schim-
bările se vedeau pe toate străzile lui,
iar oraşul se făcea din ce în ce mai
încântător. clădirile uriaşe au apărut
în toate zonele municipiului, s- a con-
struit un metrou modern, pasaje sub-
terane au făcut circulaţia autovehicu-
lelor mai uşoară. iar oamenii au ieşit
liberi în lume, au refăcut relaţiile cu
toate ţările şi de atunci, din 1990, eu,
îndrăgostitul de Bucureşti, am fost
primit cu braţele deschise de bucureş-
teni, iar an după an, am făurit relaţii
admirabile nu numai în lumea juridi-
că, ci şi în aceea a artelor, a teatrului,
a literaturii. numărul prietenilor mei
din Bucureşti creştea, iar odată cu el
sporea dragostea mea pentru capitala
româniei, iar mie mi se zicea că am
cultul prieteniei în sânge. 

Şi aşa, pe când nepoţelele mele
aveau aproape 10 ani, am venit la
Bucureşti cu familia, ceea ce însemna
cu rica născută la Bacău, cu fiul nos-
tru laurian, tot din Bacău, dar şi cu
soţia lui şi cu cele două fetiţe ale lor,
care au văzut lumina zilei în israel.
stăteam pe atunci la „interconti -
nental”, hotel care i- a impresionat pe
toţi prin dimensiunile lui uriaşe, care
domina tot centrul capitalei. fetiţele
încercau să înveţe cuvinte româneşti
şi priveau admirativ costumele cu fire
aurite ale portarilor hotelului, care
pentru ele erau adevăraţi generali.
Într- o zi am intrat cu toată familia la
„hanul lui Manuc” şi am ocupat o
masă la balcon, la etajul întâi. noi,
dar şi soţia fiului şi fetele am privit
încântaţi acest local vechi al Bucure-
ştiului, am comandat numai mâncăru-
rile specifice româneşti. când am ple-
cat parcă fiecare aveam cu noi o bucă-
ţică din hanul lui Manuc…

…tot de pe atunci veneam cel
puţin o dată pe an la Bucureşti. am
cunoscut un om simplu, un şofer de
taxi, Valeriu Bejan, care din prima
clipă s- a apropiat cu dragoste de noi şi
de peste două decenii el este „şoferul
nostru” din Bucureşti. ne aşteaptă

întotdeauna la aeroport fie ziua, fie
noaptea, a fost cu noi prin ţară, este de
o cinste exemplară. el a devenit pen-
tru noi un adevărat prieten de familie
şi atunci mă întreb: cum să nu te
îndrăgosteşti de Bucureşti, când are
asemenea oameni cumsecade ca Vale-
riu Bejan? 

Vă spuneam că în acei ani mă
duceam cu preferinţă la hotelul inter-
continental. acolo mă vizitau prie -
tenii, aveam întâlniri. M- am văzut cu
foşti colegi, jurişti din Ministerul
industriei uşoare, printre care consi-
lierul dumitru Pârâu, avocata cruţiu,
fiica unui jurist de excepţie, Virgil
cruţiu, iar tot la intercontinental mă
vedeam de fiecare dată cu unii dintre
cei mai buni actori cu care mă împrie-
tenisem în anii din urmă. la „inter”
organizam mese la care participau
întotdeauna mari actori, între aceştia
carmen stănescu, damian crâşmaru,
adela Mărculescu, nicolae niţescu,
oana sârbu, ciupi rădulescu, născut
în oraşul meu Bacău şi care a fost
prima legătură a mea cu lumea tea-
trului la Bucureşti. 

tot Bucureştiul mi- a dăruit prie-
tenia lui florin Piersic, horaţiu
Mălăele, nicu constantin, Mihai
ciucă, Vasile Muraru şi nae lăzăres-
cu. 

Veneam de multe ori pentru
lansări de carte, eu tipărindu- mi
majoritatea la Bucureşti. Îmi amin-
tesc şi astăzi cu plăcere de şedinţele
frumoase de la casa scriitorilor, de la
librăria Mihail sadoveanu, de la libră-
ria editurii „sigma” (a cărui director
Boris singer şi redactoarea de carte
renatta mi- au rămas prieteni buni) de
la federaţia comunităţilor evreieşti,
iar în ultimul timp de la Muzeul lite-
raturii române, unde am întâlnit un
trio excepţional: scriitoarea aura
christi, care fiind micuţă de statură şi
slăbuţă, mă întreb de unde are atâta
putere ca să scrie serii de cărţi,
reportaje şi să fie redactor- şef la Con-
temporanul? nicolae Breban, probabil
cel mai bun romancier român actual şi
criticul literar răzvan Voncu, care a
recenzat în câteva ocazii cărţile mele,
încheie această listă a oamenilor de
literatură şi… suflet.

dar nu pot să nu vorbesc aici şi
de scriitoarea irina airinei, un adevă-
rat „motor” al meu în cunoaşterea
oamenilor, reportera radio constantin
simona şi producătoarea tV cultural
Bianca sărăţeanu, care împreună cu
soţul ei, Mihai, mi- au făcut un repor-
taj filmat în faţa intercontinentalului.
iar în următorii ani au participat la
lansările de carte din Bucureşti de
unde au trimis filmul întâlnirilor la
tV. Bucureşti. apoi, scriind cartea
Întâmplări cu mari actori români;
fiind vorba de lumea teatrului, arşinel
directorul teatrului de revistă, de pe
calea Victoriei, au organizat în sala
de spectacole, lansarea acestei cărţi.
nu vă imaginaţi emoţiile pe care
le- am avut la acea prezentare de
carte, avându- l ca moderator pe scrii-
torul aurel storin şi fiind de faţă edi-
torul cărţii, adi cristi cu soţia lui ana,
redactor al editurii „24 de ore” din
iaşi. iar tot atunci, deputatul aurel
Vainer, preşedintele f.c.e.r a urcat
pe scenă şi mi- a oferit cel mai impor-
tant premiu al federaţiei, o medalie
de onoare pentru prietenie şi pace,
spunându- mi printre altele, că o ase-
menea medalie a fost oferită regelui
Mihai…

Vedeţi de ce iubesc Bucureştiul?
fiindcă am pentru oamenii lui minu-
naţi, prietenia cu ei şi frumuseţea ora-
şului, o dragoste regească! r

Jeana Morărescu
Flashuri din FNT 2013

Românii de pretutindeni
n Corespondenţă din Ţara Sfântă

G. Mosari
Bucureşti…

MaTEI VIşNIEC



sele lui Vişniec personajul principal e „climatul” care
guvernează destinele umane. chiar şi în această
piesă, care pare jucată de umbrele interioare ale unor
indivizi, identificate totuşi nouă ca nu lipsite de un
frison viu. spectacolul teatrului de nord din satu
Mare a fost straniu ca motivaţie şi frumos prin poezia
foarte subtil- specifică angoasei apărute la bariera
fantasticului general de real. nu i- au lipsit sugestii
de „cruzime”. toate acestea ţin desigur de regie: o
regie care – prin ovidiu caiţa, a extras şi reconstituit
scenic cu o fericită intuire, spiritul de profunzime al
piesei, în a cărei metaforă
transpare o vulnerabilitate
tragică a omului. o vulnerabi-
litate tragică manifestată
colectiv – spre deosebire de cea
acumulată şi debordată în
crescendo ca dureroasă şi
inconştientă totuşi, alienare, a
unui singur individ – precum
în gogolienele Însemnări ale
unui nebun. (titlul cu exacti-
tate tradus: „Însemările unui
nebun”) Piesa marelui rus face
carieră şi azi, prin dezvăluirea
naturii friabile a omului ca
dominantă de perenitate, a
fiinţei, insaţiate de sine în
societatea devenită siluitoare.
drama – sau chiar tragedia,
prin caracterul irecuperabil al
destrămării relaţiei cu realita-
tea exterioară, devine deopo-
trivă, aici, rana deschisă (una
din rănile cel mai adânc des-
chise, din istoria teatrului,
citeşte: istoria omului) – a
comediei. Marius Manole ni
s- a descoperit un frisonant
interpret de forţă, pe această
tulburătoare graniţă dintre
comic şi tragic. În acest text
comicul şi tragicul sunt mai mult decât două feţe:
sunt două stări confuzionate, receptabile într- o sinte-
ză ce nu le mai poate despărţi. e ceea ce interpretul
spectacolului bucureştean de la sala arcuB (centrul
de Proiecte cultural al Primăriei Municipiului Bucu-
reşti) a sesizat la modul abisal şi torturant, al lucru-
rilor, cu o forţă de trăire ambivalentă impresionantă
şi răscolitoare emoţional dar şi estetic. actorul ni s- a
dovedit un explorator – în acelaşi timp de fineţe şi
forţă – al catastrofei interioare a unui ego derapat,
ce- şi pierde progresiv sinapsele cu lumea în care tră-
ieşte şi evadează cu convingere în lumile paralele ale
unui imaginar claustrant, fals eliberator. cu o inter-
pretare de zile mari, Marius Manole şi- a compozitat
evoluţia rolului pe adâncirea treptată a alternanţei
dintre fericirea iluzorie a închipuirilor demenţiale şi
redescoperirea coridorului fără ieşire, al fiinţei.
Măruntul funcţionar e desigur un paranoic în
ambitusul său de a- şi dovedi „puteri” până la urmă
nu doar de funcţie administrativă – ci chiar imperia-
le – dar interpretul a extras din delirul acestei para-
noia, carata axiologică a textului: abisalitatea umană
de dincolo de căprăriile sociale, a căror ierarhizare
încearcă să- i pună botniţă, s- o sufoce între zăbrelele
lor formale. adâncindu- se în lumea lui imaginară,
care- l capturează în consistenţa ei fantastă, persona-
jul îşi recuperează actul trăirii în extaze, alternativ
surpate în depresii ce resimt – ca stranii şi tulburi
relucidizări – lipsa pământului ferm al „realului”.
lungul solilocviu actoricesc a primit replicile imagi-
nate, ale celorlalte personaje prezente doar în dialo-
gurile fictive ale închipuirii, prin intermediul unui
alter- ego, prezent pe tot parcursul spectacolului, ca

interpret (deosebit de virtuos) al unei partituri violo-
niste: alexander Bălănescu. această dedublare:
personaj vorbitor şi alter- ego muzical, transpunând
inefabilul nedestructibil al fiinţei, a constituit axul
valoric al concepţiei de regie, excelent gândite şi rea-
lizate de felix alexa, care semnează şi versiunea sce-
nică a textului, pentru acest spectacol memorabil.

un text cu postament psihologic în mod foarte
interesant pus sub reflector – a fost cel intitulat Gar-
denia. un text din literatura contemporană poloneză
– semnat de elźbieta chowaniec, în adaptarea dra -

maturgică a nόrei sediánszki
– pus în scenă în limba
maghiară la teatrul Maghiar
de stat „csiki gergely” din
timişoara. o piesă cu patru
femei, în care auto- definirea
psihologică e forjată de
întâlnirea cu condiţionările- li-
mită ale istoriei. cele patru
eroine reprezintă patru gene-
raţii ale aceleiaşi descendenţe
familiale. fiecare îşi trăieşte
în mod subiectiv un numitor
comun al vieţii interioare:
frustrarea – determinată de
condiţionările prea puţin, sau
deloc favorabile realizărilor
lor potenţiale. Între aceste
condiţionări „strângătoare cu
uşa” îşi face loc şi destinul
nescontat, al prostituării. o
dorinţă intensă de viaţă nu
încetează să le anime, trans -
formându- le convieţuirea în
pusee alternative de confrun-
tări: ură şi dragoste, violenţă
şi împăciuitoare îmbrăţişări –
sau eşapări temperamentale
contradictorii: plâns, urlet,
adieri euforizante ce îndeam -
nă sufletul să- şi poarte trupul

în paşi de dans (fie el, dansul, şi singuratec) – toate
acestea dezvăluind o nevoie de manifestare a vitalu-
lui care rămâne irepresibilă şi până la urmă stenică
pe ansamblu, în traversarea unor punţi de destin
nesoluţionate, alternativ polarizate de noi revigorări
şi deprimări. Patru interprete cu aplombul pronunţat
al personajelor lor, într- un spectacol a cărui coerenţă
regizorală a fost asigurată de gábor M. Koltai.

un spectacol ieşit din normele – să le spunem
„clasicizate”– ale teatrului – după opinia noastră de o
factură discutabilă – a fost cel numit Solitaritate –
prezentat drept co- producţie a teatrului naţional
„radu stanca” din sibiu şi a teatrului naţional al
comunităţii franceze Bruxelles, în colaborare cu fes-
tivalul de teatru de la avignon 2014, în cadrul proiec-
tului „oraşe pe scenă”. din punctul de vedere al mizei
propuse: comunicarea dintre scene/teatre diferite ale
unor ţări europene, iniţiativa poate fi bine- venită. din
punctul de vedere al „canonului estetic” aparent nou,
această factură spectaculară devine – păstrând pro-
porţiile dintre „amatorism” şi profesionismul certificat
al interpreţilor cooptaţi în proiect – un fel de reedifica-
re a ceea ce noi cunoşteam cândva, în „cultura de
masă”, drept „brigadă artistică de agitaţie”. desigur,
mai complex elaborată, atât textual, cât şi spectacu-
lar. dar – fără să depăşească genul! ea, („Brigada”) a
reuşit să contureze în tuşe satirico- groteşti, cu efect
ideatic şi vizual, câteva scene ale derapajului
politico- moral al actualităţii româneşti „postdecem-
briste”, cu accent satiric căzut preponderent pe enor-
mitatea funambulescă a unor soluţii sociale. un
spectacol mai degrabă revuistic- agitatoric, realizat, se
pare în regie colectivă. r
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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.
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Will self este un rock star al literatu-
rii contemporane. cu un trecut
tumultos în care nu a ocolit expe-
rienţa narcoticelor sau vagabonda-

jul pe străzile londoneze, dar nici studiile la univer-
sitatea oxford, self este unul dintre cei mai traduşi
şi mediatizaţi scriitori contemporani ai momentului.
În cărţile sale, autorul creează lumi ficţionale halu-
cinate pornite de la un scenariu posibil al modificării
fiinţei umane în raportarea sa la lume. self îşi aduce
mereu eroii la marginea propriei umanităţi pentru a
zdruncina, după cum însuşi declară, imaginile ste-
reotipe ale contemporaneităţii. Personajele create
astfel sunt undeva la graniţa dintre uman şi un
altceva nedefinit. se poate vorbi mai degrabă de o
transformare morală cu reverberaţii la nivel fizic şi
social care aduce în prim plan întrebări incomode
despre limitele umanului, căci personajele lui self
reprezintă exacerbarea unor atribute, atât la scară
individuală, cât şi generală. 

În acest peisaj, Cartea lui dave, apărută în
2006 şi tradusă la noi în 2010 de daniela rogobete,
nu este diferită. autorul îşi închipuie aici o lume pos-
tapocaliptică ordonată după singurul reper textual
ridicat la rang de religie, jurnalul unui taximetrist
londonez aflat în plină criză a vârstei de mijloc. car-
tea devine, din acest punct de vedere, o demonstra-
ţie incomodă despre modul eronat în care funcţionea-
ză religia, redusă la statutul de text interpretat lite-
ral. căci ceea ce ascunde, în acest context, textul
sacru, este faptul că autorul său, un individ profund
dezorientat, îşi concentrează pe pagina de hârtie
frustrările îndreptate împotriva fostei sale soţii.
Povestea celor doi este bazată pe un context al
împrejurărilor în care protagoniştii se folosesc reci-
proc. În mod previzibil, relaţia se deteriorează şi
sfârşeşte într- o explozie de resentimente ale unuia
faţă de celălalt. la mijloc este prins fiul lor, carl,
care îşi trăieşte copilăria între cursele cu taxiul tată-
lui său şi somptuoasa casă a mamei sale.
Pierzându- şi până la urmă dreptul de a- şi mai vedea
fiul, datorită comportamentului său abuziv, dave
hotărăşte să îşi îndeplinească într- o formă sau alta
rolul de tată şi să îi transmită acestuia propria viziu-
ne asupra lumii, în formă scrisă. Meseria de taxime-
trist pe care o practică devine astfel cadrul ce prile-
juieşte crearea de text. dave conduce toată noaptea
prin londra, sedat cu antidepresive, şi îi scrie fiului
său tot ceea ce ar dori să îi spună în acele momente. 

transformând meseria de taximetrist într- o
parte importantă a identităţii sale şi reimaginând
întreaga lume din spatele volanului, dave îşi începe
fiecare scrisoare, un monolog autocompătimitor şi
plin de ură, cu descrierea cursei din momentul res-
pectiv. neputând înmâna cartea fiului său, acesta
recurge la un gest profund afectiv: o îngroapă în cur-
tea casei soţiei sale, în speranţa că va fi descoperită
de carl. În cele din urmă, revenindu- şi din căderea
psihică în timpul căreia a produs acest text mon-
struos, dave încearcă să retragă cele spuse, dar tex-
tul, odată existent pe hârtie, nu se mai întoarce la
autorul său, ci capătă o existenţă autonomă. 

cinci sute de ani mai târziu, după o apocalipsă
ce scufundă întreaga anglie, acest text, o viziune
misogină şi homofobă asupra realităţii, plin de clişee
culturale şi stereotipii sociale, ajunge să ordoneze o
lume. Populaţia de pe insula ham (unul dintre puţi-
nele petice de pământ rămase după potop) foloseşte
cartea lui dave, învestită cu atribute sacre, ca un
îndrumar în constituirea unei noi civilizaţii. se con-
cretizează astfel o lume distopică unde grotescul
generat de nevoia de răzbunare devine firesc. Bărba-
ţii sau „taţii” şi femeile sau „mamele” trăiesc sepa-
rat, în comunităţi coordonate prin lege, iar copiii
sunt lăsaţi parţial în grija motoilor, nişte animale
modificate genetic, folosite atât ca dădace pentru
copii, cât şi ca sursă de hrană. copiii îşi împart săp-
tămâna între cele două comunităţi, a mamelor şi a
taţilor. ordonarea socială favorizează vădit taţii,
promovând un comportament discriminator faţă de
mame, lipsite de drepturi şi abuzate în mod repetat.
sentimentele nu îşi găsesc loc în acest tip de societa-
te, iar nevoile fireşti de unitate şi afecţiune sunt
interzise. Şoferul, un fel de preot care propovăduieş-
te legea, veghează cu stricteţe ca aceasta să fie res-
pectată. cel care îndrăzneşte să se abată sau să se

îndoiască de veridicitatea cărţii lui dave, devine
zburător, eretic, şi este aspru pedepsit. 

astfel, la nivel metatextual, cartea lui Will self
ridică o problemă etică asupra textului devenit crea-
tor de lumi posibile. cu o bogată substanţă teoretică,
autorul aduce în discuţie responsabilitatea reciprocă
a autorului şi cititorului în actul de creare/interpre-
tare. scenariul posibil promovat pune sub semnul
întrebării atât autoritatea oricărui text religios, cât
şi legitimitatea dogmei ca act de interpretare, de
construire, a mesajului intrinsec textului iniţial.
astfel, se aşează în paralel două viziuni asupra reli-
giei, legate, bineînţeles, printr- o relaţie de cauzalita-
te. dave, produs al lumii contemporane, împărtăşeş-
te cu semenii săi aceeaşi viziune desacralizată asu-
pra relaţiei cu divinitatea. de altfel, personajul se şi
distanţează de orice manifestare religioasă, nesim-
ţind chemarea sacrului sau necesitatea acestuia în
viaţa de zi cu zi. ironia face ca tocmai un astfel de
individ să fie transformat într- un produs religios,
deificat de o lume care învaţă să „citească” viaţa con-
form unei dogme produse (inconştient) de dave. 

o altă problemă se ridică aici, acea a autono-
miei textului, căci în momentul în care cartea lui
dave devine un text dogmatic, autorul este mort, în
toate sensurile cuvântului. dave rudman, şoferul de
taxi, traumatizat de experienţa vieţii, încetează să
mai existe cu mult timp înainte de a exista dave,
davinitatea în care cred locuitorii de pe insula ham.
din acest punct de vedere, teoria conform căreia
autorul este rezultatul propriilor sale texte capătă
consistenţă, iar identitatea lui dave este confiscată,
rescrisă, prin interpretările pe care le primeşte tex-
tul însuşi. 

dar ce se întâmplă oare când una din aceste
interpretări capătă un rol gnoseologic? lumea se
ordonează conform unui cod de lectură impus, dar
superficial şi care ignoră orice altă intuiţie de inter-
pretare. nu întâmplător hamsterenilor nu le este
permis să înveţe să citească. Mai mult, scriindu- şi
cartea, dave îşi începe fiecare capitol cu descrierea
cursei pe care o parcurge în momentul respectiv. Mai

mult decât un cadru care să contextualizete mesajul
pentru fiul său, aceste descrieri reprezintă şi o teh-
nică mnemonică prin care dave repetă cursele pe
care fiecare şofer de taxi londonez trebuie să le ştie
pe de rost. de altfel, chiar licenţa de taximetrist,
obţinută periodic, este condiţionată de recitarea
corectă a unor astfel de curse. În lumea de după
dave, aceste curse, repetate mecanic, fără vreo sem-
nificaţie aparte, în afară de caracterul sacru, artifi-
cial atribuit, deschid fiecare slujbă religioasă (care
conţine, la rândul său, cuvântul lui dave pentru „fiul
pierdut”). această diluare a semnificaţiei, până la
anularea sa completă, este vizibilă şi în modul în
care sunt redactate cursele. dacă în lumea lui dave,
acestea indică grafic locuri şi direcţii, în lumea de
după dave, hamsterenii le recită automat, într- o
înşirare fără logică de sunete. dar chiar dacă nu au
sens, ele devin condiţie necesară a supravieţuirii pri-
zonierilor, care trebuie să le recite pentru a- şi
demonstra credinţa pentru dave.

de remarcat la acest nivel inventivitatea lim-
bajului prin care autorul reuşeşte să construiască o
lume drept consecinţă a prezentului, căci noua limbă
propusă de self deconspiră tocmai clişeele de limbaj
ale momentului. Prin aceasta, autorul calcă pe
urmele lui Burgess care inventează în portocala

mecanică un alt cod lingvistic ca ipostază distopică a
lumii. consecinţă a prezentului, lumea de după
dave se întemeiază pe tiparele culturale ale contem-
poraneităţii, nivel pe care autorul îl exploatează din
punctul de vedere al limbajului. astfel, căprioarele
sunt numite bambi, vitele, burgerkine, apa, evian,
iar momentul genezei, de după apocalipsă, produsîn-
China. Mai mult, în tot acest proces de reimaginare
a lumii, este angajat un întreg vocabular al taxime-
triştilor prin care viaţa întreagă este imaginată de la
volanul maşinii. astfel, cerul este numit parbriz,
ziua se delimitează prin tarife, calea lacteee este
panoul de bord, iar ploaia, lichidul de parbriz. din
punct de vedere al raportării individului la davinita-
te, cel care care crede în dave este numit pasager, iar
răul suprem este michel (o rescriere a numelui soţiei
lui dave). există şi o capacitate mistică de localizare
a credinciosului care se numeşte pasageradar, iar
davideniile sunt fragmente de plastic inscripţionate
cu diverse litere (rămăşiţe textuale ale lumii de
dinainte) care, se crede, au fost puse în mare de către
dave însuşi. 

corespondenţele dintre cele două lumi, cea
contemporană şi cea postapocaliptică nu se limitea-
ză doar la autoritatea religioasă a elucubraţiilor lui
dave. apocalipsa nu anulează civilizaţie întru totul,
dând individului posibilitatea unui nou început.
lumea de după dave este o consecinţă a contempo-
raneităţii, sau, mai bine spus, a textului produs de
contemporaneitate, mai ales având în vedere faptul
că dave însuşi este un rezultat al lumii în care tră-
ieşte. el este victima unui sistem în care nu reuşeş-
te să se integreze şi care se dovedeşte în egală măsu-
ră abuziv (de altfel, toate personajele din lumea lui
dave poartă povara lumii în care încearcă să trăias-
că). de aceea, poate, corespondenţele dintre lumi duc
un pas mai încolo „anormalul” din societatea contem-
porană. codul religios impus prin cartea lui dave,
fundamentat pe un sentiment profund de ură şi răz-
bunare, impune o normă morală ce contravine
instinctelor relaţionării interumane, dar care aduc
în prim plan resentimentele unei contemporaneităţi
viciate. 

În acest peisaj, carl devush, un tânăr de doi-
sprezece ani, care poartă numele fiului lui dave, este
cel care simte nefirescul legii impuse de carte şi por-
neste în zona interzisă în căutarea unei alte varian-
te, mai benevolente. de aici o întreagă aventură a
maturizării în care carl descoperă treptat, prin bre-
şele de semnificaţie ale lumii în care trăieşte, o nouă
ordine umană. 

există, aşadar, în subtext, un sentiment al
firescului, al normalului care motivează personajele
să se depărteze de ordinea impusă şi să caute un
„ceva” mai profund. este încercarea de restabilire a
unei ordini simţite care face ca individul să se abată
de la norma oficială, cu toate pericolele pe care le
ascunde o asemenea erezie. Mai mult, anormalul
distopic se dovedeşte doar o instanţă, căci până şi
dave, profund afectat de experienţa căsătoriei, nu
duce la bun sfârşit această viziune grotescă a lumii,
ci revine la un moment dat la o oarecare normalita-
te. Prea târziu însă pentru a mai anula textul. 

În cele din urmă, distanţa dintre lumi este
suprimată, iar firescul reinstaurat. Întors din căută-
rile sale, carl are o revelaţie în care însuşi dave îi
deconspiră natura artificială a acestei religii, impu-
să forţat asupra societăţii, nu din considerente etice
sau morale, ci din nevoia de putere. Mai mult, în
călătoriile sale, carl înţelege că interpretările posibi-
le ale cărţii lui dave sunt multiple, iar unele nu
exclud într- o măsură atât de drastică, relaţiile inte-
rumane. Prin aceasta, dave şi carl se reunesc. Peste
lumi, fiul pierdut îşi găseşte tatăl, iar acesta reuşeş-
te să îi transmită o veritabilă lecţie de viaţă, mult
mai profundă şi firească decât cea intenţionată ini-
ţial. 

există, aşadar, o oarecare urmă de speranţă în
lumea distopică a lui Will self, aceea a capacităţii
individului de a restabili firescul, în ciuda aberaţiilor
normelor impuse, confiscate de nevoia de putere.
Mesajul transmis este acela că individul are în sine
capacitatea de a găsi un echilibru, şi că normalul
are, în cele din urmă, sorţi de izbândă. r

■ Will self, Cartea lui dave, trad. daniela
rogobete, Polirom, 2010 
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n Cartea străină neputând înmâna cartea fiului său,
acesta recurge la un gest profund
afectiv: o îngroapă în curtea casei

soţiei sale, în speranţa că va fi
descoperită de Carl. În cele din urmă,

revenindu- şi din căderea psihică în
timpul căreia a produs acest text

monstruos, Dave încearcă să retragă
cele spuse, dar textul, odată existent

pe hârtie, nu se mai întoarce la
autorul său, ci capătă o existenţă

autonomă.
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afi în consonanţă cu produsul socio- cul-
tural omnivalent înseamnă, obligân -
du- ne logica, să lecturăm folcloristica,
poezia, critica, teoria literară, estetica,

respectiv să facem publicistică în adevăratul sens al
cuvântului. numai astfel, credem, se poate obţine un
anume segment public, prin apropierea unei colecti-
vităţi anume, „o lume”, asemenea artei teatrului,
poeziei, prozei etc. Publicistul este, din capul locului,
cel care practică un anume segment cultural şi care
este nevoit să lectureze presa în totalitatea ei, pe cât
posibil, fie ea şi economico- socială, cotidiană, săptă-
mânală, lunară, trimestrială… În ceea ce ne priveş-
te, nu ne putem plânge că nu găsim pentru lectură
suficiente publicaţii de referinţă. „În cultură nu se
intră de pe teren”, ne spune analista Maria- ana
tupan în cronica Judeţul lui Faust cu mefistofel
(Contemporanul, feb., 2014). Şi nu intră fiecare prin
strunga proprie. individualismul, socio- segmentat în
conştiinţe izolate nu sunt factori de civilizaţie”,
„lucrul de valoare îşi are calea lui”, „numai moartea,
ea singură stă la capătul tuturor căilor”, „ceea ce nu
este cu totul întâmplător”.

abordând în concepţia şi stilul său comparistic
fenomenul politic, aflat organic în creaţia culturală,
nicolae Breban (Contemporanul, ibid.) consideră că
„suntem, iată, posesori ai unui teritoriu bogat şi
vechi nu printr- o întâmplare a ruşinii istorice, cum a
vrut să ne convingă interesantul eseist h.r.Patapie-
vici”, „în volumul extrem de discutabil politice, ale
cărui teze nu ne amintim să le fi reconsiderat vreo-
dată. suntem apţi de creaţie şi de fond nu prin
hazard şi neruşinaţi de avatarurile timpului”. scrii-
torul theodor codreanu (Contemporanul, ibid)
găseşte oportun şi folositor să abordeze revizionis-
mul ca impostură culturală în felul următor: „adevă-
raţii câştigători ai schimbării de regim din 1989 n- au
fost «parizienii», mulţumiţi cu est- etica din cultură,
ci vechii militanţi moscoviţi. faptul a fost târziu
înţeles chiar de Monica lovinescu atunci când a
aflat, oripilată, că adevăratul mentor al grupului
pentru dialog social este silviu Brucan, cel care
crease gruparea şi- i încredinţase lui gabriel liicea-
nu cea mai bogată şi dotată editură din ţară, editu-
ra Politică, transformată şi ea în una «cu faţă umană
– humanitas». desigur, bătrânii cominternişti vor
recupera şi o parte din falanga kaghebistă a servicii-
lor secrete din ţară…”

scriitorul Ştefan Borbely (pathos) îi adresează
poetei aura christi (ibid) următorul eseu (aniver-
sar): „ca reducţie de gen
oarecum stereotipizată, tin-
dem să identificăm la poete-
le noastre o opţiune de tip
activ şi una de tip pasiv,
reactiv, sfârşind aproape
întotdeauna prin a crede că
activismul voinţei – care
generează o personalitate
voluntară, de tip artemidic
sau gorgonic – e mai pregan-
tă numeric decât cea pasivă,
fragilizantă. avem poete
posesive, care- şi «devoră»
partenerii, declanşează orgii
fatale, sunt capricioase şi
destructive, activismul hi -
pertrofic indicând, aproape

de fiecare dată, o insecuritate personală compensată
fantasmatic, livresc, sau schizoidie psihică. spre
deosebire de un asemenea model, aura christi intro-
duce obsesiv (şi foarte logic...) verbul la reflexiv în
poemele sale: în poemele sale, protagonistei i se
întâmplă una sau cealaltă, eroul «se moare totdeau-
na pe el însuşi», ca şi cum existenţa lor ar fi spusă,
eminescian, de o «gură străină», care stabileşte sce-
nariul. e frapant, din economia tuturor poemelor
incluse în volum, că aura christi nu merge, ea
însăşi, în întâmpinarea vieţii, nu stârneşte furtuni şi
nu iscă patimi, ci aşteaptă ca viaţa – atroce câteoda-
tă, tandră şi delicată alteori – să vină peste ea, să o
trăiască, să i se întâmple. nu ştii niciodată foarte
precis cine anume se consumă sau suferă în aceste
poeme: autoarea, care şi- a «chircit» eul pentru a
putea suporta «zidul» atroce din exterior, sau Viaţa
însăşi, înţeleasă în sens metafizic, general, care o ia
pe fiinţa numită aura christi ca pretext cosmic,
jucându- se cu ea, supunând- o încercărilor, oferindu- i
elixiruri sau, dimpotrivă, otrăvuri. În cele din urmă,
făcând un inventar statistic extins la nivelul întregu-
lui volum, ajungi la concluzia că scenariul al doilea e
mai plauzibil decât cel dintâi, adică al voinţei de a
întreprinde ceva”. 

am invocat până aici colaboratori ai Contempo-
ranului din respect pentru colaboratorii lui de ieri şi
de azi şi, în plus, pentru suplimentul Bucureşti în
şapte mii de semne, văzut ca „o picătură de valoare”
şi normalitate în literatura română, în care marele
istoric şi critic literar eugen simion se redescoperă
pe sine: „cultiv modestia, o modestie orgolioasă”.

Întâmplător, au în bibliotecă peste cartea lui
Valeriu cristea alianţe literare, în care, printre alte
spuneri, se află şi cele ale criticilor noştri, precum
eugen ionescu, care sună astfel: „umanitatea, astfel
cum este ea prezentată de către acest mare drama-
turg (francezitat) pare a nu merita să existe: perso-
najele sale reprezintă exemplare umane într- atât de
degradate încât nu ne lasă nici o speranţă, ele ar fi
după dramaturgul francez cele mai abjecte din lite-
ratura universală”(p.11)

Vărzăluiala politică de la guvernare şi din opo-
ziţie a agitat sufucient presa culturală şi pe cea
socială. analistul observatorului cultural Bedros
horasangian se arată aproape îngrijorat de situaţia
politică din românia şi de Monica Macovei, care este
europarlamentar, cu un salariu baban în euro, ferici-
tă când mai e arestat şi băgat la „bulău” câte un om

politic sau mai mulţi: „Şi
de ce au apărut cărţi des-
pre faimoşi avocaţi, despre
judecători sau jurişti de o
mare ţinută profesională şi
probitate morală, iar des-
pre procurori nu ştie
nimeni?”. analistul este
indignat că „nu am văzut
un apel al intelectualului
român adresat autorităţi-
lor pentru a se lua măsuri
imediate ca nici un copil să
nu mai moară înecat în
haznaua şcolii unde înva-
ţă”, „ce mai contează cu
adevărat în această vânzo-
leală sinistră pe care o

trăim zi de zi, printre interminabile trăncăneli,
acuze cu acuzatori, arestări şi condamnări, de parcă
toată ţara este o secţie de poliţie, o sală de judecată,
o închisoare”.

Pe de altă parte, Paul cernat ne întoarce privi-
rea spre cna şi deontologia presei, întrebându- se:
„este cna echidistant? un lucru îmi pare evident şi
mai nearondat guvernului usl decât era pe vremea
Pdl şi decât ar vrea analiştii pro Băsescu să se crea-
dă”: „din punctul de vedere «băsist», antena 3 şi
rtV sunt, ce mai vorbă, Vrăjmaşul”. 

suntem plăcut surprinşi să constatăm că ana-
listul timişorean Mircea Mihăieş găseşte şi dezapro-
bă intelectual o sumă de acuze „neonorabile” celor ce
cochetează cu preocuparea scriitoricească prin câr-
ciumi şi alte locuri alcoolizante, menţionându- i pe
cei trecuţi în nefiinţă (nichita stănescu, gabriela
negreanu, ion Băieşu, Mariana Marin ş.a.). explica-
ţia autorului este credinţa că „băutura reprezintă o
încercare disperată de a acoperi un gol, de a umple o
crăpătură în viaţa psihică a individului”. ar fi fost de
dorit ca autorul să exemplifice aceste derapaje nu
numai cu scriitori care nu mai sunt în viaţă, ci şi cu
„petrecăreţii” în viaţă, ca să- i imităm puţintel limba-
jul.

Preferata noastră dilemă capătă personalitate
de la un număr la altul, astfel încât mentorul ei, sim-

paticul andrei Pleşu, observă printre altele: „e un
fapt că, deocamdată, vârfurile politice, ViP- urile
autohtone” „suferă, dar speră… singura problemă e
că nu te poţi bucura de grotescul monumental al
unor astfel de pagini (de tranziţie – n.n.)”. aşa că,
din când în când, „voi da un forward către cititorii
noştri. ici- acolo, voi face ceva comentarii explicati-
ve”. (dilema, feb., 2014)

revista Cultura – prin analistul său c. stănes-
cu – constată că „o discriminare cel puţin riscantă,
pe muchie de cuţit”, operează andrei Pleşu în mate-
rie de puşcăriaşi: există, după opinia sa, „puşcăriaşi

şi puşcăriaşi, buni şi răi, respectiv, puşcăriaşi
decenţi şi puşcăriaşi indecenţi… rău încă necesar,
puşcăria este, măcar teoretic, o şcoală de corecţie de
tip coercitiv. sunt însă slabe speranţe ca funcţiunea
preventivă şi educativă a instituţiei cu pricina,
totuşi secundară, să modifice şi structural o existen-
ţă rău întocmită”… În articolul respectiv autorul
compătimeşte puşcăriaşii decenţi şi discreţi, deose-
biţi de cei indecenşi şi „vocali” care „zgâlţâie zăbrele-
le, făcând imposibilul să înfurie sau să înduioşeze
naţia”, declarându- se „persecutaţi politic”. aşadar,
nu se poate spune „că ar fi doar o analiză franzelată”
a infracţionalităţii extinsă, fenomenal de liberă şi la
mâna oricui… r

Marin Radu Mocanu
Răbdătoarea noastră creaţie publicistică
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