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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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Noua revistă de
drepturile omului

nr. 4/2013

din sumar:

editorial
i. Valentin Constan-
tin, legitimitatea,
legalita tea şi preemi-
nenţa dreptului
diana Botău, stan-
dardul good gover-

nance şi mecanismul instituţionalizat de protecţie împotriva dis-
criminării
măriuca oana Constantin, Minori şi minorităţi. religie şi tratament
medical
ii. hotărârea cncd privind obligatitivitatea limbii române
pentru stagiile clinice
hotărârea cncd privind excluderea petentului din grupul de
discuţii al revistei „depanatorul”
iii. cncd- ires, raport de cercetare: Percepţii şi atitudini pri-
vind discriminarea 2013
iV. diana Botău, cauza Marincović c. serbia
daniela- anca deteşeanu, sinteza jurisprudenţei curţii europe-
ne a drepturilor omului: octombrie- noiembrie 2013

noua revistă de drepturile omului (nrdo) este o publica-
ţie trimestrială editată de centrul de studii internaţionale în
cooperare cu editura c.h. Beck, cea mai importantă editură de
carte juridică din românia. editura c.h. Beck se ocupă exclusiv
cu tehnoredactarea şi distribuirea nrdo, în timp ce întreaga
responsabilitate pentru conţinutul revistei revine editorului.
Publicaţia este continuarea revistei române de drepturile
omului, editată sub egida aPador- ch din 1993 până în anul

2005. noua revistă de drepturile omului a început să apară
imediat după încetarea publicării revistei române de drepturi-
le omului, în 2005.

Conducerea revistei: revista are ca director pe gabriel
andreescu, doctor în Ştiinţe Politice, specialist în domeniul
minorităţilor, conferenţiar la facultatea de Ştiinţe Politice/
snsPa. directorul nrdo este responsabil de conţinutul revis-
tei împreună cu consiliul ştiinţific.

consiliul ştiinţific răspunde de calitatea secţiunilor de stu-
dii ale nrdo. el cuprinde pe unii dintre cei mai cunoscuţi spe-
cialişti din românia din domeniul drepturilor omului şi perso-
nalităţi academice din străinătate. consiliul ştiinţific îl are ca
preşedinte pe profesorul universitar corneliu- liviu PoPescu.

Structura revistei: noua revistă de drepturile omului are,
în general, 5 secţiuni. Prima cuprinde articole de doctrină,
următoarele două oferă decizii şi/ sau rapoarte, a patra conţine
jurisprudenţă, iar a cincia restituie studii clasice ale filosofiei
juridice şi ale filosofiei drepturilor şi libertăţilor fiinţei umane. 

o secţiune a nrdo este rezultatul colaborării dintre edi-
torul nrdo şi organizaţii sau persoane active în domenii spe-
cializate ale drepturilor omului. Motivaţia acestei strategii edi-
toriale a fost asigurarea unei diversităţi de conţinut şi apropie-
rea nrdo de nevoile practice ale oamenilor şi organizaţiilor.
din anul 2006, editorul colaborează cu consiliul naţional pen-
tru combaterea discriminării.

director: gabriel andreescu – doctor în ştiinţe politice
al Şcolii naţionale de Ştiinţe Politice şi administrative. confe-
renţiar universitar la facultatea de Ştiinţe Politice a Şcolii
naţionale de Ştiinţe Politice şi administrative. iniţiator al
aPador- ch, fondator şi preşedinte al centrului de studii
internaţionale, ombudspersons for national Minorities şi soli-
daritatea pentru libertatea de conştiinţă. cavaler al ordinului
naţional „steaua româniei”. între alte distincţii primite se
numără pro minoritate (guvernul ungariei) şi premiul Human
rights monitor (human rights Watch din s.u.a.)

2

ANUL XXV  t Nr. 5 (746)

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

Apel
pentru sAlvAreA culturii

române vii
semnat de 900 de 

personalităţi din România, Israel,
SUA, Franţa, Germania, Irlanda,

Republica Moldova etc.
pentru informaţii la zi – 

accesaţi
www.ideeaeuropeana.ro 

(click revista contemporanul)

S
U
M
A
R

Editorial
nicolae BreBan l noi Şi neoBarBarii (ii)/ 3
Antologiile Contemporanul
■ augustin Buzura l de ce V-aţi sălBăticit, toVarăŞi?/ 3
■ Bref ■ Antologiile Contemporanul
aura christi l „taBla de Valori accePtate?”/ 4
Cronica literară
Ştefan BorBély l lirică saPienţială/ 5
Polemice
Bogdan creţu l criticii Şi critica criticii/ 6
Marian Victor Buciu l Paul goMa – un don Quijote roMânesc/ 7
Antologiile Contemporanul
nicoleta sălcudeanu l Paul goMa treBuie graBnic rePriMit
acasă/ 7
Dintr-o haltă părăsită
cassian Maria sPiridon/ 7
Polemice
theodor codreanu l răsPlătirea „hiclenilor”/ 8
Profil
adrian dinu rachieru l Virgil tănase, un „duŞMan PriVilegiat”?/ 10
Lecturi
constantina raVeca Buleu l doi Poeţi clujeni/ 12
Rondul de zi
gelu negrea l Păi... desPre ce VorBiM noi aici, doMnule?/ 13
(Con)texte
Maria-ana tuPan l noi Şi euroPa/ 14
Polemice
Magda ursache l cartea cu Măicuţa/ 15
Literatura română după o revoluţie
alex. Ştefănescu l de la teriBilisM la naturaleţe/ 16
Clubul Ideea Europeană
Eugen Simion în dialog cu Nicolae Breban
„ŞanSa pe Care o dau CulturII noaStre naţIonale? enormă!”/ 17
Ancheta Contemporanul
„să ieŞiM din zodia totalitarisMului coMunist” (ii)
Participă: Valeriu Ştefan zgonea, alexandru zuB, 
ioan aurel PoP, norMan Manea, adrian dinu rachieru, sergiu
andon, lucia hossu longin, lucian Vasiliu, radu tudor/ 19
Polemice
aura christi l Vânătoarea de oaMeni Mari/ 23
Caracterul la români. Antologiile Contemporanul
roMânia noastră culturală Şi „noua taBlă de Valori
accePtate” îMPotriVa roMâniei
Participă: gaBriel andreescu, nicolae BreBan, augustin Buzura,
aura christi, theodor codreanu, andrei cornea, ion ianoŞi,
gaBriel liiceanu, Mircea MihăieŞ, h.r. PataPieVici, Victor Ponta,
oVidiu ŞiMonca, radu tudor/ 26
■ N.R. Patapievici, Constituţia României şi Codul Penal
sorin ilieŞu către h.r. PataPieVici/ 28
Modele
■ duMitru radu PoPescu (i)
jeana Morărescu l istoria – ca o luPtă cu îngerul sau
conserVarea în necunoscut a unei caPodoPere/ 30
theodor codreanu l „antiteza” lui d. r. PoPescu/ 31
Film
dana duMa l două festiValuri, o Şansă Pentru Celălalt
cineMa/ 33
călin căliMan l PreMiile goPo, Pentru a oPta oară/ 34
Literatura străină
Marius iosif l tolstoi de dincolo de cuVinte/ 35
Românii de pretutindeni
Corespondenţă din Ţara Sfântă
g. Mosari l treceM Pe lângă furtuni/ 36
Literatura străină
liVia cotorcea l un Martor incoMod: alexandr soljeniţîn/ 36
Marginalii
andrei zanca l serafico/ 37
Cartea străină
oana strugaru l ce se ascunde în sPatele fericirii/ 38
Revista revistelor
Marin radu Mocanu l deconsPirarea în cultură/ 39

Senatul Contemporanul:

Ştefan BorBély, nicolae BreBan,
aura christi, Victor iVanoVici, 
andrei Marga, Virgil neMoianu, 
BasaraB nicolescu, 
duMitru radu PoPescu, eugen siMion,
ion siMuţ, eugen uricaru

aura christi
(redactor-                   şef)

andrei Potlog
carMen duMitrescu
Mihaela daVid
adrian ionuţ Preda
florin afloarei

corespondenţi din străinătate:
Monica săVulescu-                   Voudouri (grecia)
eMil raţiu (italia)
PhiliPPe Palini (franţa)
Mircea gheorghe (canada)

rubrici:
iulian Boldea, Ştefan BorBély, 
Marian Victor Buciu, constantina
raVeca Buleu, călin căliMan, irina
cioBotaru, Bogdan creţu, constantin
cuBleŞan, nicoleta daBija, dana duMa, 
rodica grigore, Bedros horasangian, 
Boris Marian, Marin radu Mocanu, 
jeana Morărescu, adrian dinu rachieru,
Maria-                   ana tuPan, liViu ioan stoiciu, 
Magda ursache

Vignetele rubricilor – laura Poantă
Viziune grafică – Mircia duMitrescu

editor: asociaţia conteMPoranul

issn print 1220-                   9864
issn online 1841-                   0685
revista este înregistrată la oficiul de stat
pentru invenţii şi Mărci (osiM)

adresa: 
asociaţia conteMPoranul
o. P. 22, c. P. 113, sector 1, Bucureşti 
cod 014780
tel./fax: 021. 212 56 92 
tel.: 021. 310 66 18
sediul central: 
str. Blănari, nr. 21, et. 1, sector 3, Bucureşti

revista este membră a aso ciaţiei
revistelor, Publicaţiilor 
şi editurilor (arPe)
e-                   mail: 
office@contemporanul.ro
www.contemporanul.ro

Contemporanul. Ideea europeană
are 40 de pagini

tipar: sc Print Multicolor srl &
asociaţia euroBusiness

unica responsabilitate a revistei 
Contemporanul. Ideea europeană
este de a publica opiniile, fie acestea 
cât de diverse, ale colaboratorilor ei. 
responsabilitatea pentru conţi nutul
fiecărui text, conform art. 205-                   206 cod
Penal, revine exclusiv autorilor 

număr ilustrat cu fotografii realizate de 
aura christi (roma, Piazza navona)

Premiile Contemporanul
sunt decernate cu sprijinul 
Ministerului culturii şi 
Patrimoniului naţional din 
românia

♦ Semnal



aflându- mă de câteva luni reţinut în capitala franţei, din motive de
gravă urgenţă familială, aflu din mass media românească, cu
uimire, zarva iscată dintr- o dispută în jurul unor foşti conducători
ai icr, care ar merita sau nu să fie menţionaţi oficios de către Pre-

şedinţia româniei. e vorba de fostul preşedinte al icr, h.r. Patapievici şi de
adjunctul său, Mircea Mihăieş. dacă e să le adunăm laolaltă modestele lor
scrieri, ambii mediocrii condeieri contemporani se arată nu lipsiţi – Mihăieş mai
ales – de o anume fineţe analitică din eseurile sale publicate sub comunism.
libertatea socială însă, ca şi unele funcţii publice l- au făcut, se pare, ca şi pe unii
colegi ai promoţiei sale literare, unii chiar mai înzestraţi decât dânsul, să- şi piar-
dă nu numai talentul, cât era, dar şi restul de bun simţ şi de demnitate umană
de care nici un condeier nu se poate lipsi, în nu importă ce condiţii. iar de dl Pata-
pivici ce să mai spunem? fizician de formaţie, lansat cu un scandal de presă
jenant şi amintind de tertipurile unui stat sau regim poliţist (afacerea soare!),
dânsul şi- a afirmat, după ‘90, în câteva volume, o anume capacitate de analiză a
unor fenomene ce ţineau de sociologia contemporană. nimic de zis, numai că, pur-
tat de un fel de entuziasm negru, cel de care se lasă cuprinşi şi pe care îl folosesc
nu puţini oportunişti ce apar ca ciupercile după perioadele de mare criză socială
şi istorică, dl Patapievici s- a lăsat să alunece pe panta unor aprecieri şi etichetări
imunde, scabroase, nu numai asupra fostului regim, dar şi asupra poporului, asu-
pra naţiunii căreia îi aparţinea, asupra limbii şi istoriei sale. corect ar fi fost,
dacă acest tinerel ambiţios ar fi avut un rest de demnitate şi, după apariţia
volumului politice, şi- ar fi ales un alt popor şi o altă ţară.

nu s- a întâmplat aşa, ca „noroc” sau „baftă”, ca să spunem aşa, pentru cote-
ria, clanul, secta sau gaşca culturală care s- a format în jurul său – întreaga echi-
pă a grupului de dialog social care, în loc să reprezinte cu calm, cu obiectivitate
şi rigoare vocea societăţii civile a româniei, sugrumată şi manipulată grosolan
decenii la rând, s- a erijat într- un fel de sectă politico- literară, alegându- şi mem-
brii după principii strict partizane, acut clientelare şi excluzând cu brutalitate
nume şi persoane de reală capacitate intelectuală, autori de prestigiu cu o vastă
operă în spate. autori care în perioada cvasi- liberală a comunismului românesc
au luptat efectiv şi public pentru relansarea şi reabilitarea unor mari nume pres-
tigioase ale literelor române, clasice şi moderne, şi care s- au afirmat şi cu opere
de reală valoare literară, nici pe departe egalate azi într- un regim de plenară
libertate de expresie şi de creaţie. 

ani la rând, eu şi unii colegi de generaţie, cu un anume prestigiu real în lar-
gul public românesc, am ezitat să participăm la cursa şi la intrigile ce trebuiau
să ducă – şi au şi dus! – la instalarea unor nume de curând răsărite în establis-
hmentul cultural naţional în fruntea unor instituţii şi la captarea unor subsidii
substanţiale din partea unor fundaţii străine, cu un lustru oarecare cultural,
străine însă de interesele noastre naţionale şi valorice, cum ar fi fundaţia specu-
lantului financiar de mare anvergură, americano- maghiar, soros, iar în ultimii
ani, domnii mai sus citaţi, ca şi prietenii lor de ocazie, au fost abonaţi generos şi
la ugerele Microsoft. noi, cum spuneam, ne- am ocupat cu vechile noastre teme,
cele care au stârnit interesul şi au avut şi o anume glorie a literelor antecesorilor
noştri, naţionali sau universali.

romancierul augustin Buzura a organizat şi susţinut mai bine de cincispre-
zece ani fundaţia culturală română, devenită apoi icr, eugen simion a condus,
extrem de eficient şi cu maximă onorabilitate, academia română, în două man-
date, alţi colegi ai noştri, din promoţia noastră sau nu, au scos opuri remarcabi-
le în continuitatea şi în susţinerea modernităţii româneşti, un curent european şi
naţional de mare fertilitate şi amploare, întrerupt brutal de curentele politice
extremiste, de stânga sau de dreapta, ce au inundat continentul nostru, ca şi de
cel de- al doilea război. noi voiam, după revoluţie, să continuăm şi să punem în
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Nicolae Breban
Noi şi neobarbarii (II)

Pentru a reveni la esenţe, nu de felicitări şi de decoraţii
are nevoie cultura şi arta românească, ci de încredere şi de

susţinere reală în capacitatea de creaţie a fiilor acestui
neam, care să nu mai facă furori doar în mediile apusene,

orgolioase şi acaparatoare, precum un Brâncuşi, Tsara,
Ionescu sau Cioran, ci să fie susţinuţi şi recunoscuţi şi

acasă, mai ales când comunitatea în sânul căreia s- au ivit
se află încă o dată în criză şi are o absolută nevoie de

spiritul lor de creaţie şi de rară abnegaţie.

n Editorial

un american, un francez şi un român sunt prinşi de canibali,
iar şeful acestora, generos, le promite că, înainte de a- i pune
la fiert sau la prăjit, le va îndeplini o ultimă dorinţă. fireşte,
americanul cere o sticlă de whisky, francezul – o femeie, iar

compatriotul nostru, spre mirarea tuturor, îşi doreste o tribună. „tovarăşi
din ţările subdezvoltate şi înapoiate!, îşi începe el cuvântarea. Vi s- a întâm-
plat să staţi la coadă zile şi nopţi şi să nu găsiti urmă de mâncare? Vi s- a
întâmplat să lucraţi până la epuizare şi să nu primiţi mai nimic?“, se inte-
resează el, iar canibalii, atenţi, se grăbesc să raspundă, la fiecare
nedumerire a românului: „nuuu!“ „Vi s- a întâmplat să nu aveţi bani, medi-
camente, şcoli pentru copii? Vi s- a întâmplat să nu aveţi adăposturi şi locuri
de muncă?“, mai întreabă el, la care urmează răspunsul prompt al canibali-
lor: „nuuu!“ „Păi, atunci, de ce v- aţi sălbăticit, tovarăşi?“, se revoltă sincer
oratorul. în anii la care ne referim, se spunea că omenirea s- ar afla cu un
picior pe lună, iar cu celălalt în epoca de piatră şi că, pe minunata noastră
planetă, s- ar găsi reprezentanţi ai tuturor etapelor prin care a trecut specia
umană. noi, din păcate, am pornit- o înapoi spre sălbăticie. Până acum,
într- un termen incredibil de scurt, graţie „reformei“ învăţământului au fost
desfiinţate sau comasate 1100 de şcoli, abandonul şcolar atinge proporţii

alarmante, fiii de ţărani şi ai celor fără posibilităţi materiale, din care mai
demult a provenit majoritatea intelectualităţii, nu mai au, practic, acces la
studii superioare. institutele de mare performanţă sunt puse în situaţia de
a nu putea funcţiona, zeci de spitale de interes regional se desfiinţează sau
rămân fară specialişti, iar cei ce n- au plecat din ţară nu au cu ce să- i trate-
ze pe suferinzi, în condiţiile în care foarte mulţi bolnavi îşi aduc şi mânca-
rea şi medicamentele de acasă. (…)

sigur este că, în ţara tuturor începuturilor, doar tâmpeniile şi absur-
dităţile pot fi duse la bun sfârsit. Şi pentru că reformele şi moderni -
zarea merg cu paşi repezi, în presă se vorbeşte, cu insistenţă, despre un vii-
tor Minister al competitivităţii! dar într- o lume în care psihiatrii ar trebui
sa aibă un cuvânt decisiv, nimic nu pare imposibil. într- un stat din orien-
tul îndepărtat, de exemplu, a apărut, cu un deceniu în urmă, Ministerul
adevărului. nu cred că cel ce deţinea patentul să fi auzit de orwell, dar este
în afara oricărei îndoieli că funcţionarii respectivului minister se îngrijeau
mai întâi să nu ajungă la închisoare şi abia apoi de adevăr. se subînţelege
că Ministerul competitivităţii nu poate fi decât tot un Minister al adevăru-
lui, pentru că marile spirite se întâlnesc deseori. iar un popor de beţivi şi de
leneşi trebuie pus la treabă, la competiţie. Până una- alta a trecut exact un
an de la tăierea salariilor şi a pensiilor, dar protestele au fost puţine şi chi-
nuite, semn că se poate lua şi mai mult ori că înapoierea unei părţi din ceea
ce s- a furat va stârni valuri electorale de recunoştinţă. oricum, sălbăticirea
continuă netulburată, căci tocmai cei ce ar fi obligaţi să protesteze, să atra-
gă atenţia asupra acestei crime de neiertat, se ocupă de nimicuri, conti-
nuând cu ferocitate ceea ce odinioară făcuseră defuncţii securişti. tragic
este faptul că nici măcar cei ce se află în fruntea breslei scriitoriceşti nu fac
excepţie de la asemenea practici. căci, de când cu telescriitorii şi cu lupta
împotriva comunismului demult decedat, obiceiurile s- au schimbat radical.
în loc să facă ceea ce nu este la îndemâna oricui, nu puţini confraţi au cobo-
rât la nivelul politicii, ieşind, adică, la război cu dosarele. a judeca scrisul şi
scriitorii după regulile plutoniereşti, a nu recunoaşte preţul trecerii de la
realismul socialist la literatura adevărată, mi se pare o josnicie. din „gene-
raţia 60“ am mai rămas câţiva, foarte, foarte puţini şi nu ştim pentru cât
timp, dar nu cred că vreunul ar avea dreptul să ridice piatra. acum, când
sălbăticia, oroarea faţă de spirit, minciuna şi ignoranţa fac parte din aerul
pe care îl respirăm, suntem obligaţi să spunem cum a fost, în ce mai credem
şi dacă cineva dintre noi este cumva atât de imaculat încât să ne judece.
Pentru generaţia noastră e prea târziu să mai câştigăm bătălia cu tarele
societăţii româneşti de astăzi: minciuna, ignoranţa şi neruşinarea. dar nu
strică să ne amintim, atunci când scriem ori când vorbim despre noi sau des-
pre alţii, îndemnul Mântuitorului „nu lăsaţi mărgăritarele voastre în seama
porcilor“. care porci, se ştie, sunt mulţi şi agresivi. r

Cultura, 12 mai 2011

n Antologiile 
Contemporanul

A judeca scrisul şi scriitorii după regulile plutoniereşti,
a nu recunoaşte preţul trecerii de la realismul socialist

la literatura adevărată, mi se pare o josnicie. Din
„generaţia 60“ am mai rămas câţiva, foarte, foarte
puţini şi nu ştim pentru cât timp, dar nu cred că

vreunul ar avea dreptul să ridice piatra. Acum, când
sălbăticia, oroarea faţă de spirit, minciuna şi ignoranţa
fac parte din aerul pe care îl respirăm, suntem obligaţi

să spunem cum a fost, în ce mai credem…

Augustin Buzura
De ce v- aţi sălbăticit, tovăraşi?

România noastră culturală 
şi „noua tablă de valori acceptate” împotriva României
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valoare nu numai talentul, vocaţia noastră naţiona-
lă şi specificitatea creaţiei naţionale, ci şi efortul
nostru, atunci, în anii post- revoluţionari, şi azi, până
de curând, când a fost umbrit, de fapt calomniat,
dacă nu maltratat de- a dreptul de un fel de curent
post- modern, importat din subsolurile unei mode sau
mişcări socio- culturale nord- americane. „curent” ce
instituia nu numai anularea aproape a tuturor nor-
melor de creaţie şi de valorizare a textului sau a ope-
rei literare sau artistice, dar se opunea chiar şi ideii
de valoare, de naţiune, de identitate naţională şi de
apartenenţă la o anume comunitate umană, structu-
rată istoric, în numele unui fel de internaţionalism
financiar sau de „progres”, ascultând de unele ciuda-
te reguli, extrem de tiranice, ale aşa- zisei „corectitu-
dini politice”.

domnii de la gds, ca şi cei doi – Patapievici şi
Mihăieş – au condus icr- ul vreo opt ani, susţinuţi
de un buget mai bogat, se pare, decât cel al Ministe-
rului culturii şi, care, în treacăt fie spus, a aplicat
liberalismul şi ideile liberale în românia, începând
cu cultura şi arta naţională, dispărând astfel miile
de biblioteci săteşti, ca şi celebra editură Biblioteca
pentru toţi, BPt, care mai bine de un secol şi jumă-
tate a scos românia şi publicul ei din starea gregară
lăsată de domniile imperiilor ce ne- au condus. dar
icr sub conducerea celor doi – aceiaşi, Mihăieş şi
Patapievici – consiliaţi de cei de la gds, nume altfel
„ilustre” în publicul abonat la cablurile televiziunii
private, au lăsat pur şi simplu de- o parte, cu o aro-
ganţă rară, autorii care au ctitorit clasicitatea şi
modernitatea culturii noastre: de la eminescu, Baco-
via, Blaga sau arghezi, sadoveanu, rebreanu sau
h.P. Bengescu şi camil Petrescu până la autorii,
aproape la fel de însemnaţi, ce au ilustrat geniul
naţional chiar şi în perioada comunismului, precum
c. noica, adrian Marino, Marin Preda, P. goma,
Buzura, d.r. Popescu sau Şt.aug. doinaş, nichita
sorescu şi Marin sorescu; în schimb, cu mare vervă
şi cheltuială valutară au fost, pasă- mi- te lansaţi
autori mediocri, ce s- au grăbit să însăileze texte de
mai multă sau mai puţină dibăcie literară, axate pe
teme jurnalistice şi politice, apte, se credea, de a pro-
duce interes „în afară”. stipendiind icr- ul „lor” în
ziarele de tiraj occidentale articole de susţinere a
acestor texte – numai aceşti autori şi numai aceste
texte! – şi creând mai ales o anume aură de mizera-
bilism în jurul noii societăţi româneşti, ieşită cu chiu

şi vai din chingile dure ale unui comunsim la fel de
dur şi de brutal ca şi cele mai inumane structuri poli-
ţieneşti şi ideologice ale secolului trecut. toată
această febrilă şi costisitoare activitate externă a
icr, secondată de revistele şi editurile ce le erau
complice şi binişor finanţate (vezi editurile humani-
tas şi Polirom), au creat nu numai dezordine şi nedu-
merire în lectoratul amplu naţional, cel care ne- a
susţinut curajos şi eroic în anii regimului trecut, dar
şi zăpăceală şi mizerie în rândurile creatorilor de
talent. (după anume informaţii jurnalistice se pare
că au existat şi unele substanţiale diversiuni de fon-
duri la icr sub conducerea celor doi „domni”, Mihă-
ieş şi Patapivici, plictisiţi de românia, de cetăţenii şi
de istoria ei, dar nu acest fapt ne interesează în pri-
mul rând.) conducerea lor a fost însă o pierdere
gravă nu numai pentru prestigiul extern al ţării
noastre – aflate azi, cum vedem, într- o jalnică stare
a reprezentatitivităţii simbolice şi etnice; absenţa
acolo, în Vest şi pe continent, a valorilor noastre cul-
turale şi ştiinţifice, reale, obiective, este, cert, una
din explicaţii – dar şi sursa unor grave confuzii şi
direcţii în creaţia şi climatul artistic intern, indife-
rent dacă e vorbă de capitală şi de centrele mari
urbane sau de întreg patrimoniul naţional.

nu ştim din ce pricină Preşedenţia româniei
susţine numele celor doi, Mihăieş şi Patapievici, care
au dus la dezordine şi dezinformare cultura şi ştiin-
ţa românească în ţară şi peste hotare şi care l- au
convins, printre altele, ei şi acoliţii lor, să încropeas-
că o comisie şi un text de „condamnare a comunismu-
lui”, sub auspiciile unui străin, harnic politolog şi
jurnalist (Vladimir tismăneanu), fără prestigiu în
mediile noastre specifice, comisie ce nu a ţinut cont
nici de academia română, nici de universitate şi de
istoricii de specialitate, nici de autorii prestigioşi şi
creatorii de reală valoare ai ştiinţei şi culturii naţio-
nale. sau, mai ştii, domnia sa este dezinformat la
rândul său sau, ca un politician hârşit, cum se
spune, îi foloseşte pur şi simplu pe unii aşa- zis
„mari” literaţi (liiceanu, Pleşu, Patapievici şi com-
pania!), drept instrumente „de nădejde” în actuala
campanie electorală. în ce ne priveşte, nu- i retragem
stima noastră, în cele „pozitive” câte a izbutit d- sa –
mai ales la începuturile activităţii, ca primar al
capitalei şi ca mai tânăr preşedinte –, dar nu înţele-
gem de ce anume vrea cu tot dinadinsul să- i imite pe
potentaţii comunşti de după război, care se înconju-
rau cu fermitate de un cârd de gratulanţi şi de voioşi
lingăi, ignorând şi ţinând la distanţă forţele reale, cu
adevărat prestigioase, ale păturii culte şi care nu de
puţine ori au creat surprize de proporţii în ţară şi în
străinătate. 

Pentru a reveni la esenţe, nu de felicitări şi de
decoraţii are nevoie cultura şi arta românească, ci de
încredere şi de susţinere reală în capacitatea de
creaţie a fiilor acestui neam, care să nu mai facă
furori doar în mediile apusene, orgolioase şi acapara-
toare, precum un Brâncuşi, tsara, ionescu sau cio-
ran, ci să fie susţinuţi şi recunoscuţi şi acasă, mai
ales când comunitatea în sânul căreia s- au ivit se
află încă o dată în criză şi are o absolută nevoie de
spiritul lor de creaţie şi de rară abnegaţie. r

Paris, Mai, 2014

Citiţi un grupaj de texte în pag. 26-29

E vorba de fostul preşedinte al ICR,
H.R. Patapievici şi de adjunctul său,
Mircea Mihăieş. Dacă e să le adunăm
laolaltă modestele lor scrieri, ambii

mediocrii condeieri contemporani se
arată nu lipsiţi – Mihăieş mai ales – de
o anume fineţe analitică din eseurile

sale publicate sub comunism.
Libertatea socială însă, ca şi unele

funcţii publice l- au făcut, se pare, ca
şi pe unii colegi ai promoţiei sale
literare, unii chiar mai înzestraţi

decât dânsul, să- şi piardă nu numai
talentul, cât era, dar şi restul de bun
simţ şi de demnitate umană de care
nici un condeier nu se poate lipsi, în

nu importă ce condiţii.

■ Antologiile Contemporanul

Aura Christi
Prin politica culturală dusă de
ICR- ul patapievician, 
valorile de vârf ale culturii
scrise româneşti au fost tăiate
cu brutalitate

numit la cârma icr, dl Patapievici,
autorul unei opere impunătoare,
comparabile (în opinia dlui liicea-
nu) cu cea a gânditorului danez

Kierkegaard sau invers, a folosit oportunitatea de a
promova pe toate canalele valorile de vârf ale lite-
raturii române, care este o literatură majoră, dată
de un popor aşezat între câteva imperii, popor faţă
de care dl Patapievici – acest Kierkegaard al româ-
niei, lansat în urma unui scandal cu inexistentul
securist, numit căpitanul soare – şi- a manifestat
nu o dată empatia, rădăcinile identitare ale naţiu-
nii române constituind, fără îndoială, o prioritate
tematică patapieviciană. între valorile recunoscute
în plan naţional şi propagate asiduu de icr- ul
patapievician, se află, straniu, înaintea tuturor – o
coincidenţă – nu rareori de altfel, unii corifei şi/ sau
simpatizanţi ai grupului de dialog social, o mare
instituţie naţională, care şi- a format un prestigiu şi
o deschidere imposibil de tăgăduit: marea roman-
cieră gabriela adameşteanu, care a dăruit literatu-
rii române un raft de romane recunoscute şi apre-
ciate la justa lor valoare de critica de specialitate;
marele romancier lucian dan teodorovici, care cel
puţin prin volumul atunci i- am ars două palme, a
revoluţionat proza românească; dan lungu, un
precursor al romanului experimental, care se pare
că a bătut toate recordurile prin ultraelogiatele şi
hipertradusele romane Sunt o babă comunistă şi
raiul găinilor; marea scriitoare cecilia Ştefănescu
etc. din aceeaşi listă a titlurilor româneşti traduse

pe bani publici şi publicate la case editoriale din
străinătate, putem cita şi alte câteva nume: lucian
Blaga, Mircea eliade ş.a. 

un sondaj rapid arată numărul de titluri tra-
duse din autorii lucian dan teodorovici (7), cecilia
Ştefănescu (3), andrei Pleşu (2), lucian Boia (2),
andrei oişteanu (2), gabriel liiceanu (1), Vladimir
tismăneanu (1), nina cassian (3), filip florian
(11), gabriela adameşteanu (10), Mircea cărtăres-
cu (20) sau dan lungu (13), norman Manea (9),
ana Blandiana (5), dumitru ţepeneag (11), nora
iuga (4), lucian Blaga (3), constantin noica (5),

Mihai eminescu (1); george Bacovia (0), tudor
arghezi (0), ion Barbu (0), Max Blecher (7), Mircea
eliade (11), camil Petrescu (3), nichita stănescu
(3), Mihail sebastian (4), emil cioran (2), nicolae
Manolescu (1), angela Marinescu (1), alexandru
ecovoiu (2), ioan groşan (1), Panait istrati (3),
liviu rebreanu (0), hortensia Papadat- Bengescu
(0), dumitru radu Popescu (0), Ştefan Bănulescu
(0), sorin titel (0), augustin Buzura (0), nicolae

Breban (0), Paul goma (1), adrian Marino (0),
Marin Preda (0), eugen ionescu (0), cezar ivănes-
cu (0), nicolae Balotă (0), eugen uricaru (0), ileana
Mălăncioiu (0), eugen negrici (0), eugen simion
(0), Valeriu cristea (0), Marin sorescu (1). 

Vladimir tismăneanu şi gabriel liiceanu
sunt la egalitate cu Mihai eminescu – unul dintre
fondatorii literaturii române moderne. adameştea-
nu, teodorovici, lungu şi cărtărescu sunt mai pro-
movaţi decât lucian Blaga. Vârfurile romanului
românesc – romanul denotă maturitatea unei cul-
turi – lipsesc cu desăvârşire! dacă întocmeşti un
top al celor mai traduse cărţi în perioada patapievi-
ciană sub egida icr, te alegi cu o imagine a litera-
turii române aflată la mii de kilometri distanţă de
imaginea ei reală. cel puţin acestea sunt rezultate-
le căutării pe www.cennac.ro, unde pot fi găsite tra-
ducerile subvenţionate de icr- ul patapievician. nu
puţini scriitori promovaţi excesiv prin intermediul
icr- ului condus de Kierkegaard al româniei sunt
autori publicaţi şi promovaţi de editurile humani-
tas şi Polirom, revistele usr, revistele 22, româ-
nia literară, Suplimentul de cultură. editurile
humanitas şi Polirom publică tomuri din vasta
operă a dlui Patapievici, un fel de filosof fără operă
specifică. ca şi dl liiceanu.

lucian Blaga, Mihai eminescu, liviu
rebreanu, hortensia Papadat- Bengescu, dumitru
radu Popescu, augustin Buzura, nichita stănescu,
leonid dimov, nicolae Breban, Marin Preda, Paul
goma figurau, din câte ne aducem aminte, pe lista
scriitorilor „învechiţi”, „depăşiţi”, listă publicată pe
vremuri în presă. o bună parte din scriitorii „depă-
şiţi”, „expiraţi”, enumeraţi adineaori figurează pe
poziţii onorante în ancheta iniţiată de revista
observator cultural, nr. 45- 46, 3- 15 ianuarie, 2001.
Prin opera acestor vârfuri ale literaturii avem o
imagine a româniei eterne, căci o parte din aceşti
scriitori abordează teme majore, având astfel acces
la universalitate. 

ce ne arată lista scriitorilor favorizaţi de
icr- ul patapievician şi, respectiv, de reprezentan -
ţele din străinătate ale icr- ului? Prin politica
culturală dusă de icr- ul patapievician, valorile de
vârf ale culturii scrise româneşti au fost tăiate cu
brutalitate. (fragment din tabla de valori accepta-
te, Contemporanul, nr. 7/2013) r

Nu străinătatea este vinovată de
propagarea unei imagini- caricatură
a României în lume, ci statul român,
care, în lipsa unei strategii culturale

solide şi eficiente, prin nu puţini
oamenii numiţi în funcţii de

conducere ale instituţiilor culturale,
creează o imagine de ţară second
hand, de ţară bananieră, cum am
aflat în vara de foc a anului 2012.
Oare pe oamenii politici – puterea

executivă – nu- i interesează această
imagine negativă, destabilizatoare?

Acum, când încercăm să creăm o
imagine de încredere şi prestigiu a
ţării pentru instituţiile europene şi

investitorii europeni…
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Kocsis francisKo (n. în ianuarie
1955, în jud. Mureş) este „omul- or-
chestră” al revistei Vatra din tg.
Mureş şi dispune de o certă notorieta-

te locală, deşi ar merita incontestabil mai mult. e
mai degrabă modest decât vindicativ, într- o cultură
în care mulţi îşi fac loc cu cotul, năimind falangişti
de interes pentru a le sculpta soclul. Kocsis a debu-
tat revuistic în orizont, în 1975, editorial în Caietul
debutanţilor de la albatros, patru ani mai târziu, şi
apoi a dispărut din peisaj până hăt departe, în 1998,
când i- a apărut tot la tg. Mureş umbrela profetului,
volum substanţial, de autoipostaziere sapienţială, în
care intră, pe lângă unele poeme remarcabile, scrise
cu un voalat iz exotizant, oriental, şi câteva proiecţii
livreşti autobiografice, aflate la marginea subţire
dintre evidenţă şi sibilinic. ulterior, autorul a recu-
perat întrucâtva decalajul, publicând succesiv ocea-
nul interior (2000), Codul de bare (2002), alteritate şi
duminică (2004), Ceva trece pe- aproape (2009) şi
melancolii în formă continuată (2012), editura tipo
Moldova făcându- i în cele din urmă dreptate prin
publicarea antologată a unui foarte elegant Compen-
diu de melancolie (2013; seria opera omnia), în care
figurează şi o secţiune dedicată referinţelor critice,
cu nume (al. cistelecan, cornel Moraru, iulian Bol-
dea, dumitru Mureşan) care sugerează, din nou, o
iridiscenţă mai degrabă regională decât naţională. 

de o mai largă notorietate s- a bucurat antolo-
gia avangarda maghiară în texte şi portrete (2008),
inserată într- o foarte utilă campanie pe care Vatra o
întreţine pentru prezentarea unor selecţii din mişca-
rea de avangardă a diferitelor naţiuni. aici a apărut,
de pildă, foarte substanţiala etalare a avangardei
sârbe, realizată de către regretatul prozator
timişorean ioan radin- Peianov, seria promiţând să
continue, cel mai recent număr al Vetrei anunţând,
pe contrapagina de titlu, iminenta apariţie a unei
selecţii din avangarda indiană. interesant e şi faptul
că nimeni nu a făcut legătura între preocupările
extraliterare ale lui Kocsis şi profilul său interior, de
scriitor până la un punct umbratic: ani de- a rândul,
până aproape de umbrela profetului, el a fost redac-
torul unor reviste de… integrame, publicând totoda-
tă, în 2003 (împreună cu radu Bălaş) un documen-
tar istoric (370 zile de teroare) dedicat deportării
evreilor din judeţul Mureş. 

Mai e de menţionat un singur aspect, pentru ca
aceste pasaje introductive să fie cât de cât complete:
împreună cu ioan dumbravă, soril Miavoe, deja
amintitul dumitru Mureşan sau – înaintea tuturor,
chiar – teodor Borz (căruia în Compendiu… îi este
dedicată o poezie jucăuşă), Kocsis face parte dintr- o
microcomunitate pentru care orientul e un spaţiu
proiectiv de predilecţie. niciunul dintre ei nu
exagerează şi nu- şi superalicitează opţiunea, dar
lirica zen, de pildă, pe care o practică Borz, indică
apartenenţa ideală la o poezie dezghiocată din sim-
boluri şi metafore sosite dinspre răsărit, a cărei
menire finală este să permită accesul la serenitate.
deci, nu zgomot sau cotidian intruziv vom găsi în
poemele lui Kocsis francisko (până la un punct…), ci
anticamera unei linişti care nu s- a născut încă. de
aici vine, probabil, şi reticenţa de a semna condica
optzecismului, pe care a remarcat- o al. cistelecan ca
fiind valabilă până la „recuperările de sertar” din
melancolii în formă continuată. nu implicare dorea
Kocsis prin poezia sa, ci un „crâng de bambus”
similar celui pe care- l găsim în Jocul cu mărgele de
sticlă, a lui hesse. semn că optzecismul poetic poate
fi şi nirvanic, dacă- ţi dă mâna să- i scrutezi margini-
le ascunse.

Parcă pentru a confirma aserţiunea, motto- ul
Compendiului de melancolie (titlu abuziv, dar bun
pentru exegeţi, fiindcă se poate glosa la nesfârşit pe
marginea „suferinţei” intelectualizate pe care o con-
ţine) e luat din clasica tao te ching (Cartea căii către
virtute): „natura nu are preferinţe. tratează totul în
chip egal” (mai bine decât „cu egalitate”…). interio-
rul volumului ne reaminteşte că poetul e şi autor de
haiku: „zborul unei vrăbii/ reinventează materia”;
„cuvântul: starea cea mai elegantă a materiei”. Multe
poeme sunt de o fineţe cizelată extremă, ca un ceai-
nic de alabastru din care apa primului ceai a fost
aruncată: „nu poţi traversa/ clipa în care trăieşti/
fără să laşi/ în urma ta/ o lacrimă.” Kocsis evocă

„piatra meditaţiei”, sau „piatra care ne pregăteşte
pentru înţelegere”, într- un univers al cărui vătuit
protagonist este Profetul: „este important să cunoşti
arta camuflării”. sunt indicii (tovărăşia păianjenu-
lui, de pildă) că Profetul la care autorul se gândeşte
este decantat din nietzsche: unele pasaje şi titluri
(dansatorul pe sârmă) trimit, discret şi filtrat prin
serenitate, către imagini din aşa grăit- a Zarathus-
tra. Mişcarea esenţială a coregrafiei lirice e dată de
străpungere: cuvântul străpunge tăcerea, trece prin
ea, ca o inadvertenţă. Paşii, la fel: întrerup pasta
alburie a eternităţii, lasă urme inadecvate pe un
nisip al cărui rost este să rămână neatins. 

consecinţa, foarte logică, e echivalarea intru-
ziunii cu histrionismul. Pe un ecran oriental, Kocsis
se simte un trickster inoportun, prin simplul fapt că
există, că- i opune imensităţii orgoliul vinovat al vie-
ţii. e „măscărici în palatul regal”; se declară un
„bufon al regelui”, unde „armura mea e nebunia”. e

imposibil să nu admiri
acurateţea sintactică a
acestor recurenţe; intelec-
tualismul lui Kocsis –
incontestabil: o perma-
nenţă – e caligrafia unui
giuvaergiu migălitor de
jad, atent la fiecare cută a
versului său, la fiecare
nuanţă. 

Kocsis scrie „poeme
logice”, nu participative,
critice sau avântate: poe-
mele vieţii disciplinate
prin cultură, prin medita-
ţie. obosit de tracasările

de peste zi, scribul său îşi fierbe ceaiul odată cu liniş-
tea căderii luminii în noapte. are vocaţia pietrei pre-
ţioase, a nestematei: „linişte este atunci/ când între
o idee şi cealaltă/ se aude ceva.” sau: „vis şi realitate
– / două lumi despărţite/ de pleoape.” Momentele pe
care le caută sunt cele în care mişcarea încremeneş-
te, fixată de abstracţiunea pe care o conţine: „râul,
ca o idee navigabilă,/ pare că se ţine cu toată apa de
maluri;// trezit de aerul tare al dimineţii,/ un flutu-
re albastru a pornit/ să străbată în echilibru precar/
distanţa dintre cele două maluri;// îl urmăresc
liniştit/ până ocheanul meu/ mă face să cred/ că
celălalt mal nici nu există.” iată şi un superb (şi foar-
te liniştit) poem de iubire: „mi- aduci aminte de iubi-
rile mele absurde şi lungi,/ dar stai lângă mine,
femeie,/ să nu se ducă gândul singur/ spre cel ce se
dezbracă de armură/ lângă un cal arab înţepenit pe
drum;// lui îi vom spune:/ unde locuim noi, sunt cai
frumoşi, superbi,/ nişte prinţi ai rasei lor,/ unde
locuim noi,/ armura are alt înţeles/ şi se făureşte din
alt material,/ pentru că lupta are alt înţeles;// îi
vom spune că- i un bărbat puternic/ şi frumos
precum cei din vremurile- n care/ nostalgia noastră a
exilat eroi,// dar rămâi lângă mine,/ mi- aduci
aminte de un vis/ pe care l- am trăit în alt timp,/
cândva, altundeva, în altă limbă,// lângă un cal
arab înţepenit în drum,/ dezbrăcându- mă de armu-
ră.”

la fel de adevărat este, însă, şi faptul că, în
timp, Kocsis dobândeşte o nelinişte în care acribia i
se toceşte şi vechile idealuri par să se fi risipit, ca
fumul. să fie vorba de presiunea de a publica, de a
corespunde „aşteptărilor” din jurul său, cu care, de
fapt (poezie de notaţie, zgomot cotidian, implicare
extrovertită etc.) nu are, structural, nimic de- a face?
e limpede pentru orice cititor atent că poetul
trăieşte în timpuri care- i sunt potrivnice, care- l
vexează, dar care, în mod neîndoios, îl provoacă să
„participe”, să scrie „manifeste”, să se desolidarizeze.
cu cât numărul volumelor se adună, cu atât atmos-
fera lor devine mai eterogenă, pierderea imensă
reprezentând- o estomparea forţei sugestive a imagi-
nii. or, sibilinicul sapienţial şi ceremonios constitui-
se, până la un anumit punct, forţa majoră a liricii lui
Kocsis francisko. nemaicizelând giuvaerul, el rămâ-
ne, adeseori, cu margini amorfe, chiar banale: „nu
îngenunchea/ decât în faţa/ idealurilor tale”; „fii
convingător/ cu argumentele,/ nu cu pumnii”; „fii
necruţător/ numai/ cu slăbiciunile tale”. îndeajuns
de ciudat, el ajunge până acolo, încât… polemizează
cu al. cistelecan într- o poezie (!!) pe marginea „nevo-
ii sociale” a unor meserii: „ca să ne dumirim ce
înseamnă/ gradul de nevoie socială pe meserii,/ afir-
maţia de mai jos e un fin contrapunct:// promoţia de
lăcătuşi din anul acesta X/ este ca număr cu mult
mai mare/ decât promoţia de poeţi din veacul acesta
XX…”. am avut chiar impresia, pe alocuri, că un
„vaccin aurel Pantea” (alogen, ca orice împrumut…)
a injectat în poezia lui Kocsis o tulburare neagră
care i- a fost, până atunci, străină: „de la o vreme, nu
pot scăpa de senzaţia/ că serile vin ca o surpare de
beznă,/ instalatio noctis lupus –/ o gură feroce
încleştată într- o altă gură,/ dinţi peste dinţi scrâş-
niţi şi între ei o ciupitură/ de nerv violet de încorda-
re/ peste care cu trosnet se curbează disperarea”
(etc.) e ca şi cum, din mimetism, poetul n- ar mai fi
capabil de linişte: „disciplinaţi, câinii latră la lună
–/ năluci cu palidă piele de bronz nubian,/ glisând
pe traiectorii năucitoare,/ descarcă- n ochii lor cu
lacrimi reci/ energii ca o pulbere de diamant,/
julind excoriaţii vechi şi tumefiate; // în lucarnele
spaimei clipesc ochi halucinanţi…”

Personal, cred că- i o involuţie. aşadar, îl prefer
pe caligraful de odinioară, care a scris Ceremonia
ceaiului de seară: „aud un sunet/ despre care memo-
ria mea/ nu posedă nici o informaţie:// e ca un vuiet
cinegetic care presează,/ ca liniştea izbucnită în
plâns/ în pragul înserării,// ca un cântec zdrelitor/
care mă lipeşte de zid/ şi mă face rob al tobelor
sale,// un sunet care îmi tulbură violent/ ceremonia
ceaiului/ şi seara devenită noapte.” r

Ştefan Borbély
Lirica sapienţială
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critica criticii? Mulţi consideră că se pot
debarasa senini de critica literară în
ansamblul ei; nu devine un discurs de
acest gen destinat unei enclave limita -

te, la fel ca manualele de rezistenţa materialelor? Şi
da, şi nu. se petrece însă, de mai bine de zece ani, un
fenomen în faţa căruia nu avem cum să rămânem
pasivi: critica şi isto ria literară reprezintă un terito-
riu în continuă expansiune, apar anual nume noi, se
tipăresc lucrări foarte bune, rapid clasicizate, aparţi-
nând nu doar seniorilor, ci în special tine rilor autori;
se vorbeşte deja, cu argumente, despre o nouă critică.
s- au schimbat criteriile. Poezia poate…

în orice caz, de vreme ce eu unul citesc sau
măcar foile tez lacom cam tot ce apare, an de an, în
domeniu şi ştiu pre cis că sunt mulţi alţii ca mine, nu
doar din breaslă, de vreme ce cărţi de critică şi istorie
literară continuă să apară, şi nu puţine, e limpede că
nu e o pierdere de energie. e drept, nu aşa arată
lucrurile pentru toată lumea. nici măcar exegeţii pro-
fesionişti nu cred toţi în utilitatea criticii criticii.
Marian Popa, de pildă, formulează unul dintre cele
mai dure verdic te: „se ocupă de critica altora criticii
comozi care vor să evite reacţiile beletriştilor (de
parcă ale confraţilor critici ar fi mai elegante – n.m.),
cei fără opţiuni ferme sau un mod personal de aborda-
re a beletristicii (există aşa ceva, unul stas, care să
funcţioneze indiferent de opera comentată? – n.m.),
cei ce sunt convinşi că activitatea critică momentană
nu e la ni velul ştiinţei, al gustului lor şi al operelor
apărute, cei cu amici şi inamici în tagmă (adică toţi –
n.m.), cei parveniţi la concluzia că sunt prea multe
comentarii la prea puţine cărţi beletristice (critica
noastră a fost de la început dispro porţionat de diver-
să şi de bună comparativ cu literatura pe care, în loc
să o secondeze, adesea a tractat- o – n.m.), cei care cred
că starea rea a beletristicii se explică prin starea cri-
ticii. o atare critică e utilă dacă descurajează activi-
tatea critică nemeritorie; dacă nu, este efort inutil şi
fără speranţă destinat uitării.” cuvinte nedrepte,
cinice, de un scepticism şarjat. fiecare dintre aceste
speculaţii poate fi facil demon tată. dar la ce bun?
adevărul este că, prin acest exerciţiu de autoexami-
nare, critica literară îşi întreţine tonusul şi creea ză
anticorpii necesari bunei funcţionări a literaturii.
ideile circulă, se influenţează una pe alta, dialogul se
încheagă, iar cea care profită, în ultimă instanţă, este
literatura însăşi. sunt un naiv vetust dacă mai cred
că literatura nu poate exista fără instituţia criticii?
asta în pofida reticenţei frus trate a majorităţii scrii-
torilor de pluton faţă de confraţii cri tici. în fine, cum
oricând găseşti un citat care să combată un altul,
recurg la un scurt pasaj, fireşte că decupat din context
(dar cui îi pasă, câtă vreme scopul este nobil?),
dintr- un eseu al lui Montaigne; spune el într- un text
dedicat experienţei: „il y a plus affaire à interpreter
les interpretations qu’à in terpreter les choses, et plus
de livres sur les livres que sur autre subject: nous fai-

sons que nous entregloser.” Prefer, mai încape vorbă?,
să greşesc împreună cu Montaigne, decât să am drep-
tate alături de Marian Popa. cu toate că nu cred că
mă înşel îngânându- l pe rafinatul moralist francez.

***

de la o vreme, cred din ce în ce mai mult că ros-
tul meu nu e să mai fac critică de întâmpinare sau o
fac, mânat de la spate de obligaţia rubricii fixe,
într- un ritm mai lent (o dată- de două ori pe lună).
Pentru că de renunţat nu se poate renunţa… Mă uit
încă admirativ în urmă, când aveam răbdarea şi ener-
gia şi disciplina să scriu cel puţin un foileton săptă-
mânal. criticul se salvează, totuşi, prin cărţi, prin
sin teze. cronica literară nu îţi asigură decât o putere
iluzorie; pe unii îi atrage. Pe mine unul nu. după min-
tea mea, ea pre supune mai degrabă altruism, smere-
nie în faţa literaturii, curaj al opiniei şi riscul de a nu
găsi timp suficient să stai în bibliotecă, în compania
clasicilor. trebuie găsit echilibrul între foileton, care
înseamnă consemnarea spontană a unor impresii de
lectură neaşezate şi cercetarea propriu- zisă, care e,
totuşi, altceva. fericit cel care a găsit- o. Mulţi dintre
co legii mei au renunţat cu totul la critica de întâmpi-
nare şi e păcat; eu unul le simt lipsa. alţii nu reuşesc
să se scuture nici atunci când pretind că scriu studii
serioase de ticurile căpătate în anii de foiletonistică;
scriu recenzii despre cla sici. e dificil de păstrat calea
de mijloc, după cum spuneam…

statutul criticului de întâmpinare nu este, din
câte simt pe propria- mi piele, deloc de invidiat: el se
expune suspiciu nii confraţilor şi a scriitorilor, indife-
rent despre ce şi cum ar scrie. în lumea literară, criti-
cul stârneşte cele mai inflamate aversiuni: e perma-
nent bănuit că face jocurile cuiva, că profi tă de pe
urma scrisului său, că urmăreşte interese dubioase,
că îşi vinde conştiinţa etc. rar am întâlnit scriitori
care să înţeleagă un lucru elementar: judecata critică
nu funcţionea ză ca un şubler; pur şi simplu, este în
logica lucrurilor ca o carte unora să placă, altora să nu
placă. totul este ca opinia să fie argumentată, iar cri-
ticul să îşi asume onest verdictul. dar nu, lui nu i se
iartă astfel de puncte de vedere, pentru că, în ochii
scriitorului, criticul nu este un om, cu drept la gusturi
şi preferinţe, ci un funcţionar al literaturii, a cărui
unică justificare este să realizeze cât de valoroasă
este opera lui. lauda este încă şi mai blamabilă, pen-
tru că se bănuieşte că în spatele ei se ascund interese
meschine (nu neg că aşa ceva nu se mai întâmplă).
scriitorul român nu se vrea doar valorificat, ci şi coco-
ţat în vârful ierarhiei, ceea ce presupu ne eliminarea
celorlalţi. Prin urmare, a scrie de bine despre cartea
lui x atrage automat deprecierile unui şir de confraţi
ai lui x, care ştiu ei ce ştiu… a nu scrie este în egală
măsură un semn de ticăloşie; e clar, dacă nu „vede”
opera „Marelui scriitor”, criticul se află în solda
inamicului său…

nu neg că există critici pentru care cronica lite-
rară (practicată când şi când) nu este decât o metodă
de a- şi aran ja anumite lucruri. se simte uneori asta
din tonul recenzii lor, pentru că şi lauda trebuie să fie,
conform unui principiu ce datează din antichitate,
decentă, dacă vrea să fie credibi lă. am rămas, cu un
prilej oarecare, siderat când un critic respectat în
breaslă încerca să mă convingă de faptul că ceea ce
contează sunt cărţile, sintezele, recenziile nu se pun,
acolo ai dreptul să mai laşi de la tine, să mai plusezi
când îţi con vine. confratele cu pricina avea un suflet
mare, pentru el conta mai mult omul decât cartea.
culmea e că părea abso lut convins de „corectitudinea”
opiniei sale; să încerce să fie obiectivi cei care scriu
săptămânal şi care îşi arogă titlul de cronicar en titre,
spunea criticul respectiv, pe care l- am sur prins apoi
vehiculând puncte de vedere destul de tranşante, pe
care le întorcea pe dos când recenza cartea pe care, în
particular, o desfiinţase. l- am „invidiat” (vorba vine!)
pentru natura fericită care îi permite să jongleze cu
propriile idei după cum bate vântul.

nu e neapărat nevoie ca în urma acestor „nego-
cieri” să se ascundă cine ştie ce avantaje, mie mi se
pare că şi „bunele intenţii” bruiază corectitudinea
actului critic. e greu să scrii negru pe alb ce nu îţi
place în cartea unui amic? este, pentru că scriitorii
sunt sensibili şi rişti să strici o relaţie. dar, dacă o
relaţie se strică pentru că ai fost onest, ea nu era ori-
cum una care să merite să fie apărată… e şi mai difi-
cil să te apleci în faţa evidenţei valorice a cărţii unui
scriitor ori coleg de breaslă pe care nu- l ai la inimă
sau care, cine ştie, ţi- a făcut rău cândva? sigur că
este, dar eşti obligat să încerci; iar dacă nu reuşeşti,
dacă „luciditatea” critică îţi este bruiată de pa timă,
dacă ai poliţe de plătit, dacă nu poţi „ierta”, mai bine
scrii pamflet sau te mulţumeşti cu studiul academic.
critica adevărată se scrie cu seninătate, chiar când
este negativă. nu, nu este vorba de „impostură” într- o
astfel de atitudine, cum s- a spus, ci de un resort obli-
gatoriu al actului critic: efor tul de obiectivare. în lipsa
acestuia, critica îşi pierde esenţa şi devine discurs ple-
zirist, eseu empiric sau orice altceva. adoptă un ton
călâi (ceea ce este caraghios, după mine) sau recurge
la tot felul de trucuri retorice pentru a nu risca un
verdict tranşant. 

a mai repeta, după călinescu, faptul că obiecti-
vitatea este imposibilă în critica literară poate suna
redundant. cu toate acestea, a tinde către obiectivita-
te este obligatoriu. ce înseamnă „obiectivitatea” altce-
va decât subiectivitate asu mată, onestă? adică a- ţi
spune punctul de vedere în orice situaţie, indiferent
de presiuni, indiferent de interese, indi ferent de opi-
nia majoritară. criticul literar are tot dreptul să gre-
şească, dar să o facă „pe barba lui”, din consecvenţă cu
sine însuşi, cu ideile în care crede, cu principiile pe
care le vântură, cu gusturile şi opţiunile sale ideologi-
ce asuma te deschis (aici cade accentul). dacă respec-
tă această regulă elementară, nu poate fi acuzat de
malpraxis.

Problema aşa- numitului „conflict de interese”
nu mi se pare foarte complicată. câtă vreme se res-
pectă principiul mai sus descris, nu poate fi vorba de
aşa ceva. câtă vreme un critic laudă o carte bună,
argumentat, nu după ureche, indiferent în ce soi de
raporturi s- ar afla cu autorul ei, cu editura care a
publicat- o, nu este de blamat. Pentru un critic adevă-
rat, capabil să ia „distanţa” obligatorie faţă de tot ce
este în afara cărţii, autorul în carne şi oase se abstrac-
tizea ză, capătă consistenţa unui abur. în caz contrar,
face servicii de presă, nu critică literară. nu ştiu de ce
aceste principii atât de simple, exprimate clar încă de
la începuturile criticii noastre, devin atât de neclare
în zilele noastre. 

nu- mi scapă faptul că ceea ce am scris mai sus
poate suna idealist, de nu chiar naiv. cu toate aces-
tea, este igi enic să repetăm din când în când, chiar
niţel patetic, nişte truisme care riscă să se demoneti-
zeze. încerc să cobor cu pi cioarele pe pământ pentru a
încheia. sigur că sunt destule presiuni cărora un cri-
tic de întâmpinare trebuie să le facă faţă. ţine însă de
riscurile meseriei. la fel de agresive şi încă mai peri-
culoase sunt însă şi tentaţiile. cronica literară te
poate ajuta dacă eşti carierist, te poate angaja pe o
orbită mondenă a vieţii literare. îţi poate da senti-
mentul puterii; e vorba de un surogat, de fapt, unul
destul de ieftin… criticul autentic nu caută puterea şi
nici nu ţine la imaginea sa în ochii scriitorilor. ţine în
schimb la imaginea sa din oglindă. r
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Bogdan Creţu
Criticii şi critica criticii

În lumea literară, criticul stârneşte cele mai
inflamate aversiuni: e permanent bănuit că face

jocurile cuiva, că profi tă de pe urma scrisului
său, că urmăreşte interese dubioase, că îşi vinde
conştiinţa etc. Rar am întâlnit scriitori care să
înţeleagă un lucru elementar: judecata critică

nu funcţionea ză ca un şubler; pur şi simplu, este
în logica lucrurilor ca o carte unora să placă,
altora să nu placă. Totul este ca opinia să fie
argumentată, iar criticul să îşi asume onest

verdictul.
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goma este o variantă românească de
don Quijote, prins în plasa întreţesu-
tă de realitate şi iluzie. „am şaizeci de
ani, o nevastă, un fiu de 20 de ani, 36

de cărţi scrise, candidez la preşedinţia româniei – şi
sunt pe drumuri.” Prezidenţiabilul fără acoperiş la
cap, iată un (ne)caz singular pe drumurile istoriei,
nu doar româneşti. este pe cale să devină şi un fel de
personaj ionescian, nu s- ar spune deloc că voluntar
sau dorit. când citesc că „doamna P. ne- a propus ieri
o slujbă de gardien d’immeuble”, îl asociez cu ciuda-
tul şi straniul şi bizarul totodată „mareşal” al unui
bloc al dramaturgului slătineano- parizian ionesco.
trăire (ab)surdă, doar în parte conştientizată, în
pofida unei voinţe reale de luciditate: „dealtfel, de
multe sunt eu nemulţumit. stare surdă.”

Vrea să rămână ce- a fost sau ce- a devenit, un
exilat politic, neademenit de politica postsocialistă
sovietizantă: „am găsit în cutia de scrisori hârtia ofi-
cială că nu mi se ia statutul de refugiat politic. uf!”
cu alţi 14 protestatari de la ambasada „rsr” din
Paris, contra (regimu)lui iliescu, la 22 noiembrie
1994, e ridicat câteva ore de poliţia franceză. nici
„reabilitat” nu revine în românia. un timp refuză
dialogul prin televiziunea română. nu la fel face cu
postul maghiar de televiziune duná. 

la 11 septembrie 1996 scrie Către compatrioţi
şi renunţă să candideze la funcţia de preşedinte al
româniei. înţelege că nu e sprijinit suficient şi ar
afecta voturile opoziţiei (zise, foste?) democratice.
Pierde marea şansă să producă „o tresărire (de ce nu:
o deşteptare) a românilor, spre o dezbatere la înălţi-

mea ce o merită, după cinci decenii de strâmbătăţi,
de suferinţe…”. în opoziţie cu opoziţia, acum îl indi-
că, nu cu voie bună şi inimă largă, pe n. Manolescu,
nu pe emil constantinescu, mai potrivit ca preşedin-
te al româniei.

steaua disidentului capătă o paloare decepţio-
nantă. află că la ziarul le Figaro se vorbeşte despre
el după iliescianul Petre roman, ceea ce înseamnă
răsturnarea răsturnării, dacă s- a răsturnat ceva, ca
să realizeze o restauraţie. goma păstrează criteriul,
motivul, de gândire şi acţiune: răsplată după faptă.
ca atare, respinge reconcilierea fără recunoaşterea
faptelor calificate de colaboraţionism (termen care
aprinde minţile). se- ntoarce la soluţia retoricii rica-
nante: „trebuie să «rezist» cum au rezistat ei comu-
nismului: tăcând.” evident, marea, esenţiala lui
neputinţă. accidental, îşi dezvăluie o cochetărie poli-
tică, dar în domeniul cultural. „dacă aş fi eu
guvern…”, formulează (retoric- dictatorial!): ei bine,
atunci ar da o lege ca editorii care „publică prepon-
derent gunoi” să fie obligaţi să publice şi literatură
adevărată. intervenţionism în piaţa cărţii, elitism în
promovarea literaturii şi dirijarea lecturii, tot atâtea
propensiuni anticapitaliste, acuzabile de nedemocra-
tism, iată ce susţine acest individualist cu aderenţă
pasageră la colectivitate.

Poate surprinde de bună seamă şi faptul că
există aici şi un goma mulţumit, prin comparaţie cu
alţii. o sursă de nefericire, spune Kierkegaard, des-

pre comparaţie, dar danezul vorbea despre sine şi
categoria sa umană. în 1987, goma se vede astfel:
„sunt un favorizat de soartă: nu sunt om politic, eu
fac politica ceea ca Monsieur jourdain proza…”. 

Politica şi diplomaţia sa instinctivă, de Mr.
jourdain dedat prozei, după propria analogie, exclud
şi detestă spionajul. când al. călinescu îi spune că
Voslenski scrie şi despre el, goma, exibatul la limita
exibiţionismului, primeşte ştirea cu iritare. „M- aş fi
lipsit bucuros. (…) am cunoscut (am dat şi mâna, la
repezeală şi nebăgare de seamă) doar pe căcâcea de
haiducu, hirsch- forrestier, pe Pacepa numai prin
scris (că, dè, a scris şi despre mine, mincinosul!), dar
mi- e de- ajuns.” altădată, la o jurnalistă maghiară
strigă „nu cumva să- l solicite pe Pacepa”. 

nu este, de bună seamă, un partinic. formal (!)
a aparţinut şi el partidului comunist român, renegat,
din postură de disident. Marginal, partinic, ajunge
însă într- o vreme un disident central. nu este, fireş-
te, un profesionist al politicii, nu se cramponează de
vocaţia domeniului care decide în colectivităţi
(inter)naţionale. când comunismul se retrage (dar
dacă nimic nu dispare şi totul se transformă?) din
rusia şi europa, ai spune că dialectic, din ambele
direcţii, i se mai întâmplă lui goma să accepte, dar
nu se duce să ridice de la Budapesta din mâna lui
arpád göncz, Medalia nagy imre. odată, legat de
acelaşi prilej, pare uimit: „Primesc atâtea veşti bune
într- un timp scurt – două zile…”. nu se bucură, nu
cunoaşte cuvântul bucurie, ori pare a se preface a
nu- l cunoaşte, l- a uitat. nu trăieşte drama celui
căruia bucuria nici măcar nu- i apare, cu atât mai
puţin să- i mai şi rămână. nu se percepe însă ca o
natură tristă. aparent se dezintere -
sează de sine ca natură.

intră- n conflict aşa zicând
intra- etnic şi- şi ridică în cap prin
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Marian Victor Buciu
Paul Goma – un Don Quijote românesc

Nu aderă la lumea aceea a lui lasă- mă
să te las. Acolo, tipul său nu are

căutare. Acolo, înţelege fără să cadă
la înţelegere, eroii sunt ignoraţi sau
crezuţi nebuni. Dar nu se desprinde
cu totul de ţară şi neam, de neamul

care face ţara, doar evită unele
deprinderi, care nu ajung înlocuite cu

altele. Târârea nu se schimbă- n
verticalizare. Marele viciu, deserviciu,

moral: „Incapacitatea noastră, a
românilor, de a realiza tragicul,
sacrificiul…”. Veche constatare.

Veche şi primejdioasă. În absenţa
vocaţiei tragice, sacrificiale, aspiraţia

poate lua, a şi luat, forme morbide.
Goma e Goma. El vrea, la comun,
geniu patriotic, geniu naţional şi

popular. Iar geniul, pentru Goma, nu
este definibil în sensul lui Noica, un
individ dintr- un milion, ca excepţie,

nefiresc, el este – cu o sintagmă
etico- ontică, iată – „curajul

normalităţii”. E, recunoaşte, prezent
şi la români, dar prea rar. Societatea

românească îi apare egalizatoare.

Dintr-o haltă părăsită

Cassian Maria Spiridon
* * *

acolo unde stelele sunt mult mai aproape
le vezi sclipitoare

gata să se lase mângâiate cu sufletul
cuprins de răcoare

îţi cauţi un loc între conifere înalte
un fruct exotic luna

şi noi
în palida ei umbră

ascultăm izvorul cum îmbracă noaptea

multe au loc de cinste în viaţă
urcate pe muntele minţii pleşuv
stau în bătaia ploii şi a soarelui

a vântului negru şi sorţii
sunt să reziste

precum fierul pe braţele înlănţuite
ale răzvrătirii
un clonţ aprig

smulge bucăţi din ficatul
întrebărilor

lumea cu sau fără curioasa mea prezenţă
a mers şi merge înainte

iarba se ridică mai verde după ploaie
şi frunzele cad toamna

în humusul cel sporitor prin anotimpuri

■ Antologiile Contemporanul
Nicoleta Sălcudeanu
Paul Goma trebuie 
grabnic reprimit acasă

■ este tulburător că o atat de simplă, elemen-
tară dorinţă nu poate fi implinită în românia de
azi. lista lui Paul goma de vise şi idealuri este una
cât se poate de restrânsă: „– să- mi pot tipări – în
sfârşit – cărţile şi să mă pot exprima în presa de
hârtie din ţară; – să am şi eu un adăpost, o casă, în
ţara mea – iar ca supliment: un loc în care să- mi
(re)îngrop părinţii, împrăştiaţi, pierduţi – şi unde
să fac şi pentru mine un culcuş de veci; – să am şi
eu, chiar dacă recunosc: exagerez ca de obicei! – o
identitate oficială, o apartenenţă, din care să nu
mai fiu alungat, expulzat, dat  afară, exclus – inter-
zis…; – să am şi eu un costum de înmormântare, că
«celălalt» nu mă mai încape… să fie oare idealuri-
le, visele, dorinţele atât de prea- înalte, atât de
neatins. atât de ne- meritate (doamne)?” se pare că

da. în românia anticomunistă a anului 2012 singu-
ra formă posibilă de existenţă pentru Paul goma
este cea virtuală.

■ acreditarea ideii unui Paul goma „netalen-
tat” şi lipsit de operă, este confecţionată în labora-
toarele securităţii, după cum reiese şi din nota- 
raport întocmită de direcţia de informaţii interne,
la 21 decembrie 1976, şi scrisă în tipicul limbaj „de
lemn”, în care se face stategia influenţării lui
Marie- france ionescu, la sosirea sa în ţară.

■ Pentru întregul său scris, calidorul casei
din Mana rămâne singurul reper consistent, edifi-
cat prin limbă, dar cu nimic mai puţin un loc de
„imobilitate, de la care se măsoară toate peregrină-
rile şi toate depărtările”. de aceea de la acest spa-
ţiu ideal, suficient sieşi în consistenţa lui livrescă,

pleacă, şi la el se întorc în permanenţă prelungirile
obsesionale ale scrisului lui goma. el este prepe-
leacul din care poate scruta în siguranţă colbul dru-
murilor fără sfârşit. îşi duce calidorul ca melcul, în
spinare, fiindcă „limba rezistă tuturor mobilităţilor
pentru că ea se deplasează o dată cu mine. este
lucrul cel mai puţin inamovibil, corpul propriu cel
mai mobil care rămâne condiţia stabilă, dar porta-
bilă, a tuturor mobilităţilor”. din acest paradox se
hrăneşte literaritatea de necontestat a biografis-
mului profesat de goma. din continua peregrinare,
dar una cu sens, cu direcţie şi cu peripeţii. circum-
ferinţa ei străbate nesmintit curbura timpului trăi-
rii pe traseul veşnicei, ezitantei reîntoarceri. a
simţi enorm şi a vedea monstruos, nu este oare lite-
ratură? Paul goma este unul din autorii ce nu doar
trebuie revizuit degrabă, în sensul bun, integrator
al termenului, dar trebuie grabnic reprimit la
acasa lui, ca una din victimele tardive, nerăzbuna-
te, ale războiului rece cultural ce astăzi continuă în
ipostază de război rece civil.

revizuire şi revisionism 
în literatura postcomunistă,

editura Muzeului naţional al 
literaturii române, 2013

În România anticomunistă a anului
2012 singura formă posibilă de

existenţă pentru Paul Goma este cea
virtuală.
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la haosul din securitate, produs de fuga
lui Pacepa, s- a mai adăugat şi rivalita-
tea dintre elena şi generalul ilie ceau-
şescu, pe tema armatei. ilie ceauşescu

era în fruntea centrului de studii şi cercetări de
istorie şi teorie Militară, iar elenei i se indusese cre-
dinţa că armata devenise „antisocialistă” şi
„pro- americană”. elena ceauşescu intenţiona să dis-
trugă cscitM, mergând până la ideea demolării
palatului cercului Militar naţional (pe atunci casa
centrală a armatei), o bijuterie arhitectonică,
ridicată între 1911- 1923. foştii kominternişti au
încurajat aversiunile elenei ceauşescu faţă de
armată, cu gândul că vor obţine controlul asupra
spionajului militar în favoarea Moscovei. tentativa
de destituire a lui ilie ceauşescu a fost zădărnicită,
totuşi, de nicolae ceauşescu, acesta neaprobând
demiterea, verdict dat însă abia peste şase luni, înce-
pând el însuşi să se lase convins de elena şi „apos-
toli” că americanii ne sunt duşmani. din păcate,
schimbările din securitate au fost supravegheate şi
produse, în mare parte, sub ochiul orgolios al cabi-
netului ii, care a impus oameni ca tudor Postelnicu
şi nicolae Pleşiţă, ultimul lansând opinia că
„defectarea” lui Pacepa n- a fost chiar atât de catas-
trofală1, încât reforma în servicii a fost superficială,
nedusă la capăt, pe fondul unor rivalităţi nestinse,
ca aceea dintre armată şi elena ceauşescu. „conver-
genţa dintre fuga lui Pacepa – spune Watts – şi apa-
riţia unei noi conduceri a die/ dgie/ cie susţinute
de elena ceauşescu s- a dovedit chiar mai dăunătoa-
re pentru direcţia de informaţii Militare, diM, com-
parativ cu permanentul conflict die- diM.” Prin
antiamericanismul elenei, „schizofrenia” din sânul
conducerii partidului a devenit reală. Bicefalismul
puterii este cel care a grăbit autodistrugerea româ-
niei, între scylla şi charybda, între Moscova şi Was-
hington. 

*

Paradoxul subliniat de Watts este acesta:
anchetele au arătat că pacepa era omul moscovei,
dar el a fugit în america. semn că hicleanul a fost
folosit de KgB pentru pedepsirea româniei, mai pre-
cis a politicii sfidătoare a lui nicolae ceauşescu în
cadrul tratatului de la Varşovia. Povestea lui Pace-
pa era pe deplin conformă cu măsurile Moscovei de
a- l izola pe ceauşescu şi ţara lui de partenerii ame-
ricani. Kremlinul repeta cu succes cazul anatoli
goliţân, produs cu intenţii similare privitor la româ-
nia, cel care va cimenta, pentru Bucureşti, imaginea
unui „cal troian” al Moscovei. în vreme ce Pacepa,
odată ajuns în america, se străduia să reînvie legen-

da „calului troian” moscovit, Brejnev se plângea lui
todor jivkov că politica româniei e în flagrantă
antiteză cu „cea a restului ţărilor din Pactul de la
Varşovia”, subminând securitatea lumii comuniste:
„în mod ironic, dacă exista cu adevărat un «mit» pri-
vitor la independenţa româniei, acesta rezida în fap-
tul că «independenţa» era un termen prea palid pen-
tru a descrie politici atât de vizibil şi de constant
ostile obiectivelor esenţiale ale sovieticilor.” 

ceauşescu a înţeles imediat că fuga generalu -
lui era opera KgB- ului. Mai mult, surse din KgB
l- au avertizat, în mod cinic, că Pacepa se pregătea
pentru trădare! la o săptămână după plecarea
„defectorului”, liderul de la Bucureşti denunţa impe-
rialismul Moscovei care se folosea de „spionaj şi sub-
versiune” prin recrutarea de „elemente renegate şi
decăzute”, exemplul prim fiind, desigur, Pacepa.
ceauşescu folosea cuvântul imperialism nu ca refe-
rinţă la america, ci vizând Kremlinul care deţinea
abuziv teritorii româneşti, dar şi pretenţiile Buda-
pestei cu privire la transilvania. administraţia car-
ter a tratat cu indiferenţă minciunile defectorului:
„Principalele afirmaţii ale lui Pacepa nu au fost con-
siderate credibile nici de autorităţile germane, nici
de administraţia carter, care le- au tratat cu indife-
renţa binemeritată. Pacepa a avut câştig de cauză
într- unele dintre cercurile atrase de teoriile cu iz de
conspiraţie ale lui goliţân.” distorsiunea se va pro-
duce abia odată cu pierderea alegerilor de către car-
ter, în 1980, când mistificările lui Pacepa încep să
prindă teren sub administraţiile ronald reagan şi
george Bush (1980- 1992). Propaganda resentimen-
tară a lui Pacepa va fi susţinută mai întâi de agen-
tul special fBi Wayne a. Barnes, ziaristul Michael
ledeen, fost consilier al lui alexander haig, de la
casa albă, de jurnalistul newsweek arnaud de Bour-
chgrave, de analista juliana Pilon (de la Heritage
Fundation), iar, între români, de Vladimir tismă-
neanu, nestor rateş, dorin tudoran, sorin roşca
stănescu şi dan Pavel. dezinformarea a fost posibi-
lă şi prin prezenţa unor maghiari în structurile cia,
care, în fapt, erau „cârtiţe” moscovite, mai ales şeful
operaţiunilor din divizia sovietică şi est europeană. 

Prima grijă a lui Pacepa, ajuns la Washington,
a fost dezinformarea totală în legătură cu politica
externă a româniei, dezinformare ce era ţinta cen-
trală a Moscovei. a pornit, întâi, să acrediteze ideea
că preşedintele român „nutrea o ură profundă faţă
de s.u.a. şi un dispreţ personal la adresa preşedin-
telui american, jimmy carter”, dar, în primul rând,
că românia era campioana spionajului tehnologic în
favoarea Moscovei. faptul va fi tema obsedantă a
carierei ultime a defectorului, scoasă în văzul lumii
îndeobşte prin orizonturi roşii, atrăgând atenţia

asupra ei chiar de pe copertă. într- adevăr, spionajul
statelor din tratatul de la Varşovia avea o misiune
specială în furtul de tehnologie pentru centrul impe-
rial. dar Pacepa a pus în fruntea listei românia, pe
când, în realitate, fruntaşele erau, în ordine, unga-
ria, Polonia, germania de est şi cehoslovacia.
curios că Pacepa a scos de pe listă ungaria, una din-
tre cele mai loialiste ţări din bloc, care, alături de
Polonia (cum a estimat national Intelligence estima-
tes), a comis cele mai multe hoţii tehnologice: „Pe
lângă insidioasa şi pe deplin incorecta includere a
româniei în acest grup, el a exclus în mod inexplica-
bil ungaria (o omisiune care apare în mod constant
în scrierile lui Pacepa)”. investigaţiile declanşate
sub administraţiile carter şi reagan au infirmat
acuzele defectorului. ronald reagan a subliniat că
românia era singurul partener din blocul sovietic
căruia i se putea transfera tehnologie militară cu
garanţia că aceasta nu va ajunge la Kremlin. docu-
mentaţia lui larry l. Watts este imbatabilă, în acest
sens. cercetările lui Viktor suvorov duc spre ace-
leaşi concluzii. singurul „caz” de furt tehnologic pe
care l- a comis românia a fost în favoarea franţei:
sticla de parbriz folosită de renault la automobilele
dacia!

Politica româniei în orientul Mijlociu, unică în
cadrul blocului, n- a scăpat nici ea de mistificările lui
Pacepa, care a scornit, între altele, aberaţia că Bucu-
reştiul a trimis 500 de agenţi în ţările islamice spre
a incita la antisemitism, fapt contrazis, mai târziu de
oficialii israelieni, care au mulţumit româniei pen-
tru capacitatea de mediere diplomatică. o veritabilă
ofensivă a dus Pacepa în vederea discreditării unor
personalităţi americane care îi primejduiau minciu-
nile şi care, în ochii lui, păcătuiau prin „pro- româ-
nism”. astfel, fostul ambasador al statelor unite la
Bucureşti între 1974- 1977, harry Barnes jr., a fost
acuzat de „naivitate” şi că ar fi transmis informaţii
secrete către securitatea lui ceauşescu. Şi asta fiin-
dcă el continua să recunoască şi să susţină politica
de independenţă a româniei faţă de Moscova: „altfel
spus, «naivul» Barnes era vizat fiindcă era bine
informat, bine anturat şi susţinea politicile româ-
neşti care serveau interesele americane.” astfel de
delaţiuni au continuat şi după 1980, deşi acuzaţiile
generalului „fuseseră infirmate în cadrul unor inves-
tigaţii separate efectuate de fBi şi de departamen-
tul de stat în timpul administraţiei carter, şi din
nou în urma unei anchete conduse sub mandatul lui
reagan.” eficienţa acuzaţiilor de acest fel şi a celor
privitoare la furtul de tehnologii s- a perpetuat fiin-
dcă informaţiile contrazicătoare erau clasificate.
unei „demascări” similare fusese supusă şi una din-
tre cele mai marcante personalităţi ale diplomaţiei

Theodor Codreanu
Răsplătirea „hicleniilor”

Traian Băsescu n- a putut decât
să- şi răsplătească susţinătorii, să

inventeze imaginea unui „preşedinte
jucător” sau să admită că sarcina

condamnării comunismului clasic i se
cuvine lui Vladimir Tismăneanu,

nicicum lui Paul Goma, iar pentru
asta l- a mai învrednicit, se zice, la
propunerea lui Patapievici, şi cu

Ordinul Naţional „Pentru Merit”, în
grad de Mare Cavaler.
Fireşte, cazul răsplătirii

„hiclenilor” nu este singular.

media pe naţionaliştii amorali sau
imorali. are trăiri nepatriotarde şi dă
drumul la cuvinte de la care profitorii
ştiu să se abţină. strică mult tonul dis-

cursului. se lasă pradă stridenţei. dă ocazia de a i se
imputa cuvântul şi a se trece peste adevărul său. de
ce n- o spune altfel? acuză ţara şi poporul şi trece,
deci, peste guverne. dar de unde emană ele, din
lună, nu din ţară şi popor? de la coadă la cap, numai
de rău, şi o spune, bineînţeles, în 1994, la cinci ani
după „schimbări”: „Pe scurt: o stare de greaţă – cu
vomă. răul e pe adânc – şi pe lat. românia reprezin-
tă un căcăţiş nu doar din punct de vedere geopolitic
– actual – ci în toate privinţele. este şi ea, acolo,
într- o listă a nefericiţilor – nu figurează în faţă – dar
nici ultima, ca să fie remarcată în vreun fel. / Mă tem
că naţia asta, naţiune şi a mea, umblă în patru labe,
fiindcă… trece apa peste ea – dar, umblând în patru
labe, naţia «atrage» asupra ei apa – care, altfel ar
trece prin altă parte…/ M- am legănat şi eu cu iluzii:
îmi închipuiam că răul are un început: instaurarea
comunismului… ”. constată că românii aplatizează
timpul istoric, trec deodată prin trecut, prezent, vii-
tor, fără conştiinţă de cauze şi efecte. e, pe cale de
consecinţă, la vedere, „sătul de românism”. de altfel,
primeşte în flux din românia doar veşti rele. se
descoperă apatrid. „eu n- am ţeară.” ar putea, dar
nu- i e- n fire s- o primească, să se lase primit. nu
aderă la lumea aceea a lui lasă- mă să te las. acolo,
tipul său nu are căutare. acolo, înţelege fără să cadă
la înţelegere, eroii sunt ignoraţi sau crezuţi nebuni.

dar nu se desprinde cu totul de ţară şi neam, de
neamul care face ţara, doar evită unele deprinderi,
care nu ajung înlocuite cu altele. târârea nu se
schimbă- n verticalizare. Marele viciu, deserviciu,
moral: „incapacitatea noastră, a românilor, de a rea-
liza tragicul, sacrificiul…”. Veche constatare. Veche
şi primejdioasă. în absenţa vocaţiei tragice, sacrifi-
ciale, aspiraţia poate lua, a şi luat, forme morbide.
goma e goma. el vrea, la comun, geniu patriotic,
geniu naţional şi popular. iar geniul, pentru goma,
nu este definibil în sensul lui noica, un individ
dintr- un milion, ca excepţie, nefiresc, el este – cu o
sintagmă etico- ontică, iată – „curajul normalităţii”.
e, recunoaşte, prezent şi la români, dar prea rar.
societatea românească îi apare egalizatoare. Şi spu-
nând aceasta se întoarce de unde plecase cu observa-
ţiile: o societate aplatiza(n)tă. îl doare românia, îl
doare şi Basarabia. Pe aceasta, în 1987, o vede igno-
rată de radio „europa liberă”, iar după decembrie
1989, vândută sau abandonată politic. 

e atent la natura şi relaţiile dintre doctrinele
politico- economice, judecate pe criteriul adevărului
despărţit de minciuna (di)simulării şi parţialităţii
lui. admite evidenţa unui neolegionarism ceauşist (8
oct. 1978), iar după sfârşitul acestui tip de regim
avertizează că „legionarii spun numai o parte din
adevăr”. recunoaşte nefasta eficienţă a comunismu -
lui: „comunismul le- a luat victimelor mintea”. dar şi
abila eficienţă a capitalismului: „de asta a supravie-
ţuit capitalismul comunismului: fiindcă el poate să
se autoregleze – comunismul ba, în el totul era regle-

mentat (nu: regulat, ca să zic aşa).” nici cu occiden-
tul democratic, lent, credul, nu este părtinitor. „Boii
de occidentali”, scrie „înjurăturnicul” la intrarea
ruşilor în Bosnia. 

în lumea autoreglată, deschisă, care- şi con-
struieşte ieşiri oportune, constată că exilul este,
după 35 de ani, înfrânt. exilat perpetuu, el găseşte
cu cale acum (11 februarie 1994) să se despartă de
opozanţii exilului (perpetuu): n. Breban, d. ţepe-
neag, e. simion, V. cristea, a. Buzura, a. Pleşu, n.
Manolescu, sorin dumitrescu şi… salman rushdie.
Prin r. Musil şi h. Broch, ca şi prin el însuşi, recu-
noaşte umilinţele exilului. dar şi rarele – cantitativ
şi calitativ vorbind – lui virtuţi. crede că doar exila-
tul (Musil) ajunge la revelarea unui înalt adevăr.
exilul nu alungă neînţelegerile în raporturile cu
istoria în mers variabil. un punct de atac pentru
polemist este memoria, selectivă şi vinovată, privind
(contra)revoluţia din ungaria anului 1956. goma îşi
aduce aminte, în 1996, după 40 de ani: „când îi piş-
casem pe memorialişti (i. Vianu, Matei călinescu,
Breban, Manolescu), le reproşam memoria selectivă
– în sensul că nu voiau să vorbească despre acest
moment, ruşinos pentru ei; or, ei chiar uitaseră!” Şi
memoria este o măsură a omului, ca fiinţă morală.
goma nu uită ce- i al lui şi ce nu aparţine altora.
idealul său: după faptă, răsplată. Principiul unei
lumi mitice. dar ce te faci – în plus: şi ca român – cu
un Mitică într- o lume mitică? r

F
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americane, averell harriman, fost ambasador la
Moscova, implementator al Planului Marshall, apoi
sprijinitor al diplomaţiei româneşti1 în negocierile de
la geneva din 1962, în privinţa laosului etc. Mode-
lul, acelaşi ca la Pacepa. atunci, defectorul sovietic
anatoli goliţân l- a acuzat pe harriman că fusese în
anii ’60 agent sovietic, reuşind să- l convingă de aşa
ceva pe james jesus angelton, şeful contrainforma-
ţiilor cia. Şi asta fiindcă harriman luase apărarea
românilor, lăudând independenţa faţă de Moscova.
inatacabil, harriman a mai fost supus unor tentati-
ve de recrutare KgB (la începutul anilor ’70), apoi în
1975, la iniţiativa personală a lui iuri andropov,
mentorul lui Pacepa.

sofistica dezinformării croită pe teoria androp-
viană a supravieţuirii comunismului în contextul în
care sistemul capitalist s- a dovedit mai viabil decât
economia centralizată prin dictatură a proletariatu-
lui (apoi prin dictaturi de tip personal), a culminat
cu perestroika gorbaciovistă care s- a văzut nevoită să
se „alchimizeze”, finalmente, în „anticomunism”,
devenit mană cerească pentru globalismul financiar
de tip cartel transnaţional, care domină azi tot mai
mult în economia centralizată, „neosocialist- neocon-
servatoare” din ue2. generalul rogojan a sesizat
paradoxul: „nu a existat moment în întreaga perioa-
dă a războiului rece în care KgB să nu se afle la ori-
ginea celor mai multe dintre mişcările de rezistenţă
anticomunistă, inclusiv a celor apărute în occident.
era mai simplu să le creeze şi să le controleze decât
să apară la iniţiativa altora şi să încerce ulterior
abordarea lor.” el dă exemplul fabricării unor „disi-
denţi” ca Vladimir tismăneanu, care aveau să se eri-
jeze în „neoconservatori”. aşa se autoprezintă liderii
din gds- ul postdecembrist, stipendiat de fundaţiile
soros care au avut un rol crucial şi- n reformele gor-
bacioviste. una dintre primele traduceri ale editurii
humanitas a fost cartea lui georges soros, pentru o
transformare a sistemului sovietic, punere în
doctrină- program a teoriei kaghebiste a lui iuri
andropov. 

după cum tismăneanu i- a adus supreme elogii
lui Pacepa, nici acesta nu s- a lăsat mai prejos.
numai că diletantismul în materie de ideologii i- a
jucat feste ca şi în mistificările din orizonturi roşii.
Pacepa susţine şi el teza că Vladimir tismăneanu a
evoluat către neoconservatorism, pe urmele
britanicului eric hobsbawn (1917- 2012), care ar fi la
originea neoconservatorismului american, după ce a
trecut prin partizanat comunist, cum ar rezulta din
cărţile the age of revolution:europe 1789- 1848
(1962) şi the age of extremes: the short twentieth
century, 1914- 1991 (1994). Ba chiar tismăneanu
însuşi ar fi întemeietorul variantei americane
neoconservatoare. Vorbind de funie în casa spânzu-
ratului, Pacepa regretă că eric hobsbawn a ţinut „să
devină şi un marxist profesionist, şi, marxiştii sunt,
prin definiţie, mincinoşi”3 şi, prin minciună, au ucis
115 milioane de oameni. foarte adevărat, dar Pace-
pa nu face decât să vorbească despre propriul mar-
xism şi al lui tismăneanu însuşi, metamorfozat în
„anticomunism”. exemplul evoluţiei lui eric hob-
sbawn este pe deplin asemănător cu al „defectorilor”
români în cauză. într- adevăr, eric hobsbawn a
intrat în Partidul comunist Britanic din 1936 (nes-
trăin fiind de recrutarea faimoşilor „apostoli de la
cambridge”) şi i- a rămas fidel până la moartea sur-
venită în 1993 (poate până atunci i- a rămas fidel,
fiindcă autorul a murit în 2012!), creând, culmea,
„neoconservatorismul”, în tulburătoare consonanţă
cu teoria stadială a lui andropov! Pacepa spune că şi
tismăneanu a fost în tinereţe comunist, numai că
s- ar fi despărţit definitiv de el, devenind „cel mai bun
expert în comunismul românesc şi unul dintre erudi-
ţii de vârf pe subiectul europei de est”. gura păcăto-
sului adevăr grăieşte: tismăneanu, fără îndoială,
este un expert în comunismul cu faţă „neoconserva-
toare”, marea lui performanţă fiind că l- a implemen-
tat şi în românia postdecembristă sub aceeaşi faţă
„anticomunistă”, cucerindu- l definitiv pe un preşe-
dinte precum traian Băsescu, cel care se crede om
politic de „dreapta”, luându- şi ca ideologi de sprijin
pe experţii din gds. dacă un ion iliescu se arătase
vulnerabil, nereuşind să parcurgă decât trei trepte
din testamentul lui iuri andropov, ca şi Mihail gor-
baciov, traian Băsescu a urcat şi pe versantul al
patrulea, impulsionat de ideologia gds, desigur,
„neoconservatoare”, deşi eticheta nu mai are nimic
de a face cu conservatismul lui titu Maiorescu, al lui
nicu filipescu sau al lui Mihai eminescu, cel din
urmă fiind supus de „neoconservatorii” actuali unei
prigoniri furibunde, numit fiind, prăpăstios, „cada-
vrul din debara”. aşa se explică trecerea spectacu-
loasă a lui traian Băsescu din sânul „criptocomunis-
mului” iliescian în cel gedesist, salt similar cu al ele-
vului kaghebist al lui iuri andropov, Vladimir Putin,
din gorbaciovism direct în „democraţia liberală”,
reînviind, în realitate, spiritul imperial ţaristo- stali-
nist. ceea ce recunoaşte şi Pacepa: „în 2000, unii
dintre foştii mei colegi din KgB au preluat Kremli-
nul şi au transformat rusia în prima dictatură a ser-
viciilor secrete din istorie. în timpul uniunii sovieti-
ce, KgB era un stat în stat. acum KgB este statul.”
să acceptăm: preşedintelui român nu i- a reuşit ceea

ce i- a reuşit kaghebistului Putin. traian Băsescu n- a
putut decât să- şi răsplătească susţinătorii, să inven-
teze imaginea unui „preşedinte jucător” sau să admi-
tă că sarcina condamnării comunismului clasic i se
cuvine lui Vladimir tismăneanu, nicicum lui Paul
goma, iar pentru asta l- a mai învrednicit, se zice, la
propunerea lui Patapievici, şi cu ordinul naţional
„Pentru Merit”, în grad de Mare cavaler. fireşte,
cazul răsplătirii „hiclenilor” nu este singular, altul
de notorietate fiind acordarea, lui lászló tökés, a
înaltului titlu ordinul naţional „steaua româniei”
pentru merite, inventate, în revoluţia din decem -
brie 1989. într- adevăr, politicienii români consoli-
dează irezistibil tradiţia adulării şi răsplătirii trădă-
torilor, de orice neam ar fi.

e momentul să disociem între felul cum statul
român postdecembrist a gratulat hicleniile „disiden-
ţilor” şi „defectorilor” de tip tismăneanu- Pacepa
prin raportare la modul cum au fost trataţi rezisten-
ţii adevăraţi ai regimului comunist, reperul emble-
matic fiind Paul goma. diferenţa sare în ochi de la
modul cum s- au opus aceştia politicii lui nicolae
ceauşescu: primii au boicotat politica externă a lui
ceauşescu, adică tocmai acea atitudine care marca
independenţa naţională împotriva spiritului komin-
ternist al Moscovei; goma a sancţionat, în schimb,
politica internă, antinaţională a comunismului de
care ceauşescu n- a putut să se debaraseze din pri-
cini foarte încurcate, dar, proprio motu, din cauza
dezastruosului cult al personalităţii care a atins cote
unice în blocul sovietic, comparabile cu ale lui stalin.
altfel spus, ceauşescu şi- a fost propriul său duşman,
cu consecinţe incalculabile pentru ţară, fiindcă toate
nefericirile trăite de populaţie au sfârşit prin a- l
transforma în ţap ispăşitor, printr- o „revoluţie” sân-
geroasă, dominată de mentalitatea precreştină a
răzbunătorilor de tip silviu Brucan care slujeau toc-
mai spiritul kominternist al Moscovei ateiste. de aici
alegerea zilei de crăciun pentru executarea ţapilor
ispăşitori, păcat contravenind flagrant cu duhul
creştin al poporului român. asemenea „viclenie” a
istoriei nu i- a scăpat nici lui larry l. Watts, care, în
interviul acordat lui nicolae Balint, la întrebarea de
ce nicolae ceauşescu a fost atât de „blocat”, fie dins-
pre Moscova, fie dinspre occident, a răspuns că
impasul a survenit după 1978, din cauza evidentei
nerespectări a drepturilor omului, când situaţia ţării
s- a deteriorat, încât „mulţi simţeau nevoia să
găsească un vinovat şi nişte cauze simple pentru un
fenomen complex. acesta este şi un fenomen comun
în întreaga lume. după ce trec printr- un dezastru
naţional, multe societăţi încearcă să simplifice
cauza, să învinovăţească un singur om, şi apoi să
meargă mai departe. este calea cea mai uşoară, de
obicei politică, dar care din punct de vedere istoric, e
rareori corectă.” 

în mod grăitor, goma a aderat, în 1968, la poli-
tica lui ceauşescu datorită naţionalismului său în
politica externă, care a însufleţit întreaga naţiune în
momentul invaziei în cehoslovacia, dar şi pentru
deschiderea culturală, care a înlesnit, după hibrida-
rea proletcultistă, resurecţia adevărului în
literatură şi artă. de aceea s- a spus că anul primă-
verii de la Praga a fost clipa astrală a carierei politi-
ce ceauşiste, clipă pe care Moscova n- o va ierta nicio-
dată. apoi, a urmat al doilea pariu istoric pe care
rezistenţi ca Paul goma se aşteptau să fie câştigat:
conferinţa de la helsinki, din 1975, pentru organiza-
rea căreia liderii comunişti din românia au depus un
efort remarcabil, căci hotărârile finale aveau darul
să consolideze politica naţională. ceea ce s- a numit
„coşul iii” al actului final se referea la respectarea
drepturilor omului, aspect faţă de care Moscova şi
loialiştii din tratatul de la Varşovia au făcut opozi-
ţie, sub pretext de amestec în treburile interne din
partea occidentului. interesant că nicolae
ceauşescu n- a făcut opoziţie faţă de „coşul iii”, dar,
curând, în politica internă, prevederile nu vor fi res-
pectate. este pricina din care rezistenţa lui goma se
va transforma în disidenţă, urmată de expulzarea
din ţară în 1978. acum, „disidenţii” născuţi pe filie-
ra Moscovei au părut că se întâlnesc cu rezistenţii
naţionali. diferenţa dintre ei se va vedea însă
curând. cei mai mulţi „disidenţi” anticomunişti vor
fi creaţia Moscovei, pe când rezistenţii au fost cei
îngrijoraţi de soarta naţiunii. între primii, Pacepa,
tismăneanu ş.a., între ceilalţi, Paul goma, nicolae
Breban, Virgil tănase, dumitru ţepeneag ş.a. nu e
doar o coincidenţă că plecarea lui tismăneanu în
america s- a produs în plină ascensiune a perestroi-
kăi, în 1987, când legenda neagră înfăşura tot mai
strâns politica lui ceauşescu şi românia.
defecţiunea lui tismăneanu s- a produs tot pe filieră
moscovită. el avea două surori născute în urss,
una dintre ele, rodica, fiind căsătorită cu un tonci-

lescu, inginer chimist, apropiat de elena ceauşeascu
şi „inspirator” al studiilor savantei. acordul plecării
în america pentru Vladimir tismăneanu a fost dat
pe căi oculte („pe firul scurt”), cum demonstrează
generalul rogojan, cu ajutorul intervenţiei unei prie-
tene a mamei lui Volodea, în urma căreia i s- a con-
fecţionat o fişă mincinoasă. drept recunoştinţă
pentru patria care- l stipendiase pe leon tisme-
neţchi, istoria bolşevismului în românia, în celebrul
raport tismăneanu, nu începe cu Săptămâna roşie
care a debutat la 28 iunie 1940, ci întregul text
demască naţional- comunismul ajuns pe culme cu
anii dictaturii lui ceauşescu, culpabilizând mai tot
ce ţinea de naţional, Biserica ortodoxă română, cul-
tura naţională etc. este punctul în care s- au despăr-
ţit apele între Vladimir tismăneanu şi Paul goma:
primul victorios în decembrie 1989, alături de gene-
ralul Pacepa şi de silviu Brucan, al doilea – margi-
nalizat şi demonizat cu etichetări tipic kominternis-
te. scrierile lui ion Mihai Pacepa şi ale lui Vladimir
tismăneanu diferă doar prin stil, unul nepriceput a
mistifica, rudimentar în elocvenţă, celălalt mai rafi-
nat, înarmat cu arsenalul cercetării ştiinţifice care
i- a permis a da impresia „adevărului istoric”
slujindu- se din frânturi de adevăruri la umbra căro-
ra minciuna a devenit credibilă în ochii neavizaţilor.
dacă scrierile lui Pacepa, pline de gafe, pot fi uşor
spulberate, ale lui tismăneanu sunt mai greu de
demontat din pricina faptului că a reuşit să devină,
ca altădată Mihail roller, istoricul oficial al
regimului traian Băsescu, după ce l- a curtat pe ion
iliescu, pe care l- a gratulat cu o carte de convorbiri4.
numai că america i- a propulsat pe cei doi în tabăra
câştigătoare a anului 1989 şi tot america le arată
impostura, prin istorici obiectivi precum larry l.
Watts sau prin voci lucide precum cea a universita-
rului român de peste ocean, istoricul Mircea Platon,
un conservator autentic, care, alături de gheorghe
fedorovici, ovidiu hurduzeu şi Paul gottfried (con-
servator american, profesor la elizabethtown
college, Pennsyilvania) nu- şi face iluzii cu privire la
mistificările „neoconservatorilor” care, corect, trebu-
iau să se recunoască neocomunişti de tradiţie troţ-
kistă. de ce Vladimir tismăneanu, ca şi Pacepa, este
în neputinţă de a scrie istorie obiectivă despre
români, ne- o spune Mircea Platon. Mai întâi, subli-
niază absurditatea autonumirii de neoconservator a
ideologului troţkist: „a fi om de dreapta înseamnă a
apăra un dat, o identitate.” or, aşa cum observă un
conservator autentic precum Paul gottfried5,
comentându- i cartea Fantasies of Salvation / Fan-
tasmele salvării6, Vladimir tismăneanu consideră
nu numai că românii nu au o identitate, dar că au şi
pierdut dreptul de a avea identitate naţională din
pricina „antisemitismului” lor tradiţional! într- un
eseu, cu titlu, grăitor, o fantomă bântuie românia:
Vladimir tismăneanu, publicat, mai întâi, în
„convorbiri literare”, apoi într- un volum semnat
împreună cu gheorghe fedorovici7, Mircea Platon
explică astfel inaptitudinea de istoric român a lui
tismăneanu: „la urma urmelor, dl. tismăneanu
continuă să facă ce a făcut tatăl domniei- sale, adică
să lupte cu mapa împotriva poporului român”. Şi:
„d- nul tismăneanu foloseşte discursul şi apucături-
le celor care au distrus românia. aşa a fost educat.
(…) de zeci de ani suntem siliţi, dacă nu acceptăm
corupţia sau ideologia comunistă, să o luăm de la
capăt, să murim, să plecăm, să tăcem, în vreme ce
urmaşii celor care au distrus şi distrug românia,
care seacă albiile de ape, dau lecţii de moralitate şi
ne învaţă cum să ne dezbărăm de strămoşi, de naţiu-
ne, de credinţă, de patrie, de cultura românească şi
de alte racile ale trecutului.” 

aproape în aceiaşi termeni se pronunţa Paul
goma. se dovedeşte că hicleniile istoriei, oricât de
bine ticluite, au un sfârşit pe măsură, indiferent cât
de bine regizate ar fi ele. aceasta va fi şi soarta
„defecţiunii eroice” a lui ion Mihai Pacepa şi a „disi-
denţei anticomuniste” a lui Vladimir tismăneanu. r

1 a se vedea W. averell harriman, recunoştin-
ţă pentru români, în Scrisori către editor, „the Was-
hington Post”, 12 septembrie 1972.

2 Pentru această situaţie aparent paradoxală, a
se vedea Paul anthony taylor, alexandra nied-
zwiecki, Matthias rath şi august Kowalczyk, rădă-
cinile naziste ale „Bruxelles ue”, 2012, ediţie inter-
net.

3 Vezi Vladimir tismăneanu: „Ciuma totalita-
ră: Ion mihai pacepa despre „diavolul în istorie”, în
„contributor.ro”, 11 iulie 2013.

4 marele şoc. din finalul unui secol scurt, ion
iliescu în dialog cu Vladimir tismăneanu, editura
enciclopedică, Bucureşti, 2004.

5 Paul gottfried, neoconii de la dunăre, trad.
în română, de Mircea Platon, postat pe takimag.com,
4 mai 2009.

6 Vladimir tismăneanu, Fantasmele salvării:
naţionalism, democraţie şi mit în europa postcomu-
nistă”, Princeton uP, 1998, Polirom, 1999.

7 Mircea Platon, gheorghe fedorovici, măsura
vremii: îndemn la normalitate, editura Predania,
Bucureşti, 2009.
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„Biografia e un roman ale cărui 
figuri sunt deja scrise”

este cel puţin ciudat (dar nu şi inexpli-
cabil) de ce Virgil tănase, un impor-
tant scriitor român, tratat reticent,
văzut acasă ca scriitor francez (de

oarece succes, totuşi), programatic marginalizat,
aşezat, cu o inaderenţă asumată, la „o margine de
drum” etc., continuă să fie ignorat. de o „discreţie
ţipătoare”, constata nicoleta sălcudeanu, cu o viaţă
plină de peripeţii, singuratic şi singular, refuzând
supuşenia sau tăcerea conformistă în faţa răului,
fără vocaţie militantistă (politică sau sindicală),
curajos, dar fără a îmbrăţişa civismul „de tranşee”,
sfidând dictatura prin gesturi de ecou şi refuzând,
deopotrivă, comandamentul est- etic al fostei „pape-
se” de la Paris sau zgomotosul „curaj” al anticomu-
niştilor în postcomunism, Virgil tănase nu e pe pla-
cul „vitrinierilor” culturali; nu a fost / nu este, aşa-
dar, „un exponat” împins în faţă, deşi meritele sale,
ca dizident şi scriitor, l- ar îndreptăţi, negreşit. dar
însuşi tănase îşi refuză excepţionalitatea destinului
şi vrea să ne convingă că revolta sa, în anii ceauşişti,
nu era decât o reacţie de om normal („infracţiune de

propagandă”, manifestări duşmănoase „în evoluţie”),
suportând consecinţele: dat afară din şcoală, faculta-
te, ţară şi chiar din viaţă (din fericire, tentativa a
eşuat!) după ce, în pragul abandonului, istovit de

atâtea potrivnicii, se dăduse „la fund”, complăcân -
du- se cu o viaţă „de cadavru”. nefiind în rând cu
lumea, a înţeles să- şi ducă luptele singur, căutând
gura de aer în plin totalitarism roşu. Şi mizând pe
creaţie, nu pe ceea ce e sortit perisabilului, fie el şi
spectaculos, trecând de la tinereştile exerciţii de stil
la viaţa adevărată a personajului- pivot, cu miză des-
tinală. după ’89, contemplând solidaritatea spartă şi
înverşunarea „fiarelor băştinaşe” în „anii vomitivi”,
nu face decât să inventarieze şirul dezbiruinţelor,
jigodenia, impostoriada noilor „iacobini”, ca reacţie
compensatorie la pasivismul de altădată. de unde,
inevitabil, „asimilarea (sa) greoaie” sau chiar
tăcerea, într- o „pace de mocirlă”, cum zice autorul,
cel care, prin leapşa pe murite (2011) ne face „părta-
şii unei epoci”. adevărat, mărturia protagonistului a
fost provocată şi cum el îşi propusese să trăiască
drept şi cinstit în mijlocul catastrofei, „se ţine cu din-
ţii” de faptele atestate. iese, din această colecţie de
evenimente cu deznodământ cunoscut, un „docu-
ment poliţist şi literar”, în care foşnesc agenţii. adică
un roman adevărat; întâmplările, uluitoare, par năs-
cocite, dar din hăţisul lor se încheagă traiectoria
unui „mort fără moarte” (romancier, regizor, bio-

graf), repudiind tocmai ficţiunea. rememorând anii
„foarte stalinişti”, ca elev „năuc”, schimbând liceele,
înverşunat împotriva porfesorilor şi apoi studenţia,
şi ea „cu gărgăuni”, împărţit între literatură şi muzi-
că, suportând – ca „ciumat” – îngrădirile, excluderea
din utM, dat afară din facultate (februarie 1966)
pentru „elucubraţii idealiste”, Virgil tănase traver-
sează, supravegheat, vâltorile istoriei într- o ţară- în-
chisoare (ca „apăsare continuă”). curios, „morala de
catastrofă”, lanţul de întâmplări i se par, cu ştiuta- i
modestie, doar o măruntă peripeţie, recunoscându- se
străin de idealurile revoluţionare. supravegherea ar
trăda, de fapt, respect, iar cenzura şi intenţiile
coruptive puteau fi, în contextul perfidei represiuni,
chiar „forme de stimă”, developând teama Puterii şi,
desigur, viciile congenitale ale sistemului. „eroul”
nostru, fără a recomanda eroismul suicidar are, însă,
principii mai durabile decât conjuncturile istorice; în
faţa porţilor închise (lumea occidentală fiind interzi-
să), opţiunile sale, aparent „greşite”, vor dobândi
peste ani, în lumina resemnificărilor, o cu totul altă
relevanţă.

Virgil tănase redevine student (în 1971, la
clasa de regie de teatru) şi, „neştiut”, se insinuează
la cenaclul labiş, printre aspiranţii literari, sub
veghea „prezidenţialului” eugen Barbu. Manuscri-
sul încredinţat editurii Cartea românească (portret
de om cosind în peisaj marin) fusese scos din plan,
zidul cenzurii, atmosfera crispată după „teze” sufo-
cau deja miniliberalizarea. rămânea, ca „fereastră
de libertate”, soluţia de a publica în străinătate; „oco-
lişul” se vroia doar o activitate literară, nicidecum
politică, în ochii acelor tineri care, scriind, vroiau să
se afirme fără a părăsi, neapărat, ţara. să amintim

că, prin 1967, Virgil tănase încropise un prim
roman, „o revărsare de emoţii”, de un interes arheo-
logic (zicea autocritic), scris „după ureche”. în récit
de voyage, roman destructurant, fără grija formei,
vădea apropieri (de la sine, precizează) cu moda nou-
lui roman; viaţa era înţeleasă ca o călătorie, nu inte-
resa anecdotica ci, pe urmele lui gide, destinul. dar
romanul, trimis clandestin în franţa, râvnit spaţiu
magmatic, a fost refuzat de cei de la minuit. o (posi-
bilă) lectură politică a favorizat blocajul, plus apar-
tenenţa la grupul „sediţios” al oniricilor, în microcos-
mosul literar bucureştean, deşi contestaţia lor se
înscria „în limitele esteticului”. neliniştitul Virgil
tănase pare convins şi azi că onirismul se prefigura-
se ca un manifest coerent, singurul curent literar din
ţările comuniste, denunţând „eşecul metafizic al şti-
inţei” şi realismul plat. or, mai degrabă, realismul,
credem, prin epidemia romanescă a „obsedantului
deceniu”, oferind cărţi căutate şi citite cu înfrigura-
re, îngrijora sistemul; chiar dacă acum sunt taxate
drept „inutile”, aparţinând unor autori „expiraţi”.
literatura grupului oniric, livrată sub eticheta eva-
zionismului era, totuşi, o ameninţare. iar d. ţepe-
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Adrian Dinu Rachieru
Virgil Tănase, un „duşman privilegiat”?

Este cel puţin ciudat (dar nu şi inex-
plicabil) de ce Virgil Tănase, un

important scriitor român, tratat reti-
cent, văzut acasă ca scriitor francez

(de oarece succes, totuşi), programatic
marginalizat, aşezat, cu o inaderenţă
asumată, la „o margine de drum” etc.,

continuă să fie ignorat.

virgil tănAse



neag, doctrinarul mişcării, va recunoaşte că un
roman început de V. tănase la iaşi, în 1975 şi înche-
iat, peste patru ani, la Veneţia (evenţia mihăescu,
tratatul dumneaei de călătorie exotică la ceasul
nunţii sale dintr- un secol revolut), tipărit, în 1982, la
Flammarion (sub alt titlu) şi la noi abia în 1996, ar
fi expresia onirismului consecvent, scriitura muzica-
lă fiind dusă „până la capăt”. isprăvile regizorale, la
iaşi şi reşiţa, cu ecouri la europa liberă i- au conso-
lidat rapid reputaţia de scandalagiu / disident, încât
„agentul” (literar) ţepe va constata, cu mărturisit
regret, că tănase devine un personaj social- politic,
această faimă dăunând scriitorului. Mai ales după
interviul publicat în revista les nouvelles littérai-
res, anunţând lumii că un scriitor cu căluşul în gură
vorbeşte, iscând alertă.

acest „pierde- vară” va fi trimis, în 4 ianuarie
1977, în franţa, „să moară de foame”, condus la gară
de Paul goma. nu- i va fi uşor nici la Paris, o fudulă
gară internaţională. sau o cafenea universală. aici,
în „sfârcul cultural al lumii” va fi portar (pentru a
supravieţui), va cunoaşte dura experienţă a exilului
(fărâmiţat, dezbinat), va deveni colaborator al editu-
rii Flammarion, îşi va da, în 1978, doctoratul cu Bar-
thes (în semiologie regizorală), va comenta, pentru
revista médias, cărţi „de idei”, ironizând – când e
cazul – şi autori celebri (printre „victime”, de pildă,
şi hélène carrère d’encausse, secretar perpetuu al
academiei franceze). culminând, desigur, cu pam-
fletul Sa majeste Ceaucescu Ier, roi communiste,
publicat în actuel (ianuarie 1982). a urmat, se ştie,
reacţia „organelor”. trimis în franţa pentru a- i lichi-
da, pe tănase şi goma, Matei haiducu (devenit Mat-
hieu forestier) se va preda serviciilor secrete france-
ze (dst), dezvăluind planul. dar „dispărut”, ascuns
(marea „păcăleală”), trecut prin întâmplări imprevi-
zibile, comentat abundent la europa liberă, antre-
nând o firească undă emoţională, Virgil tănase,
rememorând evenimentele din 1982, poate dezvălui,
oarecum detaşat, aflând el însuşi, retrospectiv, într- o
carte „biografică”, cum se alege destinul unui om.
înscenarea, beneficiind de „măsuri ferme şi ofensive”
ale celor de la direction de la Surveillance du terri-
toire, purtată cu discreţie, a stârnit – previzibil – agi-
taţie mediatică. refugiat în Bretagne, devenit
emmanuel floquet, Virgil tănase va provoca, din

belşug, încurcături şi scorneli. unde este Virgil
tănase?, se va întreba France- Soir. un mort fără
moarte, revenit spectaculos: Cette mort qui va et
vient et revient (Hachette, 1984), iată, în rezumat,
„afacerea tănase”, ca asasinat comandat, despre
care regizorul ionuţ teianu, în echipă cu liviu tofan
(coscenarist), „povesteşte” într- un film (tras la libra-

Film). de fapt, l’affaire tănase- Goma este şi subiec-
tul unei palpitante cărţi (a patra ipoteză, polirom,
2012), sub semnătura jurnalistului liviu tofan, cer-
cetând culisele operaţiunii, replică la un articol al lui
albert du roy (a treia ipoteză). s- ar părea că marea
miză ar fi fost reactivarea lui charles hernu, minis-
tru al apărării în acei ani: un încâlcit joc de oglinzi,
cu dosare „periate”, semnalând acrobaţiile securistu -
lui- dezertor, apărat de „birocraţii secretelor”.

cert e că tănase, încercuit de griji concrete
(teroarea chiriei, „apăsări administrative”, preocu-
pări de părinte etc.), constată că a fi scriitor nu e o
profesie care inspiră încredere. dar dincolo de poj-
ghiţa unor întâmplări, fie şi senzaţionale, rocambo-
leşti, el caută sensul unei vieţi; împletirea lor, spune
memorabil, capătă „gust de necesitate”. iar cauzele,
explică Virgil tănase într- o scrisoare către florica
courriol, „se înnoadă în profunzime”. un tănase

sobru, notarial, prin care adevărul (ocolind operele)
devine, fortificat prin mărturii, verosimil, poate fi
descoperit în seria de biografii de la Gallimard. în
colecţia Folio biographies, păstorită de gerard de
cortenze, a scris despre cehov, dostoievski, camus.
Şi, mai încoace, despre scriitorul- aviator saint- exupéry,
pe care- l descoperise, cu Vol de nuit, în anii liceeni,

în biblioteca tatălui, punând chiar în scenă le petit
prince, la teatrul le lucernaire (unde lucra din
1984). el desface, precum în Zoia (2003), ghemul
unui secol sumbru, radiografiind, sub spectrul catas-
trofelor istorice, destine, unele pilduitoare, altele în
derivă.

chiar dacă avem în Virgil tănase „un prozator
şi un eseist de prim ordin”, recunoştea eugen
simion, el rămâne, regretabil, aproape un necunos-
cut. cărţi trase în tiraje confidenţiale, un ins cople-
şit de vacarmul atâtor opozanţi întârziaţi şi guralivi,
întâmplări pe potriva unui roman poliţist, în care,
recunoştea, a nimerit „fără voie”. fostul „obiectiv”,
urmând lui ţepeneag în acţiunea disidentă,
bucurându- se de complicitatea lui Mitterand (cel
care, protejându- l, „l- a tras pe şfară” pe n. ceauşes-
cu), „soldat” al lui goma, cândva, rămas singur
pentru a- şi purta luptele, s- a vrut (doar) scriitor.
asta îi era menirea, afirmă răspicat şi repetat.
„slobozit” după ’89, s- a întors, printre primii, într- o
ţară în care nu putea rămâne şi a încercat, ocupând
felurite funcţii, să apere, în faţa tăvălugului globali-
zării, cultura română. alegând franţa „din raţiuni
estetice”, nu s- a rupt de ţară. spulberă mitologia exi-
lului, vrea să fie, prozastic, mereu altul, nu acceptă
prizonieratul unei formule. din „bucăţi de real”, dila-
tate oniric, aranjate halucinant, stoarce sensuri noi.
gălăţeanul Virgil tănase (n. 16 iulie 1945) este, în
ochii contraspionajului francez, un „visător simpa-
tic”, contrapus antipaticului goma. în ochii celor de
acasă, el rămâne, inerţial, un „duşman privilegiat”:
marginalizat, necunoscut, deloc bătăios în a- şi
impune vizibilitatea într- o epocă tulbure, amnezică,
în amorţire civică, cotropită de ceaţă axiologică,
devalorizând sau coborând în uitare gesturile cura-
joase, atât de rare, ale unor opozanţi ai defunctului
regim. Şi care, refuzând a supravieţui într- o „seră
ideologică”, dumirindu- se, au respins şi ortodoxia
internă, acea solidaritate iniţial explozivă, entuzias-
tă, uşor obedientă, patriotică, deci, salutând „des-
prinderea” de urss a noului lider, blocat, rapid, în
restalinizare.

ficţionar, iubind rescrierile, trăind – în
copilărie – cărţile şi continuându- le febril, prin plăs-
muiri, Virgil tănase îşi trasase drumul: va fi scriitor
oniric! Şi este, chiar dacă în istoria manolesciană nu
există! aventura onirismului se leagă, se ştie, de
numele şotronistului ţepe, recunoscut de Marin
Preda drept „papă a modernismului” (fireşte, la noi)
şi, indiscutabil, de poezia dimoviană, încercând „o
schimbare de macaz” a liricii, propunând „o alterna-
tivă la alternativă”, cum nota daniel cristea- ena-
che. Proclamând legislaţia visului, vădind ambiţii
pur estetice, onirismul a fost tolerat o vreme; dar ni
se pare excesiv a fi considerat, după Marian Victor
Buciu, o dogmă alternativă în plin socialism. ori-
cum, Virgil tănase rămâne un onirist pe cont pro-
priu. r
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Constantina Raveca Buleu
Doi poeţi clujeni
1. Ioan Milea

„ce înseamnă pentru mine haiku- ul?” – se
întreba echinoxistul ioan Milea în avanscena prime-
lor sale Fulguraţii, apărute în 2010 la editura
limes, iar răspunsul său alătura unei duble definiţii
poetice cu amplitudini conceptuale, aplicabile tradi -

ţi ei lirice japoneze („haiku- ul e mitul clipei golite de
timp. sau: haiku- ul e glasul cel mai suav al nimicu-
lui”), o artă poetică profund personală, în care fuzio-
nează minimalismul expresiei, smerenia creatorului
şi virtuţile armonizatoare ale creaţiei: „pentru mine,
care nu sunt un haijin, ci un simplu haikofil, micul
poem e promisiunea de a putea regăsi, prin sclipătul
unei intuiţii minimal exprimate, acel profund şi tai-
nic echilibru între tăcere şi cuvânt, pe care poezia
vremii noastre pare a- l fi pierdut”. formula concen-
trată a acestui echilibru reapare ca o virtuală
definiţie conceptual- lirică în Fulguraţiile secunde,
tipărite în 2012 de editura eikon (tot din cluj), unde
micile poeme reprezintă, „poate” – precizează auto-
rul – „fulgurante momente de trezie mirată, punţi pe
care, străbătându- le, tăcerea de dinainte de cuvânt
ajunge la tăcerea de după cuvânt”. 

în a treia secvenţă a Fulguraţiilor, apărute în
2013 la aceeaşi editură care lansa şi primul volum,
rafinamentul acestei arte poetice este încapsulat în
cel dintâi haiku, reprodus pe coperta a patra –
„reclamă: cioplim, / şlefuim, de dă domnul, / fulge-
re mici.” –, promisiune încremenită a imaginii sime-
trice în ordinea creaţiei lirice, surprinsă în ultimul
poem – „Până şi- un fulger, / de- l prinzi, se cuvine /
cioplit, şlefuit”. între ele sunt paginate tripticuri de
cuvinte stilizate în imagini, sentimente şi amintiri,
închise în forma fixă a haiku- ului, dar deschise ori-
cărui gând şi oricărei experienţe, demonstrând vali-
ditatea de materie lirică a universului trăit şi filtrat
de sensibilitatea poetului, susţinută cu titlu impera-
tiv şi în poemul final, amintit mai sus.

astfel, „dimineaţă. te uiţi / cum privirea /
leagă lucru de lucru” poate echivala cu înregistrarea
ca din afară a unei stări inerţiale, dar, la fel de bine,
poate semnala înlănţuirea lirică a lucrurilor care cad
sub privirea- trăirea- cuvântul poetului, a instanţei
care le transformă apoi ludic sub imperiul unui
imaginar secvenţial riguros stilizat. flori, fluturi,
păsări, amintiri, oameni, oraşe (mai cu seamă, clu-
jul), drame lingvistice, secvenţe cotidiene, frânturi
de istorie traumatică sau aparent neutră intră fără
discriminare într- un tablou liric mai degrabă para-
doxal, trasat de liniile minimaliste ale formei şi colo-
rat de varietatea infinită a trăirilor asiociative. dis-
poziţia jucăuşă care generează poeme precum:
„lângă un gard / păzeşte- nflorindă / rosa canina.”;
„nu ştiu ce flori / aş putea să- ţi ofer. / Poeziole?”; „un
sens giratoriu / învârte maşini. / sau invers.” face
parte din acelaşi univers cu tristeţea difuză dintr- un
triptic consacrat istoriei şi timpului – „Măcar porum-
beii / să fi ieşi cu bine / din comunism.”; „trecea o
pisică / din grădina de ieri / în parcarea de azi.”; „un

bătrânel / în parc îşi priveşte / umbra rărită.” –, cu
dependenţa somatică a „fulguraţiilor” de profilul
anotimpurilor – „iunie. Vin / acum fulguraţii / arte-
ziene.” – sau cu amestecul de melancolie şi ironie
fină din construcţia ludică: „se uscară discret / dis-
cret dăruitele / narcisses des poètes.”, în proximitatea
simbolică a căreia găsim şi încărcătura autoreferen-
ţială a versurilor: „scrie stiloul: / în orice cerneală- i /
un pic de cenuşă.” 

de altfel, revenirea obsesivă la implicaţiile
creaţiei lirice, la contextul şi la provocările reprezen-
tate de sintetizarea în şaptesprezece silabe a lucru-
rilor şi evenimentelor unui univers centrat poetic,
traversează volumul lui ioan Milea, după cum o
dovedesc şi versurile: „ce treabă? s- aduni / într- o
fulguraţie / revărsatul zorilor.”; „ce faceţi voi, /
haiku- uri? înviitorim / o clipă.”; „Poemul umil / se
întoarce acasă / din parodia- i.”; „Marcel Mureşeanu:
/ «să fulgurăm împreună!» / să fulgurăm!”;
„Muşcata- nflorită / face deodată / din noem poem.”;
„unde se ating / expresia cu impresia / aştept.”

în sfera imponderabilă a creării haiku- ului,
simţul nuanţelor guvernează fiecare reflecţie şi fie-
care segment de imagine, generând ingenioase jocuri
logice – „fiecare copil / bate mingea la fel: / irepeta-
bil.” – şi surprinzătoare observaţii de colorist naiv –
„norii cei negri / deseori se destramă / în ploi cenu-
şii.” –, guvernate de satisfacţia temperată a rafinării
lirice – „totuşi te bucură / cuvântul / trădalnic.”
seriozitatea atitudinală şi profunzimea reflecţiei
alternează în acest volum cu subtilitatea ironiei şi cu
instinctul ludic, canalizate deseori într- un gest de
amortizare a negativităţilor experienţei: „Porc. Pur-
cel. Purceluş. / Până la urmă / l- am iertat.” sau:
„spleen. la tV / ştiri pun la cale / evenimente.” este
o atitudine compatibilă cu instinctul soteriologic al
întregii creaţii lirice a unui „culegător de fulgere
mici” – potrivit esenţializării profesional- identitare
din Fulguraţii III –, care la întrebarea: „tot cauţi să
vindeci / fracturi cu simboluri?”, răspunde: „tot.”

2. Hanna Bota
un orient de un alt tip, eliberat de formal,

trăit ca experiment antropologic şi ca expansivitate
spirituală găsim în poeme hindice, volumul hannei
Bota, apărut în 2013 la editura limes, dublu liric al
romanului dansând pe Gange, cu care autoarea
împărtăşeşte ideea de questă personală desfăşurată
în spaţii exotice, în civilizaţii ce contrariază funda-
mental paradigma de origine a poetei, dar în care
aceasta se încăpăţânează să găsească zone de con-

tact cu cele de la noi, descifrabile la capătul nesfâr-
şitelor întrebări şi compatibile cu necesitatea desco-
peririi de sine. 

episod al unei iniţieri virtual infinite, india
hannei Bota apare ca o necesitate visată, mai mult
chiar, proiectată în visul- planul divinităţii, generată
de promisiunea unui perimetru încărcat de spiritua-
litate: „aş vrea să merg de mână cu dumnezeu / prin-
tre ierburi arse / de secetă / să umblu desculţă pe

apele gangelui / nu râde hindu / nopţile trecute
te- am văzut zâmbind / ştiai dinainte / că nu voi
dormi / tocmai îţi împlineai visul ştiindu- mă lângă
tine / deşi apucasem să- ţi promit că / vreau să mer-
gem de mână prin / incredibila ta ţară tangentă cu
nirvana / şi chiar mă întreb / oare nu- ţi pasă de sfâ-
şierea mea?”. surprinzător însă, contactul cu univer-
sul visat nu aduce o imediată cufundare în noutatea
experienţei intelectual- spirituale, ci o abordare com-
parativă, profund ancorată în iconografia culturală
occidentală, transcrisă în termeni intertextuali, ca
respiro necesar în procesul descoperirii „ochiului al
treilea / ca o promisiune de înţelegere”: „atunci am
dat de mâna ta / era ca / palma bătrânului hemin-
gway roasă de funiile / ce ţineau peştele uriaş / pro-
misiune pierdută la mal / ca mâna lui pavese scriind
texte de care să- şi / îndrăgostească cititorii ca apoi cu
aceeaşi mână / să se spânzure / promisiune pierdută
la mal / ca mâna lui umberto eco aranjându- şi oche-
larii imenşi / demodaţi…”. 

alimentată de anxietatea stingerii ochiului
spiritual („mi- e teamă de orbire / e singura fobie ce- o
port în oasele- mi sure / când nici nu ştii că nu vezi
[…] de murirea ochiului mi- e teamă / nu- i de mirare
/ trăiesc printre orbi fără bastoane…”), fervoarea
descoperirii de sine prin imersarea într- o alteritate
cultural- spirituală netă ia forma unei lupte interioa-
re de dimensiuni epopeice: „călare pe elefanţi străbă-
team alpii războaielor / noastre/ nu voiam să te
înving / doamne / focurile din new delhi / m- au
răsluminat descoperindu- mi credinţa / printre bar-
bari […] călare pe elefanţi străbăteam europa /
într- un război cu mine însămi / şi- ai ridicat steagul
izbândei peste citadela ce sunt”. dihotomia cultura-
lă, echivalentă cu identitatea scindată a eului liric,
reiterată în imagini şi experienţe- pereche (precum
cele versficate în amendă), se perpetuează simbiotic
într- un poem precum indo- europa: „ţine- mă în
îmbrăţişare / mai strâns ţine- mă / aş putea să scap
din strânsoare şi să / răsar ca shiva al vostru
dansând cu o mie de braţe / şi n- aş mai şti cine e în
templu / să mă ascund ca în povestea noastră –
manole în mănăstire / înzidind pe ana degeaba / noi
doi înviaţi în aceeaşi cuşcă ferecată / tu hindu şi eu
europa”.

constatarea deşertăciunii oricăror ambiţii de a
construi material sfârşeşte pedagogic în lecţia iubirii
ca unic pivot de eternitate în despre timp, şi ca unică
rugăciune adresată divinităţii în iubeşte- mă. negati-
vul ei ţine de o entitate omisă, aproximabilă contex-
tual şi antitetic: „iubirea ta e în grevă / în prag de
apocalipsă / fără să ştii că este singura monedă de
schimb folosită în indii”. însă lecţia iubirii şi impul-

sul renunţării la ştiinţa
acumulată, la raţiune chiar,
în favoarea spiritualului, a
iluminării, nu anulează
identitatea culturală primă,
occidentală, mai ales am -
prenta ei lirică: „sunt mo -
mente / crede- mă / sunt mo -
mente când îmi doresc să
fiu doar carne şi sânge –
fără de raţiune / şi fără pu -
hoiul de gânduri / blaga al
nostru a împletit nestrivite-
le corole cu goruni / nichita
şi- a zburat ideile şi necuvin-
tele / blandiana ploile…”.

filtrarea lirică a expe-
rienţei indiene rămâne, în -
să, doar o secvenţă a dru-
mului către sine din volum,
nu o ancorare definitivă în
spiritualitatea circumscrisă
de ea, ceea ce face din liber-
tate o condiţie necesară: „să
nu mă închizi în cutia ta /
hindu / mi- s aripile lungi /
le- ai frânge şi zborul s- ar
opri…”. ca şi india sau, odi-
nioară, Vanuatu (spaţiu

privilegiat de un dublet literar mai de mult al autoa-
rei), destinaţiile exotice ale unor potenţiale călătorii
răspund unui impuls cu virtuţi identitare: „atunci
am iubit gările şi mai mult pentru că / în ele se
ascundea plecarea / plecarea şi schimbarea / esenţa
mea de a fi”. în codificarea hannei Bota, schimbarea
înseamnă cunoaştere, iar cunoaşterea duce înspre
iluminare. r

Filtrarea lirică a experienţei indiene
rămâne, însă, doar o secvenţă a

drumului către sine din volum, nu o
ancorare definitivă în spiritualitatea
circumscrisă de ea, ceea ce face din

libertate o condiţie necesară.
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Ţara Ca Şi Când

de aproape un sfert de veac trăim în ţara ca
Şi când: 

ca şi când pe aceste meleaguri s- ar fi întâm-
plat o revoluţie sau ceva asemănător; 

ca şi când societatea noastră ar fi optat pentru
democraţie (mai recent, ca şi când cei 20 de ani pre-
conizaţi de silviu Brucan ca absolut necesari pentru
implementarea sa în românia ar fi expirat şi dânşii); 

ca şi când am fi membri cu drepturi depline ai
uniunii europene şi ai nato; 

ca şi cum pluripartitismul ar fi adus pe eşi-
chierul politic autohton câteva formaţiuni politice
veritabile, preocupate cât de cât măcar de ceea ce se
cheamă interes naţional, iar nu câteva găşti de afa-
cerişti veroşi, puşi pe pricopseală, lipsiţi de cel mai
elementar bun simţ civic, care au furat tot ce se
putea fura şi încă ceva pe deasupra, bătându- şi joc
fără milă de aşteptările unui popor uşor de prostit la
alegeri şi de ignorat începând de- a doua zi după ce
votul escrocat sau măsluit a fost depus în urnele
murdare; 

ca şi când în vocabularul limbii române ar
exista cuvântul justiţie, iar el ar mai semnifica şi
altceva decât comandă politică executată cu prompti-
tudine de un corp al magistraţilor împuternicit de
legislativ să- şi atribuie salarii pentru care calificati-
ve ca: neruşinat, obscen, revoltător reprezintă duioa-
se eufemisme; 

ca şi când, în ultimii zece ani, în fruntea ţării
s- ar afla un preşedinte şi un prim- ministru, iar nu
două sau mai multe chivuţe masculine care se spur-
că peste gard cu vorbe de ocară culese de la paran-
ghelii culturale organizate periodic în ferentari;

ca şi când am trăi într- un stat laic cu toate că
raportul numeric dintre şcolile şi bisericile din
românia n- ar fi ajuns la un stupefiant 1/6 (în cifre
absolute, cca 3.000/cca 18.000);

ca şi când românii ar fi încheiat cu divinitatea
un pact de imunitate generală şi totală vizavi de
toate bolile din lume astfel încât guvernele îşi pot
permite liniştite să lase sănătatea populaţiei în plata
domnului;

ca şi când etc., etc., etc. …
am realizat încă o dată – a câta oară? – că

lucrurile stau astfel, iar uneori chiar mai rău, într- o
împrejurare recentă şi oarecum neaşteptată. în ulti-
ma decadă a lunii aprilie am participat, alături de
câteva zeci de camarazi de breaslă literară, la a iV- a
ediţie a colocviului naţional de critică organizat de
secţia de profil a uniunii scriitorilor. tema – gene-

roasă: Gustul criticii – gustul publicului; prezenţa –
selectă; comunicările şi discuţiile – interesante spre
pasionante; atmosfera – plăcută, colegială; rezultate-
le reuniunii – fructuoase. aş putea pentru ca să zic
că totul risca să alunece către superlativ dacă: 1.
falanga tânără a criticii noastre literare ar fi fost mai
convingător reprezentată numeric; 2. timpul rezer-
vat dezbaterii, dialogului viu între participanţi ar fi
fost mai amplu. dar se ştie că nimeni şi nimic nu- i
perfect; doar perfectibil…

unde este, în atare condiţii, problema şi legă-
tura cu cele semnalate în prima parte a articolului?
Păi, sunt – şi legătura şi, mai cu seamă, problema.
lăsăm la o parte chestiunea privitoare la gustul cri-
ticii: de la immanuel Kant şi a sa proportionierte
stimmung (atmosferă proporţională, într- o traducere
brutală) care stă la baza judecăţii de gust, care este
oarecum echivalentă cu judecata estetică, până la, să
spunem, răzvan Voncu sau adrian g. romila, care
au glosat doct pe marginea conceptului, s- au spus
destule lucruri pe cât de adevărate, pe atât de inteli-
gente şi subtile. aşijderea şi despre gustul publicu-
lui. 

or, aici e aici, după părerea mea. ascultându- i
pe preopinenţi cum combăteau de zor, cu aplomb şi
aplicaţiune pe seama celor presupuse de sintagma în
cauză, inclusiv în zilele noastre, m- am trezit la un
moment dat interogându- mă cu glas tare în pilda
dramaturgului de ocazie: păi… despre ce vorbim noi
aici, domnule? care gust? care public? în condiţiile
în care tirajul mediu al cărţilor publicate în românia
contemporană este de 200- 250 de exemplare, dintre
care 30 revin de drept autorului, iar vreo 50 editurii,
ce fel de public este acesta care reprezintă doar un
infim 0,00001 din populaţia ţării şi cam tot atât din
numărul cetăţenilor săi cu drept de vot? Şi mergând
mai departe, despre ce fel de gust al acestui public
insignifiant spre inexistent este vorba în propoziţia
amăgirii noastre multilateral expandate?

la colocviul naţional de critică, Bucureşti
2014, nişte oameni normali, uniţi în cuget şi- n simţi-
re culturală, au aşezat pe ordinea zilei şi au dezbă-
tut câteva cestiuni arzătoare, cum ar fi, de exemplu,
aceea privind gustul publicului, ca şi când ar fi trăit
într- o ţară normală, în care logica elementară,
semantica curentă şi realitatea se suprapun în chip
firesc. nu se suprapun, iar ceea ce rezultă din aceas-
tă nepotrivire de caracter se numeşte absurd. Pe
care nu se ştie dacă l- am inventat noi, românii, dar
pe care, cu certitudine, îl cultivăm astăzi cu râvnă,
talent şi perseverenţă.

M.R.U. = M.R.U. Fără rest…

când vezi un articol cu titlu alegeri europene
nici nu te înfiori de curiozitate, nici nu intri în fibri-
laţie intelectuală ori cetăţenească, dornic să afli
numaidecât ce revelaţii îţi rezervă conţinutul său de
idei şi sentimente electoral- continentale. când însă
articolul poartă semnătura lui andrei Pleşu iar
revista care- l găzduieşte este dilema veche (nr.
533/1- 7 mai a.c.) lucrurile se schimbă oarecum, ori-
zontul de aşteptare al cititorului gonflându- se cores-
punzător.

sigur, entuziasmul se mai temperează uşor
când încă de la început ţi se livrează o aserţiune
mălăiaţă de genul: „apartenenţa la ue ţine de iden-
titatea noastră tradiţională” (pardon?). treci însă
mai departe convins că merită efortul: andrei Pleşu
e un autor fermecător, echilibrat, din al cărui scris
poporul român poate desprinde îndreptări de minte
şi poveţe inestimabile. din articolul menţionat,
poporul în cauză află că „idealmente, un candidat
dezirabil este un ins cu experienţă politică verificată,
bine instruit în materie de practici comunitare, com-
petent pe domeniul său la nivel european, vorbitor a
cel puţin două limbi de circulaţie internaţională, în
afara celei materne. el trebuie, de asemenea, să fie
«reprezentativ». Cu alte cuvinte – să nu facă de râs,
prin stil, maniere şi idei, ţara în numele căreia vor-
beşte.” just!

în continuare, vorbind despre listele propuse
de partide, te- ai aştepta ca autorul să ne explice cum
se potrivesc candidaţii cu criteriile. ţeapă! ni se
explică, viceversa, cum nu se potrivesc. Mă rog, bine
şi- aşa… 

aflăm astfel pe cine nu ar şi nu va vota domnul
Pleşu la alegerile europene şi de ce. în primul rând,
pe anonimi şi necunoscuţi, oameni de care dl a. P.
n- a auzit în viaţa lui, publică sau privată. apoi, pe
cei despre care aude prea des, fiind ei excesiv preocu-
paţi de politica internă dizgraţioasă. alte categorii
de indezirabili: agramaţii (dl. Pleşu se exprimă olea-
că mai academic…), nevestele (soţiile soţilor lor, cum
ar veni…), top- modelele (exagerez eu puţin…), tova-
răşii de drum, prietenii şi prietenele, inadecvaţii
plini de tenacitate şi aşa mai departe, cu avânt şi
responsabilitate. Văzând toate astea, nu poţi să zici
alta decât: cum le zice dumnealui, bobocilor, mai rar
cineva!

numai că dl. Pleşu face greşeala să- şi şi exem-
plifice idiosincraziile: cătălin ivan, ecaterina
andronescu (apropiată, într- un aparteu cam grobian
şi impardonabil, de lina ciobanu şi aneta spornic),
corina creţu, doamna grapini, ramona Mănescu,
Mircea diaconu, damian drăghici, c. Buşoi, M.- j.
Marinescu… toţi, dar absolut toţi de pe aceeaşi
parte a baricadei politice! ca să vezi coincidenţă!
sau ca să- l mai cităm o dată pe nenea iancu: „Ciudat
lucru, ce- i drept… Cum s- a- ntâmplat!… al dracu-
lui!… ”.

curat al dracului!

P. s. singurul candidat căruia andrei Pleşu
i- ar da votul cu dragă inimă se numeşte Mihai răz-
van ungureanu. dacă aţi căzut cumva pe spate de
uimire, vă rog eu respectuos să vă reveniţi: este
vorba chiar despre domnul Mihai răzvan ungurea-
nu…

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

• dna- ul este o instituţie democratică, alcătui-
tă din procurori democratici, care întocmesc dosare
juridice pe care le înaintează judecătorilor indepen-
denţi în vederea emiterii unor hotărâri care, uneori,
devin definitive şi executorii. ăsta e circuitul, cu el
defilăm, indiferent că suntem magistraţi sau justi-
ţiabili, după norocul fiecăruia. sau, cel puţin, acesta
era circuitul până mai deunăzi, când unor tovarăşi
procurori li s- a exacerbat subit deontologia, dând în
clocot până peste marginile competenţei pe care le- o
conferă legea. Punctual: nemulţumiţi de decizia
luată de un judecător căruia îi intrase prea mult în
cap că e inamovibil şi de nimeni nu depandă, nişte
procurori de la dna l- au reclamat pe respectivul la
organe (recte, la csM) pentru vina de a fi dat un alt
verdict decât acela cerut în mod expres de infailibilii
administratori de cătuşe. uite- aşa, scurt şi cuprinză-
tor ca un mandat de arestare pentru 30 de zile calen-
daristice. ce separaţie a puterii judecătoreşti de
altele, ce respect pentru calitatea de magistrat, ce
independenţă a actului juridic? Poveşti şi basme,
ghicitori, eresuri şi alte gulgute folclorice!

de aici, cu mintea mea proastă de femeie (citat
din ion creangă, nu vă grăbiţi să mă acuzaţi de dis-
criminare!) eu înţeleg că unii procurori dna se cred
mai tari decât judecătorii, decât constituţia româ-
niei şi decât Vladimir Kliciko (pugilistul, nu politi-
cianul) luaţi la un loc?! dăunătoare şi periculoasă
credinţă. Pentru noi, nu pentru ei!.

• cât de guguştiuc poţi să fii pentru a achiziţio-
na din străinătate nu ştiu ce şi câte echipamente
(trenuri sau vagoane) de metrou, fără a te asigura că
ele sunt compatibile cu liniile existente în reţeaua
bucureşteană? nu ştim răspunsul; ştim doar că
unele sunt cu vreo 10 centimetri mai late decât alte-
le. la scară cosmică, nu contează. la scară de
metrou, costă.

• nici o masă fără peşte, nici un palmares al
Premiilor uniter fără Victor rebengiuc & familia.
nu că ar fi nemeritate, dar vorba latinului: est
modus in rebus. (traducere pentru membrii juriului:
este o măsură în toate…) r

Gelu Negrea
Păi… despre ce vorbim 
noi aici, domnule?

n Rondul de zi Singurul candidat căruia Andrei
Pleşu i- ar da votul cu dragă inimă se
numeşte Mihai Răzvan Ungureanu.
Dacă aţi căzut cumva pe spate de
uimire, vă rog eu respectuos să vă
reveniţi: este vorba chiar despre

domnul Mihai Răzvan Ungureanu…
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cuvântul „revizionism” încă trezeşte în
românia angoase, chiar mai mult
decât în vremea lui caragiale, dar, din
fericire, mai puţin decât în anii ’50,

când o interpretare politică greşită putea fi fatală.
înlocuirea viziunii monoculare cu multi- perspecti-
vismul a marcat însă intrarea în modernitate, nu
numai în artă, cu legile perspectivei, dar şi în astro-
nomie, prin coordonatele polare, sau în politică, prin
relativismul raţiunii instrumentale. să îndrăzneşti
să ştii, să descoperi adevărul după întunecatele
decenii de demonie politică e un act de curaj, dar şi
unica şansă de a parveni la adevăr şi justiţie. în ape
tulburi, se pot impune falsul şi impostura, cum ar fi
ţintuirea la stâlpul infamiei,
de către foştii persecutori, a
fostelor victime – torturate,
urmărite tot restul vieţii,
interzise în spaţiul public,
cunoscute atunci ca dizidenţi.
Pentru a distinge însă între
un denunţ soldat cu moarte şi
o declaraţie impusă de un
regim totalitar, care pretindea
cetăţeanului, precum biserica
evului Mediu, să i se mărturi-
sească în tot ceea ce făcea sau
gândea, e nevoie de un filosof
precum Michel foucault. Pen-
tru a sesiza barbaria din prac-
ticile de „igienizare socială”,
de genul sterilizare şi depor-
tare, e nevoie de o scriitoare
precum Virginia Woolf. să- l
aperi pe funcţionarul Peter
Pett, un fel de acarul Păun,
învinuit de dezastrul flotei
engleze din anul 1667, atri-
buind răspunderea guvernu-
lui, e nevoie de un mare poet
angajat politic în războiul
civil, precum andrew Mar-
vell. filosofia critică, creaţie a
Şcolii de la frankfurt, al cărei
scop este să conştientizeze o
societate de felul în care e
manipulată de putere, dobân-
deşte în paginile publicistice
ale marilor noştri scriitori contemporani care au
cunoscut dictatura – nicolae Breban, d.r. Popescu,
augustin Buzura – accente virulente, pamfletare.
abordate de autori din tânăra generaţie, precum
politologul Viorella Manolache, temele criticii socia-
le sunt tratate cu detaşare, impresia de obiectivitate
venind şi din schimbarea frecventă a punctului de
vedere, cu multe trimiteri bibliografice, într- un fel de
exercţiu husserlian al variaţiei fenomenologice.
emoţionalitatea omului revoltat, prins în magma
viului, a lăsat loc spiritului analitic, curiozităţii
omului de ştiinţă şi arheologului neimplicat al
cunoaşterii. de sub avalanşa de contexte discursive
răzbat însă faţete noi, cel puţin pentru publicul larg,
de natură să revizuiască istoria recentă a româniei
şi a angrenajului de idei şi politici internaţionale din
care a făcut parte.

titlurile cărţilor publicate de Viorella
Manolache într- un răstimp scurt, de un deceniu,
sunt definitorii pentru modernitatea viziunii unei
minţi mobile şi erudite care se mişcă lejer, cu maxim
de informaţie şi minim de text într- o vastă arie inter-
disciplinară. obiectul de studiu e plasat într- un
câmp de energii socio- politice şi perceput în deveni-
re. ar putea spune, precum Montaigne: „eu descriu
trecerea”: Cecitatea politică între sindrom ereditar şi
faza lungă a maşinismului, elita politică româneas-
că: între deconstrucţia comunismului şi reconstrucţia
democraţiei, elite în marş, Centru şi margine la
marea mediterană. Filosofie politică şi realitate
Internaţională… ne- au reţinut în mod deosebit
atenţia două dintre ele: dinamica modelului euro-
pean asupra localismului creator în epoca „moder-
nismului ofensiv” (prima jumătate a secolului XX)
(editura techno, sibiu 2011) şi cea mai recentă,
repere teoretice în biopolitică (editura institutului
de Ştiinţe Politice şi relaţii internaţionale, 2013). 

opoziţia „model european”/ „localism creator”
anticipează şi rezumă argumentaţia primului vo -

lum: prima jumătate a secolului trecut a fost scena
confruntării dintre tradiţionalişti şi europenişti,
ambele tabere acceptând statutul marginal al româ-
niei în concertul european şi diferind doar în proiec-
te. cei dintâi se temeau de sentimentul de alienare
pe care l- ar fi putut produce vidarea de conţinut a
ordinii culturale tradiţionale, în vreme ce avocaţii
modernizării prin emulaţie îşi însuşeau, fie princi-
piul legii imitaţiei teoretizat de gabriel de tarde
(lovinescu), fie modelul social modern, paneuro -
pean, pe care rădulescu- Motru şi- l însuşise, proba-
bil, de la profesorul său, Wilhelm Wundt, susţinător
al lui Bismark. o a treia cale pare să fi fost intuită
de al. dima, care propusese „localismul creator” ca

pe o formă de „resurecţie a
secundarului”, aflată în rela-
ţie integratoare, nu antago-
nistă faţă de centru. Margina-
litatea e „revendicată ideolo-
gic ca outsider tipologic ce
supravieţuieşte historiei,
fagocitând- o” (56).

„ideea europeană”, titlul
dat revistei sale de direcţie,
era pentru constantin rădu -
lescu- Motru modul de articu-
lare a culturii ca formă emer-
gentă a unei ordini la care
contribuiau toate popoarele de
pe continent. dezamăgit că
românilor le lipsea „sufletul
instituţional”, el încerca să le
insufle sentimentul de iden -
titate pe care fiecare naţie ţi- l
construieşte prin ordinea
artefactelor (forma supremă
de reificare a psihologiei colec-
tive în etica lui Wundt), care
este, de fiecare dată, locală,
fără implicaţii valorice. tre-
buie spus că modelul euro-
pean era repus în discuţie la
sfârşitul secolului al xix- lea,
odată cu schimbarea hegemo-
niei: independenţa faţă de
turci şi alianţa cu o dinastie
germană. dimitrie cantemir
fusese el însuşi model, atât

pentru estul, cât şi pentru vestul europei, iar perso-
nalităţi precum eminescu, iorga, Blaga, Brâncuşi
sau eliade nu încap în niciun „localism”, fie el şi
creator. Vidul cultural al epocii post- renascentiste a
fost, fără îndoială, consecinţa regimului politic, care
nu a afectat opulenţa unor familii, dar a blocat gene-
rarea de forme personalizate
ale spiritualităţii. dacă e să
adoptăm moda franceză a re -
prezentării spiritului naţional
printr- un chip feminin emble-
matic, potrivită pentru această
perioadă ni se pare faţa cu tră-
sături impecabile dar complet
inexpresive, ca şi privirea ochi-
lor perfect rotunzi aţintiţi asu -
pra pictorului dintr- un tablou
al perioadei Biedermeier orga-
nizată de curând de Muzeul de
artă. în contrast cu deşertul de
gânduri pe care- l bănuieşti din-
colo de căutătura placidă, mul-
ţumită de sine, luxul şi orna-
mentaţia rochiei par o lecţie
despre zădărnicie. extrem de
interesant ni se pare însă capi-
tolul despre relaţiile dintre
grupul lovinescu şi ramiro- or-
tiz, al căror fruct a fost o socie-
tate de studii italiene şi o revis-
tă, roma, despre care eruditul
italian a declarat că a reuşit, în câţiva an, să forme-
ze un public „mai pretenţios şi mai luminat”. era
italia cu adevărat spaţiul unui „curent secundar de
sincronizare”? Poate că nu, dacă ne gândim că, în
vreme ce Marinetti arunca peste bord într- un Paris
considerat centru cu majusculă operele literare şi
muzeale ale ţării sale, ezra Pound îi descoperea pe
sextus Propertius şi pe poeţii italieni timpurii,
molipsindu- l şi pe prietenul său, t.s. eliot. istoria

literaturii i- a luat cu sine în viitor pe aceştia din
urmă. 

revendicând termenul de „bioputere”, un con-
cept central în filosofia lui foucault, discursului
sociologic din românia interbelică, Viorella Manola-
che reface, în acelaşi timp, istoricul acestui subiect
până în antichitate, probând deopotrivă erudiţie şi
capacitatea de a construi un nou câmp disciplinar la
intersecţia filosofiei, biologiei, sociologiei, dreptului
şi politologiei. de pe această poziţie privilegiată, res-
pinge reducţia discursurilor instituţionalizate la
simple texte şi retorică, aşa cum fac deconstrucţio-
nişti de genul lui hayden White, insistând asupra
efectului lor de realitate, de generare, nu doar de ati-
tudini, ci de practici sociale. conceptul de medicină
socială elaborat de eugeniştii ardeleni care au editat
Buletinul eugenic şi Biopolitic al anilor treizeci era
un reflex târziu al ideilor lui galton şi al şcolilor de
eugenie din toate ţările europene, ca şi de peste
ocean. sub forma ingineriei omului nou din rusia
bolşevică, imitată mai târziu în exprimentul Piteşti,
practicile de modelare a psihicului uman prin inter-
mediul violenţei asupra trupului erau incriminate de
orwell în coşmarescul univers al romanului său, o
mie nouă sute optzeci şi patru, dovedind capacitatea
scriitorului de a vedea mai departe decât omul poli-
tic. cartea Viorellei Manolache dă de gândit, în
această privinţă. când spunem europa, ne gândim
la muzica lui Beethoven, la filosofia lui rousseau, la
tratatele despre guvernare ale lui hobbes sau locke.
dar toţi aceştia au apărat drepturile individului con-
tra leviathanului puterii. Beethoven a retras dedica-
ţia unui revoluţionar devenit oligarh, rousseau,
hobbes şi locke au insistat asupra naturii contrac-
tuale, nu naturale, dintre omul liber în starea natu-
rii şi cetăţeanul supus legii, pentru a- l apăra de abu-
zurile ei. cultura, corect definită de autoare ca o che-
stiune de coduri şi moduri de reprezentare, nu poate
fi locală, iar conceptul actual de literatură universa-
lă chiar este aceea de literaturi în concert, hră -
nindu- se reciproc, ca lumina din lumină. salman
rushdie, de exemplu, e convins de importanţa efec-
tului revitalizant al literaturilor fostelor colonii asu-

pra celor din metropole, invo-
când realismul magic. 

ordinea politică rămâne,
prin contrast, un domeniu vul-
nerabil la „voinţa de putere” a
unora, care impun forme instiu-
ţionale neconstituite organic.
este citat adrian t. sârbu care
vede în campanii de aliniere la
modele străine o „voinţă de
putere în ipostaza sa nevrotică
şi adesea isterică” de „violentare
grăbită, impacientă, convulsivă
a fondului”. se observă că, prin
contrast cu evazionismul moder-
niştilor occidentali, elitele româ-
neşti, inclusiv literaţi, au fost
implicate în politică din vremea
Convorbirilor literare până în
pragul ultimului război. într- o
societate care nu s- a întemeiat
pe convenţii ale drepturilor
omului – ceauşescu le- a semnat
dar nu le- a respectat – şi nici pe

o constituţie precum aceea concepută de jefferson,
implicarea scriitorului în politică pentru a asigura
imperativul lui Beethoven – „îmbrăţişaţi- vă, milioa-
ne!” – ni se pare încă imperios necesară. r

Să îndrăzneşti să ştii, să descoperi
adevărul după întunecatele decenii de
demonie politică e un act de curaj, dar
şi unica şansă de a parveni la adevăr

şi justiţie. În ape tulburi, se pot
impune falsul şi impostura, cum ar fi
ţintuirea la stâlpul infamiei, de către
foştii persecutori, a fostelor victime –
torturate, urmărite tot restul vieţii,

interzise în spaţiul public, cunoscute
atunci ca dizidenţi.

Filosofia critică, creaţie a Şcolii de la
Frankfurt, al cărei scop este să

conştientizeze o societate de felul în
care e manipulată de putere,

dobândeşte în paginile publicistice ale
marilor noştri scriitori contemporani
care au cunoscut dictatura – Nicolae

Breban, D.R. Popescu, Augustin
Buzura – accente virulente,

pamfletare.

Maria-                Ana Tupan
Noi şi Europa

n (Con)texte

http://www.technomedia.ro/cuprins/
dinamica modelului_european_asupra_

localismului_creator_cuprins.pdf
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Marca Valentin talpalaru e mixtura
inextricabilă de tristeţe blândă şi
compasiune (subliniat: neostentati-
vă) cu care înţelege toate cele ale

pământului: tristele şi amuzantele, amarul şi dulce-
le. nici nechibzuitele amatoare de bliuha ori incon-
ştienţii amatori de „mitilic” nu- s antipatici. ispita de
a- l apropia lui creangă, lui sadoveanu, cel din nada
Florilor, lui teodoreanu din uliţa copilăriei nu mă
atrage şi n- o urmez; nu mă gândesc neapărat, din
cauza roşcatului Vaska, la Vara, cu frumosul cal
bălan de W. saroyan şi nu văd Strada măicuţa ca
scriere memorialistică. e proză pentru simplu motiv
că autorul vrea să construiască şi construieşte un
spaţiu literar, unifică întâmplări, scene, personaje,
numitorul comun fiind umila stradă mărginaşă ca
un singur trotuar din târgu frumos. ne- o şi spune
Val. talpalaru de la primul pas narativ, din incipit:
„de unde aţi depăna povestea unei străzi? din capă-
tul ei care se varsă în altă stradă şi care la rându- i
duce către destin? sau din celălalt, dinspre care vii
la tăierea viţelului gras al memoriei?”

Valentin e un copil normal, la fel ca orice copil
(îi plac floretele şi războaiele, armele fiind haragii
din vie; i- e teamă de cimitir şi de salamâzdră), având
în grijă trebi modeste, ca măturatul curţii, ori udatul
grădinii şi bucurii pe măsură; ca orice copil, vămu-
ieşte gavanoasele de dulceaţă şi pomii dând în copt,
trece prin peripeţii cu represalii. un copil curăţel şi
bălăior, nici înfometat, nici sătul, pentru care şunca
nu simplă, ci cu muştar e un fel incredibil de mânca-
re. nu conştientizează sărăcia, lipsurile nu- l
umilesc. Şi mi- a adus în minte omul nevoiaş, dar
fericit, cu o singură cămaşă (sunt cel mai fericit din
târgul acesta!), a doua netrebuindu- i. cei din familie
amăgesc foamea cu te miri ce (autorul se declară
alergic la harbuz cu pâine), trăiesc
înghesuiţi ca ştiuleţii în odaia
strâmtă, dar păstrează o anume
demnitate a sărăciei: „o bucată de
carne ori de salam cumpărată de la
puţinele dughene ale târgului era o
victorie, iar jertfirea ei pe masă avea
ceva de ritual.” gravă, aferată,
mama o „canonea” „cu meticulozita-
tea unui chirurg înainte de o opera-
ţie grea.”

Măicuţa patriarhală aparţine
în fapt nu oraşului, ci universului
rural, unde toţi se cunosc şi se re- cu-
nosc. are rânduiala ei. lumea uliţei,
o lume întreagă, rotundă, plină,
unde încap toate chipurile, cu
dramele şi cu comèdia lor, este
urmărită cu atenţie vie: deadea tri-
fan, cu „zâmbetul lui cu toţi dinţii,
şoltic şi blând” („eh, tî, maşenik!”,
auzim glasul moşului; „eh, tu năz-
drăvanule…”), tiotea uliana, cu
buzunarele ei largi cât traistele,
unde se găseşte mereu ceva pentru
cel mic, frizerii – fraţi, „cu aura lor
de alchimişti,” olarii şi lumânărarii
ori croitorii de bekeşă, mantaua pen-
tru mers la slujbă… uliţa Măicuţa
pare că încearcă a trasa un cerc
magic în jurul măicuţenilor adevăraţi, şcolii unde se
învaţă calendarul bisericesc, azbecika, dar şi grădinii
cu smarodina a lui Moş artemie, bunicul refugiat de
la fântâna albă. cu o singură mână, „părea o barză
cu aripa ruptă.” Măicuţa îşi apără cum poate imagi-
nea veche de „liniile dizarmonice” ale caselor noi,
dar, ca orice personaj, strada creşte, îmbătrâneşte,
trage să moară. 

de ce au farmec aparte istoriile lui Valentin
talpalaru? Pentru că acest copil („bun de presat ca o
frunză de brusture în ierbarul străzii”) e chiar poetul
de mai târziu, atras de un cuvânt straniu, emoţionat
de un acord subtil sunet – culoare – miros. iar poe-
tul, se ştie, e copilul lui dumnezeu.

Valentin descoperă poezia lucrului banal: în
pâlpâitul lămpii de gaz, în zgomotul roţilor cărucio-
rului cu zarzavat de vânzare. Bucătăria lui deda tri-
fan e un eden. Poetul caută cuvântul „îndemânatic”;
muzica frazei vine din slavă, dar şi din cutia radiou-
lui: „o primă şcoală literară şi muzicală a fost cea de
la radio”, recunoaşte V. t., ajuns şi el om de radio.

firul de pătrunjel e mirific, cana cu apă e miri-
fică (aşa cum sunt şi pentru emil Brumaru), la fel

migdalul înflorit roz în grădina lui iamandi. dar
marele miracol e cartea – comoara din pivniţă –
dată cu împrumut de straniul personaj care i- a des-
chis fereastra spre universul cititului, cel mai de
seamă act al existenţei. copilul Valentin pare a ieşi
din povestea voinicului cu cartea în mână născut,
mai exact cu numere vechi din „ogoniok şi Murzilka”
(în chiriliţă?). învaţă repede şi scrisul: o poznă epis-
tolară este iertată pentru că ortografia nu- i aproxi-
mativă. Valentin îl descoperă pe jules Verne, care o
alungă pe zoia Kosmodemianskaia, menţinută din
vremea copilăriei mele în bibliotecile şcolare. acolo,
elevul îl descoperă şi pe… Boccaccio. Violul din răs-
coala lui rebreanu devine lectură de grup, deşi
măicuţeanul nu- i deloc măscărigios, ca ţăranul lui
creangă. de altfel, V. t., fire de „bon disciple”, atras
de învăţătură ca de lumina lămpii cu 18 focuri, îşi
doreşte să rămână copil şi când porneşte spre adoles-
cenţă: deşi bănuie ceva echivoc, prohibit şi misterios
în joaca inocentă cu o fătucă din vecini, nu prea vrea
să ştie ce. „dictatura” liuşa (dulcea lipovană îndul-
cind consoanele) e, din acest punct de vedere şi nu
numai, benefică. Poezia lui Valentin talpalaru nu
alunecă niciodată spre zonă umedă, ca să zic aşa;
nici în proză nu- i atras de „dezbrăcinări”, de acroba-
ţii de pat.

da, călin ciobotari are dreptate în cuvântul
său de însoţire a cărţii: Strada măicuţa e „o antropo-
logie afectivă” in nuce: un fel de sat „global” unde
vieţuiesc în devălmăşie, într- un spaţiu supus unei
anume rigori, co- etniile. există acolo locul bun şi
locul rău, cum cred ţăranii în dialogurile cu ernest
Bernea, curţi comune paşnice şi curţi cu garduri miş-
cătoare; se dezlănţuie certuri între rude agresive şi
vecini hapsâni, care se duşmănesc şi- şi dispută
bruma de avere, dar Valentin talpalaru nu vorbeşte

niciodată cu satisfacţie despre defectele măicuţeni-
lor, fie ei lipoveni, români, evrei, ţigani, nici despre
ipostaza dură, neagră a traiului lor. Peste tot şi
toate, răsună strigătul erotic al unui ţigănuş: „auri-
caaa! aurica meaaa!”, cam ca uguitul unui guguştiuc
înamorat.

în sumarul pseudo- tratatului său de antropolo-
gie, intră ritualul băii (lui trifan), dar şi complicatul
rit de trecere, cel plecat fiind înveşmântat în rubaş-
ca specială cu pois, fruntea fiind învăluită protector
de o filă din cartea de rugăciune. o greşeală minoră
de cutumă e taxată prompt şi se ţine minte. 

neostentativ cum spuneam că este, Valentin
talpalaru aduce vag în discuţie chiaburiada contra
omului înstărit (moş trifan), care a ştiut cum să
muncească şi să- şi sporească avutul. semnificativ,
leprele ajunse în fruntea târgului nu descind de pe
uliţa lui. Şi pentru că l- am citat pe prefaţator, el
însuşi autor de proză, mă tentează comparaţia din-
tre Strada măicuţa (tipoMoldova, iaşi, 2008) şi Cap-
tiv în epoca de aur (ideea europeană, 2010). strada
lui talpalaru miroase a „sfinţi şi mărar”, a lui ciobo-
tari, a vodkă. Măicuţa produce alte tipologii decât

blocoteţul prea sonor; altele sunt sursele de conflict
în orăşelul obscur de nord, supus industrializării for-
ţate, zguduit de sirena fabricii de covoare, fix la 5.
ritmul vital al uliţei pe jumătate rurală e altul,
chiar când inundaţiile o devastează, chiar când se
moare sau se ucide. copilul de colivie de bloc e şi el
altfel decât cel din casa de vălătuci şi grădină cu
pomuşoară. călin, omuleţul de 10 ani, colectează
borcane, culege „patriotic” castane şi cacadâri, stri-
gând din rărunchi salutul voios de pionier cu şnur
(galben); cât pe ce să fie preformat ideologic de indi-
caţiile to’ar’şei învăţătoare şi dirijat pe drumul con-
struirii neîncetate a socializmului, cum pronunţă ion
iliescu.

lumea mică a uliţei Măicuţa e, cumva, parale-
lă cu cea a străzii laţcu Vodă. sau, cum o spune Val
talapalaru: „o anestezie patriarhală plutea peste
Măicuţa, prin care înotam ca într- o apă densă din
care nu mai reuşeam să ieşim şi în care ne găsisem
definitiv locul, ca în lichidul acela hrănitor al placen-
tei. nu existau ruperi de ritm, nici seismele altui
univers. de fapt nici nu exista alt univers”. în satira
lui călin ciobotari, lumea e de circ şi de balamuc, e
sordidă, dezechilibrată, neindulgentă. „Bunicului îi
datorez începutul acela de adevăr”, scrie c. ciobo-
tari. cum bătrânul asculta europa liberă (ca şi
batiuşca trofin, în strada Măicuţa), copilul întreabă
despre ce se vorbeşte la aparat. „despre dracu”, vine
răspunsul. aha, deci ceauşescu e chiar dracu, price-
pe şcolerul. numai că în satul bunicului, Muşeniţa,
se mai trăia fără cozi şi fără cartelă de pâine. după
răsturnarea care a găurit steagul, se arată altă faţă
a satului „global”: bocitul mortului e amânat după
serialul dallas. 

Mai trebuie spus că poezia şi proza lui Valentin
talpalaru alcătuiesc un univers unitar, mereu între

lacrimă şi zâmbet – vizieră. dozajul for-
mulei confesive? un pic de durere
(„ce- mi trebuie mie tată?”; jan talpala-
ru din satul talpa, zvoriştea sucevei,
funcţionar la poştă, nu i- a prea sunat de
două ori la uşă fiului, cum nu i- a sunat
nici Mihăilescu – tatăl lui dan c- ul), o
picătură de ironie faţă de sine, o picătu-
ră de modestie. drama familială n- o
resimte acut, nu- i deformează persona-
litatea adolescentului, dimpotrivă. Şi
asta pentru că somnoroasa Măicuţa e
un loc sustras haosului, dar şi luptei
cotidiene pentru succes social, prin
supunere politică maximă. deja crescu-
se, „nu mai încăpea în poala uliţei” şi
vrea să sară din ea, dar pendulează încă
între acceptare şi refuz. liceanul cititor
de hugo friedrich s- a schimbat şi el. în
fine, dă Bahluieţul pe Bahlui. Părăseşte
Măicuţa o dată cu propria copilărie,
ducând dorul după natura calmă şi
mirosul de iarbă tăiată, ca- n versul lui
Blaga. 

aici ar trebui să pun krâşka
prezentării, capac adică, deşi n- aş vrea
s- o fac. Şi asta pentru că liuşa e ultimul
cuvânt al cărţii, îi închide poarta. liuşa,
fiinţa firavă, istovită de muncă, mer-
gând uşor sincopat; liuşa, fiica lui arte-

mie şi a ecaterinei din fântâna albă; liuşa cea ini-
ţiată în bucherele psaltirii slavoneşti şi- n taina
murăturilor, trudind la centrul de legume – fructe;
liuşa, cu viaţa ei modest – onestă. încet – încet, citi-
torul care sunt înţelege că buna Măicuţă e chiar
liuşa, mama, cu glasul din ce în ce mai voalat, cu
puterile slăbite. ulysse se reîntoarce de sub zidurile
troiei, dar nu- şi mai află ithaca, de care nu s- a putut
elibera. Valentin talpalaru găseşte ograda pustiită,
casa terestră dispărută. Şi atunci, Măicuţa – liuşa i
se mută în suflet, continuând să trăiască acolo, dar
şi în cuvântul lui. Şi- mi vine în minte episodul bor-
gesian al omului care plănuise să deseneze lumea
toată. după lucru îndelungat, termină, în fine, dese -
nul şi vede că nu schiţase altceva decât chipul
propriu. Valentin talpalaru n- a „desenat” altceva
decât chipul omenesc al Măicuţei – liuşa.

o carte frumoasă, o carte – omagiu mamei. r

Lumea mică a uliţei Măicuţa e, cumva,
paralelă cu cea a străzii Laţcu Vodă.
Sau, cum o spune Val Talapalaru: „O

anestezie patriarhală plutea peste
Măicuţa, prin care înotam ca într- o

apă densă din care nu mai reuşeam să
ieşim şi în care ne găsisem definitiv
locul, ca în lichidul acela hrănitor al
placentei. Nu existau ruperi de ritm,

nici seismele altui univers. De fapt nici
nu exista alt univers”.

Magda ursache
Cartea cu Măicuţa
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în l989 dumitru ţepeneag era o legendă.
se ştia că avusese o tinereţe nonconfor-
mistă, că se afirmase ca unul dintre pro-
motorii „onirismului”, în a doua jumătate

a deceniului şapte, şi că apoi se stabilise defintiv în
franţa. după 1989, petrecându- şi timpul mai mult
în românia decât în patria adoptivă, scriitorul a
redevenit pentru opinia publică un om arţăgos şi
incomod. angajat în campanii de revizuire a ierarhii-
lor literare, în polemici interminabile (inclusiv cu
pontifi ai vieţii culturale, ca gabriel liiceanu) şi în
alianţe care nu pot avea doar scopuri paşnice (de
exemplu, într- o alianţă cu nicolae Breban), el îşi
alungă cititorii, asemenea pisicii cu clopoţei care
vrea să prindă şoareci. contribuie la această anti- se-
ducţie şi reputaţia prozatorului de- a fi practicat în
unele din cărţile sale anterioare ingineria textuală,
pe care iubitorii de literatură o acceptă teoretic, dar
o evită în practica lecturii.

în acest context apare o carte fermecătoare de
dumitru ţepeneag, romanul pont des arts. Şi nu
este prima de acest fel. ea fost precedată de Hotel
europa, tot un roman, la care se fac, de altfel, nume-
roase referiri în pont des arts. scriitorul a redescope-
rit arta simplităţii. este, bineînţeles, o simplitate
îndelung exersată, care nu are nimic naiv. sofistica-
tele tehnici narative învăţate sau inventate de- a lun-
gul timpului de autor au primit de data aceasta
comanda de a sintetiza firescul.

eliberat de complexe, capabil să fie el însuşi
(adică blazat şi maliţios) pe parcursul a peste trei
sute de pagini şi stăpân pe mijloacele de exprimare,
dumitru ţepeneag face în pont des arts ceea ce au
făcut întotdeauna adevăraţii prozatori: povesteşte.
Povesteşte ce se întâmplă cu el şi cu cei din jur,
povesteşte ce citeşte el sau ce citesc alţii, povesteşte
vise, povesteşte aventuri imaginare, povesteşte chiar
cum îşi compune povestirea, dar nu- şi trădează nici
un moment condiţia de povestitor. de mult nu mai
apăruse în literatura română o creaţie narativă atât
de pură.

în plus fraza în sine este fluentă şi decisă, cuce-
ritoare, aşa cum mai era numai fraza lui Mircea
eliade. după câteva decenii de şedere la Paris,
dumitru ţepeneag se doveşte a fi un desăvârşit şi
exuberant cunoscător al limbii române, îndeosebi al
celei vorbite. lingviştii ar putea extrage şi studia din
textele sale sute de expresii de genul: „ne- a dus pe
toţi cu zăhărelul”, „nu mişcaţi în front!”, „ne- am

legat la cap fără să ne doară”, „se oţărî la el”, „singu-
rul care a câştigat din toată tevatura asta”, „te pui cu
america?”, „e şi o chestie de bani”, „nu mai scoaseră
nici un cuvinţel”, „stăteau la palavre”, „şi- a luat tăl-
păşiţa”, „trăgea să moară”, „hodoronc- tronc”,
„netam- nesam”, „cum- necum, uite că terminai roma-
nul”, „de ce să stau singură cuc?”, „m- a luat la cobză-
reală”, „nu are nici un chichirez” etc.

Personajul- narator al romanului, un român
stabilit la Paris, de profesie scriitor, o roagă pe soţia
sa, Marianne, să- i citească ultimul roman, Hotel
europa, şi să- i spună părerea despre el. femeia pare
la început captivată de lectură şi se grăbeşte chiar să
dea un verdict favorabil:

„– se citeşte uşor… agreabil… spune şi, întor-
când cartea cu coperţile în sus ca să rămână deschi-
să la pagina unde ajunsese, se duce grăbită spre
bucătărie.”

la scurtă vreme ea aduce un amendament
acestui verdict: 

„– se citeşte uşor, dar de înţeles se înţelege mai
greu. e cam încâlcit.”

în continuare femeia se enervează de- a dreptul
descoperind că figurează şi ea în carte, ca personaj,
şi nu ca unul dintre cele mai simpatice. din acel
moment, lectura ei devine tot mai capricioasă, spre
exasperarea autorului, care îi pândeşte fiecare reac-
ţie.

ca un făcut, în aceeaşi perioadă, o prietenă de
familie, smaranda, căsătorită cu doctorul gachet, le
aduce dactilograma unui roman memorialistic al
soţului ei, care, ca fost prizonier în iugoslavia, a
simţit nevoia să- şi istorisească în scris peripeţiile.
„scriitorul” nu are chef să parcurgă opera unui dile-
tant şi, în plus, se burzuluieşte la vederea ei dintr- un
presentiment al rivalităţii, care, din nefericire, i se
confirmă. Marianne abandonează lectura romanului
Hotel europa şi citeşte exclusiv textul diletantului,
iar la sfârşit exclamă:

„− am terminat şi să ştii că mi- a plăcut.”
Personajul- narator recunoaşte cu umor:
„sincer să fiu, credeam că vorbeşte de Hotel

europa. dau din cap mulţumit, apoi ridic mândru
bărbia […]. am aerul unui ofiţer german cu mono-
clu.”

apoi, însă…
„…înţeleg că vorbeşte de fapt de cartea lui

gachet. […] las bărbia în piept şi nu mai zic nimic.”

cu această scenă se încheie, tragicomic,
odiseea tentativelor pe care le- a făcut autorul de a- l
seduce pe cititor. din relatarea ei a rezultat un nou
roman, pont des arts.

Prezentarea relaţiei dintre autor şi cititor ca o
relaţie conjugală este de un comic irezistibil. dumi-
tru ţepeneag sugerează cu artă acreala la care au
ajuns „soţii” după multe… secole de convieţuire. ce
ar mai putea să născocească scriitorul pentru a o

face să se înfioare pe plictisita şi sceptica Marianne?
ea preferă oricând o relaţie nouă, cu un începător.

comedia relaţiei autor- cititor este numai una
dintre laturile comediei literaturii care se desfăşoa-
ră în pont des arts. cartea mai cuprinde o comedie a
relaţiei autor- personaj, o comedie a condiţiei de scrii-
tor şi chiar o comedie a actului creaţiei literare.
unele personaje – o femeie de moravuri uşoare, ana,
un neamţ pasionat de şah, furhmann – îi trimit scri-
sori autorului, iar acesta, la rândul lui, intră în con-
flict cu unii dintre propriii săi eroi şi încearcă, nu
întotdeauna cu succes, să le schimbe destinul. Pe de
altă parte, în roman pătrund, ca rafalele de vânt
într- o casă cu ferestrele uitate deschise, fragmente
de texte din presa română şi franceză, scene din
viaţa cotidiană (printre care se remarcă periodica
scoatere la plimbare a unei căţeluşe), dialoguri din-
tre pasagerii aflaţi în acelaşi compartiment de tren,
convorbiri telefonice cu leonid dimov (la zece ani de
la moartea acestuia), poeme onirice, visuri pro -
priu- zise şi aşa mai departe. scriitorul combină cu o
plăcere dezabuzată toate aceste elemente incongru-
ente, fără să facă vreun comentariu. Şi tocmai fiin-
dcă se abţine să dea explicaţii sau să- şi spună păre-
rea în legătură cu ele, tocmai fiindcă le manevrează
precis, ca pe nişte obiecte, creează impresia unei
politeţi ironice faţă de realitatea propriei sale fic-
ţiuni.

o singură dată se abate de la această regulă
pentru a trata, eseistic, comedia creaţiei literare în
era computerelor. iar eseul care rezultă este el
însuşi o capodoperă a comicului de idei:

„textul de care nu eşti mulţumit dispare la o
simplă apăsare de buton. când ajung la editor, foile
sunt curate, ordonate, cartea pare scrisă sub dictare,
sub dictarea muzei ori a… sfântului duh. ce- i drept,
în felul acesta, ceea ce se scheamă manuscris dispa-
re, nu mai are drept la existenţă. nu mai rămâne
nimic din munca pe text a vechilor autori care folo-
seau pana de gâscă, creionul, stiloul. nu mai rămâ-
ne nici măcar ce rămâne după un autor care îşi scrie
textele direct la maşină şi- apoi le corectează cu

pixul, le modifică pe ici pe
colo. Şi atunci mă întreb cu
ce se vor ocupa viitorii cer-
cetători literari. adio vari -
ante, adio etape interme-
diare pe drumul către des-
ăvârşire. nu se vor mai
comenta şovăielile maeştri-
lor, nici efortul acestora de
a- şi alege expresia cea mai
justă. nu vor mai exista
îngrijitori de texte care să
studieze manuscrisele şi să
decidă, în cazurile obscure,
care e varianta cea mai si -
gură, adică cea mai aproa-
pe de intenţiile autorului.”

desfăşurarea roma-
nului seamănă în mare
măsură cu desfăşurarea
unui joc de şah. autorul se
joacă de- a literatura, dar
se joacă în deplină cunoş-
tinţă de cauză, cunoscând
bine regulile domeniului.

spiritul său ludic n- are nimic comun cu naivitatea.
este vorba de fapt de o formă de rafinament. se
dovedeşte astfel încă o dată că autorii care debutea-
ză cu manifeste literare dinamitarde ajung la matu-
ritate un fel de clasicizare. r

Alex Ştefănescu
De la teribilism la naturaleţe

n Literatura română după o revoluţie

Dumitru ŢepeneAg

În l989 Dumitru Ţepeneag era o
legendă. Se ştia că avusese o tinereţe

nonconformistă, că se afirmase ca
unul dintre promotorii „onirismului”,
în a doua jumătate a deceniului şapte,

şi că apoi se stabilise defintiv în
Franţa. După 1989, petrecându- şi

timpul mai mult în România decât în
patria adoptivă, scriitorul a redevenit
pentru opinia publică un om arţăgos
şi incomod. Angajat în campanii de
revizuire a ierarhiilor literare, în

polemici interminabile (inclusiv cu
pontifi ai vieţii culturale, ca Gabriel

Liiceanu) şi în alianţe care nu pot
avea doar scopuri paşnice (de

exemplu, într- o alianţă cu Nicolae
Breban), el îşi alungă cititorii,

asemenea pisicii cu clopoţei care vrea
să prindă şoareci.

D.ŢepeneAg, Alex ŞteFănescu, mirceA Dinescu, mAŞA Dinescu, ioAn groŞAn
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„Motivele obsesive cu adevărat 
orgolioase”

Eugen Simion: nicolae Breban, mi-  ai spus
odată că nu-  ţi plac jurnalele intime, memoriile şi, în
genere, că n-  ai încredere (încredere estetică, bineînţe-
les) în literatura confesivă. Iată, acum, îţi dau
prilejul să-  ţi justifici pe îndelete opinia, amintindu-  ţi
că mie nu-  mi displace acest gen subiectiv care se
luptă de multă vreme (cam de două secole) să intre în
literatura propriu-  zisă. uneori reuşeşte. Vezi cazul
Stendhal sau, mai aproape de noi, cazul Gide sau
ernst Jűnger. am scris o carte despre această temă,
încercând să dovedesc că, respingând regulile litera-
turii de ficţiune, jurnalul intim îşi crează, de la un
anumit grad de expresivitate, propriile reguli. Cu
alte vorbe, un bun jurnal intim respinge, principial,
convenţiile ficţiunii literare, dar, până la urmă, devi-
ne o ficţiune a nonficţiunii. o formă de literatură pe
care postmodernitatea o cultivă… este adevărat că
François mauriac scrie undeva că nu jurnalul intim
spune esenţialul despre om, ci romanul, adică ficţiu-
nea, epicul pur. Şi Sartre, care a scris o autobiogra-
fie admirabilă (Cuvintele), zice că, dacă vrei ca o idee
să se impună, pune-  o într-  o naraţiune. epicul dă
pregnanţă ideilor, le individualizează şi, astfel, le
fixează în imaginaţia cititorului. observ, totuşi, un
fapt curios: din Sartre se citeşte, azi, mai mult auto-
biografia lui decât romanele sale. Şi nu-  i unicul caz.
Gide a avut un mare succes, cum ştii, cu romanele lui
în prima jumătate a secolului al XX-  lea. azi în aten-
ţia criticii a rămas doar jurnalul său. lectorul post -
modern nu se mai bate să citească Falsificatorii de
bani şi Corydon pentru a avea revelaţia „actului gra-
tuit”. altele sunt subiectele şi titlurile care-  l intere-
sează. Ce zici, nicolae Breban, de această răsturnare
de ierarhii? Să pasioneze pe cititorul postmodern mai
mult documentul existenţial decât romanul, adică
opera de ficţiune? nu fac eroarea să confund planu-
rile. niciun jurnal intim nu se poate substitui operei
unui mare prozator. dar, dacă jurnalul există, el
poate însoţi opera scriitorului, cum se întâmplă, de
pildă, cu jurnalul lui tolstoi sau cu acela al lui tho-
mas mann. Întrebarea pe care mi-  am pus-  o citind
zeci, sute de jurnale este următoarea: am citit noi cu
atâta curiozitate paginile în care lev nicolaevici
notează despre certurile zilnice cu Sofia andreevna

dacă n-  am şti că, în acest răstimp, lev nicolaevici a
scris ana Karenina, război şi pace etc., iar Sofia
andreevna i-  a născut 13 copii?

Nicolae Breban: te salut, eugen simion,
vechi amic şi camarad de luptă literară de nu puţine
decenii şi-  ţi sunt recunoscător că profiţi cu gentileţe
de pragul vârstei mele, excesiv de rotunde, pentru a
dialoga despre firile, destinele noastre şi ale culturii
pe care o servim. sunt bineînţeles flatat, ba aş putea
chiar zice onorat că un critic şi istoric literar de talia
ta şi cu opera ta monumentală în spate se apleacă
asupra textelor mele. e ceva din lumina nobilă a pro-
fesorului tău, tudor Vianu, ce se reflectă asupra
reflexelor tale culturale din ultimele decenii, deşi el
îşi lua izvoarele erudiţiei sale calde, umaniste, mai
ales din zona şi din modelul culturii clasice germane,
iar tu o faci, strălucit, din zona franceză.

la prima şi la a doua întrebare mă chestionezi
de ce nu le consider, vorbesc de jurnalele scriitorilor
fără operă semnificativă literară, interesante. cheia
tu o dai la a treia interogaţie, observând că singure-
le demne de interes sunt jurnalele celor ce au oferit
o operă viabilă. e fină observaţia lui Mauriac – pe
care am făcut-  o şi eu într-  unul din volumele mele
memorialistice! – că scriitorul adevărat se exprimă
mai decis, mai franc şi mai substanţial, să spunem
mai sincer, cu adevărat sincer, în opera de ficţiune,
despre el însuşi.

e un paradox, printre multele, ale creaţiei lite-
rare şi aici, după cum vezi, aparenta contradicţie
între ficţiune şi non-  ficţiune se rezolvă cu o
simplitate francă. (într-  una din întrebările tale te
referi la mult discutata operă a lui Paul goma care,
după unii critici şi ion simuţ mi se pare a fi unul din-
tre aceştia, îi consideră romanele îmbibate, s-  ar zice
excesiv şi furtunos de biografic, drept ficţiune. în
măsura în care biografia lui goma este un spectacol
formidabil al unei jumătăţi de veac politic şi moral
românească şi o gravură în acva-  forte a caracterelor
şi reacţiilor contemporane lui şi nouă, afirmaţia se
poate susţine. există cazuri notabile în literatură, de
la dostroievski cu a sa amintiri din Casa morţilor
sau epica masivă a lui c. stere.)

părăsesc genul diaristic. mă întorc la ceea ce
voiam, în fapt, să te întreb de la început: împlineşti
zilele acestea 80 de ani. nu te întreb ce simţi, te întreb
doar cum primeşti această veste?! Că eu am primit-  o

deja… acum vreo opt luni de zile. Vreau să mărturi-
seşti. Cu alte cuvinte să faci literatură confesivă, vrei,
nu vrei. Cine ştie, poate descoperi interesul pentru
acest gen pe care, repet, nu-  l preţuieşti prea mult.

Mâine, 1 februarie, voi trece pragul deceniului
nouă; mă întrebi care e starea mea de spirit? Păi
bine, să zicem… confuză! cum zice un personaj al lui
shakespeare, cu un ochi plâng şi cu celălalt râd. ori-
cum, o minimă decenţă umană mă obligă să fiu
recunoscător proniei care m-  a adus până la acest
ţărm, da, bătrâneţea „înaltă”, cum o spun nemţii, o
vârstă, vorbesc de bătrâneţe, pe care o visează mai
toţi, dar pe care o blestemă şi persiflează nu puţini.
Bătrâneţea, senectutea mi-  a permis să-  mi întregesc
opera, un concept pe care l-  am visat din adolescenţă.
nu capodopera spre care tind nu puţini scriitori
români sau francezi, mai mult sau mai puţin con-
temporani, ci opera, un concept mai apropiat spirite-
lor nordice, să spunem germane. un vis, o afirmaţie
care le va părea, poate, unor spirite sarcastice, ca un
semn al orgoliului, dar pentru autorul care i se
dedică, cum am făcut-  o şi eu de-  a lungul unor dece-
nii dificile, un pariu superior, o probă continuă şi
severă a propriilor sale posibilităţi volitive şi cultu-
rale. cei care, cum zici, îmi reproşează cantitatea, de
fapt tenacitatea aspră de a-  mi urma marile modele,
uită, printr-  o superficialitate tipic mediteraneană,
ca să zic aşa, uită că e vorba mai degrabă în cazul
operei mele, cât este, de a sesiza temele care o sus-
ţin. Motivele obsesive, cum le numesc, acestea, cu
adevărat orgolioase şi care necesită nu puţine pagini
şi construcţii epice. dar, indiferent ce cred unii şi
alţii, tema esenţială sau supra-  tema, dacă vrei, a
întregii mele producţii literare în proză este una sin-
gură – relaţia abisală (şi tratată de nu puţini giganţi
ai culturii europene) între călău şi victimă. cu
variantele ei, iar în ultima mea tetralogie, Ziua şi
noaptea, ea a luat forma, de care e îmbibată întrea-
ga operă a renaşterii, a conflictului, a relaţiei dra-
matice între maestru şi ucenic.

opui modelul balzacian celui flaubertian, dar
aici, cred, e vorba mai ales de două caractere, firi,
temperamente artistice diferite; unul, cel flauber-
tian, înclinat spre un model de esenţă stilistică, tipul
artist, cum se spune, cel balzacian care se alătură
giganţilor lui Michelangelo Buonarroti şi care, după
propria, aroganta sa afirmaţie, voia să refacă întrea-
ga lume a anilor 1830, cea a lui louis-  Philippe, eve-
nimenţială şi tipologică. or, pentru acest proiect,
trebuie să concezi, ai nevoie de spaţiu. e inutil sau
poate nu să adaug că, dacă autorii care se nasc într-  o
cultură amplă, bogată în panorame epice vaste, cum
sunt colegii noştrii din apusul europei se pot simţi
liberi să urmeze tipul artist de creaţie, precum flau-
bert sau Mateiu caragiale; dar noi, românii, iviţi
târziu în creaţia europeană, nimeni nu o să înlocu-
iască şi nu o să ne înţeleagă sterilitatea, lenea crea-
toare, lipsa de geniu, când e vorba de a descrie şi de
a ne justifica istoria, destinul şi firea noastră. rolul
nostru pe pământ, cum defineşte th. Mann, lapidar,
destinul.

de altfel mă cam irită confuzia răutăcioasă,
extrem de diletantă, între calitate şi cantitate. ea a
apărut încă din timpul tinereţii noastre, la sfârşitul
anilor cincizeci, în plin stalinism, când, e drept, nu se
puteau publica opere ample, obiective tipologic şi s-  a
recurs la schiţă şi nuvelă, în cazul autorilor care
ambiţionau să creeze chiar şi atunci texte de real
interes valoric şi care se puteau strecura mai uşor
printre ochiurile strâmte ale reţelei cenzurii comu-
niste. unul din modele, atunci, era în generaţia
noastră, cehov, cu schiţele şi nuvelele sale. eu
însumi, în acei ani, în polemică chiar şi atunci cu
genul scurt, am preferat lectura teatrului lui cehov,
atrăgându-  i atenţia şi amicului meu, Poetului, lui
nichita, asupra comediilor sale; abia atunci, în anii
aceia, englezii, mi se pare, au fost primii capabili să
le pună într-  o reală şi convingătoare lumină. Şi inte-
res. Pentru mine şi acum, mi se pare pentru toată
lumea, a.P. cehov este mare, exemplar, prin teatrul
său mai ales, mai puţin prin notele şi schiţele sale
sarcastice, interesante şi ele, indiscutabil.

„Şansa pe care o dau culturii 
noastre naţionale? Enormă!” (I)

Nu ştiu, habar nu am, ce şi
cine a făcut din mine un

scriitor. Un romancier. Privind
în urmă, peste balustrada,
uneori ameţitoare, a atâtor

decenii, de timp, îmi dau cont
că tinerelul care am fost, în

acel deceniu, deceniu şi
jumătate, adică între

cincisprezece şi treizeci de ani,
când se instalează şi se

consolidează o profesiune, nu
era capabil de aşa ceva.

n Eugen Simion în dialog cu Nicolae Breban

nicolAe BreBAn Şi eugen simion
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„O fugă în altă realitate”
Ce te-  a determinat, nicolae Breban, să devii

scriitor? Cum ţi-  a venit gândul să faci literatură?
Căci – nu trebuie să-  ţi mai spun – literatura nu-  i o
profesiune uşoară şi nu-  ţi aduce totdeauna succesul
pe care ni l-  am dori în viaţă. este, pentru mine, un
fapt misterios ca fiul unui ţăran din Câmpia dunării
să se decidă într-  o zi că el trebuie să devină scriitor
sau copilul lui nicolae Stănescu din ploieşti citeşte,
în adolescenţă, pe topârceanu şi arghezi şi începe să
scrie nişte balade ludice despre vidanjorii din oraşul
nostru… pe tine, fiul preotului greco-  catolic din
maramureş, ce forţe secrete te-  au împins spre
literatură, încât să-  ţi legi destinul de această himeră
care, nu-  i aşa?, ne poate aduce glorie, dar şi o candi-
datură la eşec?! am pus această întrebare tuturor
scriitorilor importanţi pe care i-  am cunoscut. ţi-  o
adresez, azi, când ai ajuns la 80 de ani şi ai în urma
ta un număr mare de cărţi. mi-  ai spus într-  o zi că
vrei să-  l ajungi din urmă pe Sadoveanu, dacă nu
cumva l-  ai întrecut între timp. ai o teorie în acest
sens. o teorie care, după cât îmi dau seama, este de
sursă hegeliană: cantitatea devine, după un anumit
grad de relevanţă, un criteriu al calităţii. o idee
bună, stimulativă în proza românească, unde idealul
este să scrii o carte unică, exemplară, pitorească,
model de limbă şi de imaginaţie epică. opui acestui
model (l-  am putea numi: modelul flaubertian), opui –
vehement şi repetat – modelul prozatorului productiv
(modelul, în fond, balzacian) amplu, eseistic, reflexiv,
analitic în tradiţia, la noi, a romanului Hortensiei
papadat-  Bengescu. unii îţi reproşează că scrii prea
mult, tu le reproşezi altora că scriu puţin şi trăiesc,
încă de tineri, ca nişte pensionari ai reputaţiei lor efe-
mere. Ceri scriitorului român să-  şi schimbe mentali-
tatea de nuvelist şi să adopte conştiinţa şi practica
romancierului laborios, cu modelul dostoievski şi
thomas mann în faţă… modele, probleme, mentali-
tăţi… păstrând proporţiile şi lăsând deoparte, pen-
tru moment, pe marii scriitori, nu crezi că în epică
criteriul esenţial este, totuşi, valoarea şi, din acest
punct de vedere, putem accepta fără mari dileme
interioare şi pe mateiu Caragiale şi pe Sadoveanu?
aşa dar, două interogaţii înfrăţite: a) cum de ţi-  a
venit ideea să devii scriitor şi b) cum ţi se pare, nico-
lae Breban, la 80 de ani biografia intelectuală şi exis-
tenţială? eşti mulţumit de ea? Jean-  paul Sartre scrie
despre Baudelaire o propoziţie pe care o citez adesea:
Baudelaire n-  a avut viaţa pe care opera lui o merita.
Se întâmplă, trebuie să recunoaştem, şi invers (mai
ales invers): de multe ori opera unui scriitor nu este
la înălţimea vieţii sale, în sensul că viaţa este boga-
tă, fascinantă, în timp ce opera rămâne, modest, în
plan secund… Cum vezi, te întreb, aceste cauzalităţi?
Ce datorează opera ta literară biografiei tale şi, dacă
datorează ceva, este biografia ta pe măsura operei pe
care ai scris-  o? Cum judeci toate aceste lucruri la 80
de ani? Căci, na!, cum ziceţi voi, ardelenii, i-  ai făcut,
i-  ai ajuns, te-  a ajutat dumnezeu – şi pe tine, ca şi pe
mine, de altfel…

nu ştiu, habar nu am, ce şi cine a făcut din
mine un scriitor. un romancier. Privind în urmă,
peste balustrada, uneori ameţitoare, a atâtor dece-
nii, de timp, îmi dau cont că tinerelul care am fost, în
acel deceniu, deceniu şi jumătate, adică între cinci-
sprezece şi treizeci de ani, când se instalează şi se
consolidează o profesiune, nu era capabil de aşa
ceva. de a opta, vreau să zic, pentru o meserie cât de
cât standardizată, aptă de a-  mi asigura un trai
decent, aptă de a-  mi susţine o familie şi o stimă cât
de cât onorabilă printre contemporani. talent, talent
literar? nu, nu cred de a fi avut ceva care să semene
cu o aplicaţie asupra scrisului, textele mele din pri-
mele clase de liceu erau decis mediocre, câţiva colegi
mă întreceau relaxaţi stârnind admiraţia stupefiată
a profesorilor noştri de la liceul Brediceanu din
lugoj. un singur talent real am avut toată viaţa –
cel de lector. o foame pantagruelică pentru textele
scrise în forma prozei, a romanului mai ales. încă
din primul deceniu al existenţei. dacă vrei, o fugă în
altă realitate sau o incapacitate de a aprecia propor-
ţiile şi sunetele realităţii din jur, ale cotidianului.
sau aerele şi dominarea cam nenuanţată, uneori
de-  a dreptul brutală a adulţilor de atunci. un semn
poate şi al existenţei, în forme atipice a unei sensibi-

lităţii exacerbate şi oarbe. îi spun oarbe, deoarece mi
se pare şi azi că fantasmele şi sensibilitatea mea nu
se potriveau cu nimic din ce era în jur şi acceptat ca
atare, făcând din mine aproape un retardat – cum,
ha, ha, mi-  a declarat-  o cu seninătate, frumoasa şi
inteligenta scriitoare georgeta horodincă pe culoa-
rele Gazetei literare, la începutul anilor şaizeci, când,
cu eforturi dizgraţioase, probabil, încercam să public
câteva schiţe în teribila revistă. aerele şi pretenţiile,
modelele mele literare stârneau, pe atunci mai
degrabă ridicări din umeri sau sarcasme, în timp ce
unii, precum fănuş neagu sau d.r. Popescu, aveau
deja volume de proză scurtă prin vitrine şi cronici
ample literare, ca şi portrete în revistele importante
şi, e drept, puţine, ale vremii. nu, pe atunci ca şi azi,
nu e nimeni vinovat de neînţelegerea care s-  a iscat în
jurul meu, iar pe vremea aceea, când intrasem cam
năuc (social vorbind!) în deceniul al treilea al exis-
tenţei mele sociale, eu, de fapt, nici nu existam. nu
eram măcar un ratat! Şi când, cu un an doar înain-
tea debutului cu Francisca, în 1964, fiind în spital cu
o puternică pneumonie şi când, după o criză de
hemoptizie, m-  am crezut condamnat, eram eu
însumi sigur de in-  existenţa mea! deoarece pentru
mine, ca şi pentru singurul meu prieten adevărat pe
care-  l aveam atunci şi care credea cât de cât în ceea ce
azi numim potenţialitatea mea literară, nichita,
pentru noi a exista înseamnă a fi apt de creaţie. de
creaţie afirmată social, se înţelege şi recunoscută ca
atare. câtă creaţie, atâta existenţă! or, eu atunci, în
zilele fierbinţi şi tulburi din spitalul caritas, eu nu
posedam decât un manuscris al unui roman ce zăcea
în sertarele singurei edituri din republica socialistă
românia, esPla. respins nu odată de redacto -
rul-  şef, Mihai gafiţa, prieten al lui Marin Preda şi
care, enervat de proza mea, care i se părea că are
asemănări cu fraza lui Proust, adică o dilataţie enor-
mă a unor senzaţii şi asociaţii pe un fond sărac epic,
mi-  a declarat ritos că nu îi place nici Proust. normal,
era de curând autorul unei ample monografii a auto-
rului Viaţa la ţară, duiliu zamfirescu. Marin Preda
şi geo Bogza m-  au ajutat însă să scot romanul,
uimiţi ambii, apoi de succesul său. ehe, pe vremea
aceea, părerea singurului redactor-  şef al singurei
edituri republicane era o adevărată şi sângeroasă
ghilotină. Pentru mulţi şi eu şi azi mă minunez, nu
de faptul că apoi, trei ani la rând, cu o obrăznicie
creatoare fără seamăn am publicat trei romane, unul
după altul, ci de succesul acestora, de premiile, cro-
nicile numeroase şi filiaţiile înalte literare – semn
că, poate, mai ştii, calităţile pe care mi le atribuiam
şi de care sufeream în anii lungi, interminabili şi seci
ai labirintului tinereţii mele, aveau, totuşi, un fel de
rezonanţă în lumea din jur. aşa cum era ea pe

atunci, contorsionată şi pulsând la suprafaţă nu
numai de false valori, importate de aiurea, de la ruşii
sovietici mai ales, dar şi de calomnierea groasă şi
insistentă a marilor şi nobilelor nume, puţine, de
altfel, ale literaturii noastre clasice şi moderne. Puţi-
ne, deoarece eram constituiţi într-  un singur stat nici
de un secol, umiliţi până la os (vorbesc de osul gene-
tic!), cu universităţi tinere şi încărcaţi de toate bolile
şi viciile ascunse sau nu ale celor trei imperii de care,
timp de secole, fuseseră lipite cele trei provincii în
care se vorbea idiomul nostru latin. Şi unde câţiva
zănateci, singulari corifei ai Şcolii ardelene ce
umblau prin biblioteca Vaticanului sau vreo doi-  trei
tineri literaţi ce-  şi şlefuiau coatele pe băncile univer-
sităţilor din Viena, credeau că aparţinem, noi, mun-
tenii, moldovenii şi ardelenii, unui singur neam. în
nepăsarea şi dispreţul marilor cancelarii europene;
poate cu excepţia celor franceze!…

ce datorează opera, biografiei mele? nimic sau
aproape nimic. în decursul timpului a trebuit să răs-
pund mereu negativ şi puţin iritat la sumedenie de
întrebări care mă iscodeau, după un clişeu curent, să
devoalez care dintre numeroşii mei eroi sunt luaţi
din realitate.

niciunul, chiar dacă, să zicem, pe cel puţin
unul dintre ei, cel care se pare a făcut şi face carieră,
grobei, l-  am încărcat cu toate păcatele, idiosincrazii-
le penibile şi limitele unui provincial sadea, bănă-
ţean, par dessus le marche care puteau să fie sau să
fi fost şi ale mele, ale tinerelului ce fusesem, vag
play-  boy, cu lecturi dezordonate, predispus fatal
unor situaţii subalterne, îmbibat însă de ambiţii
faraminoase. (o variantă a lui grobei se află, de  
altfel şi în tinerelul calistrat, din ultimul meu
roman, Singura cale, apărut din fericire – sau, mai
ştii, din păcate, deoarece azi nu se mai citesc roma-
ne groase! – în libertate socială). nu contest că exis-
tă o enormă literatură, franceză, engleză şi română,
cel puţin, care se inspiră dintr-  o tipologie acuzat
socială, vezi dickens, Balzac sau rebreanu. fără
nici o specificare valorică, pe mine m-  au interesat
mai ales modelele literare fantaste, de tipul cervan-
tes, shakespeare sau dostoievski, poate Proust sau
faulkner, care au ales să proiecteze mai degrabă
tipuri umane în discordanţă flagrantă cu modelele
curente sociale şi psihologice, aruncând pe piaţa lite-
rară a secolelor un hamlet, don Quijote, sau idiotul,
prinţul Mâşkin. Marcel din À la recherche… sau
Benji din Zgomotul şi furia. r

Ianuarie 2014. paris – Bucureşti
(continuare în nr. viitor)
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Noutăţi editoriale

Aura christi, Tragicul visător
poeme
Editura ideea Europeană, 2013

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

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

Nicolae Breban

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

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

Ştefania Mincu
http://aurachristi.ro/
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Valeriu Ştefan Zgonea,
Preşedintele Camerei Deputaţilor
O împăcare cu noi înşine, 
cu trecutul nostru

1. consider că este nedrept, faţă de toţi cei care
au avut de suferit în perioada respectivă, că vreme
de 25 de ani nu s- a realizat o condamnare de sub-
stanţă a totalitarismului comunist. abia după 25 de
ani sunt cercetaţi şi condamnaţi foştii torţionari.
sunt multe lucruri care ar fi trebuit limpezite cu ani
buni în urmă, nu din dorinţa de răzbunare, ci de
împăcare, o împăcare cu noi înşine, cu trecutul nos-
tru, pe care trebuie să îl cunoaştem, să îl înţelegem
şi să ni- l asumăm. cred că acesta ar fi rolul unui
raport al Parlamentului, iar schimbarea de genera-
ţie în rândul clasei politice poate fi de bun augur din
punctul de vedere al modului în care este perceput
un astfel de demers circumscris cunoaşterii şi recu-
noaşterii adevărului istoric.

2. întreaga acţiune a avut coordonatele unui
obiectiv fără repere clare şi fără un ecou deosebit în
plan social. a fost, mai degrabă, un gest conjunctu-
ral, bazat pe anumite calcule politice. Pe de altă
parte, în raportul din 2006 sunt aspecte ce au fost
ignorate sau analizate fără profunzimea necesară. în
plus, preşedintele traian Băsescu, cel care şi- a asu-
mat raportul, nu are credibilitate pentru susţinerea
unui asemenea demers, astfel încât asumarea a fost
dusă în derizoriu.

3. nu este niciodată târziu să cunoaştem şi să
înţelegem ce s- a întâmplat în ţara noastră într- o
perioadă nefastă, care a marcat destinul multor
generaţii de români. totodată, nu este vorba doar
despre un gest simbolic. cunoaşterea şi asumarea
trecutului sunt importante pentru a evita greşelile şi
a construi un viitor mai bun, o societate democratică
prosperă, în care oamenii să preţuiască libertatea şi
democraţia. 

4. un document de condamnare a comunismu-
lui, elaborat la nivelul academiei române, va aduce
deplină credibilitate şi valoare ştiinţifică întregului
demers şi va avea un ecou pe măsură în rândul opiniei
publice. desigur, contribuţia institutului de investi-
gare a crimelor comunismului şi a centrului inter-
naţional de studii asupra comunismului din cadrul
Memorialului de la sighet este mai mult decât nece-
sară, pentru că există aici colective de cercetare foar-
te valoroase, care au generat deja rezultate. 

5. un astfel de studiu, rezultat al unei cercetări
ştiinţifice laborioase, va fi, fără îndoială, detaliat şi
consistent, cu un limbaj adecvat nivelului de rapor-
tare, în baza căruia să fie elaborate manualele de
istorie, să fie realizate filme, expoziţii şi conferinţe în
şcoli şi universităţi, pentru diseminarea informaţiei
într- un mod corect şi eficient. dacă ne referim la
documentul politic, acesta trebuie să aibă un carac-
ter sintetic şi să exprime asumarea unui proiect
amplu şi a unei decizii clare de delimitare faţă de
ceea ce a reprezentat regimul totalitar comunist în
ţara noastră. 

Alexandru Zub
Pericolul unei recidive totalitare, 
de tip comunist, persistă

1. condamnarea unui regim dictatorial e ori-
când binevenită, cu atât mai mult dacă e vorba de o
dictatură comunistă, judecată la distanţă de un sfert
de secol. un asemenea interstiţiu obligă la analize
bine cumpănite şi la sentinţe (dacă trebuie să fim
judecători) cât mai corecte. în ciuda acestei distanţe,
în limitele căreia s- a constituit o nouă pătură condu-
cătoare, potentaţii actuali nu par a fi dispuşi să
emită o atare judecată. Personal, sunt destul de
sceptic, având în vedere marile confuzii şi complici-
tăţile orchestrate la vârful piramidei, inclusiv în

zona parlamentului. să sperăm însă că şi acolo s- au
produs „mutaţii” care să îngăduie o schimbare mai
radicală, în sensul cerut de interesul naţional şi de
contextul integraţionist, euroatlantic, în care ne
aflăm.

2. în privinţa aprecierii actului prezidenţial din
2006 ca o „farsă” şi un „eşec” dezonorant pentru
români, aş fi ceva mai rezervat. era un act gândit pe
linia intrării noastre în uniunea europeană, statut
pe care o parte din clasa politică, cea ajunsă în
parlament, nu era deloc dispusă a- l accepta şi i s- a
opus în forme descalificante. a fost un moment
extrem de complex, care nu poate fi redus la simple
formule gazetăreşti.

3. un asemenea gest, chiar dacă produs atât de
târziu, nu e deloc inutil, fie şi pentru că ar stimula
memoria colectivă (de la noi şi din afara noastră),
predispusă cum e la amnezie. tinerimea, îndeosebi,
s- ar cuveni să afle şi pe această cale, solemnă, că
pericolul unei recidive totalitare, de tip comunist,
persistă în spaţiul dominat până nu demult de sovie-
tici şi ne poate oferi surprize neplăcute, cum se
întâmplă deja în proximitatea noastră.

4. nu cunosc evoluţia exactă a acestui demers,
însă consider că implicarea academiei române şi a
altor instituţii, specializate în studiul regimului
comunist, ar fi utilă pentru a se elabora o analiză
succintă dar riguroasă, coerentă, pe seama căreia
Parlamentul româniei să poată adopta o decizie de
condamnare.

5. un raport de 10- 15 p., întocmit însă riguros,
cu folosirea implicită a textelor deja existente, ar fi
poate o bună soluţie, care nu exclude şi tipărirea con-
comitentă a unei analize mai ample (cca 300 p.) şi a
unui rezumat (3 p.) la îndemâna oricui.

„Să ieşim din zodia 
totalitarismului comunist” (II)

n Ancheta Contemporanul

revista Contemporanul a publicat în numerele 2 şi 3/ 2014 apelul pentru
condamnarea totalitarismului comunist de către membrii Parlamentului româ-
niei, lansat de senatorul independent sorin ilieşiu, având ca fundament 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
unor personalităţi ale vieţii sociale, culturale, ştiinţifice şi politice româneşti. 

simbolic, în numărul de înviere al revistei Contemporanul, am publicat
răspunsurile domnilor călin Popescu- tăriceanu, Preşedinte al senatului
româniei, şi Victor Ponta, Prim- ministru al româniei. am păstrat titlul anche-
tei, spicuit din răspunsurile domnului călin Popescu- tăriceanu, fiindcă acesta
reflectă o realitate istorică dramatică. este limpede că în discuţie este destinul
şi viitorul naţiunii române.

1. în acest an se împlinesc 25 de ani de la căderea comunismului. ce şanse
credeţi că are apelul senatorului sorin ilieşiu pentru condamnarea totali-
tarismului comunist de către membrii Parlamentului româniei? este pre-
gătită clasa politică românească să răspundă unui asemenea apel? actua-
lul context politic îi este favorabil?

2. conform argumentării senatorului ilieşiu, „românia are nevoie de o
adevărată condamnare a totalitarismului comunist pentru că, spre dezo-
noarea noastră, a tuturor, românia a avut parte, în 2006, de o farsă a
acestei condamnări, în condiţiile în care poporul român a îndurat cel mai
cumplit regim comunist din europa postbelică”. în măsura în care con-
damnarea 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 importante beneficii ale acesteia? 

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

5. cum ar trebui să fie raportul adoptat în 2014 de Parlament, prin com-
paraţie cu cel propus în 2005 de sorin ilieşiu (de 12 pag.) şi cu cel asumat
în 2006 de preşedintele Băsescu („raportul tismăneanu”, de 666 pag.)? ar
fi recomandabil un raport scurt sau unul detaliat? ar fi binevenite ambe-
le 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 scur-
tă 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?

în acest număr publicăm răspunsurile semnate de Valeriu Ştefan zgonea,
alexandru zub, ioan aurel Pop, norman Manea, adrian dinu rachieru, sergiu
andon, lucia hossu longin, lucian Vasiliu şi radu tudor. în numărul viitor
vom publica răspunsurile semnate de Virgil nemoianu, gabriel andreescu,
theodor codreanu, Viorel Padina, cassian Maria spiridon, ioan chelaru,
Magda ursache ş.a. 

le mulţumim personalităţilor care participă la această dezbatere naţiona-
lă de o evidentă importanţă istorică.
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Ioan- Aurel Pop
Raportul s- ar putea impune 
prin claritate, preciziune şi conciziune

1. Parlamentul româniei este sau ar trebui să
fie principala instituţie reprezentativă a naţiunii,
care îi conferă periodic şi temporar putere, pentru a
transpune sub formă de legi voinţa naţională. Ştiu că
termenul de naţiune stârneşte astăzi anumite rezer-
ve, dar îl folosesc anume, dacă doriţi în sens ameri-
can sau în spiritul în care cea mai cuprinzătoare reu-
niune a statelor lumii se cheamă „organizaţia
naţiunilor unite”. fiindcă în acest an se împlineşte
un sfert de secol de la căderea oficială a comunismu-
lui, ar fi, în fine, o ocazie potrivită pentru o aseme-
nea întreprindere. senatorii şi deputaţii (clasa poli-
tică românească actuală) nu sunt pregătiţi – din
păcate – să facă acest important pas, deoarece o
mare parte a domniilor lor nu- şi înţeleg menirea şi
responsabilitatea, aceea de a servi naţiunea, de a se
transforma, chiar şi numai pentru o legislatură, în
slujitori devotaţi ai propriului popor. dar o vor face
până la urmă (adică vor accepta apelul), fie şi pentru
că au învăţat să- şi expună (uneori sui generis) simţul
de ceremonie, care, bine cumpănit, ar putea fi un
atribut important al popoarelor civilizate, în sens
european. contextul politic actual pare să fie, din
anumite motive foarte recente, favorabil. să nu
uităm că nu departe de graniţele noastre, chiar în
interiorul statului românesc Moldova, flutură (pe
nistru) steaguri oficiale roşii cu secera şi ciocanul şi
tronează statui ale lui lenin, că în estul ucrainei
s- au autoproclamat – cu binecuvântarea tacită a
Moscovei – „state populare” (recte sovietice), că tota-
litarismul de extracţie comunistă înfloreşte în veci-
nătate, criticat, este drept, însă părinteşte şi blând,
de către unele dintre marile puteri occidentale. ame-
ninţarea totalitaristă şi chiar comunist- totalitaristă
nu a trecut! 

2. condamnarea comunismului din 2006 s- a
făcut cu o anumită discreţie şi într- o anumită direc-
ţie, ad usum delphini, nu pentru toţi, nu pe înţelesul
masei de români şi nici de către instituţia reprezen-
tativă principală, numită de mine anterior. fireşte,
critic această instituţie – Parlamentul – fiindcă nu- şi
conştientizează corect menirea şi, prin urmare, nu- şi
îndeplineşte bine rolul. dar este singura de acest fel
pe care o avem şi trebuie s- o folosim, cu speranţa
schimbării sale, a aducerii sale spre esenţa ideii de
reprezentativitate politică din societăţile democrati-
ce. din păcate, mulţi români, inclusiv tineri (prost
sau tendenţios informaţi), au sentimente de nostal-
gie faţă de comunism. ele provin şi din tratarea în
bloc a celor patru decenii de dictatură, cu etichetări
simpliste şi superficiale adesea. dar, pe de altă
parte, ideologia comunistă şi, mai ales, aplicarea ei
„creatoare” în românia, după ce fusese impusă cu
tancurile sovietice, trebuie condamnată fără echivoc,
în mod credibil, de către oameni credibili. eşecul
condamnării din 2006 vine din formalismul întregii
acţiuni („s- o facem şi pe asta, dacă trebuie făcută!”),
dar şi din lipsa de credibilitate a unor protagonişti de
atunci. cum să- i creadă sinceri românii pe aceia din-
tre acuzatori care au beneficiat din plin de
avantajele comunismului, şi- au luat doctorate la
„Ştefan gheorghiu”, au îndeplinit „misiuni diploma-
tice” sau „comerciale” în occident, sub oblăduirea lui
ceauşescu şi nu au mişcat un deget pentru schimba-
rea din 1989? de data aceasta, implicarea academiei
române, ca instituţie, ar putea conferi o garanţie de
seriozitate pentru realizarea unui act cu adevărat
important, memorabil, edificator şi util. fireşte, şi în
academie sunt încă oameni care au trăit sub comu-
nism şi au ocupat atunci anumite funcţii, dar se pot
implica, în actul despre care este vorba aici, alţii,
adevărate personalităţi în domeniile lor. 

3. nu cred că această condamnare ar fi tardivă
în sine, în esenţă (poate să fie inutilă, dar aceasta
este altceva). Vedeţi câte fapte de acest gen nu s- au
petrecut la multe decenii, uneori secole, după eveni-
mente (recunoaşterea şi condamnarea holocaustu-
lui, recunoaşterea şi condamnarea tragediei romilor
din al doilea război Mondial, reabilitarea de către
Biserica catolică a lui galileo galilei). este vorba
aici despre o chestiune de demnitate colectivă româ-

nească, de demnitate naţională. experienţa comu-
nistă românească a fost – cu toate amendamentele
pe care istoricii le pot face unor judecăţi prea grăbi-
te şi negativiste – un mare eşec, care i- a condus pe
români într- o fundătură a istoriei, pe o cale străină
spiritului lor, tradiţiei şi intereselor lor de viitor.
Beneficiile unui astfel de act sincer şi fără avantaje
pentru persoane individuale şi grupuri ar fi exclusiv
de ordin moral şi spiritual: am privi cu fruntea sus
viitorul, ne- am putea ocupa mai bine de prezent şi
am putea considera trecutul drept viaţă trăită şi nu
literă moartă. din aceasta, ar putea decurge în timp,
chiar şi avantaje materiale pentru români. condam-
narea comunismului nu ar trebui să mai însemne, în
esenţă, condamnarea la detenţie a unor oameni –
fiindcă cei vinovaţi şi necondamnaţi s- au stins sin-
guri, datorită vârstei mai ales –, ci o regenerare
morală. Paradoxal, actele de acest fel, deşi neagă
ceva, conduc la mari afirmaţii colective, la renaşteri,
la infuzii de speranţă şi de optimism. altminteri,
totul devine de prisos… 

4. cum spuneam, cred sincer acest lucru şi nici
nu se putea – în ceea ce mă priveşte – altminteri
(având onoarea să fiu membru titular – cel mai tânăr
dintre membrii titulari! – al acestei venerabile institu-
ţii). academia română este – cu toate limitele sale de
instituţie omenească şi românească, supusă rânduie-
lilor noastre de insulă de latinitate la porţile orientu-
lui – cel mai important for de cercetare şi de consacra-
re a valorilor intelectuale din această ţară. natural,
de- a lungul celor cam 150 de ani de existenţă, dar mai
ales în anii comunismului, au fost admişi în ea şi câţi-
va oameni condamnabili şi condamnaţi de istorie. dar
unde, în ce instituţie nu s- a întâmplat asta, nu doar în
românia ci şi în lume? se încearcă de către unii – de
ce nu, dacă tot sunt la modă demolările? – şi discredi-
tarea şi distrugerea academiei, dar, deocamdată
instituţia s- a păstrat pe coordonatele gândite de fon-
datori şi prevăzute de lege. academia română – în
afara academicienilor – are expertiza necesară pentru
a face asta prin instituţiile specializate pe care le are
şi care sunt conduse şi formate din oameni credibili,
tineri şi relativ tineri (este important să fie tineri fizic
şi spiritual, deopotrivă). implicarea celor două institu-
ţii menţionate – iicc şi cisc din cadrul Memorialu-
lui sighet – este binevenită şi de dorit, fiind privită de
mine ca o garanţie a credibilităţii textului care se va
face. „Mai mulţi ochi văd mai bine decât unul singur”
(oculi plus quam oculus vident), iar rezultatul concen-
trat, simfonic şi sincronic al mai multor „ochi” de
experţi devine şi credibil. 

5. în chestiunile de detaliu apar întotdeauna
mai multe controverse, ceea ce este deplin explicabil.
Va fi greu de obţinut un consens, iar atunci, ca de
obicei, cu toate imperfecţiunile, majoritatea va deci-
de. eu cred că textul supus votului Parlamentului ar
trebui să fie unul singur, echilibrat şi nu foarte deta-
liat. este vorba aici, în opinia mea, de o chestiune de
principiu, nu de amănunte istorice. limbajul ar
putea să fie pe înţelesul tuturor, mai exact al oame-
nilor cu pregătire medie, fără stridenţe din jargonul
politic, sociologic, filosofic sau istoric. în fond, este
vorba aici de un act de sinceritate, nu despre un tra-
tat academic! în limbaj academic, s- a condamnat
comunismul chiar de către academia română, în
volumul al x- lea (coordonat de acad. dinu c. giures-
cu) al tratatului general, volum apărut în 2013 şi
care cuprinde perioada 1948- 1989, expusă pe 1310
pagini. regimul comunist din teritoriile care au
aparţinut româniei până în 1940 şi din nou între
1941 şi 1944, fiind apoi cucerite şi stăpânite de
urss (1944- 1991), este parte a istoriei românilor şi
trebuie amintit în raportul respectiv. este de dorit ca
raportul să ajungă în minţile şi inimile cât mai mul-
tor cititori, din ţară şi din afara ei. se poate realiza
acest lucru pe mai multe căi, nu doar prin tipărire şi
trimitere poştală sau înmânare directă. Mă gândesc
la calea virtuală. Mulţi români au acum şi biblioteci
virtuale, ceea ce este foarte bine. Vor fi şi familii de
români care nu- l vor dori, din varii motive (de la
dezacorduri de principiu până la lipsa domiciliului
stabil sau la analfabetism!) şi nu ar trebui forţate. 

raportul acesta s- ar putea impune prin clarita-
te, preciziune şi conciziune – care sunt trei caracte-
ristici ale stilului şi trei secrete ale comunicării efi-
ciente – dar mai are nevoie de ceva spre a nu rămâ-
ne literă moartă. are nevoie de un spirit de echilibru,
pe fondul fermităţii sale. „calea de mijloc este cea de
aur” (aurea mediocritas), ziceau romanii în epoca
republicană, atunci când s- a atins culmea gloriei
acestui stat unic, întins pe trei continente. echilibrul
trebuie să pornească de la echipa (echipele) de alcă-
tuitori ai textului şi până la luările de cuvânt din
Parlament. dacă se va intenţiona să se facă „specta-
col” la Bucureşti, iar „spectacolul” ar urma să- i aibă
drept protagonişti pe „aleşii poporului”, mai bine să
ne lipsim. Măcar odată, la 25 de ani de la căderea
regimului de dictatură comunistă, ar fi bine să ştim
să fim solemni, realişti şi demni. fiindcă de „specta-
cole” politice, inclusiv în Parlament, avem parte
aproape în chip cotidian. „de la sublim până la ridi-
col nu este decât un pas”, iar de ridicol ne-a m acope-
rit destul, har domnului! 

Norman Manea
Manipularea culpabilităţilor 
şi rearanjarea- redustribuirea fotoliilor

1. nu ştiu în ce măsură un asemenea nou apel
ar avea impact în deplorabila clasă politică a ţării, la
un sfert de veac de la evenimente. ambianţa duplici-
tăţilor permite orice răspuns.

2. condamnarea retorică a totalitarismului
comunist îşi are importanţa ei, dar nu pare să aibă
consecinţe practice vizibile. creşterea Pcr de la
1000 membri în 1944 la aproape 4 milioane în 1989
şi brusca metamorfoză a multora, după o noapte fur-
tunoasă, în vajnici anticomunişti ar putea stimula o
analiză acută şi autocritică, care să evite repetarea
deşartă şi parodică a deja numeroaselor „condam-
nări” oportuniste şi profitabile de după 1989. Mani-
pularea culpabilităţilor şi rearanjarea- redustribui-
rea fotoliilor merită mult aşteptata scrutare a trecu-
tului şi prezentului care să regenereze speranţa în
viitor.

3. doar realitatea postcomunistă de azi poate
răspunde convingător la această întrebare.

4. nu doar girul unor instituţii sau personali-
tăţi ar da validitate şi importanţă noului raport, ci
însăşi calitatatea demersului, obiectivitatea şi pro-
funzimea, exigenţa critică şi autocritică, retrospec -
tiva istorică şi social- politică a contextelor, evalua-
rea relevantă a ceea ce a fost şi a ceea ce a urmat. Şi
de ce şi cum.

5. autorii noului raport ar putea găsi, sunt
sigur, şi alte premize şi temeiuri pentru un eventual
document major, în care corupţia de ieri şi alaltăieri,
ca şi cea de azi, să urgenteze un Memento Mori adre-
sat naţiunii, un alt, mai actual şi eficient,
deşteaptă- te, române, un pas decisiv înainte de la
tradiţionalul la mijloc de rău şi bun spre un impera-
tiv moral al coeziunii active întru schimbare. cum
am mai spus, aş dori ca ilustra capodoperă a geniu-
lui nostru naţional o scrisoare pierdută să nu mai fie
actuală, decât în literatură.

27 aprilie, Budapesta
(Scris pe telefonul portativ)

Adrian Dinu Rachieru
„Să învăţăm să trăim 
cu propria Istorie”

1. noi trebuie să învăţăm să trăim cu propria
Istorie, ne sfătuia adam Michnik, să ne asumăm,
inclusiv, ororile ei. dar ieşirea din „zodia totalitaris-
mului comunist” nu se realizează prin semnarea
unui apel (ca document politic), prin condamnare
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formală sau prin declaraţii sforăitoare. să vedem în
ce măsură societatea românească e pregătită şi dis-
pusă să facă acest pas, lepădându- se de o moştenire
grea. Prilejul ar fi alegerile prezidenţiale. fiindcă, să
recunoaştem, supravieţuieşte un comunism mentali-
tar, rezidual, vizibil, de pildă în comportamentul
prezidenţial, cu reflexe autoritariste şi ingredientul
videocraţiei, sfidând civilizaţia dialogului. încât nu
condamnarea de către membrii Parlamentului, cu
indignări de conjunctură, ar rezolva definitiv proble-
ma care ne apasă, blocând purificarea morală; şi, de
aici pornind, o posibilă regenerare, învăţând să
trăim vertical, dincolo de o decizie simbolică.

2. dacă raportul din 2006 nu a fost operă de
distanţare, depasionalizată (şi nu a fost), vădind, în
minus, eclipse de obiectivitate, cu „procurori” impro-
vizaţi, „năpârliţi” ideologic şi documentare frugală,
eşecul lui rezidă în absenţa efectelor. ca gest calcu-
lat, butaforic, exploatând conjunctura, el rămâne
unul fals, căzând în farsă. doar o risipă de vorbe…

3. gestul e tardiv, după mine. totuşi, necesar,
încercând şi o limpezire noţională (reabilitând ideo-
logia, de pildă). fie că acceptăm marxismul ca „ulti-
mă ideologie de anvergură” (cum recunoştea însuşi
raymond aron), fie că decretăm „sfârşitul ideologiei”
în postistoricitate (ceea ce, desigur, nu s- a întâm-
plat), este limpede că termenul ca atare şi- a pierdut
sensul originar. în limbajul curent, se ştie, îmbracă
o conotaţie politică, militantă, canalizând seductiv
energiile emoţionale; utilizat în exces, deturnat
extensiv, propagandistic, resuscitat, acuză o eviden-
tă ambiguitate şi „uzură semantică”. încât, trecând
în revistă avatarurile lui semantice, daniel Şandru
încerca recent, într- o carte foarte informată, „elibe-
rarea” conceptului, recuperând valenţele epistemolo-
gice. Pornind, desigur, de la un paradox semantic,
întreţinut de „rolurile” pe care, contextual, ideologia
le- a îmbrăţişat, prin implicaţiile ştiinţifice şi,
îndeosebi, prin cele social- politice, până la comunis-
mul „încarnat”. dar destutt de tracy, impunând ter-
menul (1796), îl înţelegea ca „ştiinţă a ideilor”, ca
idee- logie, servind cunoaşterea; e drept, ca parte a
zoologiei, oferind fundamentul tuturor celorlalte şti-
inţe. ideologia rămâne un produs al gândirii ilumi-
niste, servind guvernarea călăuzită de raţiune şi
dobândind, astfel, o încărcătură politică. cum, repe-
tat, a fost demonizat (falsă conştiinţă, mistificare a
realităţii, distorsiune etc.), conceptul a devenit
aproape nefrecventabil, privit cu suspiciune, chiar
repudiat după prăbuşirea regimurilor comuniste.
ceea ce îşi propunea tânărul cercetător citat ar fi
tocmai reinventarea conceptului, readus în context
epistemologic. adică resemantizarea lui, prin critica
utopiei şi pozitivarea ideologiei. exploatând, deci,
şansa pozitivării, prin reinventare conceptuală. con-
ectată la realitate, ideologia poate servi cunoaşterii
socio- politice, cu cert rol explicativ- comprehensiv.
astfel, generaţiile tinere, netrăitoare în comunism,
regim perceput ca ecou anecdotic sau ca „obsesie
post- traumatică” vor realiza, sperăm, semnificaţiile
reale ale totalitarismului (de orice fel) şi vor repudia
orice derivă autoritară.

4. ar fi de dorit. e nevoie de o expertiză cu ade-
vărat ştiinţifică, temeinic documentată. istoriografia
fenomenului (comunizarea româniei) a
adunat o bibliotecă imensă şi a dezvoltat,
din păcate, o perspectivă maniheistă, jus-
tiţiară şi moralizantă, blocând sau inhi-
bând studierea obiectivă; mai mult, voca-
lul anticomunism postcomunist se dove-
deşte profitabil, să recunoaştem, asigu-
rând „onorabilitate” intelectuală. de unde
fobia stângii, taxată drept populistă, mar-
ginală, iresponsabilă etc., impunând,
totuşi – pe fundalul suspiciunilor ideologi-
ce – o nouă şi „periculoasă” direcţie critică,
după unele voci; şi chiar temerea „devalo-
rizării anticomunismului” ori a reabilitării
comunismului ca „mare halucinaţie a tim-
purilor moderne” (cf. Martin Malia). ade-
vărul e că istoria noastră recentă şi, în
aceeaşi măsură, prezentul nostru crizist,
generând tensiuni, polarizând societatea,
invită şi obligă la o discuţie critică. iar
intelectualul este şi trebuie să fie critic,
trecând testul realităţii, eliberându- se de
„mrejele” ideologiei. refuzând, de pildă,
legenda paradisului interbelic, edenizarea
comunismului, dar şi noua formă de
aservire, în varianta Glamour- Gulag, cum
spunea V. ernu. Şi, alături de el, alţi
numeroşi analişti din falanga tânără. con-
damnând, în numele „dezvrăjirii” capita-
lismului, şi noul fundamentalism: cel al
pieţei libere. sau elitismul snob şi orb,
oengist, incapabil de dialog.

5. astfel de documente, de mare tra-
valiu, cu forţă sintetică, nu se întocmesc în
pripă. Preferabil ar fi, cred, un limbaj acce-
sibil. Pentru analiştii fenomenului comu-
nist, deznodământul (neverosimil) al eve-
nimentelor din 1989, spulberând „lagărul
socialist”, consfinţea şi falimentul doctri-
nar al unui sistem pretins infailibil, sortit

veşniciei. ordinea comunistă, în pofida
„feed- back- ului alterat”, a erodării regimurilor tota-
litare prin birocratizarea şi îmburghezirea elitelor
roşii, nu părea a fi ameninţată. iar românia, apre-
ciată în Vest prin „dizidenţa” liderului său (dată
fiind orientarea anti- sovietică), domesticită, însă, şi
cuprinsă de o „tăcere de masă”, cu atât mai puţin era
dispusă de a ieşi din „încremenire”. cultul aberant,
dictatura grotescă îi asigurase o singularitate dra-
matică. oboseala socială se întindea, generând o
dată cu prăbuşirea nivelului aspiraţiilor (ţintind
doar suportabilitatea) şi lipsa de interes pentru pro-
blemele puterii, confiscată de un partid „de familie”.
aici, şi o schimbare „face frică” – constata, într- un
studiu de comunismologie prospectivă (1986), Mihai
Botez. dar distanţarea de Moscova, afişata indepen-
denţă, au însemnat, paradoxal, tocmai restaliniza-
rea, prin edificarea „maoismului românesc”. oricum,
cu un patron absolut şi o guvernare totalitară, cu un
Partid comunist redus la conducerea sa (de vârf),
interesat, prin simplismul doctrinar (combinând
diletantismul cu dogmatismul), de propriul neostali-
nism, această reideologizare, urmând modelul
maoist (văzută ca o altă dovadă de antisovietism) a
şocat prin violenţa antiintelectuală. aceste similitu-
dini cu maoismul târziu ori cu cele ale comunismului
de familie nord- coreean, de tip dinastic, au încurajat
„erorile monumentale” ale liderului (devenit condu-
cător absolut). Valul reformist, încercând moderni-
zarea comunismului (prin „fenomenul gorbaciov”) a
condus la un efect neaşteptat: dezintegrarea comu-
nismului. seismul decembrist de la noi n- a ţinut
seama de limitele scenariului cosmetizat. Va trebui
să înţelegem etapizat „comunizarea” româniei, de la
anii de teroare şi reprimandă neagră, prin „dictatu-
ra de dezvoltare”, până la lumea închisă a deceniului
nouă, a economiei de penurie, în plină paranoie ceau-
şistă şi a socialismului faraonizat, dinastic, cu şirul
lung de complicităţi şi acomodări. experiment
impus, suportat prin viol istoric, comunismul „încar-
nat”, ca drog ideologic, a trezit, inevitabil, masa cri-
tică a nemulţumirilor. în faza sa crepusculară, în
pofida tentativelor de reformare (precum perestroika
gorbaciovistă, ca o a doua revoluţie socialistă, uma-
nizând sistemul), verdictul istoriei a consfinţit eşe-
cul. 

foarte importantă, decisivă, aş spune, rămâne,
însă, chestiunea decolării româniei. când vom fi o
ţară prosperă, nostalgiile se vor risipi. abia atunci
victoria va fi deplină. fiindcă, reamintesc, nu ne des-
părţim de comunism prin decrete, broşuri, angajând
şi cheltuieli uriaşe. încât despărţirea (ca gest politic)
va fi efectivă, eficientă când, socialmente, pe funda-
lul unei relative bunăstări, opţiunea pentru o socie-
tate democratică nu va fi doar o alternativă. altmi-
neri, să ne amintim, că am condamnat cândva (cu
furie proletară) capitalismul… o lectură critică, aşa-
dar, utilă, negreşit, venind în întâmpinarea viitoare-
lor generaţii de cititori, doritoare a se informa asu-
pra unei epoci convulsive, devenită istorie. Şi având
dreptul, aceşti curioşi cititori, de a cunoaşte, necos-
metizat, trecutul, cercetat sub lupa obiectivităţii,
fără furii justiţiare şi resentimentare, eliberaţi de
capriciile meteorologiei politice.

Sergiu Andon
Un exerciţiu de sinceritate

1. ce şansă are apelul… senatorului ilieşiu?
are şansa de a da startul într- un nou maraton al
demagogiei, prefăcătoriei şi diversiunii. clasa politi-
că românească este foarte pregătită să răspundă
prompt şi zgomotos, pentru că ea este întotdeauna
gata să facă scandalul care să distragă atenţia de la
incompetenţa, iresponsabilitatea şi incorectitudinea
proprie. dacă actualul context politic este favorabil?
actualul context politic este mai mult decât favora-
bil. reprezintă unul dintre ultimele prilejuri de a
ignora realitatea imediată şi de a ne mai da un
brânci spre prăpastia către care gonim ca nerozii.

2. da. românia are nevoie de o „adevărată con-
damnare a totalitarismului comunist”, pentru că
societatea are nevoie în general de adevăr, iar tradi-
ţia noastră e foarte bogată în schimonosirea adevă-
rului. cel mai copios se minte când se proclamă ritos
„adevăruri”. recomandabili pentru un exerciţiu de
sinceritate sunt, cum se preconizează, membrii Par-
lamentului, care pot începe cu recunoaşterea
mentalităţii totalitariste care- i impregnează pe ei
înşişi. Parlamentul şi clasa politică excelează în a
prelungi, sub diferite denumiri şi măşti, cele mai
rodate metode ale bolşevismului. sunt perpetuate
sârguincios ura omului faţă de om, obsesia autarhis-
mului (doar că partidul unic este clonat în mai multe
partide „unice”), strivirea cetăţeanului de către
administraţie, himera promisiunilor, distrugerea
adevăratelor elite, impunerea falselor elite, ploconi-
rea faţă de centre de geoputere etc. cauza eşecului
condamnării din 2006? Vai, dar n- a fost un eşec!
dovadă e numărul crescând al nostalgicilor şi faptul
că ceauşescu îi surclasează în sondaje pe toţi birja-
rii contemporani. de vreme ce procesele trecutului
aduc, aşa cum spuneam, apă la moara demagogiei,
poporul înţelege şi reacţionează ca atare, ceea ce
reprezintă un succes, nu un eşec.

3. nu, nu ar fi tardivă. nu ar fi tardivă nici con-
damnarea domniilor fanariote. iar deloc tardivă este
condamnarea prezentului. Propun domnului ilieşiu
să demaşte catastrofa naţională cu elemente proas-
pete, din sfertul de veac al tranziţiei: pauperizarea,
deprofesionalizarea, eradicarea ruşinii din reţeta
comportamentului uman, triumful tupeului şi al vul-
garităţii, depopularea ţării, dispariţia speranţei,
jena de a te declara român, împuţinarea culturii,
degradarea pe lungă durată a învăţământului, avân-
tul economic bazat pe cerşetorie, prostituţie, narco-
manie, succesele argaţilor continentali, ruina aşeză-
rilor şi infrastructurii, dreptatea care nu mai are
doar capul spart, ci şi ochii scoşi, coastele frânte,
membrele schiloade, ostilizarea naturii mioritice,
estomparea până la extincţie a identităţii naţionale.
care ar fi beneficiile? o scârbă imensă pe măsura
spurcăciunii.

4. da, dar să nu se amestece aceste foruri cu
politicienii. să lucreze din pasiune şi din convingere,
nu cu bani de la buget.

5. în comparaţire cu rapoartele precedente ar
trebui să departajeze ororile pe etape şi să nu esca-
moteze preţioasa contribuţie a factorilor alogeni în
importarea bolşevismului, cum s- a căznit marele
savant tismăneanu. dacă scriem istorie, istorie să
scriem.

cât priveşte aspectele tehnico- editoriale solu-
ţiile sunt simple. Pentru numărul de pagini (ce preo-
cupare la început de drum!) facem media: 666 pag.
(raportul tismăneanu) + 12 pag. (rap. ilieşiu) = 678
pag. : 2 = 339 pag. ei na, că e fără soţ! atunci să
punem pe pagina de gardă portretele celor doi corifei
ai anticomunismului lipite torace de torace, ca vale-
ţii şi regii de pe cărţile de joc. opera să fie multipli-
cată şi pe hârtie şi pe suport electronic. tirajul egal
cu populaţia ţării e prea mic, lucrarea trebuind să
împânzească planeta. să ne interesăm cât a fost tira-
jul mondial al cărticicii lui Mao şi să- l dublăm.



22

ANUL XXV  t Nr. 5 (746)

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

Lucia Hossu Longin
Să nu mai revenim niciodată 
la imperiul răului 

1. eu cred că anul acesta, marcând împlinirea
a 25 de ani de la căderea comunismului, este cel mai
potrivit moment pentru Parlamentul româniei,
după atâtea tergiversări şi eschive de condamnare a
regimului politic comunist din românia. ar fi ulti-
mul tren. clasa politică nu are nevoie de o pregătire
specială. cele două momente electorale din 2014 pot
să accelereze asumarea apelului dlui sorin ilieşiu.
dar, socotesc oportun ca aceste întrebări să fie adre-
sate şi telefonic candidaţilor la europarlamentare cu
răspunsuri precise ca să ştim ce personalităţi trimi-
tem în Parlamentul european.

2. cauzele eşecului stau în natura duplicitară a
preşedintelui româniei. Şi- a asumat condamnarea
pentru că dădea bine la electorat, dar n- a putut şi
n- a vrut să propună şi legile necesare ale condamnă-
rii celor vinovaţi şi ale recunoştinţei pentru victime
şi urmaşii lor. dacă ai fost ofiţer acoperit al securi-
tăţii până când vei închide ochii, nu poţi uita
angajamentul pe care l- ai îndeplinit. Şi reconversia
de la sjujbaş al securităţii la anticomunist practic e
imposibil de conceput. nici un gest al preşedintelui
nu arată că s- a rupt de comunismul securist pe care
l- a servit atâţia ani. dimpotrivă statul poliţienesc
care l- a creat în ultimul deceniu este o relicvă a fos-
tului lagăr comunist.

3. nu, nu e deloc tardivă această condamnare.
dacă va fi însoţită de un act real de cunoaştere poate
să ducă la o limpezire a societăţii româneşti. nu mă
gândesc la procese, la vendete, ci pur şi simplu la
asumare şi cunoaştere.

4. cred că acest raport trebuie realizat de cen-
trul internaţional de studii asupra comunismului
din cadrul Memorialului sighet, centru care dispune
de istorici prestigioşi, care s- au ocupat în mod ştiin-
ţific de studiul trecutului. Mă gândesc la al. zub,
romulus rusan, denis deletant, stephane courtois,
ioana Boca, Marius oprea şi mulţi alţii. Şi de aseme-
nea de cercetătorii de la institutul naţional pentru
studiul totalitarismului. 

5. optez pentru un raport concentrat, cu un
limbaj accesibil şi fireşte, care să conţină şi comuni-
zarea impusă de armata roşie, după ultimatumul
din 1940, în Basarabia şi în Bucovina, cu atâtea vic-
time, deportări şi masacre. această variantă scurtă
să fie oferită spre vânzare, prin librării, la un preţ
modic, accesibil românilor. de asemenea, Ministerul
educaţiei să preia raportul ca un scurt manual alter-
nativ de istorie recentă, valabil pentru toate clasele
de liceu.

acest raport poate să- i trezească pe intelectuali
şi să le aducă aminte de misiunea lor de a veghea
asupra evoluţiei societăţii româneşti, de a ieşi din
jungla partizanatelor politice şi de a lupta pentru
valorile libertăţii şi democraţiei. nu trebuie să ne
mai acomodăm cu nici o stare de lucruri de sorginte
comunistă, ca să nu mai revenim niciodată la impe-
riul răului. imperiu pe care acest raport trebuie să- l
descompună secvenţă cu secvenţă, aşa cum a fost
brutal, represiv şi fără legitimitate. 

Lucian Vasiliu
Un viitor al dialogului

1. cred că după 25 de ani de experimente, ezi-
tări, bâlbâieli, românia poate reveni la verticalitate!
este în nato şi în ue! clasa noastră politică (dis-
cutabilă în mare parte, votată… democratic de popo-
rani!) se află, sper, în situaţia favorabilă de a răs-
punde lucid apelului senatorului sorin ilieşiu. 

2. orice condamnare (mai mult sau mai
puţin… „adevărată”/ „subiectivă”/ „eşuată”) este
binevenită. repetarea accentuată, argumentată a
reacţiei faţă de totalitarism (totalitarisme) va ajuta
memoria noastră colectivă să nu se… senilizeze.

3. căderea zidului berlinez, reunificarea ger-
maniei, noua geografie nato şi ue sunt certitudini
privind, explicit, condamnarea totalitarismelor în
estul europei… Parlamentul româniei ar deveni
mai credibil (dincolo de votul popular, democrat), iar
beneficiile s- ar resimţi pe termen lung, acasă şi în

lume, mai ales în rândul noilor generaţii, supuse, din
păcate, unor tehnici de manipulare subtile…

4. academia română, institutul de investigare
a crimelor comunismului, centrul internaţional de
studii asupra comunismului (Memorialul sighet, cu
eforturile admirabililor, infatigabililor ana Blandia-
na, romulus rusan şi echipa) sunt foruri naţionale
şi europene plauzibile, credibile în a susţine un
raport argumentat, în chestiune… 

5. cu cât mai multe rapoarte (condensate sau
detaliate, academice sau „populare”, explicite sau
implicite, în context naţional, în context est- euro-
pean etc.), cu atât mai bine. rapoarte care să fie
difuzate în şcoli, în instituţii, în casele românilor de
pretutindeni. spre ştiinţă, spre luare aminte, spre
proiectare într- un viitor al dialogului responsabil, al
libertăţii fertile, al prosperităţii demne.

Radu Tudor
Vin generaţii care nu ştiu 
ce înseamnă cuvântul comunism

1. clasa politică românească este obligată de
un minim bun simţ să fie pregătită să răspundă unui
asemenea apel. în caz contrar, vom constata calita-
tea opusă a clasei politice. după 50 de ani de suferin-
ţă, distrugerea elitelor şi tradiţiilor româneşti,
comunismul nu mai are nevoie de prea multe expli-
caţii. actualul context politic este mai mult decât
favorabil, având în vedere agresiunile de tip sovietic
ale Moscovei în ultimii ani în georgia şi ucraina.

2. cauzele eşecului au fost: fariseismul perso-
najului care a condamnat comunismul. traian
Basescu este un produs 100% comunist, prin trecut
şi prezent. Prin mentalitate, mod de gândire şi acţiu-
ne, prin modul în care a ştiut să batjocorească timp
de 10 ani societatea românească, aşa cum au făcut- o
comuniştii în cei 50 de ani. nu se poate ca un mare
profitor al regimului comunist, un descendent al
unui colonel politruc din perioada sovietică, prieten
apropiat al securităţii, şef al unei reprezentanţe în
spaţiul vestic controlată sută la sută de securitate şi

apoi director general într- un minister
comunist să fie cel care condamnă
comunismul. e nedemn, e mincinos, e o
farsă tragică de la un cap la altul.

3. nu e niciodată prea târziu să
condamni o crimă. dacă o faci complet,
cu sinceritate şi interes adevărat pentru
naţiunea ta. Vin acum generaţii care nu
ştiu ce înseamnă cuvântul comunism.
ei sunt nişte oameni salvaţi pentru că
n- au trăit drama. dar cine nu ştie totul
despre ea, e condamnat să o repete.
Pentru ca românia să nu mai aibă vreo-
dată parte de comunism şi stalinişti
prin politică, e foarte important să con-
damnăm serios aceasta ideologie crimi-
nală.

4. este foarte corectă. există în
aceste instituţii studii ample deja făcu-
te, ar putea fi puse cap la cap şi elabora-
tă o enciclopedie serioasă. nu mai vor-
besc de credibilitatea lui sorin ilieşiu,
ce nu merită nici în glumă comparată cu
cea a lui traian Băsescu în această
materie.

5. fără crimele de la fântâna
albă, de exemplu, care cutremură prin
amploarea şi cruzimea lor, comuniştii
n- ar putea fi cunoscuţi în toată dimen-
siunea lor. universul concentraţionar în
românia, moartea elitelor, uciderea
preoţilor, deportarea intelectualilor,
arestarea şi hărţuirea permanentă a
celor prea buni şi incomozi – ar fi incom-
plete. ar trebui ca un astfel de raport să
fie tipărit de icr, oferit spre vânzare pe
piaţa internă şi externă oricui doreşte
să cunoască drama prin care a trecut
românia şi de ce mai simţim şi azi efec-
te ale acestei mari nenorociri picate pe
capul unei naţiuni decente, frumoase,
talentate şi generoase. r
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Prezumţia nevinovăţiei şi
mecanismele dezinformării

înainte să revenim la subiectul acestui capitol –
adrian Marino şi Viaţa unui om singur – vom întârzia
niţel, în intenţia de a pricepe modul de funcţionare a
mecanismelor dezinformării, dezvăluit de autorul volu-
mului Cărturari, opozanţi şi documente. manipularea
arhivei Securităţii, gabriel andreescu, incomodul ana-
list, care a „contestat acuzaţiile de colaborare cu secu-
ritatea ca poliţie politică aduse” şi unei alte victime
cnsas, Mircea iorgulescu. contestaţia, de fapt, a venit
din două direcţii: Compromiterea lui mircea Iorgulescu:
responsabilităţi – un amplu studiu gabrielandreescian,
publicat în românia literară în două părţi, în februarie
2014. în zilele în care a apărut articolul andreescian,
s- a pronunţat şi îccj, care a respins acţiunea de
constatare a cnsas, găsind- o pe bună dreptate neînte-
meiată. e adevărat, precizează cercetătorul, e „o drep-
tate «târzie», sau «tardivă», cum au calificat- o unii
comentatori”: noianele de acuzaţii de vechimea unui
deceniu au afectat viaţa şi imaginea postumă a marelui
critic literar. Puţini intelectuali îşi mai aduc aminte că
punctul de pornire al acestora se află în „adresele din
2003 şi 2004 prin care preşedintele colegiului cnsas
de atunci, gheorghe onişoru, îl anunţa pe Bujor nedel-
covici că identitatea informatorului cu nume conspira-
tiv «dorin» (respectiv «Mirel») ar fi Mircea iorgulescu”.
Ştirea a făcut înconjurul lumii, „cel puţin în lumea cul-
turală” şi „a fost amplificată de polemicile stârnite de
acuzaţii, apoi prin preluarea entuziastă a acţiunii de
constatare a colaborării a cnsas în 2009”. Pornind de
la cazul iorgulescu, cercetătorul gabriel andreescu con-
stată faptul că „ceva asemănător s- a întâmplat” şi cu
Ştefan aug. doinaş, straniu, „tot în 2003, la un an după
moartea poetului”. în cazul Marino, acuzaţia a fost
făcută publică de M. dinescu la cinci ani după moartea
cărturarului. 

de circa un deceniu urmărim pe scena socială
românească un fel de film horror, cu victime pe bandă
rulantă ale procurorilor lumii culturale şi ale cnsas,
scenariul devenind mai de fiecare dată previzibil. nu se
poate face abstracţie de faptul că nu rareori se calcă
articolul constituţional ce vizează prezumţia de nevino-
văţie – art. 23, alin. 11 din constituţia româniei – în
condiţiile în care „prezumţia de nevinovăţie este
fundamentală într- o societate civilizată”. adesea lipseş-
te înţelepciunea de a fi rezervat sau de a pune la îndo-
ială o informaţie. a respecta legea este, desigur, o dato-
rie şi e limpede că „cnsas are obligaţia să o respecte
la rândul lui”, dar „întrucât nu au făcut- o, unii angajaţi
ai consiliului au contribuit la nefastul proces de necro-
fagie care domină viaţa culturală după adoptarea legii
deconspirării”.

„Implicarea unor angajaţi ai CNSAS
în campanii de acuzaţii”

cnsas şi câţiva intelectuali publici – erijaţi în
procurori ai naţiei literare – se află în epicentrul acţiu-
nii şi în cazul doinaş: poetul adrian Păunescu „a primit
de la cnsas un document care îl declara pe doinaş
informator”. în acelaşi studiu semnat de gabriel andre-
escu, din care cităm – Greşeli ale CnSaS care au făcut
victime. Cazul Ştefan aug. doinaş (Contemporanul, nr.
4/ 2014) – contestatarul făţiş al dictatorului ceauşescu
remarcă nu fără subtilitate „faptul că eticheta fusese
pusă de Păunescu din înalta poziţie căpătată după o
carieră politică nu mai puţin jenantă decât cea de pro-
motor al cultului personalităţii” şi „a produs pe moment
mefienţă faţă de cele afirmate”. cu toate acestea, „acu-
zaţiile au revenit curând, de această dată din interiorul
cnsas” – instituţie al cărei colegiu decidea prin vot, în
urma rezultatelor investigaţiilor făcute, asupra calităţii
de informator sau colaborator a cuiva anume, instanţa
urmând să confirme sau să infirme decizia cnsas.
adrian Păunescu primise o adresă din partea cnsas,
semnată de preşedintele acestei instituţii. or, conchide
gabriel andreescu „adresele trimise petenţilor nu au
fost supuse acestor proceduri. directoarea direcţiei de
investigaţii [germina nagâţ] 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”. Pe cale de consecinţă, „adresele cnsas- ului
care vorbeau despre «identitatea informatorului» fără o
decizie statutară a colegiului au încălcat legislaţia
deconspirării”. Mesajul transmis petenţilor „nu putea fi
stabilit decât prin derularea procedurilor legale com-
plete”: investigaţia cnsas, votul în cadrul colegiului
cnsas, decizia instanţei. ceea ce s- a întâmplat în
realitate – practica propriu- zisă – „a reflectat confuzia

aparatului 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 poli-
ţie politică. ar fi fost deci un instrument al securităţii”.
„din adresă în adresă, mentalitatea a fost transmisă
opiniei publice şi a făcut victime pe bandă rulantă”,
mentalitatea respectivă răspândindu- se la scară naţio-
nală şi amplificând confuzia, transformată – în absenţa
unei decizii definitive a instanţei judecătoreşti – în cer-
titudine în condiţiile în care, bineînţeles, a vorbi în tim-
pul unei anchete cu un ofiţer de securitate nu înseam-
nă a fi colaborator, nici „a contribui cu informaţii
într- un dosar personal nu este acelaşi lucru cu a fi
informator” (cazul nicolae Breban, la care vom reveni
în capitolul următor). s- a produs, aşadar, o eroare de
procedură, iar implicaţiile acesteia – susţine argumen-
tat g. andreescu – se văd în cazul lui Mircea
iorgulescu, aşa cum s- au văzut – cu diferenţe evidente
– în cazul Marino, analizat în detaliu de acelaşi intelec-
tual incomod: „în 2003 şi 2004, cnsas a comunicat că
literatul este informator, deşi colegiul nu votase nici o
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 juri-
dică, aprecierea că Mircea iorgulescu ar fi fost informa-
tor în sensul legii a fost infirmată”. 

lucrurile sunt ceva mai complicate. „inocularea
ilegitimă a ideii că unele persoane sunt informatori,
întrucât apar cu nume conspirative, prin adrese trimise
solicitanţilor” constituie „doar o faţetă a situaţiei”. cea-
laltă, de o gravitate evidentă, „a constat în implicarea
directă a unor angajaţi ai cnsas în campanii de acuza-
ţii”, precum şi în susţinerea acestor campanii de unii
intelectuali publici, după cum s- a văzut şi în cazul
adrian Marino, „o acţiune grea prin consecinţe” avându- l
ca ţintă pe marele poet Ştefan aug. doinaş. astfel, „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”. gabriel
andreescu dă câteva citate ample 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 cole-
gii lui”; „unul din turnători era şi Ştefan augustin doi-
naş”. andrei Pleşu a insistat asupra acuzaţiei, repetând
„cuvântul stigmatizator”: „a existat un fel de lume, un
tip de univers în care doinaş făcea turnătorii”. horia
roman Patapievici „a dat verdictul în termenii legii”: „a
fost colaborator”. dar a recurs la limbajul nuanţei: „dar
şi teribil de agresat de urmăririle securităţii”. „eseistul
a dat citire unui document «destul de dramatic», refera-
tul 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»”. 

cele întâmplate la invocata întâlnire a româniei
literare se circumscriu – în opinia disidentului gabriel
andreescu – „infracţiunii cu aplomb”, căci este indubi-
tabil faptul că „pentru opinia publică, declaraţiile acu-
zatoare aveau greutate datorită faptului că proveneau
de la o instituţie cu atribuţii în gestionarea arhivei
securităţii”: cnsas, reprezentată la acea întâlnire
moderată de n. Manolescu de dnii Pleşu, dinescu şi
Patapievici. or, e limpede că „afirmaţiile despre «turnă-
toriile» lui doinaş puteau fi «adevăr» doar după stabili-
rea naturii lor prin procedurile dictate de lege”. 

Calomnia prin omisiune.
Clubul Prometheus

luând în colimator dosarul unui fost deţinut, g.
andreescu recurge la o serie de nuanţe de bun- simţ, de
care unii procurori culturali uită sau se prefac că nu înţe-
leg despre ce este vorba, ca bunăoară detaliul conform
căruia „unele din declaraţiile lui doinaş erau exonerate
(cele din anchete, angajamentul în condiţii de detenţie),
ori s- ar fi putut dovedi fals atribuite prin raportare la
ansamblul documentelor”. Şi mai e un amănunt imposi-
bil de trecut cu vederea: calomnia prin omisiune: „în
referatul citat de Patapievici unde lt. ionescu făcea refe-
riri la arestarea lui haralambie grămescu şi a lui ion
negoiţescu, acesta enumerase «contribuţiile» lui doinaş
pentru ca superiorii să accepte reintegrarea poetului în
viaţa literară. Patapievici nu a citit însă celor prezenţi
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 cunoaş-
te suficient întreaga istorie a acestui agent dacă poate

să- l caracterizeze ca sincer şi obiectiv»”. oare din ce moti-
ve dl Patapievici a omis adnotarea colonelului de securi-
tate n. Budişteanu, adnotare care, de bună seamă, îl
apăra pe marele poet? din ce motive s- au repezit să- l
calomnieze pe fostul deţinut Ştefan aug. doinaş dnii
dinescu, Pleşu, Patapievici? ce interese îi mână în aces-
te campanii de lapidare publică a unor personalităţi de
marcă ale culturii române?

asistăm la o situaţie inacceptabilă: „Bârfind în
public pe marginea dosarelor lui doinaş, cei patru
membri ai colegiului 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 personalităţii
poetului, în care episodul de la clubul Prometheus a
jucat un rol cheie continuă şi astăzi” inclusiv prin cartea
asul de pică: Ştefan aug. doinaş, semnată de george
neagoe, apărută la editura cartea românească în anul
2013, elogiată în presa literară şi nominalizată la câteva
premii: Premiul revistei observator cultural, gala tână-
rului scriitor etc. Volumul calomniator la adresa marelui
poet reprezintă o versiune revăzută a tezei de doctorat a
junelui cu autoritate de ieri după- amiaza, teză elaborată
sub îndrumarea dlui n. Manolescu. „răul a fost făcut în
principal atunci, în 2003, prin acuzaţiile venite din inte-
riorul cnsas, contrare obligaţiilor la confidenţialitate,
susţine gabriel andreescu. crearea de informatori prin
«bârfa» membrilor colegiului s- a desfăşurat fără nici o
încercare oficială de a pune capăt acestei activităţi în sfi-
darea legii”. 

„Bârfa” angajaţilor din vârful cnsas a avut un
impact social şi mediatic greu de neglijat. unul dintre
exemple îl ilustrează revista apostrof (nr. 2/ 2014), care
publică un text al criticului gelu ionescu, intitulat
Cazul doinaş. în primii timpi, acuzaţiile referitoare la
doinaş i- au produs, spune gabriel andreescu, perplexi-
tate. or, afirmă criticul astăzi, „dacă nu mi- ar fi spus- o
chiar horia Patapievici, aş fi putut crede, fără nici o
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 colegiu-
lui şi direcţiei de investigaţii apar însă rar. în câteva
cazuri, putem bănui autorii. este desigur transparent
pentru cunoscători cu cine a vorbit Vladimir tismănea-
nu «pe linia cnsas», acea persoană «specializată în
cercetarea dosarelor de informatori», meritând preţui-
rea lui «pentru onestitate şi competenţă», care l- a asigu-
rat că adrian Marino era informator. este aceeaşi per-
soană care, alături de un alt specialist în arhive, îl asi-
gura pe dorin tudoran că tot colaborator a fost şi fostul
disident Mihai Botez”. 

la acele cuvinte mari, vehiculate de Vladimir tis-
măneanu – onestitate şi competenţă – în timpul unei
dezbateri al cărui absent a fost Mircea dinescu, andrei
Pleşu mai adaugă tenacitatea, rezistenţa nervoasă,
răbdarea, combativitatea. dezbaterea a avut loc la
sediul grupului de dialog social în data de 26 februarie
2014 şi s- a intitulat deconspirarea securităţii; printre
participanţii- vorbitori s- au aflat gabriel liiceanu,
h.- r. Patapievici, andrei Pleşu ş.a. Magda cârneci,
preşedintă a gds şi a Pen club românia, a anunţat
asistenţa că premiile gds au fost înfiinţate în 1994 şi
că acestea au fost acordate „unor personalităţi publice
cunoscute, mai ales pentru atitudinea civică pe care o
au în spaţiul public, dincolo de valoarea lor profesională
evidentă”. de- a lungul anilor premiul respectiv a fost
decernat unor personalităţi ca de pildă Mihai Şora, Vla-
dimir tismăneanu, Monica lovinescu şi Virgil ierunca,
andrei Pleşu, raed arafat, dan tăpălagă etc. Premiul
gds pe anul 2013 i- a fost acordat, straniu, dnei germi-
na nagâţ, directorul direcţiei de investigaţii din cadrul
consiliului naţional pentru studierea arhivelor secu-
rităţii, care – scrie gabriel andreescu – „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

Aura Christi
Vânătoarea de oameni mari

n Polemice Domnul Andrei Gabriel Pleşu are
dreptate: „Lucrurile arată dur”. Doar

că povestea cu tocătoarele mecanice şi
tăiţeii pare a fi una de adormit naivii.

La finele unei însemnări polemice,
contondenta analistă Magda Ursache

ne spune o povestioară de trezit
adulţii: „Cea cu flăcăruia care se

obrăzniceşte, sare din sobă pe masă şi
dă foc la casă”, invocându- l altundeva

pe Baudelaire care susţinea că
naţiunile fac tot ce le stă în puteri ca

să nimicească oamenii mari (adică
dotaţi cu forţa şi prestigiul de a
riposta la dezastrele ideologice).

Românii „recenţi” – conchide Magda
Ursache – cu siguranţă fac tot ce le stă

în puteri ca să nu oprească
vânătoarea de oameni mari. „Oamenii
recenţi”, oportuniştii vremurilor noi
exclud, aruncă, elimină, taie de pe

listele lor negre, calomniază tot ce- i
incomod, tot ce le ameninţă

recunoaşterea tablei de valori noi.
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încă o persoană odioasă”; „adresele cnsas- ului care
vorbeau despre «identitatea informatorului» fără o deci-
zie statutară a colegiului au încălcat legislaţia decon-
spirării”. nu înţeleg: dna g. nagâţ, directorul direcţiei
de investigaţii din cadrul consiliului naţional pentru
studierea arhivelor securităţii, încalcă legislaţia
deconspirării, iar gds o premiază, aducând- o în rândul
„unor personalităţi publice cunoscute, mai ales pentru
atitudinea civică pe care o au în spaţiul public, dincolo
de valoarea lor profesională evidentă”? adică în vecină-
tatea unor premiaţi precum: Mihai Şora, Monica lovi-
nescu şi Virgil ierunca, raed arafat? Mai e nevoie să
explic de ce? autoarea volumului Comunismul cu rele şi
rele se întreabă: „nu se practică şi acum autismul etic
mai ales în gds?” Şi răspunde ironic: „Ba bine că nu”.
theodor codreanu ne aminteşte că gds este „gruparea
care a preluat cu maximă fidelitate doctrina est- etică a
parizienilor, în care kominternismul reşapat a găsit o
adevărată mană cerească, coroborată cu politically cor-
rect”. grupul respectiv e sprijinit, între alţii, şi de geor-
ge soros, „ideologul perestroikăi gorbacioviste”; pentru
o transformare a sistemului sovietic este un volum sem-
nat de magnat, tradus şi publicat în 1990 „nu întâmplă-
tor” la editura humanitas – numele fostei edituri
Pcr, conduse în libertate de gabriel liiceanu. să te
mai uimească faptul că în post- comunism „vechiul bice-
falism de sub dictatură a reizbucnit şi în sânul scriito-
rimii cu o violenţă incredibilă”? să spunem şi cine l- a
provocat, susţinut şi alimentat constant?

andrei oişteanu a citit motivaţia, pe care o repro-
ducem fără comentarii: „Premiul gds pe 2013 se acor-
dă doamnei germina nagâţ, director al direcţiei de
investigaţii din cadrul cnsas, pentru devotamentul
admirabil cu care serveşte cauza adevărului istoric, a
confruntării cu un trecut traumatic (ale cărui efecte
continuă să se facă din păcate simţite) şi a consolidării
culturii politice democratice din românia. În condiţiile
atacurilor necontenite împotriva statului de drept şi ale
eforturilor de reabilitare a securităţii, germina nagâţ
a dovedit că o instituţie precum cnsas trebuie şi poate
să acţioneze cu probitate, demnitate şi competenţă.
Prezentul şi viitorul româniei depind şi de curajul
investigării oneste a ceea ce a însemnat dictatura
comunistă”. (deconspirarea securităţii, în revista 22, 4
martie 2014) 

nu ştiu din ce motive unele expresii mi se pare că
au aerul ciudat al proletcultismului. 

Nevinovaţii puşi la stâlpul infamiei 
sunt vârfuri ale culturii române

făcându- i un elogiu fostei sale colege de la
cnsas, andrei Pleşu informează publicul că a
cunoscut- o pe dna nagâţ la cnsas, unde a lucrat cu ea
pe vremuri. dus de valul inspiraţiei, fostul diplomat
face o confesiune preţioasă care, recunosc, ne impresio-
nează: „ceea ce din afară se vede ca o luptă tenace, dar
mai curând birocratică cu structurile vechii securităţi,
cu documentele, cu dovezile, dinlăuntru se vede ca un
război”. dl Pleşu a avut parte de harul de a o vedea,
spune el, pe germina nagâţ pe… front. de altfel, ne
asigură comentatorul, „ea este, de multă vreme, de
când s- a înfiinţat CnSaS, în mijlocul vârtejului şi vă
asigur, ca unul care am fost acolo, că lucrurile arată
dur”. lucrurile arată atât de dur, încât „tenacitatea,
rezistenţa nervoasă, răbdarea, combativitatea, în fine,
toate virtuţile pe care frontul le implică sunt perfect
întruchipate de germina, pe care o admir şi o omagiez
din tot sufletul”. dl Pleşu a venit la această dezbatere
inclusiv „pentru că ar fi fost o ocazie unică să mă văd cu
dl general Mălureanu”, pe care nu l- a văzut de 25 de
ani. dl general Mălureanu era, ne informează autorul
volumului minima moralia, „omul care se ocupa de cul-
tură pe vremea aia. Mai erau şi alţii, pe fiecare uniune
de creaţie”. germina nagâţ i- a adus dlui Pleşu „un
document din care rezultă că un număr de opt biblioraf-
turi ale dosarului meu de urmărire, din 1979- 1989, au
fost distruse prin rupere din ordinul instituţiei”. servi-
ciul românesc, precizează informatul domn, nu avea pe
atunci „tocătoare de hârtie mecanice”. dl Pleşu ne
aduce la cunoştinţă faptul că, în schimb, în germania
de est existau tocătoare mecanice. nemţii „au tăiat
arhiva fostei securităţi şi au pus «tăieţeii» de hârtie
rezultaţi din tăiere în saci”. sacii au fost, desigur, păs-
traţi; vorbim de nemţi, totuşi. ceea ce s- a întâmplat
după unificarea germaniei devine deja previzibil: „au
fost aduse echipe întregi de experţi care au lipit «tăieţe-
ii» la loc şi au refăcut arhiva”. în schimb, „la noi nu s- a
întâmplat chestia asta”. ceea ce ţine deja de scandal:
„ideea că mi s- au distrus 10 ani de biografie fără să fiu
întrebat mi se pare scandaloasă”. nu ştiam că securita-
tea avea, între altele, şi funcţia de biograf al dlui Pleşu.
„Ştiu tot de acolo [de unde?] că se distrusese şi o parte
din dosarele doinei cornea, al lui Mircea dinescu, ion
caramitru, lucian Pintilie”. să nu existe oare nicăieri
copii ale fragmentelor de dosar distruse? la un moment
dat, dl Mălureanu a fost întrebat, relatează dl Pleşu,
„de ce a făcut asta”, iar dl Mălureanu a spus, ne infor-
mează dl Pleşu, „ca să protejăm reţeaua”. în concluzie,
înţelegător şi vag plictisit, dacă nu vag amuzat, dl
Pleşu afirmă că „eu pot să înţeleg că voiau să protejeze
reţeaua. ceea ce mă nelinişteşte însă e că asta înseam-
nă că reţeaua e activă”.

deci, tocătoarele sunt la mijloc, mai exact, tocă-
toarele şi tăiţeii. dacă securitatea românească ar fi
avut la dispoziţie tocătoare şi dacă am fi fost nemţi…
din ce motive or fi fost organele de securitate atât de
interesate de dl Pleşu sau de dl liiceanu până la revo-

luţie? din ce cauze oare or fi făcând aceşti domni atâta
zgomot în jurul dosarelor lor din arhivele securităţii,
secondaţi de premiata şi ultraelogiata dna nagâţ la
sediul grupului de dialog social? în urma investigaţii-
lor ei „pe frontul” cnsas, au fost deconspiraţi colabo-
ratori ai securităţii; e vorba de circa 1200. să fie oare
exactă cifra respectivă? Mă întreb, deoarece am motive
serioase să pun la îndoială precizia, corectitudinea şi
acurateţea cifrelor – şi numai ale cifrelor – venite din
interiorul cnsas. nu degeaba Magda ursache vorbeş-
te despre „lehamitea cenesasică” iscată ori de câte ori se
mai face vreo dezvăluire, despre modul în care această
instituţie ce funcţionează pe banii statului oferă min-
ciuna drept adevăr şi viceversa, recurgând la „mineria-
de mediatice” şi făcând colaje abuzive din fragmente de
dosare. referitor la exactitate, un singur exemplu. con-

form datelor furnizate de cnsas, sub dictatură au
făcut puşcărie 80 de scriitori. colegul nostru, prozato-
rul ion lazu, creatorul şi realizatorul proiectului naţio-
nal memorialul scriitorilor români – aprobat şi apoi dat
uitării de conducerea usr, care, uimitor, nu deţine o
listă a „victimelor captive, torturate, ucise” în anii tota-
litarismului bestial românesc – a întocmit o listă de 403
de scriitori întemniţaţi în timpul dictaturii, dintre care
53 au murit în puşcării. (Comunismul cu rele şi rele)
diferenţa dintre cifra furnizată de cnsas – 80 – şi cea
stabilită de ion lazu – 403 – vorbeşte de la sine. Prin
urmare, în contextul în care – în perioada postcomunis-
tă – bietului scriitor român i s- a creat o imagine de
securist, turnător, beţiv, parazit social etc., e firesc să
ne întrebăm: oare din ce motive – în iureşul războiului
dus de dna nagâţ – au fost „linşaţi” în piaţa publică
atâţia scriitori nevinovaţi? să fie o întâmplare? să fie la
mijloc o eroare de procedură? să fie o succesiune de
erori de procedură? să fie oare o altă întâmplare faptul
că nevinovaţii puşi la stâlpul infamiei – adrian Marino,
Mihai Botez, Mircea iorgulescu, Ştefan aug. doinaş,
cezar ivănescu, nicolae Breban, augustin Buzura,
eugen uricaru, nicolae Balotă ş.a. – sunt vârfuri ale
culturii române, a căror majoritate s- a opus făţiş regi-
mului opresiv în acei ani feroce, conservând – prin
opera lor care ar onora oricare dintre marile literaturi
ale lumii – identitatea şi europenitatea culturii române
atât în anii dictaturii, cât şi după 1990, când prosperă,
spune contondent aceeaşi incomodă Magda ursache,
„cultura contestaţiei” ce „dă roade de 20 de ani” şi „tot
de 20 de ani ni se creează complexe culturale”? războ-
iul rece cultural, despre care vorbeşte curajoasa nicole-
ta sălcudeanu şi care se duce în cultura română de mai
bine de douăzeci de ani, are ca ţintă identitatea şi euro-
penitatea culturii române, atacată şi clătinată de
nomenklaturiştii vremurilor noi, ca să nu zic oportuni-
ştii vremurilor noi.

cert este că oricâte rădăcini ar slobozi „cultul
contestaţiei”, orişicât ar fi lapidaţi, calomniaţi, supuşi
„mineriadelor mediatice”, oricât ar fi denigraţi de mer-
cenarii oportunismului postdecembrist marii scriitori
ai acestui neam binecuvântat de dumnezeu, nu poţi
distruge peste noapte valori naţionale care au rezistat
timp de decenii, dacă nu de secole, aceste valori ieşind
din „mineriadele mediatice” mai puternice, mai demne
şi mai rezistente: „tentativa dislocării unei ierarhii
valorice consolidate natural şi impunerea uneia noi,
alcătuită pe principii extraestetice (politice bunăoară),
a fost şi este o tentativă” eşuată, „dar nu mai puţin
virulentă ca fenomen”, declanşat pe fundalul transfor-

Conform datelor furnizate de CNSAS,
sub dictatură au făcut puşcărie 80 de
scriitori. Colegul nostru, prozatorul
Ion Lazu, creatorul şi realizatorul
proiectului naţional Memorialul

scriitorilor români – aprobat şi apoi
dat uitării de conducerea USR, care,

uimitor, nu deţine o listă a
„victimelor captive, torturate, ucise”

în anii totalitarismului bestial
românesc – a întocmit o listă de 403

de scriitori întemniţaţi în timpul
dictaturii, dintre care 53 au murit în
puşcării. (Comunismul cu rele şi rele)

Diferenţa dintre cifra furnizată de
CNSAS – 80 – şi cea stabilită de Ion

Lazu – 403 – vorbeşte de la sine. Prin
urmare, în contextul în care – în

perioada postcomunistă – bietului
scriitor român i s-a creat o imagine de
securist, turnător, beţiv, parazit social
etc., e firesc să ne întrebăm: oare din
ce motive – în iureşul războiului dus

de dna Nagâţ – au fost „linşaţi” în
piaţa publică atâţia scriitori

nevinovaţi? Să fie o întâmplare? Să fie
la mijloc o eroare de procedură? Să

fie o succesiune de erori de
procedură? 

AnDrei pleŞu

h.r. pAtApievici

g. liiceAnu - t. Băsescu

n. mAnolescu - pAtApievici

m. cărtărescu - t. Băsescu

germinA nAgâŢ

mirceA Dinescu

voloDiA tismăneAnu - t. Băsescu
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mărilor din 1990. (nicoleta sălcudeanu, revizuire şi revizionism în
literatura postcomunistă, editura Muzeului naţional al literaturii
române, 2013)

România luptă ca să iasă 
din „zodia totalitarismului comunist”.
Experimentul Piteşti

revin la dezbaterea organizată la sediul gds deconspirarea
securităţii (domeniul „artă- Cultură”), publicată în revista 22 (4
martie 2014) şi recitesc cuvântul de încheiere al – pardon, era să zic
tovarăşei – dnei M. cârneci, preşedinta gds şi a Pen club
românia: „urmările a ceea ce s- a întâmplat înainte de ‘89 continuă
să ne marcheze. este de datoria noastră să continuăm să conştienti-
zăm aceste sechele şi toxine. faptul că noi am acordat premiul GdS
germinei nagâţ e o demonstraţie că devenim din ce în ce mai lucizi
despre acest lucru şi că trebuie să continuăm această operaţie de
curăţare psihică şi de restructurare mentală, pentru care avem nevo-
ie de instituţii puternice care să funcţioneze normal”. nu pricep de
ce asemenea îndemnuri par a fi decupate dintr- o altă epocă, în care
în timpul experimentului Piteşti, de pildă, torţionarii îşi propuneau
„să continue această operaţie de curăţare psihică şi de restructurare
mentală”. în cartea- eveniment Comunismul cu rele şi rele (editura
eikon, 2013), Magda ursache ne aduce aminte de faptul că ana
Pauker – „Passionaria Balcanilor”, „kominternista pură” – la Piteşti
supraveghea prin vizetă „nemernicia numită «reeducare»”. torţio-
narii din timpul dictaturii „spălau creierii”… „spălaţi” şi azi prin
diferite mijloace – era să le zicem mai viclene şi mai perverse – în
plin ceauşism fără ceauşescu, împânzit de „duşmani ai societăţii
deschise”; cea din urmă expresie îi aparţine dlui a. oişteanu. 

„noii tribuni ai purităţii – scria ironic marele prozator nor-
man Manea – vorbesc, totuşi, de parcă toată ţara – şi ei înşişi –
lupta în munţi contra comunismului”. „operaţia de curăţare psihică
şi de restructurare mentală” e continuată de „noii tribuni ai purită-
ţii” din biata noastră democraţie din ultimii zece ani, care e o

democraţie în stil sud- american, extinsă şi pe terenul culturii, lao-
laltă cu tiparele cunoscute: dictator de catifea, intelectuali de curte
ce au la dispoziţie o caracatiţă de instituţii, inclusiv ale statului
ş.a.m.d. existăm pe terenul unei farse fără precedent în istoria ţării
noastre. „alte măşti, aceeaşi piesă,/ alte guri, aceeaşi gamă/ amăgit
atât de- adese, / nu spera şi nu ai teamă” – scria profetic Mihai emi-
nescu în una dintre capodoperele sale, Glossa, poetul atacat cu duri-
tate în dilema condusă de dl a. Pleşu. în cartea- dialog românia
noastră, Virgil nemoianu susţine nu fără amărăciune că „s- au creat
nişte categorii de noi «ştabi» înlocuitori, aproape echivalenţi ai celor
vechi: Patapievici, Pleşu, dinescu, în loc de râpeanu, ion dodu
Bălan, Victor tulbure sau cicerone theodorescu”. (editura Muzeu-
lui naţional al literaturii, Bucureşti, 2009) referindu- se la adepţii
ideologiei ultracorecte politic, Magda ursache nu ezită să aşeze
lumina reflectoarelor pe scena prezentului, văzut de romancierul
Breban ca o stafie: după ce au fost dinamitate la rădăcină legende-
le unor oameni mari din interbelic – eliade, cioran, ionesco – şi au
„reeducat” o parte a naţiunii, aruncând de la radio, tV, din institu-
ţiile statului, inclusiv din cele de învăţământ, şi din manuale o bună
parte a istoriei şi tradiţiei româniei, clătinându- ne rădăcinile iden-
titare, după ce au lapidat în piaţa publică mari spirite fondatoare
ale naţiunii, a devenit evident că „noii boşi deţin şi putere, şi meto-
dologie: controlează edituri şi reviste, posturi radio şi tV, departa-
mentele de publicistică ale universităţilor. excelenţa centrului are
un corespondent şi- n provincie”. funcţionează, deci, fără reproş
patapieviciana „tablă de valori acceptate”. (de cine?) ce se întâmplă
când aceasta e respinsă?

invitat pe vremuri la acelaşi sediu al gds, unde a fost premia-
tă dna nagâţ – la ordinul lui gabriel liiceanu – marele erudit şi fos-
tul deţinut politic adrian Marino a fost pur şi simplu dat afară,
aflăm din cartea aceluiaşi cărturar incomod: gabriel andreescu –
disidentul exclus din gds la cererea proprietarului editurii Pcr,
pardon, humanitas. Motivul excluderii? „gabriel andreescu l- a acu-
zat pe fostul ministru de externe andrei Pleşu că ar fi colaborat cu
securitatea, deşi a recunoscut că nu are probe în acest sens”.
(http://www.europalibera.org/content/article/2316930.html) la
cedo gabriel andreescu a câştigat procesul pierdut în românia în
războiul cu andrei Pleşu.

un alt exclus din gds, senatorul independent sorin ilieşiu,
publică în Contemporanul (nr. 2, 3/ 2014) apelul pentru condamna-
rea totalitarismului comunist de membrii Parlamentului româniei,
având ca fundament un raport elaborat de academia română, pre-
cum şi raportul – redactat de sorin ilieşiu în 2005 – pentru con-
damnarea regimului politic comunist din românia (1945- 1989) ca
nelegitim şi criminal. revista Contemporanul adresează cinci între-
bări câtorva înalţi demnitari ai statului. în răspunsurile sale,
domnul călin Popescu- tăriceanu, Preşedintele senatului, susţine
că „din păcate, ceea ce am văzut în ultimii ani mă conduce cu gân-
dul la ideea că există încă o puternică moştenire a regimului comu-
nist, dacă vreţi un ceauşism fără ceauşescu. de fapt, cred că ceau-
şismul a supravieţuit mult timp după 1989 şi, în gândirea unora,
încă mai supravieţuieşte. este un amestec ciudat de prezidenţialism
de felul celui impus de ceauşescu prin anii 1970 şi care parcă nu
mai dispare, paternalism, stat justiţiarist – poliţienesc, naţiona-
lism”. conform argumentării senatorului ilieşiu, „românia are
nevoie de o adevărată condamnare a totalitarismului comunist pen-
tru că, spre dezonoarea noastră, a tuturor, românia a avut parte, în
2006, de o farsă a acestei condamnări, în condiţiile în care poporul
român a îndurat cel mai cumplit regim comunist din europa postbe-
lică”. călin Popescu tărcieanu: „ceea ce s- a întâmplat în 2006 apare
astăzi cu adevărat ca fiind o farsă. cauza este că actualul preşedin-
te se comportă adesea ca fiind un moştenitor şi chiar un continuator
al ceauşismului. este imposibil să aibă credibilitate o condamnare a
comunismului precum cea din 2006 dacă ea este urmată după aceea
de atacuri inacceptabile la adresa Majestăţii sale regele, cu referi-
re la actul de la 23 august, pornite de pe poziţii specifice ideologiei
regimului politic aşa- zis condamnat. am văzut apoi apărând propu-
neri de desfiinţare a senatului contrar tradiţiei parlamentare demo-
cratice româneşti, dar în perfectă continuare a tradiţiei constituţio-
nale 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 condam-
năm 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 românii au simţit acest fapt. de aici
impasul în care suntem în ceea ce priveşte condamnarea comunis-
mului”. acelaşi înalt funcţionar al statului împărtăşeşte propunerea
senatorului ilieşiu ca „viitorul document de condamnare a comunis-
mului şi, insist, ceauşismului, 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”.

Victor Ponta, Prim- ministru al româniei este de părerea că
raportul tismăneanu, premiatul din 2008 al gds, din care fac
parte şi nu puţini intelectuali ai dlui t. Băsescu, prezenţi la dezba-
terea intitulată deconspirarea securităţii, este un eşec: „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 gene-
rat 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”. 

într- un acces de – cum să- i spun?; scrânteală metafizică mi se
pare impropriu – febră oportunistică, Mircea cărtărescu îl gratulea-
ză pe kominternistul Volodia tismăneanu cu sintagma „un Marcel
Proust al comunismului românesc”, reuşind să stârnească surâsul
condescendent al baronului charlus şi al doamnei guermantes. fie
că patriarhul postmodernismului abuzat politic corect a uitat ce este
Proust, fie n- a ştiut niciodată sărmanul. ce să te mire, când „stilis-
tul distins al limbii române” – cum ni- l prezintă Wikipedia – andrei
gabriel Pleşu, autorul volumului minima moralia, pune virgulă
între subiect şi predicat în ordinul prin care îi face cadou prietenu-
lui său, gabriel liiceanu, editura Partidului comunist român, cu
tot cu patrimoniul ei ultraconsistent? nomenklatura – vorba
polemistei ieşene – s- a primenit, pricopsindu- se din comercializarea
infernului comunist, din spurcarea româniei şi a valorilor ei.

domnul andrei gabriel Pleşu are dreptate: „lucrurile arată
dur”. doar că povestea cu tocătoarele mecanice şi tăiţeii pare a fi
una de adormit naivii. la finele unei însemnări polemice, conton-
denta analistă Magda ursache ne spune o povestioară de trezit
adulţii: „cea cu flăcăruia care se obrăzniceşte, sare din sobă pe
masă şi dă foc la casă”, invocându- l altundeva pe Baudelaire care
susţinea că naţiunile fac tot ce le stă în puteri ca să nimicească
oamenii mari (adică dotaţi cu forţa şi prestigiul de a riposta la
dezastrele ideologice). românii „recenţi” – conchide Magda ursache
– cu siguranţă fac tot ce le stă în puteri ca să nu oprească vânătoa-
rea de oameni mari. „oamenii recenţi”, oportuniştii vremurilor noi
exclud, aruncă, elimină, taie de pe listele lor negre, calomniază tot
ce- i incomod, tot ce le ameninţă recunoaşterea tablei de valori noi. 

romancierul Breban susţinea că dacă un organism viu nu reac-
ţionează atunci când este atacat, el este mort sau pervertit. refuz să
cred că ţara mea este pervertită. refuz. razumihin – prietenul lui
rodka raskolnikov – spunea că noi în loc de sânge avem zer. refuz să
accept că noi în loc de sânge avem zer. theodor codreanu scrie, cu
sentimentul ireversibilului, despre pericolul disoluţiei româniei. Vom
găsi puterea, vom regăsi credinţa pentru a depăşi zodia cumpenei, de
care avem parte? românia luptă ca să iasă din „zodia totalitarismu-
lui comunist”. în acest război de douăzeci şi cinci de ani devine din ce
în ce mai limpede cine pe ce baricadă este.

ce sunt aceste polemice? o seamă de arabescuri excesive,
radiografia patetică şi lucidă a unei sfâşieri, o serie de tentative de
a înţelege, eşuate în neînţelegere, reportajul unor revolte aneantiza-
te în albia deznădejdii şi a refuzului de a accepta să asişti – redus la
muţenie, deci, vinovat din start – la comercializarea, trivializarea
infernului comunist. Proces culminat, incredibil, cu un masacru al
inocenţilor regizat într- un stil de extracţie neostalinistă. cum să
califici altfel vânătoarea de oameni mari, prin care s- a perpetuat
europenitatea culturii române în anii dictaturii stalinisto- dejiste?
Vânătoare organizată sub ochii noştri, în sărmana noastră democra-
ţie. ce sunt aceste polemice? Poate, un semn al speranţei că nu e
vândut chiar totul. nu e terfelit chiar totul. nu e pierdut chiar totul.

fragment din vol. acasă – în exil,
în pregătire

Într- un acces de – cum să- i spun?; scrânteală
metafizică mi se pare impropriu – febră

oportunistică, Mircea Cărtărescu îl gratulează
pe kominternistul Volodia Tismăneanu cu

sintagma „un Marcel Proust al comunismului
românesc”, reuşind să stârnească surâsul
condescendent al baronului Charlus şi al
doamnei Guermantes. Fie că patriarhul

postmodernismului abuzat politic corect a
uitat ce este Proust, fie n- a ştiut niciodată

sărmanul. Ce să te mire, când „stilistul distins
al limbii române” – cum ni- l prezintă

Wikipedia – Andrei Gabriel Pleşu, autorul
volumului Minima moralia, pune virgulă între
subiect şi predicat în ordinul prin care îi face

cadou prietenului său, Gabriel Liiceanu,
Editura Partidului Comunist Român, cu tot cu
patrimoniul ei ultraconsistent? Nomenklatura

– vorba polemistei ieşene – s- a primenit,
pricopsindu- se din comercializarea infernului

comunist, din spurcarea României şi a
valorilor ei.
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„s- au creat nişte categorii de noi «ştabi» 
înlocuitori, aproape echivalenţi ai celor vechi: 

Patapievici, Pleşu, dinescu, 
în loc de râpeanu, ion dodu Bălan, 

Victor tulbure sau cicerone theodorescu”. 
Virgil nemoianu, românia noastră, 

editura Muzeului naţional al literaturii, 
Bucureşti, 2009

Băsescu îl reclamă pe Ponta la CCR… 
Preşedintele traian Băsescu a transmis curţii

constituţionale o sesizare care îl vizează pe Victor
Ponta, în care reclamă faptul că premierul nu a con-
trasemnat o serie de decrete de decorare a unor per-
soane care au condus icr. sesizarea a fost înregistra-
tă ca un conflict juridic de natură constituţională între
preşedinte şi guvern. „avem o sesizare din partea
preşedintelui pe conflict juridic de natură constitutio-
nală pentru faptul că se pretinde acolo că premierul
refuză să semneze nişte decrete de acordare a anumi-
tor decoraţii. are termen tot pe 21 mai”, a anunţat
miercuri preşedintele curţii, augustin zegrean.

Potrivit unui comunicat transmis de
Preşedinţie, prim- ministrul a refuzat „nemotivat” să
contrasemneze proiectul de decret privind conferirea
unor decoraţii, respectiv:

1. ordinul naţional „steaua româniei” – în
grad de cavaler lui horia- roman Patapievici, fost
preşedinte al institutului cultural român;

2. ordinul naţional „serviciul credincios” – în
grad de cavaler taniei radu şi lui Mircea Mihăieş,
foşti vicepreşedinţi ai institutului cultural român;

3. ordinul naţional „Pentru Merit” – în grad de
cavaler lui dan croitoru, fost secretar general al
institutului cultural român.

„Prin urmare, refuzul exprimat de Prim- minis-
tru, fără a cuprinde vreo motivare, a creat un blocaj la
nivel instituţional, generând un conflict juridic de
natură constituţională între autorităţile publice
implicate în procedura acordării decoraţiilor,
respectiv Prim- ministrului, pe de o parte, şi Preşedin-
tele româniei, pe de altă parte”, afirmă Preşedinţia. 

anunţul Preşedinţiei vine în contextul în care
guvernul a transmis marţi ccr sesizarea privind

implicarea preşedintelui în campanie electorală.
atât sesizarea lui Băsescu, cât şi cea a lui Ponta vor
fi discutate de curtea constituţională pe 21 mai.
(ioana radu, Băsescu îl reclamă pe ponta la CCr că
a refuzat decorarea lui patapievici, în Cotidianul, 7
mai 2014)

Patapievici către Ponta: 
„Falsificaţi şi răstălmăciţi tot ce 
atingeţi, domnule prim- ministru”

„aţi spus că în conducerea icr «erau persoane care
au făcut deseori declaraţii anti- româneşti». la care vă răs-
pund: falsificaţi şi răstălmăciţi tot ce atingeţi, domnule
prim- ministru. când icr a fost condus de persoanele pe
care le incriminaţi, icr a obţinut cele mai mari succese în
promovarea culturii române peste hotare. când icr a fost
condus de persoanele pe care le consideraţi animate de
sentimente anti- româneşti, icr a condus toate institutele
naţionale de cultură din uniunea europeană (eunic).
Puteţi să probaţi, în favoarea dumneavoastră, un patrio-
tism la fel de eficace? nu puteţi. atât e de spus despre sen-
timentele dumneavoastră româneşti”, spune horia- roman
Patapievici. (Mediafax)

Reacţia Editurii Polirom 
la atacurile premierului României

recentele atacuri ale premierului româniei
îndreptate împotriva unor intelectuali de frunte ai
ţării nu pot decât să consterneze şi să ne îngrijoreze
în acelaşi timp. calomniile, acuzaţiile închipuite, eti-
chetările rudimentare amintind de vremuri pe care
le credeam apuse, propaganda de partid cu pretenţie
de judecăţi de valoare, toate acestea (şi nu numai) au
reînceput să infesteze viaţa noastră culturală şi să- i
aducă serioase prejudicii. sub conducerea lui
horia- roman Patapievici, echipa institutului cultu-
ral român a obţinut rezultate deosebite şi evidente
în ce priveşte promovarea culturii scrise în lume. în
doar cîţiva ani, icr devenise principala instituţie
culturală a ţării, cu o recunoaştere internaţională de
necontestat. urmările aşa- zisei reorganizări sunt
cunoscute, fiind lesne de evaluat fie şi prin reducerea
drastică a numărului de traduceri ale operelor auto-
rilor români publicate în străinătate. revoltătoare
sunt şi jignirile aduse unuia dintre intelectualii de
frunte ai ţării, profesorul Mircea Mihăieş, autor şi
colaborator de prestigiu al editurii noastre. opera lui
este astăzi larg recunoscută atât în românia, cât şi
în străinătate. a- l califica drept anti- român, nazist,
fascist bătrân etc. constituie nu doar o lipsă de
bun- simţ, ci o deviere de la un discurs raţional, un
derapaj greu de imaginat la un politician responsa-
bil. 

solicităm – împreună cu toţi cei care şi- au
manifestat indignarea faţă de astfel de practici – ca
premierul româniei să renunţe la calomnieri ce nu îi
fac cinste. solicităm ca preocupările sale să aibă în
vedere starea gravă în care se află cultura naţională
ca urmare a subfinanţării, şi nu răfuielile politice
personale sau de partid. cultura scrisă a fost desfi-
gurată vreme de prea multe decenii de indicaţii, cen-
zură, etichetări ideologice şi procese de intenţii ca să
mai dorim să ne întoarcem la acel trecut.

editura Polirom

Gabriel Liiceanu
Odată cu Horia- Roman Patapievici,
premierul Victor Ponta îi exilează din
cultura română pe Mihai Eminescu,
I.L. Caragiale, Octavian Goga şi Emil
Cioran

Motivul pentru care prim- ministrul Victor Ponta a
refuzat să contrasemneze decretele de decorare emise
recent de preşedintele traian Băsescu a fost clar exprimat
de către acesta. este vorba, a spus premierul, de „persoa-
ne care au făcut deseori declaraţii şi au exprimat opinii
anti- româneşti”. suntem înclinaţi să credem că, dacă ar fi
fost pus în situaţia de a contrasemna decorarea lui emi-
nescu, caragiale, goga ori cioran, dl Victor Ponta, indig-
nat de următoarele „declaraţii şi opinii anti- româneşti” ale
acestora, ar fi scris la fel de nervos nu:

mihai eminescu: „dar domnilor! Mi- e ruşine să fiu
român! dar ce fel de român? român care vrea a- şi fi însu-
şit monopolul, privilegiul patriotismului şi- a naţionalităţei
– aşa român de paradă mi- e ruşine să fiu.” (opere, vol.IX,
p.459- 460).

I.l.Caragiale: „M- am exilat şi atîta tot. […] nu am ce
căuta acolo, unde linguşirea şi hoţia sînt virtuţi, iar munca
şi talentul, viţii demne de compătimit.” (apud dan c.
Mihăilescu, despre lume, artă şi neamul românesc).

octavian Goga: „ţară de secături, ţară minoră,
căzută ruşinos la examenul de capacitate în faţa europei…
aici ne- au adus politicienii ordinari, hoţii improvizaţi
astăzi în moralişti, miniştrii care s- au vândut o viaţă
întreagă, deputaţii contrabandişti… nu ne prăbuşim nici
de numărul duşmanului, nici de armamentul lui, boala o
avem în suflet, e o epidemie înfricoşătoare de meningită
morală.” (Jurnal, 1916).

emil Cioran: „în ţara cu români, nimic nu reuşeşte.
totul se întâmplă altcum. lipsa noastră de noroc e o
poezie fără ritm, e- un cânt înaintea inspiraţiei, e- o schiţă
a unei imposibile melodii. un imn negativ e viaţa noastră.
el nu pătrunde în spaţiu, ci se destramă în vibraţii de
nicăieri, ca un parfum sau o putoare de absurd. […] între
neamurile bolnave, noi suntem cei mai bolnavi.”
(Îndreptar pătimaş ii, pp. 23- 24)

aşadar, de ce vă opriţi, domnule Ponta, la simplul
refuz de a contrasemna un decret? de ce nu vă inspiraţi
din ziua de 12 octombrie 1793, când, la saint- denis, revo-
luţionarii francezi au început profanarea mormintelor
regilor, scoţându- le cadavrele în stradă şi batjocorindu- le?
de ce, de la tribuna pe are o aveţi, nu instigaţi poporul să
dezgroape osemintele regilor culturii noastre şi, pentru
„declaraţiile şi opiniile lor anti- româneşti”, să le calce în
picioare? iar pe noi, intelectualii care, într- o ţară ce trece
drept democratică, am îndrăznit să votăm altfel decât aţi
dorit dumneavoastră, supuneţi- ne linşajului public, aţâ-
ţaţi posturile de televiziune să ne toarne cisterne de lături
în cap, cereţi- le oamenilor să ne scuipe pe stradă,
sugeraţi- le la ceas de taină să ne împuşte în casa scării.
căci aşa merită să păţească „duşmanii neamului” şi „tră-
dătorii de ţară”, „ticăloşii care ne falsifică istoria” şi care
„ne murdăresc valorile”! stârpituri ce suntem, gunoaie
putride, limbrici, ploşniţe şi omizi! stârniţi ura „poporului
care ne hrăneşte” asupra noastră! oricum, ne- aţi anunţat
recent că „ne paşte războiul”. înţeleg că daţi cu noi prima
bătălie. Moarte intelectualilor!

sursa: http://www.contributors.ro/editorial/odata-
cu-horia-roman-patapievici-premierul-victor-ponta-ii-exi-
leaza-din-cultura-romana-pe-mihai-eminescu- i-l-caragia-

le-octavian-goga-%c8%99i-emil-cioran/

Andrei Cornea
Protest. Sunt un „fascist bătrân”

sunt şi eu un „fascist bătrân”, la fel ca şi Mircea
Mihăieş, tratat în aceşti termeni de premierul Victor
Ponta. Şi eu sunt ins antinaţional, la fel ca horia- roman
Patapievici, astfel tratat tot de acelaşi premier. împreună
cu ambii, fac şi eu parte dintre ultimii „neonazişti din
europa”, aşa cum din nou respectivul premier a constatat
în chip foarte înţelept.

am uriaşe mustrări de conştiinţă şi de aceea fac
acest autodenunţ, chiar dacă nu s- a pus cazul să fiu deco-
rat şi sper, fie şi numai din aceste motive, să nu se pună
niciodată. (revista 22, 6 mai 2014)

Radu Tudor
Descendenţi ai unor filiere KGB- iste
care au distrus fibra şi esenţa
acestei ţări 

„analistul politic radu tudor este de părere
că numai o persoană de „un jeg fără margini” se
gândeşte să promoveze persoane precum fostul şef
al sts sau al icr, făcând referire la demersul pre-
şedintelui traian Băsescu, blocat de premier.
„trebuie să fii un individ de un jeg fără margini ca
să premiezi astfel de persoane. (…) ei sunt nişte
descendenţi ai unor filiere KgB- iste care au dis-
trus fibra şi esenţa acestei ţări şi care au omorât,
în puşcăriile comuniste, profesorii, preoţii, elita
intelectuală a acestei ţări în anii 50, pentru că
părinţii acestor indivizi erau în vremea respectivă
la vârful propagandei comuniste. traian Băsescu
nu doar că îi susţine şi acceptă laudele lor, dar îi
şi medaliază”, a spus radu tudor la antena 3.”
(http://www.stiripesurse.ro/radu-tudor-trebuie-sa-
fii-un-om-de-un-jeg-fara-margini-ca-sa-l-premiezi-
pe-patapievici/)

România noastră culturală 
şi „noua tablă de valori acceptate” împotriva României

■ Caracterul la români

Traian Băsescu
„În numele naţiunii pe care oamenii 
decoraţi o servesc”

„Mulţi confundă un moment de decorare cu
momentul în care preşedintele oferă ceva. nu,
preşedintele doar recunoaşte merite, şi nu o face
în numele lui, ci o face în numele naţiunii pe care
oamenii decoraţi o servesc”, a spus Băsescu.

traian Băsescu a mai spus că şi-ar dori ca
„întâmplarea de astăzi” să fie un semn către toată
intelectualitatea din românia. „o intelectualitate
pe care şi noi, oamenii politici, dar şi încă prea
mulţi români, nu ştiu să şi-o ţină aproape, nu se
străduiesc deloc să o înţeleagă şi trec pe lângă ea
fără să realizeze că trec pe lângă ce are mai valo-
ros naţiunea română”, a adăugat preşedintele. El
a arătat că sunt oameni care au făcut ca,
pentru cititorii români, marile opere ale
lumii să nu rămână străine, oameni care
generează idei filosofice, idei de valoare,
idei pe care prea puţini sunt pregătiţi să le
pună în aplicare sau să le valorifice. „avem
tot aici reprezentanţi a [sic] unei instituţii care,
pentru mine, a devenit o mândrie. slavă domnu-
lui, că această mândrie a acoperit perioada 2005-
2012. aş spune, pentru stabilitatea din românia,
în funcţii importante, a fost totuşi o performanţă
şi mă refer nu numai la horia roman Patapievici,
dar mă refer la toată echipa din care a făcut parte
şi domnul Mihăieş, toată echipa de la icr, care
au făcut ca institutul cultural român să fie un
egal al institutului cervantes, spre exemplu, sau
al altor extrem de importante instituţii cultura-
le”. (Mediafax)



27

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

MAI 2014

■ Gabriel Andreescu
„Horia- R. Patapievici, autorul unei cărţi 
pe cât de reacţionară, pe atât de succes”

„notorietatea pe care au căpătat- o oamenii de presă şi de carte din
categoria autorilor citaţi face ca valorile democraţiei liberale moderne să
se afle astăzi în defensivă. cazul lui gabriel liiceanu, care a promovat
prin editura sa voga naţionaliştilor şi a iraţionaliştilor interbelici – ideo-
logi ai extremismului de dreapta –, sau al lui horia- r. Patapievici, auto-
rul unei cărţi pe cât de reacţionară, pe atât de succes, arată rolul intelec-
tualilor antiminoritari şi antimulticulturalişti în pregătirea unei atmos-
fere propice curentelor extremiste.” „Cel care a transformat atitudinea
antiminoritară, homofobia şi antimulticultura lismul într- un larg succes
cultural este Horia- r. patapievici.”

(extremismul de dreapta în românia. 
cluj: centrul pentru diversitate etnoculturală, p. 26)

Aura Christi
Tabla de valori acceptate?

Putem continua fără efort enumerarea performanţelor dlui Patapie-
vici, un mare disident şi un susţinător de anvergură mondială a identită-
ţii naţiunii române, respectiv, a culturii scrise de performanţă din româ-
nia ultimei jumătăţi de secol. chiar ne miră cum de imaginea româniei
în lume, după activitatea laborioasă a echipei Patapievici la icr, este
preponderent mizerabilistă; atunci, desigur, când se poate vorbi de o
imagine a româniei existentă în străinătate. nu spun că literatura ce
propagă imaginea mizerabilistă a româniei nu e necesară şi, uneori,
valoroasă. dacă însă este favorizată exclusiv această imagine, fără îndo-
ială, românia este calomniată astfel din interior, epicentrul caricaturiză-
rii, al denigrării româniei şi a imaginii ei aflându- se la Bucureşti. 

nu străinătatea este vinovată de propagarea unei imagini- caricatu-
ră a româniei în lume, ci statul român, care, în lipsa unei strategii cultu-
rale solide şi eficiente, prin nu puţini oamenii numiţi în funcţii de condu-
cere ale instituţiilor culturale, creează o imagine de ţară second hand, de
ţară bananieră, cum am aflat în vara de foc a anului 2012. oare pe oame-
nii politici – puterea executivă – nu- i interesează această imagine nega-
tivă, destabilizatoare? acum, când încercăm să creăm o imagine de încre-
dere şi prestigiu a ţării pentru instituţiile europene şi investitorii euro-
peni…

ne oprim aici, căci teamă ne este că – după schiţarea acestei
imagini- caricatură, cu exagerările inevitabile genului – vom relua, frag-
ment de fragment, manifestul literar resurecţia modernismului (Contem-
poranul nr. 1/ 2013), din care ne amintim că, între altele, cultura este
incorectă politic şi alte perle din retorta cărturarului mitteleuropean de
anvergură cosmică horia- roman Patapievici. 

fragment din tabla de valori acceptate?, 
Contemporanul, nr. 7/ 2013

Augustin Buzura
De ce v- aţi sălbăticit, tovarăşi?

a judeca scrisul şi scriitorii după regulile plutoniereşti, a nu recu-
noaşte preţul trecerii de la realismul socialist la literatura adevărată, mi
se pare o josnicie. din „generaţia 60“ am mai rămas câţiva, foarte, foarte
puţini şi nu ştim pentru cât timp, dar nu cred că vreunul ar avea dreptul
să ridice piatra. acum, când sălbăticia, oroarea faţă de spirit, minciuna şi
ignoranţa fac parte din aerul pe care îl respirăm, suntem obligaţi să spu-
nem cum a fost, în ce mai credem şi dacă cineva dintre noi este cumva
atât de imaculat încât să ne judece. Pentru generaţia noastră e prea târ-
ziu să mai câştigăm bătălia cu tarele societăţii româneşti de astăzi: min-
ciuna, ignoranţa şi neruşinarea.

Cultura, 12 mai 2011

■ Nicolae Breban
Oportuniştii culturali

iată, foarte pe scurt şi nepermis de sumar, cu ce s- a ocupat grupul
de „veleitari” care se auto- constituie ca „noua elită”. având în frunte
„stele” care, spuneam, sclipesc insistent şi fals orbitor, ca şi mai sus cita-
tele firme şi mărci industriale, etalate pe toate canalele de televiziune,
nume care indică totodată multă vioiciune de spirit şi ambiţie de pătrun-
dere, de dominare, dar şi o anume, ne este teamă, definitivă sterilitate
creatoare: h.r. Patapievici, andrei Pleşu, gabriel liiceanu. după
revoluţie, lor li s- au alăturat doi scriitori autentici, care pot revendica o
operă: n. Manolescu şi Mircea cărtărescu. Bineînţeles, prin faptul că eu
am pronunţat conceptul de operă, o să mi se spună, în consens „logic” cu
năzbâtiile post- moderne, înşirate parţial mai sus şi cu „noile criterii” ale
post- modernismului, că însăşi noţiunea de operă nu mai e „progresistă”,
nu mai e „canonică”, ci este, ce mai, pur şi simplu, perimată. „noi,
apostolii post- modernismului” ar putea clama domnii citaţi mai sus, sus-
ţinuţi de pletora lor amplă de susţinători entuziaşti – acel entuziasm, îl
recunoaştem prea bine, e cel al liotelor ce se adună, al haitelor de ambi-
ţioşi, de oportunişti sau de etern veleitari, în jurul focarelor de putere şi
bani! – noi apreciem doar fragmentarul, mizerabilismul, adică „autenti-
cul”, la rigoare chiar şi nu prea variatele forme ale pornografiei,
non- ficţionalul, non- identitarul, „scârba” şi repulsia faţă de naţional, tra-
diţie etc., etc.

oportuniştii culturali (i, ii, ii), fragment, în 
Contemporanul, nr. 5, 6, 7/2013

Antologiile Contemporanul

■ Victor Ponta
„Nu pot să contrasemnez 
decorarea unor indivizi care
exprimă poziţii împotriva
României”

„am două rezerve: prima rezervă
este legată de faptul că, în baza rapor-
tului curţii de conturi care a fost
transmis mai departe către toate insti-
tuţiile competente, conducerea de
atunci a icr, aşa spune curtea de
conturi, nu spun eu, a folosit în mod
greşit o mulţime de fonduri publice,
deci să-i decorăm pe cei care au chel-
tuit prost banii publici sau chiar au
deturnat mi se pare un lucru greşit. Şi,
în al doilea rând, erau acolo persoane
care au făcut deseori declaraţii şi au
exprimat opinii anti-româneşti, chiar
fasciste, nu exagerez, pentru că dacă
vă uitaţi la domnul, e un domn Mihăieş
(Mircea Mihăieş – vicepreşedinte icr
în perioada 2005-2012), dânsul e de
extremă dreaptă, e un fascist bătrân
aşa, că nu credeam că mai există
neonazişti în europa, uite, există şi în
românia. ori eu nu pot să contrasem-
nez decorarea unor indivizi care, pe de

o parte, repet, au gestionat greşit bani
publici şi pe de altă parte exprimă pozi-
ţii împotriva româniei. dacă domnul
preşedinte Băsescu doreşte să-i decore-
ze, să o facă, dar nu cu semnătura
mea“, a declarat Victor Ponta.”
(mediafax)

■ „Matusalem votează”
în 27 ianuarie 2005, scriitorul

Mircea Mihăieş, vicepreşedinte al
institutului cultural român, a fost
amendat de către consiliul naţional
pentru combaterea discriminării cu
patruzeci de milioane de lei. acesta
scrisese un articol despre felul în care
votează bătrânii, care a fost judecat de
către respectiva agenţie ca fiind discri-
minatoriu. articolul se numea matusa-
lem votează, a apărut în Cotidianul din
14 decembrie 2004, în care Mircea
Mihăieş spunea că s-a săturat ca date-
le politice ale vieţii sale şi ale părţii
active a populaţiei româniei să mai fie
hotărâte prin votul unor oameni care,
în loc să voteze cu datele prezentului,
votează cu nostalgiile trecutului.
(http://www.mytex.ro/stiri/ corectitudi-
nea-care-discrimineaza_131988)

■ Antologiile Contemporanul
Horia Roman Patapievici:
„sarcina mea este să fac cunoscută peste hotare cultura română. nu ceea ce

cred unii că este cultura română ori ceea ce cred alţii că nu este ea. nu este rolul
vreunei instituţii să decidă ce anume din cultura română de azi este cu adevărat
românesc şi ce nu este cu adevărat românesc. ”

Patapievici despre români şi dragostea de ţară:
„radiografia plaiului mioritic este ca a fecalei: o umbră fără schelet, o inimă ca

un cur, fără şira spinării.” „un popor cu substanţa tarată. oriunde te uiţi, vezi feţe
patibulare… guri vulgare, trăsături rudimentare.” „românii nu pot alcătui un popor
fiindcă valorează cât o turmă”

Despre limba română:
„româna este o limbă în care trebuie să încetăm să mai vorbim sau… să o folo-

sim numai pentru înjurături…” (h. r. Patapievici, politice, ediţia 1996, pag. 64)

Istoria românilor:
„toată istoria, mereu, peste noi a urinat cine a vrut. cînd i- au lăsat romanii pe

daci în forma hibridă strămoşească, ne- au luat în urină slavii: se cheamă că ne- am
plămădit din această clisă, daco- romano- slavă, mă rog. apoi ne- au luat la urinat la
gard turcii: era să ne înecăm, aşa temeinic au făcut- o. demnitatea noastră consta în
a ridica mereu gura zvîntată, iar ei reîncepeau: ne zvîntam gura la călugăreni, ne- o
umpleau iar la războieni şi aşa mai departe, la nesfîrşit. apoi ne- au luat la urină
ruşii, care timp de un secol şi- au încrucişat jetul cu turcii, pe care, în cele din urmă,
avînd o băşică a udului mai mare (de, beţiile…) i- au dovedit.” (h. r. Patapievici, poli-
tice, ediţia 1996, pag. 63)

Cultura românilor:
„Puturoşenia abisală a stătutului suflet românesc… spirocheta românească îşi

urmează cursul pînă la erupţia terţiară, subreptice, tropăind vesel într- un trup
inconştient, pînă ce mintea va fi în sfîrşit scobită: inima devine piftie, iar creierul un
amestec apos.” (h. r. Patapievici, politice, ediţia 1996, pag. 49)

H.R. Patapievici şi „noua tablă 
de valori acceptate”

„Pentru noua tablă de valori acceptate, caragiale a fost găsit «politic corect», în
timp ce punerea lui eminescu la patul lui Procust al noului canon importat din «ţări-
le progresiste» a arătat fără dubiu că fostul poet naţional al româniei clasice e «poli-
tic incorect». cum ar fi putut fi altfel? ca poet naţional eminescu nu mai poate
supravieţui, deoarece noi azi ieşim din zodia naţionalului. (!) Poet canonic eminescu
nu mai poate fi, deoarece revoluţia sociologică din învăţământul superior care a avut
loc după 1990 a adus la putere studioşi care fac alergie la auzul cuvântului canon şi
manifestă tendinţa să pună mâna pe revolver (!) când aud cuvântul tradiţie. Profund
el nu mai poate fi considerat, deoarece categoria profundului, nefiind postmodernă
(!), nu mai e prizată de intelectualii progresişti. (sic) interesant eminescu nu mai
poate fi, deoarece tot ce e interesant în eminescu e pur german, iar azi nu se mai con-
sideră interesant decât ce vine din zona anglo- saxonă, care e contrariul germanită-
ţii. din punct de vedere politic, eminescu pare a fi irecuperabil. (!) categoriile lui
eminescu? azi nimeni nu mai poate vorbi despre sursele originare ale sensibilităţii
sale fără a trebui să pună totul în ghilimele, adică fără a face cu ochiul, fără a- şi cere
scuze ori fără a- l scuza, luându- l de fapt peste picior. într- o epocă în care viziunile
mai sunt licite doar la cinema (ceea ce i- ar fi plăcut lui Max Weber) eminescu nu ne
mai poate apărea decât ca exasperant de învechit. or, se ştie, supremul argument
împotriva cuiva este sentinţa «eşti învechit». iar cultura din ultimii ani, în lupta
pentru integrare euro- atlantică, nu doreşte decât să scape de tot ce este «învechit» –
adică să fie progresistă. Pentru nevoia de chip nou a tinerilor care în cultura română
de azi doresc să- şi facă un nume bine văzut în afară, eminescu joacă rolul cadavru-
lui din debara. sec spus, eminescu nu mai este azi actual deoarece cultura română,
azi ca şi ieri, se dovedeşte a nu fi decât o cultura de sincronizare. ea încă nu îşi per-
mite să nu fie în pas cu modele”. (h.- r. Patapievici, Inactualitatea lui eminescu în
anul Caragiale, în Flacăra, nr. 1- 2/ 2002) etc. etc.



28

ANUL XXV  t Nr. 5 (746)

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

Mircea Mihăieş: geme presa de demascări ale
intelectualilor legionari români, dar nu se suflă un
cuvânt despre intelectualii de extremă stângă, al căror
rol la nenorocirea ţării e la fel de mare, dacă nu chiar
mai mare: odată băgaţi în închisori sau fugiţi în
străinătate, legionarii n- au mai avut nici o influenţă
asupra evenimentelor din românia. în schimb, sutele
de mii de asasinate din anii ‘50 s- au produs măcar cu
acordul, dacă nu cu complicitatea directă a intelectuali-
lor comunişti deţinători de funcţii politice. Şi nu există
nici măcar unul care să fi admis public, cu fermitate, că
întreaga istorie comunistă e un construct monstruos.
ca să nu rămân la simple generalităţi, am să aduc în
discuţie figura unui vajnic stâlp, încă în viaţă, al comu-
nismului românesc. se numeşte ion ianoşi. deşi relativ
necunoscut marelui public, trece drept un „guru” al
extremei stângi actuale: i se dedică volume omagiale,
revanşarzii sistemului comunist se prosternează în faţa
lui ca în faţa unui Mesia al materialismului- ştiinţific.
ce mai, un Marx pogorât pe dâmboviţa! curios să- i
cunosc biografia, am dat, pe internet, peste aceste frag-
mente: „Profesor de filosofie şi estetică, teoretician,
autor de monografii, traducător şi recunoscut specialist
în filosofia şi literatura rusă, ion ianoşi a studiat
filologia la cluj- napoca şi filosofia la sankt- Petersburg
– unde avea să- şi susţină de altfel şi doctoratul în filo-
zofie. este autor a numeroase lucrări de filozofie, este-
tică, istorie literară, monografie şi memorialistică, în
care sobrietatea speculaţiei se împleteşte cu generozita-
tea tolerantă a interpretării. studiind istoria ideilor şi
mentalităţilor, eseurile lui ianoşi pledează în general
pentru nuanţare şi analiză, împotrivindu- se maniheis-
melor în gândire care au avut, pentru istoria secolului
xx în special, consecinţe ideologice şi practice devasta-
toare. (…) ca intelectual de convingeri liberale, cred c- a
sosit vremea să apăsăm pe pedala unui proces al
comunismului. s- a încercat de curând la strasbourg.
nu s- a reuşit, deocamdată, pentru că Marele frate de
la răsărit ştie foarte bine să- şi protejeze odraslele. am
adus în discuţie un singur nume, cel al instructorului
c.c. ion ianoşi. românia arată cum arată în primul
rând din cauza tuturor, a urii pe care au purtat- o seme-
nilor ce nu acceptau dogmele marxisto- leninisto- stali-
niste. în lipsa acestei minime recunoaşteri a vinei,
toate referirile lor la fascism sunt fariseice şi contrapro-
ductive: o perdea de fum în spatele căreia se ascunde
propriul trecut înspăimântător. ca antifascist impeni-
tent, ştiu că atâta vreme cât vor plana asupra româniei
umbrele diverşilor activişti ai c.c., ne zbatem degeaba
să ieşim din minciună şi mizerie.” (Mircea Mihăieş,
umbra „instructorului CC”, în românia literară, nr. 5/
2006)

Ovidiu Şimonca: aş fi putut să tac. Mi- ar fi
comod să pun pe seama unei aşa- zise „insanităţi“ aceste
texte. dar m- am gândit că poate ar trebui să discutăm
aceste articole şi consecinţele lor. dupa ce am citit tex-
tele tale, ghidat de principiul jurnalistic atât de impor-
tant al prezentării şi a celuilalt punct de vedere, am
dorit să vorbesc şi să public un interviu cu ion ianoşi,
pe care îl poţi citi în acest număr. e normal, atunci
când un om e atacat public, ca acesta să aibă posibilita-
tea să răspundă, altfel ar fi doar părerea ta, Mircea, pe
care am fi multiplicat- o prin târg, precum fluturaşii de
reclame sau ne- am prinde- o în piept, cum prinzi florile

la butonieră. intervievindu- l pe ion ianoşi n- am avut
nici o clipă impresia că acesta ar vrea să- şi ascundă bio-
grafia, că nu recunoaşte oroarea trăită de români în
comunism, că nu- şi ştie cărţile proaste, că se dă intelec-
tual sau că este ahtiat după elogii. Ştii ce mi- aş fi dorit?
să nu existe textele tale, să nu fii vicepreşedinte al
institutului cultural român, şi să vorbim calm „despre
lucrurile cu adevărat importante. (observator cultural,
nr. 52 (309) / 23 februarie -  1 martie 2006)

cu o zi înainte de interviu, i- am spus la telefon
profesorului ion ianoşi că vreau să vorbim despre „cum
a putut să ramână cărturar, în ciuda unor vremuri
vitrege”. am făcut interviul provocat de cele trei artico-
le scrise de Mircea Mihăieş şi publicate în românia lite-
rară şi în Cotidianul, în care profesorul ion ianoşi era
considerat ca făcând parte din tagma celor care ar tre-
bui „să renunţe la neruşinare şi la nesimţire” şi să- şi
asume trecutul de „instructor al cc”. care era trecutul
pe care trebuia să şi- l asume ion ianoşi? care era vina
sa, ce făcuse? de ce îl atacase Mircea Mihăieş? în arti-
colele sale, Mircea Mihăieş nu producea nici o dovadă,
nu convinsese prezentând fapte. este ion ianoşi intru-
chiparea „răului absolut” al comunismului? de când şi
de ce? care sunt faptele de incriminat?

ovidiu Şimonca: de ce credeţi că v- a atacat mir-
cea mihăieş? de ce credeţi că a spus să renuntaţi la
„neruşinare şi la nesimţire”?

ion ianoşi: el spune mai mult. spune că nu cere,
de pildă, să mi se ia pensia. dar cum ar putea să ceară
să mi se ia pensia? eu am dobândit pensia, ca orice
cetăţean, pe baza muncii de 50 de ani la facultate. în ce
calitate ar putea să ceară să mi se ia pensia? am fost
extrem de mirat şi şocat de aceste trei articole (oare va
fi un întreg serial?). Şi am început să mă întreb: de ce
oamenii au doua feţe? Mircea Mihăieş se ocupă de
cultura anglo- saxonă şi eu îi citesc cu interes acele arti-
cole sau cărţi. Pe de altă parte, vine şi spune că nu cere
să mi se ia pensia. încă un exemplu: un foarte bun pro-
fesionist în studii biblice, cristian Bădiliţă, pe care îl
stimez foarte mult pentru ediţia septuaginta, publică
câte un articol care nu concordă în nici un fel, prin vio-
lenţă, cu această atitudine de cărturar creştin. în cazul
lui Mircea Mihăieş, omul nu- mi cunoaşte în detaliu nici
viaţa, nici munca, i s- a năzărit o chestiune prin ricoşeu,
cred eu. el viza, de fapt, pe altcineva, şi atunci şi- a abă-
tut furia asupra mea. („am obsesia de a nu ascunde
nimic din trecutul meu“. interviu cu ion ianoŞi, nr.
52 (309) / 23 februarie -  1 martie 2006)

Nicolae Breban
Grupul de „veleitari” care 
se auto- constituie ca „noua elită”

înşirarea celor trei nume citate mai sus [h.r.
Patapievici, andrei Pleşu, gabriel liiceanu] sub etiche-
ta de veleitari va provoca o oarecare surpriză în mintea
nu puţinora care s- au obişnuit, în cele mai bine de două
decenii ce au trecut de la căderea comunismului, să- i
considere mai ales şi doar pe aceştia drept „noile
valori”, de parcă odată cu căderea unui sistem politic,
oricât de opresiv, de tiranic, de revoltător, societatea
umană trebuie să şteargă cu buretele spiritele de excep-
ţie care au trăit şi au creat în acest răstimp. de parcă

uriaşa şcoală rusă de proză a secolului al xix- lea, ilus-
trată de spirite precum gogol, lermontov, tolstoi, dos-
toievski, cehov şi alţii, trebuia aruncată la coş doar
pentru că aceştia au trăit şi creat sub barbara ohrană
ţaristă, la bunul plac al ţarului, cnejilor şi Bisericii pra-
voslavnice. la fel geniala falangă de filosofi şi literaţi
din ducatele germane din secolele al xViii- lea şi al
xix- lea, trăitori sub arbitrariul prinţilor, regilor şi
Bisericii autocrate. etc. etc. nu le contestăm acestor
„trei”, ca şi unor acoliţi ai lor, unele marcate semne ale
inteligenţei, culturii, talentului scriitoricesc, cu doi
dinre ei, Pleşu şi liiceanu, am fost chiar prieten destul
de apropiat în vremuri grele pentru noi toţi şi mai ales
pentru dânşii, când nu erau luaţi în seamă de nimeni şi
nu reuşeau să publice. e adevărat că le- am arătat o
anume consideraţie, i- am primit în casă şi i- am
prezentat unor prieteni- colegi nu numai pentru că
dădeau evidente semne de talent şi interes real cultu-
ral, dar şi pentru că veneau dintr- o ciudată „şcoală” de
filosofie idealistă, instalată într- o cabană la munte, la
Păltiniş, unde un bătrân filosof găsea timp şi energie să
se înconjoare de emuli. da, e vorba de filosoful constan-
tin noica, ultimul nostru mare filosof – noi, vai, o ţară,
o cultură cu atât de puţini gânditori de marcă! – un
gânditor, un filosof căruia cei doi i- au promis că- l vor
urma în carieră şi vocaţie. dar, iată că după decenii
lungi, cele două personalităţi culturale de care vorbim,
a. Pleşu şi g. liiceanu, nu s- au ţinut de cuvânt faţă de
mentorul lor; după două sau trei volume interesante de
critică şi teorie a artei plastice româneşti şi un opuscul
interesant în jurul eticei, numit minima moralia, Pleşu
a obosit brusc şi s- a întors cu spatele spre importanta şi
extrem de creatoarea zonă a artei plastice româneşti
care, sub comunism, dar şi până azi, produce opere
remarcabile şi iscă personalităţi de prim rang în pictu-
ră, sculptură şi grafică. având formidabila ocazie de a- i
urma pe excelenţii critici şi susţinători ai şcolii
româneşti de Belle- arte, un P. comarnescu, schileru,
dan hăulică. a fost însă atras de posturi de ministru în
cultură şi la externe, devenind magnat al unor burse şi
jurii etc., producând vreo două titluri ceva mai intere-
sante, pe care eu, personal, nu prea ştiu unde să le înca-
drez, vizând marile sale pretenţii – teme ce se ocupă cu
ierarhia şi rolul îngerilor sau cu graiul păsărilor. în
plus, se înţelege, aşa- zisele şi banalele florilegii de arti-
cole şi foiletoane, unde putem citi tot feluri de sfaturi şi
maxime populare, spuse voit pretenţios, cu o afişată
cheltuială de morgă şi paradoxuri, difuzate cu sârg şi la
televizor. îngroşând vraful de cărţulii tot mai numeroa-
se şi mai arogante cu care nu puţini dintre cei aşa- zis
mai tineri, încearcă să- şi construiască o temelie a
cV- ului. (…) cei trei „veleitari” amintiţi mai sus nu ar
fi avut, după revoluţie, cine ştie ce succes sau rezonan-
ţă în lumea politică şi culturală românească, dacă nu li
s- ar fi alăturat n. Manolescu. ieşit la rândul lui din
comunism cu o aură şi un prestigiu important, unic
chiar şi în sferele politicii. fapt care, probabil, i- a şi
sugerat o falsă idee de perspectivă a propriului destin –
o carieră politică. lipsit total de experienţă în această
zonă, ocrotit decenii la rând de umbrela politrucului g.
ivaşcu, amic şi protejat al lui gh. dej şi Maurer, n.
Manolescu a demonstrat, într- adevăr, spirit critic şi
adeseori îndrăzneală pertinentă în judecăţile sale de
valoare. e drept că s- a bucurat, ca nici un alt critic din
generaţia sa, de rubrici fixe, timp de decenii, la cele

■ H.R. Patapievici, Constituţia României şi Codul Penal
Scrisoare deschisă către domnul Horia- Roman Patapievici

domnule Patapievici, 
dacă aţi fi fost preşedintele institutului (cultural) francez, dacă aţi fi scris

şi dacă aţi fi publicat textele de mai jos în contextul în care constituţia franţei
interzice prin lege defăimarea ţării şi a naţiunii, cum credeţi că ar fi reacţionat jus-
tiţia franceză, preşedintele franţei şi primul ei ministru? 

„toată istoria, mereu, peste noi, francezii, a urinat cine a vrut. Secole de- a
rândul, ne- au luat la urinat englezii: era să ne înecăm, aşa temeinic au făcut- o.
demnitatea noastră consta în a ridica mereu gura zvântată spre englezi, iar ei reîn-
cepeau: ne zvântam gura câţiva ani în războiul de 100 de ani, dar englezii ne- o
umpleau iar la Crécy, la poitiers şi la Calais. Şi aşa mai departe, la nesfârşit. mai
ales la Waterloo. În cele din urmă, ne- au luat la urinat nemţii…”

„privit la raze X, trupul poporului francez abia dacă este o umbră: el nu are
cheag, radiografia spiritului ancestral francez este ca a fecalei: o umbră fără sche-
let, o inimă ca un cur, fără şira spinarii.”

„numai violenţa, numai sângele mai pot trezi acest popor de grobieni din
enorma- i nesimţire.” 

Poporul francez: „65 de milioane de omuleţi patibulari” (patibular: demn de
spânzurătoare. din fr. patibulaire. sursa: dex 1998)

Putem doar bănui cum ar fi reacţionat înaltele autorităţi din franţa, întru-
cât nimeni nu a scris texte atât de defăimătoare la adresa naţiunii franceze.

domnule Patapievici, 

acum câţiva ani cineva mi- a trimis textele redate mai jos, susţinând că sun-
teţi autorul lor. nu citisem niciodată texte atât de defăimătoare. nu puteam să
cred că le- aţi scris. eram convins că fuseseră contrafăcute special pentru a vă com-
promite în înalta demnitate de preşedinte al institutului cultural român. abia
după mult timp am aflat că textele erau autentice. atunci m- am gândit că au fost
scoase din context, având de fapt o semnificaţie opusă. am citit contextul, dar era
acelaşi. am rămas perplex, neînţelegând cum e posibil ca cele mai defăimătoare
texte la adresa naţiunii române să fie scrise de preşedintele institutului cultural
român. 

domnule Patapievici, întrucât, conform articolului 30 din constituţia româ-
niei, „defăimarea ţării şi a naţiunii sunt interzise de lege”, nu credeţi că e pe deplin
justificat refuzul primului ministru al româniei Victor Ponta de a contrasemna
proiectul de decret al domnului Băsescu prin care acesta doreşte să vă confere
ordinul naţional „steaua româniei”? Poate că atunci când a spus „nu pot să con-

trasemnez decorarea unor indivizi care exprimă poziţii împotriva româniei”,
„opinii anti- româneşti”, primul ministru se gândea inclusiv la textele de mai jos din
cartea dvs intitulată „Politice”:

Poporul român: „23 de milioane de omuleţi patibulari” – pag. 53 
„Numai violenţa, numai sângele mai pot trezi acest popor de

grobieni din enorma- i nesimţire.” – pag. 63
„Toată istoria, mereu, peste noi a urinat cine a vrut. /.../ Ne- au luat

în urină slavii /.../ Apoi ne- au luat la urinat la gard turcii: era să ne
înecăm, aşa temeinic au făcut- o. Demnitatea noastră consta în a ridica
mereu gura zvântată iar ei reîncepeau: ne zvântam gura la Călugăreni,
ne- o umpleau iar la Razboieni, şi aşa mai departe, la nesfârşit. Apoi ne- au
luat la urinat ruşii, care timp de un secol şi- au încrucişat jetul cu turcii…”
– pag. 63 şi 64

„Privit la raze X, trupul poporului român abia dacă este o umbră: el
nu are cheag, radiografia plaiului mioritic este ca a fecalei: o umbră fără
schelet, o inimă ca un cur, fără şira spinarii.” – pag. 63

după ceremonia în care v- a conferit pentru a doua oară ordinul naţional
„serviciul credincios”, domnul Băsescu a mărturisit următoarele: „Îmi dau seama
că sunt în faţa unei părţi a intelectualităţii române pe care tot timpul am încercat
să o înţeleg în exigenţele ei chiar dacă nu am înţeles- o întotdeauna în scrisul ei, în
opera ei”. 

chiar dacă „nu v- a înţeles întotdeauna în scrisul dvs, în opera dvs”, domnul
Băsescu v- a decorat „pentru promovarea libertăţii de gândire şi exprimare în acord
cu principiile democraţiei”. 

ca o încununare a celui mai grotesc cinism, Preşedintele româniei a decis să
vă confere şi cel mai înalt ordin naţional – „steaua româniei” – ignorând faptul că
aţi scris cele mai defăimătoare texte la adresa naţiunii române şi că această defăi-
mare, conform constituţiei, este interzisă de lege. conform codului penal în vigoa-
re în momentul în care aţi publicat respectivele texte, „manifestările publice săvâr-
şite cu intenţia de a defăima ţara sau naţiunea română se pedepsesc cu închisoare
de la 6 luni la 3 ani” (art. 236/1). nu ştiu cum sunt pedepsite aceste defăimări în
noul cod penal.

domnule Patapievici, poate că am fost prea subiectiv şi prea pătimaş. Poate
că am exagerat. nu cred însă că am depăşit limita acceptabilă. sper, din adâncul
sufletului, că şi dvs. consideraţi acum că aceste texte sunt defăimătoare. Şi sper că
le veţi regreta şi că le veţi dezavua în mod public. 

20 mai 2014

Sorin Ilieşiu – senator, secretar al comisiei pentru cultură şi
media din senatul româniei (dec. 2012 – febr. 2014)
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două mari reviste culturale ale comuniştilor, Contemporanul şi româ-
nia literară, în consecinţă se afla în nomenclatorul comitetului central,
chiar dacă, cum se mândreşte, nu a fost membru de partid. dar în acei
ani confuji şi sterili de după revoluţie – şandramaua comunistă româ-
nească a căzut, cel mai spectaculos şi mai barbar faţă de suratele sale
de soartă politică din nord! – nu un ins lipsit de rutină politică şi de
exerciţiu cinic minimal în relaţiile sau în manipularea umană cum era
Manolescu, dar chiar şi cineva cu experienţă specifică şi cu relaţiile
necesare acelui moment nu avea şanse la o reală carieră în zonă. cu
atât mai puţin cineva care pretinde să devină preşedintele ţării, fără
să facă temenele de rigoare corifeilor opoziţiei de atunci, dnii raţiu şi
coposu, asistaţi activ de dna Blandiana, care l- au preferat, după cum
se ştie, pe un coleg al dânsului de la universitate, cu mult mai puţin
fudul şi mai maleabil ca personalitate. după zece ani, Manolescu se
întoarce „scârbit” în lumea literelor, dar, ciudat, n- o mai recunoaşte.
nu cumva pentru simplul fapt că el însuşi îi aplică o falsă oglindă, o
aparent infimă, dar insistentă eroare de perspectivă? Vrând să răs-
toarne arta noastră poetică, a generaţiei şaizeci în sânul căreia s- a
format şi d- sa, bazată mai ales pe un fel de autonomie estetică cu care
am luptat, cu o anume eficienţă, contra molozului realist socialist şi
chiar şi contra arogantului militantism sartrian, şi încercând, cu un
aplomb şi vehemenţă fără de măsură să aplice aşa- zisul post- moder-
nism de factură autohtonă. fapt de care au uzat şi abuzat cohorte de
tineri sau mai puţin tineri, cu talent sau fără, de- a valma, într- un iureş
al răsturnării şi ridiculizării tuturor normelor aproape ale creaţiei în
proză şi poezie, creând astfel o zonă tumultuoasă, vagă şi falsă, a lumii
literare, aer şi lume în care se rătăcesc şi se pierd nu numai lectorii
numeroşi ai literelor române, dar şi mulţi debutanţi „cinstiţi”, inşi care
sunt dispuşi să- şi asume destinul aspru şi aproape legendar al unui
artist sau scriitor.

de la o vreme, simpaticul, finul, deschisul şi comprehensivul n.
Manolescu de altă dată, contagiindu- se probabil de la noii săi prieteni,
cu osebire antrenat de fiorosul de mucava, excelentul librar ce a deve-
nit g.liiceanu, uitând de modelul calm şi blând, înţelept, al lui lovi-
nescu sau de candoarea rară, briliantă uneori a lui g. călinescu, se
erijează el însuşi într- un fel de instanţă morală cu mult „deasupra lite-
relor” şi îndrăzneşte să „tragă de urechi” şi să condamne, pur şi sim-
plu, creatori care îi întrec cu mult măsura, precum constantin noica
sau adrian Marino. nu, noi nu- l judecăm aici pe cel care a fost un redu-
tabil critic şi istoric literar, deşi d- sa are aroganţa s- o facă în ce ne pri-
veşte. Ba, la un text mai aspru semnat de mine, după ce am auzit că
vehiculează prin şedinţe tot felul de mai mici sau mai mari zvonuri
calomnioase în ce ne priveşte, a îndrăznit să tipărească negru pe alb,
în revista pe care o conduce, că eu aş fi însemnat de un fel de „infirmi-
tate morală”. acuza că aş fi bolnav moral e un lucru extrem de grav şi
înalt păgubitor pentru creditul şi prestigiul unui romancier care, în
vremuri dificile nu numai pentru cultura, dar şi pentru naţia sa, s- a
încărcat cu o operă ce viza modernizarea radicală a romanului româ-
nesc. ca şi redeşteptarea speranţei în valorile acestei naţiuni, în uni-
tatea spiritului ei şi în legitimitatea, dincolo de politică şi de vremuri,
a geniului naţional. (n. Breban, oportuniştii culturali (i, ii, ii), frag-
ment, în Contemporanul, nr. 5, 6, 7/ 2013)

Theodor Codreanu
Revizionismul ca impostură culturală

orice impostură îşi are momentul ei de grandoare, altfel ar trece
neobservată pe lângă noi şi lipsită, fireşte, de orice glorie. Mai mult de
atât: impostura se arată de fiecare dată sub masca adevărului,
„demască” miturile inventând moda „demitizărilor”, când ea însăşi e
întruchiparea mistificărilor, cădere în mitologie şi în „semibarbarie”,
cum ar spune eminescu, cel supus, de aceiaşi impostori, „demitizării”.
Poate că sintagma oportunişti culturali ar fi mai potrivită. a folosit- o,
în ultima vreme, nicolae Breban în legătură cu un eveniment cărtură-
resc de la Paris (dar nu numai), derulat sub auspiciile institutului cul-
tural român. din păcate, fenomenul ascunde un vast hăţiş labirintic
al istoriei româneşti din ultimii şaptezeci de ani, decelabil cu ochiul de
laser al geniului romanesc (vezi Singura cale, romanul lui nicolae Bre-
ban), dar şi cu spiritul critic al cercetării oneste, capabile a nu se lăsa
prinsă în jocurile ideologice ale puterii. ceva din acest spirit se găseş-
te în recenta carte a doamnei nicoleta sălcudeanu, revizuire şi revizio-
nism în literatura postcomunistă, apărută în colecţia „aula magna” a
editurii Muzeului naţional al literaturii române, Bucureşti, 2013.

se cunoaşte teoria lovinesciană a „mutaţiei valorilor estetice”, care
atrage după sine necesitatea relecturii şi a revizuirilor critice din
perspectiva a ceea ce s- a numit saeculum, dar strâns legat de criteriul
estetic, fără ingerinţe etice, ideologice şi politice. după cotitura istorică
din 1989, s- a declanşat a cincea revizuire postlovinesciană, conform
inventarului identificat de Mircea iorgulescu, într- un articol luat ca
argument de nicoleta sălcudeanu. Marea surpriză e că tocmai în primii
ani de libertate postcomunistă criteriul estetic al revizuirilor este brutal
ocultat în favoarea unor criterii extraestetice. e ceea ce Mircea iorgules-
cu numeşte „a cincea revizuire postlovinesciană”, cea mai ciudată dintre
toate şi cea mai antilovinesciană, încât „există o paradoxală
similitudine- similaritate între atitudinea revizionistă postcomunistă cu
cea realist socialistă. ceea ce au în comun este radicalismul politic şi
iacobinismul etic.” în 1990, au reapărut procurorii vehement justiţiari,
cerând, ca în anii 1947- 1964, epurări, excluderi, interdicţii etc. tocmai
când ne aşteptam la un „triumf al lovinescianismului”, s- a produs o
deturnare regretabilă de la estetic, revizuirile devenind revizionism,
„folosit pe scară largă în accepţia primitivă de revizuire a literaturii
după criterii politice şi etice, de către justiţiari autoproclamaţi” (Mircea
iorgulescu). Paul goma i- a numit, în Jurnale, „disidenţi autocronici”,
campioni, peste noapte, ai „anticomunismului”, după ce decenii bune au
„rezistat prin cultură”, tăcând mâlc şi beneficiind de avantajele oferite
de regim. singurul element lovinescian supravieţuitor în ethosul revizio-
niştilor a fost mimetismul. contaminarea mimetică însă nu a venit prin
raportare la marea cultură occidentală, ci la „grupul din Paris” întruchi-
pat de Monica lovinescu şi de Virgil ierunca. astfel, marea surpriză e că
trădarea lovinescianismului a venit tocmai de la fiica lui e. lovinescu!
criteriul etic realist socialist a fost reintrodus sub formula est- etică, pre-
luată şi aceasta, tot prin contaminare mimetică, de la timothy garton
ash. Mă îndoiesc însă că o simplă expunere obiectivă a faptelor poate
avea darul de a lămuri enigma care se ascunde dincolo de fenomenul
revizionist postdecembrist.” (fragment, v. Contemporanul, nr. 10, 11, 12/
2013; nr. 1/ 2014)

Antologiile Contemporanul

Augustin Buzura
Pişcotarii şi pretutindenarii 

■ Din tot ce am văzut şi citit în ulti-
ma vreme, „mişcarea papioanelor” mi
s- a părut a ilustra deplin infantilismul
unei părţi a intelectualităţii noastre, a
celei mai vocale şi mai mediatizate,
care de 22 de ani încoace este mereu la
putere. ■ Manualele şcolare au fost goli-
te de multe nume reprezentative ale
literaturii noastre. Ceea ce nu le- a reu-
şit părinţilor şi rudelor lor de sânge şi
de crez, adică bătrânilor internaţiona-
lişti, au obţinut fiii acestora, ba chiar şi
nepoţii lor: să facă din anticomunism o
meserie lucrativă şi să practice o poliţie
politică pe care ar putea- o invidia, sunt
convins, chiar şi vechii securişti. Dacă
nu s- ar fi schimbat regimul, aceste pro-
genituri ar fi făcut exact acelaşi lucru,
dar de pe băncile Comitetului Central
al PCR ■ Ar mai fi de remarcat şi tupeul
cu care mint. Ei, ca persoane particula-
re, au, cică, opţiunile lor politice care
constau în lăudarea preşedintelui ţării
şi a partidului său, în timp ce institutul
ar fi politic neutru! Exact ca în filmele
despre femeile cu dublă personalitate:
ziua, om de ştiinţă, magistrat etc, iar
noaptea, prostituată sau criminală! 
■ Odată cu crearea ICR a început nebu-
nia. Mircea Cărtărescu asemăna noua
instituţie cu cele două „monstruozităţi
comuniste”: Casa Poporului şi Canalul
Dunăre – Marea Neagră. Nu bănuia pe
atunci ce port important va fi el însuşi
pentru noul canal de scurgere a „spriji-
nului material” şi turistic. „Dilema”
dorea ca ICR- ul să rămână sub egida
Parlamentului ■

dar, din tot ce am văzut şi citit în ulti-
ma vreme, „mişcarea papioanelor” mi s- a
părut a ilustra deplin infantilismul unei
părţi a intelectualităţii noastre, a celei mai
vocale şi mai mediatizate, care de 22 de ani
încoace este mereu la putere. desigur, la
mitingul din faţa icr s- au ţinut discursuri
care păreau scrise de aceeaşi persoană, iar
intelectualii, solidarii de acolo, nu făceau
decât să repete ceea ce li se şoptea. cert este
că voiau să spună că apărau cu toţii demo-
craţia, neutralitatea politică, dar în realitate
îi durea soarta papionului principal şi, indi-
rect, probabilitatea subţierii propriilor
venituri cu care până acum, într- un fel sau
altul, acesta îi fideliza. în rest, ca în piesele
de teatru, târgoveţi, mulţime, gură- cască,
destul de numeroşi şi în timpul mandatului
meu la icr, pe atunci însă li se spunea piş-
cotari şi pretutindenari. sigur, nu puteau să
absenteze de la acea manifestaţie câţiva
„oameni politici” cu pretenţii, convinşi că vor
reuşi, în climatul tulbure de la noi, să mai
tragă şi ei nişte cacealmale naţiei. acestora
din urmă purtarea papionului le oferea şi
şansa de a părea intelectuali fini sau foarte
fini, elită, fie şi pentru o zi, căci alţii, dintre
cei mai marcanţi, ieşiţi de sub mantaua lui
Brucan, ştiu mult prea bine cu ce se mănân-
că libertatea şi democraţia. au fost stipen-
diaţi rând pe rând de toate organizaţiile şi
fundaţiile, începând cu soros şi terminând
cu altele, străine, ascunse sub diverse pseu-
donime nobile şi generoase, pentru a
promova democraţia aşa cum li s- a ordonat.
ei n- au apărut din senin şi nu ştiu ce mă
face să cred că existau cu mult înainte de a
isca bănuieli. treptat, cu „zgomot şi furie”,
au agresat toate valorile: care nu a fost cola-
boraţionist era de vină că este bătrân, că
scrie prea bine sau că n- a luptat împotriva
comunismului cu suficientă energie. Manua-
lele şcolare au fost golite de multe nume
reprezentative ale literaturii noastre. ceea
ce nu le- a reuşit părinţilor şi rudelor lor de
sânge şi de crez, adică bătrânilor internaţio-
nalişti, au obţinut fiii acestora, ba chiar şi
nepoţii lor: să facă din anticomunism o
meserie lucrativă şi să practice o poliţie
politică pe care ar putea- o invidia, sunt con-
vins, chiar şi vechii securişti. dacă nu s- ar fi
schimbat regimul, aceste progenituri ar fi
făcut exact acelaşi lucru, dar de pe băncile
comitetului central al Pcr. altfel, nu i- a

deranjat o secundă măcar soarta pensionari-
lor, faptul că au fost desfiinţate şcoli şi spita-
le, că lipsesc medicamentele de primă nece-
sitate şi hrana, că sute de mii de copii au
abandonat şcoala din motive de sărăcie, că
din populaţia ţării 40% nu au aproape nicio
legătură cu cartea şi foarte mulţi concetă-
ţeni nici cu alfabetul. 

H.R. Patapievici şi dragostea
pentru cultura ţării 

acestea ar fi motivele principale
pentru care nu- i pot lua în serios pe papio-
nişti. Şi ar mai fi de remarcat şi tupeul cu
care mint. ei, ca persoane particulare, au,
cică, opţiunile lor politice care constau în
lăudarea preşedintelui ţării şi a partidului
său, în timp ce institutul ar fi politic neutru!
exact ca în filmele despre femeile cu dublă
personalitate: ziua, om de ştiinţă, magistrat
etc, iar noaptea, prostituată sau criminală!
adică foarte concret: mergi la Madrid tocmai
în ziua alegerilor şi declari în la Vanguar-
dia că preşedintele româniei deţine o casetă
în care contracandidatul său „primeşte sex
oral” de la o fiinţă, şi ea cunoscută preşedin-
telui. cel ce vorbea despre caseta cu pricina
nu era un biet propagandist pasional ori
vreun boschetar, căci unui oarecare nimeni
nu i- ar lua un interviu, ci tocmai preşedinte-
le celei mai importante instituţii de promo-
vare culturală a româniei, h.r. Patapievici.
de altfel, „dragostea” acestuia pentru cultu-
ra ţării sale este de mult cunoscută, atât
doar că îl oripilează „puturoşenia abisală a
stătutului suflet românesc”. în aceeaşi ordi-
ne de idei, după mintea domniei sale, „româ-
na este o limbă în care trebuie să încetăm să
mai vorbim sau… să o folosim numai pentru
înjurături”, deoarece „cu o educaţie pur
românească nu poţi face nimic”. iar drăgălă-
şeniile despre ţara noastră şi cultura ei sunt
departe de a fi epuizate. aici Patapievici se
întâlneşte cu maestrul său, care e de părere
că şcoala românească produce numai tâm-
piţi şi totodată îl recomandă drept omul cel
mai potrivit să difuzeze peste hotare cultura
română, creaţia şi civilizaţia celor 23 de
milioane de „omuleţi patibulari”, altminteri
o „cultură second- hand”. sunt absolut con-
vins că ura, agresivitatea şi degradarea cli-
matului cultural de la noi nu sunt străine de
cei ce se află în spatele infantilelor papioane.
Şi care s- au străduit să dovedească patriei
că icr- ul începe cu ei. 

După ICR, potopul
odată cu crearea icr a început nebu-

nia. Mircea cărtărescu asemăna noua insti-
tuţie cu cele două „monstruozităţi comunis-
te”: casa Poporului şi canalul dunăre –
Marea neagră. nu bănuia pe atunci ce port
important va fi el însuşi pentru noul canal
de scurgere a „sprijinului material” şi
turistic. „dilema” dorea ca icr- ul să rămână
sub egida Parlamentului, temându- se că
„noua structură instituţională ar putea pune
probleme în ceea ce priveşte independenţa,
credibilitatea şi echidistanţa revistei” etc. îi
deranja enorm pe membrii redacţiei preşe-
dintele onorific, deşi mai avea foarte puţin
până la încheierea mandatului. acum, deşi
semnatarii de pe lista de susţinători ai
icr- ului, de fapt ai lui h.r. Patapievici,
sunt cam aceiaşi, lupta se duce pentru ca
institutul să rămână sub autoritatea „simbo-
lică” a preşedintelui. exact pentru ceea ce
fusesem eu, predecesorul lui h.r. Patapie -
vici, la conducerea icr- ului, condamnat,
insultat, linşat mediatic etc.

acum, în fine, institutul pare privati-
zat, în ciuda numeroaselor comitete şi comi-
sii care dau fel de fel de avize. iar dacă cine-
va ar sta să calculeze câţi bani le revin pri-
melor zece papioane: traduceri, turism, hote-
luri, transport, diurnă etc, ar descoperi că
articolele pro prezidenţiale sunt foarte ren-
tabile, iar organizarea în vederea apărării
privilegiilor de până acum este absolut justi-
ficată. căci scopul contează. restul, pentru
creduli, naivi şi aflători în treabă. dialogul
internaţional se poate purta şi fără publica-
ţii, edituri, centre de cercetare şi, desigur,
fără respect pentru propria cultură.

patapievici şi dragostea pentru cultura
ţării, în Q magazine, 2 iulie 2012



Timpul – ca „Omerta”, sau Mafia Istoriei.
legea răzbunării: a unei morţi care plăteşte o altă
moarte fără nici o altă investigare morală contextua-
lă, pare să se imprime din adâncă vechime de timp
pe „faţa” istoriei umane. conceptul de omerta
instalat în − şi de – Mafia siciliană în sec. xx – e
mult mai rectiliniu şi mai pauper decât acela stră-
vechi, de destin, ce implică niveluri fiinţiale cu moş-
teniri suprapuse şi consecinţe arborificate. concep-
tul de omerta – vizând „onoarea” mafiotă a răzbună-
rii – e tânăr. realitatea lui e, însă, destul de bătrâ-
nă. iar „faţa” istoriei e, în acelaşi timp modificabilă
şi repetitivă. repetitivă e, îndeobşte, această mereu
re- automatizată omerta. ceea ce se modifică, e
eflorescenţa epi- fanică a adausului ontologic ivit,
colectat şi depozitat în „spatele” istoriei. el – şi
numai el modifică prin feed- back termenii principiu-
lui de dramaticitate al lumii. între „faţa” la vedere
a istoriei şi faţa nevăzută, cu încăperile ei, nu există
frontieră sau schiză. (doar detectorul profund al
„ochiului din creier” al lui dumitru radu Popescu.) 

tetralogia închinată figurii lui Ştefan cel Mare
e onto- fania unui timp istoric mutant. onto- fanie.
adică istorie brută plus revelare fiinţială şi auto-
transcendere pornită chiar de la viziunea stratului
„epidermic” inflamat şi ulcerat. în piesa ce debutea-
ză această tetralogie: Călugărul cel scurt (sau, ca al
doilea titlu – Călugărul din vechiul schit) – acela
care totalizează lapidar şi dur până la înfrigurare şi
oroare cronica lanţului de crime ce statutează fiece
nouă domnie dintr- un relativ scurt fragment de timp
– e Ilie, fiul lui petru aron asasin fratricid al domni-
torului Bogdan Muşat, tatăl lui Ştefan. o va face
deghizat sub masca facială şi odăjdiile Mitropolitului
teoctist al Moldovei, ca într- o implicită înfierare a
acceptului placid al acestuia. recitarea anamnetică
a răbojului criminalist fixează momentul neliniştitor
în care prietenia frăţească de până atunci, a celor doi
veri primari aflaţi la vârsta imediată adolescenţei,
este ameninţată de umbra, devenită „logică” precum
o lege a pământului – a aşteptatei, viitoare răzbu-
nări a lui Ştefan. dar, iată cronica:

Ilie, fiul lui alexandru cel Bun,/ urcă în scau-
nul moldovei ca să/ Fie alungat, mai apoi, de fratele
său,/ Ştefan./ apoi, iarăşi, revine pe tron, cu/ ajuto-
rul leşilor, ca după un timp,/ Fratele său să- l
prindă,/ Să- i scoată/ ochii/ Şi să- l arunce în
închisoare −/ unde muri!/ roman, fiul lui Ilie, îl
alungă din/ scaun/ pe unchiul său Ştefan, şi- l
omoară.../ petru aron, al treilea fiu al lui/ alexan-
dru cel Bun,/ Vine cu armata ungurească şi- l scoate/
din scaunul domnesc pe roman.../ alexandru, al
doilea fiu al lui Ilie,/ Cu ajutorul polonilor, îl scoate
din/ Scaun pe petru aron./ În locul lui petru aron
vine... intervine Ştefan: „ciubăr Vodă- apoi...” celă-
lalt: „Bogdan, fiul lui alexandru cel Bun.../ ... Îl
învinge pe alexandru... şi pe Ciubăr.../ petru aron îl
omoară pe Bogdan, la nunta de la reuseni,/ Sub pri-
virile fiului său Ştefan.../ măceluri între fraţi şi
unchi,/ o baltă de sânge- i moldova,/ dreptatea şi
judecata nu sunt la/ temelia neamului nostru./
până când ticăloşii, doamne, până/ Când păcătoşii,
se vor făli?.../ Ştefan Vodă, fii bun, şi domnul/ Cu
spatele te va umbri pe tine/ Şi sub aripile lui vei
nădăjdui;/ Ca o armă te va înconjura/ adevărul
lui!”

Şi, în continuare Ştefan, smulgându- i barba lui
teoctist: „Ce vrei de la mine, frate?” Ilie (aruncân -
du- şi odăjdiile): „Vreau să nu- l omori pe tatăl meu,
petru aron. da, la reuseni, paradisul copilăriei
noastre, el a ridicat sabia! Şi după moartea tatălui
tău, a pierit şi despina...” despina fusese iubita lui
ilie. ilie nu- i cere aşadar „îndurare” lui Ştefan, în
numele prieteniei lor de suflet. ci, consideră că
omerta e îndeplinită prin moartea despinei, căreia i
se retezase capul în timpul unui joc cu travestiuri al
tinerilor, în care despina îl interpreta pe Ştefan. iar
călugărul Petru o confundase cu fiul lui Bogdan.

în acest punct al confruntării, se va frânge
însă, în drama lui d.r. Popescu, morala oarbă a Ven-
detei.

este istoria omenirii o „Mafie” interminabilă,
al cărei vânat rămâne, ca deziderat infailibil,
capitalizarea Puterii −? iniţial, a Puterii în sine
– poate fals crezută politică. începând cu epoca
modernă, a Puterii subversive: a Puterii de culi-
se care subjugă deja politicul: Puterea economică.
se pare însă că odată licărit în conştiinţa omului,
acest concept de Putere devine năluca, intrată
vertiginos în inflaţie, a unui râvnit substitut al lui
dumnezeu. lanţul de crime înfăptuite în speranţa
unei supliniri aici pe pământ, a atotputernicului –
înfioară istoria umană privită retrospectiv – iar cro-
nica acelui scurt fragment de timp din citania văru-
lui de sânge al lui Ştefan, pare să ne aducă imaginea
unui neam barbar, scelerat, ai cărui conducători
rămân bântuiţi de o fantasmă demoniacă. ce
legătură de co- existenţă îi corelează pe aceşti obse-
daţi fără „frica de dumnezeu” – cu emblema arhaică
a entelehiei româneşti (dispreţuită sau ironizată de
alte popoare pentru pasivitatea din faţa morţii) – a
mioriticului −? legătura ţine de ethosul
extrem- bi- polar, al etniei; căci prea puţini sunt acei
comentatori ai celebrei balade a oii vorbitoare, care
au remarcat că în cartelul celor trei ciobani doi din-
tre ei au planuri active de potenţiali criminali – şi au
ca ideal Puterea aVuţiei – şi numai unul se
auto- intuieşte la modul abisal ca parte integrată
unei existenţe fără moarte! încă de la începutul
tetralogiei lui d. r. Popescu, Biserica instituţionali-
zată ni se arată nu doar caducă şi neputincioasă în a
deschide ferestre către orizontul metafizic al valori-
lor spirituale – dar şi perfidă: Petru aron – ucigaşul
– apare pe şest la nunta boierească de la reuseni
venind direct din mânăstirea în care se făcuse o
vreme călugăr – şi îi retează capul propriului frate,
îmbrăcat fiind în chiar rasa călugărească. Boierna-
şul „popă” argăseală – care practică în paralel şi
negoţul internaţionalizat, cu peşte – îşi etalează exa-
cerbat adopţia filosofică a cinicilor – într- o dispută cu
medicul italian alberto, angajat la curtea domneas-
că a Moldovei: „argăseală: – dar numai ideile istoriei
fără sens pot fi urmate cu folos!/ alberto: – atunci
înseamnă că şi relaţia între sexe nu trebuie să ducă
la nimic! argăseală: la ce să ducă?! ajunge dacă
între sexe există o complicitate reciproc- avantajoa-
să!/ alberto: – Bărbatul şi femeia nu trebuie să alcă-
tuiască o familie?/ argăseală: – Ba da, dacă n- au
altceva mai bun de făcut! dar e bună şi o familie fic-
tivă... şi o ţară fictivă.../ alberto: – o familie fictivă
nu e inutilă?/ argăseală: – Ba da, dar nu înţeleg ce
te deranjează asta? Şi o ţară fictivă este inutilă, dar
una adevărată la ce- ţi foloseşte?” existenţa lumii, cu

alte cuvinte – e pentru că e – dar nu are
niciun sens! sub cupola lipsei de sens
inteligibil e interceptat de ceilalţi şi
„teatrul” formalizat pe care- l oficiază
Mitropolitul teoctist cu fiecare ungere
de înscăunare (ungere cu mir sfinţit) a
ex- criminalului devenit domn.

trecând în mod direct şi frust de la
crimă la mascaradă, istoria capătă apa-
renţa ficţiunii – şi tocmai acest aspect
paradoxal dă apă la moară unui adept
puritan al cinicilor precum e argăseală,
ce se vrea un rezoneur al istoriei lipsite
de scop. „martiri şi călăi, unşi de teoc-
tist/ Cu acelaşi mir/ şi cu aceeaşi seni-
nătate creştină!” – vociferează cameleo-
nic Petru aron – din nou călugăr, după

înfrângerea sa de oastea muntenească trimisă de
dracula lui Ştefan. la care argăseală reflectează
senin („ca şi cum ar fi singur”): „un vultur zboară
încolăcit de un şarpe argintiu” (!)– „Cine e şarpele,
cine e vulturul? Cine e credinţa?...” se încrâncenează
Petru aron către cinicul devenit brusc taciturn –
părând că el, ucigaşul, nu mai poate identifica în
încolăcirea lor binele şi răul, curajul iluminat şi mâr-
şăvia... numai că argăseală devine – dar pentru a
câta oară? – uneltitorul sau primul regizor
organizator al trădărilor − ispitindu- l pe Petru cu
scrisoarea unei alianţe noi a boierilor, împotriva lui
Ştefan.

argăseală, este o eminenţă cenuşie care face şi
desface jocurile unor qvasi- războaie civile – intermi-
nabile – ale unei ţărişoare! urmăreşte beneficii per-
sonale? deloc! o face gratuit: din plăcerea juisantă a
jocului cinic devenit viciu. Plăcerea vicioasă de a fi
chiar el zeul ascuns, zeul „oţios”, care croieşte iluzia
destinelor.

exemplar mai degrabă amoral decât imoral,
argăseală devine rezoneurul, implicat în joc, al feţei
inflamate a istoriei. al epidermei ulcerate a timpu-
lui. crima înfăptuită pentru Putere se arată ca un
operator sacrificial sterp. „lucrătura” istoriei devine
bifurcată numai atunci când este normală: deopotri-
vă vădită şi secretizată în orizont teleologic. lucră-
tura secretizată se transparentizează abia în viitor.
dumitru radu Popescu reconstituie factologia brută
a timpului istoric din perspectiva dimensiunii ei
secretizate: palpează faptele doar prin metabolismul
lor fiinţial! demersul dramaturgic în profunzimea
acestui metabolism istoric e un demers- unicat. dra-
maturgul concepe factologia prin criteriul ecoului ei
tensiv, imprimat întru o a patra dimensiune a
lumii: dimensiunea dinamizată în care se depun
înscrisurile palimpsestice ale capitalurilor de viaţă
însămânţate în faptele unei epoci. faptul- document
şi faptul imaginar- scontat sunt fraţi siamezi –
nedezlipiţi în această perspectivă onto- fanică în care
se topeşte imersiunea dramatică. cibernetica
istoriei face parte dintr- o carne secretă a istoriei: e
lanţul de feed- back- uri – neîntrerupt – între istoria
văzută şi cea nevăzută, în care spaţiul şi timpul se
împreună până la confuzie...

un individ ca argăseală nu va avea nicio trea-
bă cu ontofonia ce căptuşeşte istoria. el va rămâne
prizonierul feţei perisabile a acesteia... dar, în ace-
laşi timp putem întrezări în el şi caricatura marilor
titani debusolaţi, pentru care existenţa îşi surpă fără
milă sensurile: un caligula, sau un nero... argăsea-
lă îşi descoperă, totuşi, o plăcere perversă a vieţii:
aceea de a transforma viaţa în... teatru! el se simte
pe sine – spuneam – regizor şi nu tiran. nu va ucide
cu braţul propriu decât în situaţia singulară a înjun-
ghierii lui Petru aron, când scenariul unei intrigi
întrevăzute ca apogeu al carierei sale de uneltitor
din umbră, va fi dezastruos compromis de filosofia şi
practica politică a lui Ştefan. gestul asasin e, pentru
el, un gest disperat! chiar tragic. Pentru că implică
prăbuşirea „carierei” întru care se auto- modelase – şi
odată cu asta, neantizarea lui interioară. Până
atunci, tragedia sensului obnubilat al existenţei, al
cărui deşert îl străbăteau marii nebuni ai istoriei, se
metamorfozase, pentru el, în comedie. îşi va pre-
lungi, la modul pipernicit – vom vedea – (ca „bufon
de curte”), comedia, transformată umilitor, într- un
propriu cântec de lebădă. (de lebădă neagră!). nu
ştiu dacă d.r. Popescu şi- a inventat în totalitate
acest personaj – sau i- a ghicit „eboşa” în „cronica”
lui Cocrişel, ţăranul- scriitor trăitor în acelaşi timp,
de care vorbeşte în „Prefaţa” integrată ca text roma-
nului paolo şi Francesca şi cel de al treisprezecelea
apostol – şi pe care- l re- pomeneşte în treacăt şi în
piesa ce- o discutăm, ca părinte al anei, fosta ibovni-
că a călugărului Petru şi mamă a fiilor celui devenit
mai apoi domnitorul Petru aron. acea ană care- şi
găseşte sfârşitul prin sabia aceluiaşi Petru. sabie
care, la fel ca şi în cazul despinei, ucide din greşea-
lă căutând trupul lui Ştefan, la prima întâlnire faţă
în faţă după tragedia de la reuseni. r
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■ Dumitru Radu Popescu (I)
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Metamorfoza proletcultistă
exegeza operei lui d.r. Popescu este dintre

cele mai impresionante, oglindă a importanţei sale
în literatura română postbelică. cele mai importan-
te istorii literare din ultimele decenii îl aşază cap de
generaţie între prozatorii şaizecişti. Monografia
Mirelei roznoveanu1 din 1981 reţinea nu mai puţin
de 200 de studii, articole, cronici şi eseuri despre
scrierile sale. cea a Mirelei Marin2, din 2003, numă-
ra aproape încă vreo sută în plus. Până acum s- au
scris şase cărţi despre autor, semnate de Mirela roz-
noveanu, Valentin taşcu (dincolo şi dincoace de „F”,
cluj- napoca, editura dacia, 1981), Marian Popescu
(Chei pentru labirint, Bucureşti, editura cartea
românească, 1986), andreea Vlădescu lupu (dumi-
tru radu popescu, Bucureşti, editura eminescu,
1987), sorin crişan (Circul lumii la d.r. popescu,
cluj- napoca, editura dacia, 2002), Mirela Marin.
radiografierea care urmează nu- şi propune un
inventar al scrierilor critice despre scriitor, ci va con-
textualiza împrejurările istorice şi estetice ale evolu-
ţiei lui d.r. Popescu, strâns legate de ale generaţiei
sale, focalizându- se, îndeobşte, asupra prozei, voca-
ţia primă a autorului. Mai mult de atât, referinţa
centrală va fi Vânătoarea regală, miezul de foc al
ciclului de romane F. 

de aceea, mă văd nevoit să apelez din nou la
argumentul lui Mircea eliade din 1953 privitor la
marile primejdii pentru viitorul neamului românesc
şi, evident, pentru al culturii lui, în condiţiile uriaşei
agresivităţi asiatice a imperiului sovietic victorios în
cel de al doilea război Mondial, la umbra inocenţei
politice a unchiului sam, care, prin vocea preşedin-
telui franklin delano roosevelt, era dispus a lăsa
întreaga europă civilizată pe mâinile tătucului
stalin, cu care s- a înţeles de minune. iată ce spunea
eliade în conferinţa- eseu destinul culturii româneşti
din 1953: „adevărata primejdie începe, însă, pentru
întreg neamul românesc, abia după ocuparea terito-
riului de către soviete. Pentru întâia oară în istoria
sa, neamul românesc are de a face cu un adversar nu
numai excepţional de puternic, dar şi hotărât să
întrebuinţeze orice mijloc pentru a ne desfiinţa spiri-
tualiceşte şi culturaliceşte, ca să ne poată, în cele din
urmă, asimila. Primejdia este mortală, căci metode-
le moderne îngăduie dezrădăcinările şi deplasările
de populaţii pe o scară pe care omenirea n- a mai
cunoscut- o de la asirieni. chiar fără masivele depla-
sări de populaţii, există primejdia unei sterilizări
spirituale prin distrugerea sistematică a elitelor şi
ruperea legăturilor organice cu tradiţiile culturale
autentic naţionale. neamul românesc, ca şi atâtea
alte neamuri subjugate de soviete, riscă să devină,
culturaliceşte, un popor de hibrizi.”3

această primejdie, cu preludiu în „săptămâna
roşie” de la 28 iunie 1940, pecetluită la 23 august
1944 (cu hăcuirea teritorială a ţării), a început să
devină efectivă odată cu alungarea de pe tron a rege-
lui Mihai i şi cu proclamarea republicii Populare
române, la 30 decembrie 1947. în cultură, a urmat,
pe căile deschise de „experimentul Piteşti” (Paul
goma), ceea ce Marin Preda va numi „obsedantul
deceniu”, instaurator draconic al proletcultismului.
se ştie, chiar şi uriaşii literaturii, de la camil Petres-
cu la Mihail sadoveanu şi g. călinescu, n- au putut
scăpa de sorbul acestei maladii spirituale, încât se

confirma prezicerea monstruoasei hibridări cultura-
le. dar tot Mircea eliade, în acelaşi text, îşi exprima
speranţa că spiritul românesc va reacţiona, în cele
din urmă: „dar s- ar putea, totuşi, ca această primej-
die de moarte să se soldeze cu o extraordinară reac-
ţie spirituală, care să echivaleze cu instaurarea unui
nou «mod de a fi» şi să provoace în planul creaţiei
culturale, ceea ce a însemnat pe planul creaţiei sta-
tale, «descălecarea» de acum şapte veacuri, provoca-
tă de marea năvălire a tătarilor.”

aşteptata „reacţie spirituală” s- a produs prin
generaţia ’60 al cărei deschizător de drum s- a dove-
dit a fi nicolae labiş, cu moartea lui rapid mitizată,
de o profundă rezonanţă publică. Moartea lui nico-
lae labiş anunţă decesul proletcultismului, simboli-
zat de evoluţia poetului de la poemele comuniste la
moartea căprioarei şi Baladă. Marea ciudăţenie în
cazul lui nicolae labiş vine de acolo că „revoluţia”
din 1989, „demitizându- l”, s- a grăbit să arunce din
copaie, odată cu apa, şi poemele destrămătoare de
comunism, precum sumbra Baladă, scrisă chiar în
anul morţii în urma călătoriei din delta dunării,
realităţile întâlnite şocându- l adânc precum în expe-
rienţa lui Panait istrati din Spovedania unui învins
(1929). de peste două decenii, labiş este un prigonit
de către „disidenţa autocronică” (goma) care s- a
înstăpânit în instituţiile de cultură postdecembriste,
dar „unanimitatea” în contra victimei ispăşitoare
(rené girard) a fost spartă destul de repede prin car-
tea lui cezar ivănescu şi a stelei covaci, timpul
asasinilor (1997), urmată de alte gesturi reparatoa-
re, culminând cu masivele ediţii critice semnate de
nicolae cârlan4 şi Mircea coloşenco5.

am zăbovit asupra „cazului labiş”, fiindcă este
emblematic pentru întreaga generaţie ’60, cea mai
strălucită de după aceea interbelică, cu lideri de
anvergură europeană precum nichita stănescu,
Marin sorescu, nicolae Breban, d.r. Popescu sau
Paul goma. destinul literar al unora dintre ei sea-
mănă cu al lui nicolae labiş. d.r. Popescu s- a bucu-
rat de gloria unui clasic în viaţă, după care a urmat
„demitizarea” postdecembristă. Primele sale cărţi au
trecut prin proba proletcultistă, succedată de reviri-
mentul estetic, oblăduit însă, în bună parte, de ace-
iaşi teoreticieni şi promotori ai proletcultismului
sovietic care au înţeles, cu un ceas mai devreme, că
maladia nu putea supravieţui „obsedantului dece-
niu”. între ei, la loc de frunte Paul georgescu şi ovid
s. crohmălniceanu. fenomenul este straniu şi ar
merita o investigaţie specială. deocamdată, să ne
mulţumim a vedea cum a fost, în context, receptată
opera tânărului d.r. Popescu. talentul i- a fost
remarcat încă de la debutul editorial din 1958, Fuga,
proză scurtă. Mihai gafiţa, remarcându- l, îl subordo-
nează, inevitabil, problematicii „legate direct de for-
marea conştiinţei socialiste”6, chiar dacă, încă de pe
atunci, existau semne că e vorba de ceva mai mult.
Paul georgescu, în cronica din românia liberă, vrea
să sublinieze ceva în acest sens, identificând în proze
„comedii triste sau mici drame vesele”, susţinute de
„un talent deosebit”, cu un umor ţărănesc „bazat pe
disimulare” (logodna), pe când în Cutia de conserve
„satira atinge tragismul”7. imediat însă are grijă de
a subordona aceste trăsături tot literaturii socialiste,
invocând spusa „celebră” a lui Marx că trebuie să ne
despărţim de trecut prin arma râsului. că Paul
georgescu recurgea la un subterfugiu ideologic mar-
xist inadecvat, o spune, tranşant, h. zalis, a cărui
critică mi se pare mai semnificativă din perspectiva
timpului. Şi zalis venea cu argumentul „estetic”,
declarând, încă din titlu, că proza lui d.r. Popescu
(în 1959, autorul publicase al doilea volum al său,
romanul Zilele săptămânii) este „fragilă” din punct
de vedere epic8. „fragilitatea” consta tocmai în fap-
tul că prozele lui d.r. Popescu nu slujesc nicicum
formarea conştiinţei socialiste, ba, dimpotrivă, scrii-
torul se hazarda „să cizeleze îndelung portretul unui
mijlocaş, şovăielnic, friţă- firimiţă, adept al vechiu-
lui fel de viaţă, legat puternic de haturile şi tabietu-
rile moştenite”, ratând, astfel, rostul luptei cu
vechiul în „fixarea adevăratei esenţe umane şi socia-
le pe care realitatea prezentului o invederează.” aşa-
dar, ce afirmă h. zalis? anume că un foarte tânăr
prozator, în loc să contribuie, cu entuziasm, la for-
marea variantei româneşti a lui homo sovieticus, se
încăpăţânează să portretizeze tipologii „expirate”
istoric, ca Marin Preda în Întâlnirea din pământuri
şi în moromeţii. altfel spus, h. zalis, între alţi zeloşi
critici proletcultişti, observă că unii scriitori români
dau semne că reacţionează conform previziunii din

1953 a lui Mircea eliade: rezistenţă prin cultură.
Păcat intolerabil. or, de aici înainte, cu unele ezitări
şi concesii vizibile până la Vara oltenilor (1964), d.r.
Popescu va înainta, cu talentul său excepţional, în
ceea ce voi numi antigeneza viziunii artistice şi socia-
le care va culmina cu Vânătoarea regală, cu întreg
ciclul de romane F. Mai precis, scriitorul se arăta un
reacţionar de anvergură eminesciană, opunând uto-
picei naşteri a unei lumi „noi” adevărata ei faţă de
antinaştere apocaliptică. citind atâtea texte critice
despre d.r. Popescu, am fost izbit să constat că, la
umbra, fie a laudelor, fie a sublinierii defectelor,
această dimensiune estetică fundamentală a operei a
fost cu obstinaţie ocultată deopotrivă cu argumente
estetice sau ideologice. cu puţine excepţii.

întorcându- mă la romanul lui friţă- firimiţă şi
la critica dură a lui h. zalis, cel dintâi care i- a luat
apărarea a fost eugen simion. admiţând că romanul
nu este lipsit de „slăbiciuni”, tânărul critic neagă
faptul că „proza nouă” ar fi incompatibilă cu eroi
complecşi şi, mai mult de atât, friţă- firimiţă avea şi
o contrapondere în ţăranul Matei călăraşu, care şi- a
găsit calea în gospodăria colectivă, chiar dacă la
modul simplificator- festivist. concluzia era că nu
construcţia epică a romanului este fragilă, ci critica
sociologică a lui h. zalis9. evident. însă acum putem
reitera ideea că, deseori, detractorii surprind adevă-
ruri despre un scriitor vecine cu „expresivitatea invo-
luntară” descoperită, peste ani, de eugen negrici. în
cazul nostru, teama- obiecţie a lui zalis că în proza
lui d.r. Popescu se prefigurează elemente sfidător
antisocialiste s- a dovedit o intuiţie precoce de paznic
al culturii homo sovieticus.

apariţia volumului de nuvele umbrela de soare
(1962) înseamnă consacrarea definitivă a
scriitorului, chiar în anul în care s- a anunţat, trium-
fal, încheierea cooperativizării agriculturii. de- acum
încolo, se spun lucrurile „fundamentale” despre
proza lui d.r. Popescu. începutul e făcut, între alţii,
de ovid s. crohmălniceanu, cu avantajul unui bun
istoric literar. lumea satului, observă crohmălni-
ceanu, îşi găseşte în tânărul prozator un înnoitor,
abandonând definitiv realismul rebrenian, trecând
prin experienţa lui Marin Preda, „care a demonstrat
în modul cel mai categoric câtă complexitate ascun-
de universul moral al ţăranului”10. de la Preda, cu
ascendent în „suciţii” lui caragiale (v. Cănuţă, om
sucit), d.r. Popescu ar fi luat „excentricitatea”
eroilor (pe care „n- o foloseşte în spirit epigonic”),

Theodor Codreanu
„Antiteza” lui D. R. Popescu
În faţa justiţiei literare

Exegeza operei lui D.R. Popescu este
dintre cele mai impresionante, oglin-

dă a importanţei sale în literatura
română postbelică. Cele mai impor-

tante istorii literare din ultimele dece-
nii îl aşază cap de generaţie între pro-

zatorii şaizecişti.
D.R. Popescu reuşeşte să surprindă,

într- o proiecţie romanescă singulară,
toată această tragedie întoarsă a isto-
riei, în care nici un sacrificiu uman

nu mai poate aduce renaşterea comu-
nităţii bântuite de secularismul uto-

piilor moderne şi postmoderne. Aceas-
ta este antigeneza lui D.R. Popescu

1 Mirela roznoveanu, dumitru radu popescu,
editura albatros, Bucureşti, 1981.

2 Mirela Marin, universul prozei contempora-
ne, i. antiutopia şi utopia valorii, editura Viitorul
românesc, Bucureşti, 2003.

3 Mircea eliade, profetism românesc, i, editu-
ra „roza vânturilor”, Bucureşti, 1990, p. 143.

4 cf. nicolae labiş, opera magna, ediţie îngri-
jită, text stabilit, cuvânt înainte, note, precizări şi
comentarii, de nicolae cârlan, editura lidiana,
suceava, 2013, 1295 p.

5 cf. nicolae labiş, opera poetică, i, editura
timpul, iaşi, 2013, 600 p., ediţie critică şi introduce-
re, de Mircea coloşenco.

6 Mihai gafiţa, debut promiţător. pe marginea
schiţelor studentului dumitru radu popescu, în
„Viaţa studenţească”, an. iii, nr. 9/22, septembrie
1958, p. 5. Vezi d.r. popescu interpretat de…, anto-
logie, prefaţă şi aparat critic, de andreea Vlădescu
lupu, editura eminescu, Bucureşti, 1987, p. 47, col.
„Biblioteca critică”. 

7 apud ibidem, pp. 50- 52.
8 h. zalis, o construcţie epică fragilă, în

„românia liberă”, an. xVii, nr. 4670, 18 octombrie
1959, p. 2.

9 eugen simion, o construcţie critică fragilă, în
„gazeta literară”, a, Vi, nr. 44 (294), 29 octombrie
1959, p. 3.

10 ov. s. crohmălniceanu, [o tipologie a excen-
trităţii], în “gazeta literară”, an. x, nr. 9 (468), 28
februarie 1963, p. 2. Vezi d.r. popescu interpretat
de…, p. 58.
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tipologie care abundă de- acum încolo opera, încât şi
personaje ca firiţă- firimiţă o prefigurau. dar, preci-
zează imediat criticul, meritul acestei metamorfoze
în lumea satului este, exclusiv, al socialismului: „el
desfiinţează inegalităţile economico- sociale, dar
creează individualităţilor condiţii de afirmare
nemai întâlnite vreodată în mediul rural, lărgindu- i
acestuia considerabil sfera îndeletnicirilor şi în gene-
re orizontul uman. interesul lui d.r. Popescu pentru
formele de manifestare ale personalităţii omeneşti
într- o astfel de ambianţă e în măsură, cum se vede,
să conducă la dezvăluirea unor aspecte din realita-
tea noastră de o mare actualitate.”

e în judecata lui crohmălniceanu un straniu
elogiu mistificator, specific gândirii ideologice a
materialismului dialectic şi istoric. de astă dată, el
se vede în situaţia ingrată de a oculta punerea în
relaţie cu „suceala” din lumea lui caragiale şi cu
aceea din moromeţii. „excentricitatea” lui ilie Moro-
mete, pur şi simplu de ordinul evidenţei, nu este
opera mediului socialist. dimpotrivă, socialismul,
cum se va vedea în volumul al doilea, i- o va înăbuşi,
însingurându- l până la dispariţie. aşadar, criticul,
aflat în faţa unei opere de excepţie, încearcă imposi-
bilul: să ascundă adevărul sub masca ideologică a
unui elogiu, după ce acceptă că simplismul realismu-
lui socialist trebuie să fie amendat. drama sofistică
a acestei critici este că nu poate părăsi utopia în con-
diţiile ascendentului criteriului estetic în faţa celui
sociologic. din contră, crede că esteticul este menit să
slujească utopia socialistă, chit că preţul era trans-
formarea lui în estetism, care e contrariul esteticului.
Şi aşa va rămâne din 1963 până în 1989, când se va
recunoaşte deschis că estetismul elogiat de criticii
din ţară şi, deopotrivă, de către parizienii Monica
lovinescu şi Virgil ierunca trebuia să fie est- etică!
argument: „estetic” era şi eugen Barbu, dar nu şi
„est- etic”. tot despre o „est- etică” vorbea, în defini-
tiv, şi crohmălniceanu, care, după aparentul elogiu
al individualităţii umane favorizate de socialism, nu
se poate abţine să nu revină în matca ideologică,
afirmând că prozele lui d.r. Popescu subminează,
simultan „individualismul burghez de pe poziţiile
socialismului”. 

relativ la Vara oltenilor, g. dimisianu va abor-
da problema din perspectivă etică, desigur, estică!
or, nimic mai imoral, în viziunea socialistă, decât
modul de viaţă burghez! ovid s. crohmălniceanu
argumentează cu „simbolismul” mânzului nabuco-
donosor, sau cu cel din umbrela de soare, care ar
condamna excentricitatea ca rămăşiţe „individualis-
te din conştiinţa ţărănimii”. Paul georgescu va pre-
lua cam în aceiaşi termeni semnificaţia „reuşitelor
artistice” din „proza de atmosferă” a „suciţilor” lui
d.r. Popescu (tot în 1963), ca laitmotiv al luptei din-
tre vechi şi nou: „Victoria noului asupra vechiului nu
se realizează uşor, ci printr- o luptă reală şi dificilă.
de altfel, eroii lui d.r. Popescu – îndeosebi în recen-
tul volum – sunt oameni greu de cunoscut. unii din-
tre ei depun o anume rezistenţă la nou, vădesc o
anume acomodare la vechi, care nu provine dintr- o
încetineală a minţii sau dintr- o atitudine retrogradă,
ci dintr- un amestec de mândrie rău înţeleasă cu
dorinţa de a nu face ca alţii, de a atrage atenţia
asupra lor printr- o comportare deosebită.”11

Valeriu cristea va recunoaşte în proza lui d.r.
Popescu lirismul şi latura de „analist penetrant şi
subtil”, dar nici el nu este dispus a- i trece cu vederea
„ezitările de concepţie”, ca în construcţia personaju-
lui lena din Fata de la miazăzi (care dă şi titlul volu-
mului de nuvele din 1964), cât şi „obscuritatea ideii
artistice”12. al doilea roman al scriitorului, Vara olte-
nilor (1964) atrage atenţia lui g. dimisianu, care
contextualizează lucrurile în „actualitatea imedia -

tă”, est- etică, a „etapei de consolidare a relaţiilor
socialiste în agricultură, când satul e cooperativizat
în întregime”, dar în mentalitatea ţăranilor supra-
vieţuind vechiul, în pofida cadrului istoric generos de
după… eliberare. noul e reprezentat de eroi ca Vică,
„un conducător de nădejde” cu care ţăranii eliberaţi
se mândresc, pe când silviu lungeanu e un purtător
al „vechilor mentalităţi individualiste”13. cu
siguranţă, infuzia de est- etică, atâta câtă există în
primele cărţi ale lui d.r. Popescu, se datorează încă
insuficientei sale maturizări, dar nu fără legătură cu
presiunile mediului critic croit după standarde pro-
letcultiste. în realitate, în cele mai bune texte ale
perioadei, premisele stilului său deja se cristalizase-
ră pe viziunea antigenezei, fie şi numai pentru faptul
că eroii „negativi” sunt mai complecşi şi mai vii decât
cei „pozitivi”.

surpriza vine de acolo că trecerea spre o abor-
dare mai adecvată a lumii lui d.r. Popescu o reali-
zează Mihai ungheanu, în comentariul la Somnul
pământului (1965). deşi nici el nu părăseşte total
perspectiva est- etică, nu mai este tentat să valorize-
ze negativ „suceala” şi „excentricitatea” personajelor.
observă, mai întâi de toate, că d.r. Popescu „nu este
un scriitor comercial”. „suceala” devine o formă de
rezistenţă în faţa vicleniilor istoriei, aproape în sen-
sul eliadesc al cuvântului: „Mai toate povestirile sale
se constituie în jurul unor cazuri în care oamenii
rezistă unor întâmplări din viaţă prin refugiul
într- un plan foarte personal al conştiinţei. de aici,
avalanşa de personaje sucite descoperită de critică.
oamenii comit în nuvelele sale gesturi excentrice,
aparent anapoda, dar susţinute de o logică interioa-
ră. fiecare are câte un asemenea semn distinctiv, pe
care îl poartă ca pe un blazon, ca pe o insignă sufle-
tească, şi fiecare din aceste insigne ale eroilor lui
d.r. Popescu înseamnă un efort de păstrare a echili-
brului psihologic.”14 Şi: „cele mai bune din nuvelele
şi povestirile sale sunt excelente naraţiuni de atmos-
feră. elementele cu care lucrează scriitorul asupra
cititorului sunt în primul rând cele vizuale. scriito-
rul este un vizionar, un imagist cu ochi de grafician,
un creator de tablouri regizate cu ostentaţie spre a
da o impresie unică. trăsătura fundamentală a pro-
zatorului rămâne lirismul de care sunt îmbibate
toate povestirile sale.”

este, prin lirismul prozei, dacă vreţi, supravie-
ţuirea lui ca poet realizat, în plan editorial, doar
nesemnificativ, marca romantică a personalităţii
sale de la debutul cu versuri din 1953, în publicaţia
Crişana din oradea. de altfel, o mare reuşită, subli-
nia Mihai ungheanu, poeticeşte vorbind, era nuvela
cu titlul liric dor.

2. Critica şi biruinţa esteticului 

nu întâmplător nuvela dor va da şi titlul unei
antologii din 1966, naraţiune considerată cea mai
înaltă reuşită şi de g. dimisianu, invocând argu-
mente ce ţin de poezie, de simbol, de viziune plasti-
că, de dramatismul hamletian în faţa crimelor etc.15

apusul proletcultismului fusese anunţat de perioada
deschiderii de după declaraţia din aprilie 1964 a lui
gheorghe gheorghiu- dej şi continuată la începuturi-
le epocii nicolae ceauşescu, dar atenuată serios din
1971, după istorica vizită în orientul îndepărtat
chinez şi nord- coreean. românia trăia o răscruce
care arăta că rezistenţa prin cultură împotriva hibri-
dării spirituale prindea contur şi la nivelul politicii
oficiale, cele două laturi interrelaţionându- se ca
reacţie la dominaţia sovietică, momentul Primăverii
de la Praga din 1968 devenind cheia cvasiîmplinirii
profetismului eliadesc. a fost clipa când scriitori

rebeli ca Paul goma (trecut prin puşcăriile comunis-
te şi prin deportările în Bărăgan) au intrat în rându-
rile Partidului comunist, unii având şi o ascensiune
în ierarhia de partid, ca nicolae Breban şi d.r.
Popescu16. în est- etica de după 1989, poziţia politică
din acei ani a acestor scriitori a fost aspru judecată,
fără să se ţină seamă de contextul istoric al renaşte-
rii spiritului naţional în contra dominaţiei imperiale
bolşevice. a existat, în realitate, o luptă dură în
sânul puterii bicefale din partid între kominternis-
mul supravieţuitor, fidel Moscovei, şi spiritul naţio-
nal. din păcate, regenerarea naţională n- a mers
până la capăt, ciocnindu- se de sistemul comunist al
cărui prizonier a fost, în ultimă instanţă, nicolae
ceauşescu17. 

în ajutorul generaţiei ’60, după amnistierea
generală din 1962- 1964, vor veni şi generaţiile ante-
rioare „reabilitate”. Marii critici interbelici, supra-
vieţuitori, vor sprijini ascensiunea tinerilor. în con-
text, se va exprima despre d.r. Popescu, bunăoară,
Vladimir streinu, cu prilejul apariţiei, în volum, a
extinsei nuvele duios anastasia trecea (1967). eva-
luând evoluţia de până atunci a scrisului prozatoru-
lui, Vladimir streinu exprima supoziţia că d.r.
Popescu îşi limpezeşte „unele constante ale viitoarei
lui cariere de prozator.”18 cum romanele anterioare
nu- l exprimau plenar pe scriitor, nuvela i se părea ca
promiţătorul traseu către o posibilă proză de anver-
gură, autorul ştiind să valorifice „complexele de cul-
tură” la nivelul „complexelor de profunzime”, ca în
cazul reînvierii mitului antigonei. deja nuvela schi-
ţa confruntarea dintre legile scrise (ale clipei istori-
ce) cu cele nescrise, de rezistenţă morală şi
spirituală, în contra „est- eticii” tiraniei de iz
nazisto- bolşevic: „Momentele când anastasia înfrun-
tă legea nescrisă şi trecătoare cu rânduiala nescrisă
şi eternă sunt numeroase şi toate se înalţă la medi-
taţia asupra soartei omului, la poezia datinilor şi la
tipul de lamento al corurilor tragediei antice. de
altfel însuşi unghiul de patetism, intim, rural, şi
dunărean, care dă sens vieţii şi morţii anastasiei,
ajunge să cuprindă între laturile lui, prelungite în
istorie, situaţia tragică de la curtea lui creon, tira-
nul thebei. / atunci şi acolo, biata inimă omenească
a antigonei a înfruntat cu acceptarea morţii pe des-
potul, care nu era primul, după cum din nenorocire
n- avea să fie nici ultimul. căci tirania este o boală
ciclotimică a istoriei, care, până să dispară de la sine,
fără medici, ca o ciumă de ev mediu, urmăreşte
oriunde se declară şi oricând să suprime mişcările
conştiinţei la realităţi, fără de care omul nu mai este
om.”19

streinu intuise bine: de- acum înainte, tema
centrală a operei lui d.r. Popescu va deveni ciuma
de ev mediu, culminând cu ciclul de romane F. dar
nu ciuma din viziunile scriitorilor occidentali, de la
albert camus la rinocerita lui eugen ionescu, ci ceva
cu mult mai devastator, specific estului, antigeneza
sau apocalipsa fără finalitate. după numai un an,
apare romanul F (1969), în faţa căruia critica se tre-
zeşte intempestiv, încercând să- l coreleze cu proza
anterioară a scriitorului, de astă dată strict sub sem-
nul esteticului care devine armura de apărare a sis-
temului comunist, dispus a lăsa deviaţia spre sub-
stanţa ontologică numai pentru „obsedantul dece-
niu”, de care regimul păruse a se lepăda, în conso-
nanţă cu lupta pentru independenţă faţă de
Moscova. r

■ Fragment

11 Paul georgescu, [„umbrela de soare”: o proză
de atmosferă], în „românia liberă”, an. xxi, nr.
5724, 10 martie 1963, p. 2.

12 Valeriu cristea, „Fata de la miazăzi” sau far-
mecul fiinţelor solare, în „gazeta literară”, an xi, nr.
40 (551), 1 octombrie 1964, p. 2.

13 g. dimisianu, [“Vara oltenilor”: procesul
unor structuri etico- sociale], în „scânteia”, an. xxxi-
ii, nr. 6319, 16 iulie 1964, p. 2. citatele după d.r.
popescu interpretat de…, pp. 70- 71.

14 Mihai ungheanu, naraţiunea circulară, în
„ramuri”, craiova, an. ii, nr. 12 (17), 15 decembrie
1965, p. 15.

15 g. dimisianu, Sarabanda măştilor, în „gaze-
ta literară”, an. xiV, nr. 12, 23 martie 1967, p. 2.

16 în 1968, d.r. Popescu era membru supleant
al comitetului central al P.c.r., ca şi nicolae Bre-
ban, iar în 1975 – deputat în Marea adunare naţio-
nală.

17 Pentru limpezirea adevărului istoric, a se
vedea cărţile de o vastă documentare şi arguţie ale
americanului larry l. Watts, Fereşte- mă, doamne,
de prieteni... războiul clandestin al blocului sovietic
cu românia, trad. din engleză, de camelia diacones-
cu, Bucureşti, editura rao, 2012; Cei dintâi vor fi cei
din urmă. românia şi sfârşitul războiului rece,
Bucureşti, editura rao, 2013, trad. din engleză, de
adriana Bădescu.

18 Vladimir streinu, o antigonă locală, în „lucea-
fărul”, an. xi, nr. 12 (308), 23 martie 1968, pp. 1, 7.

19 în d.r. popescu interpretat de…, pp. 84- 85.



neobişnuitul aflux festivalier din pri-
măvară ne face să medităm puţin la
rostul acestor manifestări cinemato-
grafice, din ce în ce mai numeroase şi

mai specializate. Merită să ne reamintim declaraţia
făcută în anul 2000 de criticul spaniol fernando
lara, pe atunci director al festivalului de la Valla-
dolid: „Vor fi binevenite acele iniţiative care permit
sosirea pe colonizatele noastre ecrane a acelor

pelicule care nu s- ar putea vedea în alte împrejurări.
dar de aici şi până la a fi un autentic festival de cine-
ma, cu exigenţele pe care aceşti termeni le impun,
intervine o adevărată prăpastie. Beneficiul personal
al unora, dorinţele de a ieşi în faţă ale altora, de a
apărea cu orice preţ în mediile de comunicare, sunt
la ordinea zilei şi sursa atâtor polemici”. (în cartea
Cinema 2000) că festivalul poate deveni un proces
viu de cunoaştere a cinematografului nu cred că se
îndoieşte nimeni. dar un asemenea eveniment se
legitimează prin relevanţa şi ecoul filmelor selecţio-
nate, prin numărul de titluri care rămân în sistemul
de referinţe cinefile al fiecărui spectator. dintre cele
şase festivaluri primaverale care au solicitat atenţia
cinefililor în martie şi aprilile, mă voi opri asupra
propunerilor a două dintre ele, festivalul de film
Bucuresti şi festivalul cinepolitica.

Festivalul de Film Bucureşti
condus de dana dumitriu chelba, festivalul a

ajuns la a zecea ediţie oferind o selecţie realizată, ca
şi în anii precedenţi, de andrei creţulescu. dintre
peliculele competiţiei rămâne memorabilă în primul
rând câştigătoarea trofeului festivalului, uriaşul cel
egoist (the Selfish Giant, regia clio Barnard) – o
interesantă adaptare/ modernizare după opera lui
oscar Wilde , tratată în termenii unei fabule sociale
înrădăcinată în situaţia de azi a Marii Britanii.
Văzând- o, cinefilii simt nevoia unei analogii cu cine-
maul realist şi critic al lui Ken loach, Mike leigh
sau andrea arnold. o surpriză plăcută a fost
docu- drama poveştile noastre (Stories We tell ) în
care regizoarea canadiană sarah Polley revelează
dureroase secrete de familie. la mulţi ani de la dis-
pariţia mamei sale, ea investighează în mediul
cunoscuţilor şi prietenilor posibilitatea ca ea să se fi
născut în urma unei relaţii extraconjugale. nici ea,
nici tatăl care i- a dat numele şi nici cel natural nu se
sfiesc să recunoască adevărul în faţa camerei de fil-
mat. în ciuda premiselor melodramatice, acest film
premiat pentru regie la festivalul bucureştean e plin
de autenticitate şi umor şi se configurează ca o con-
secinţă estetică viabilă a procesului accelerat de
hibridizare a genurilor şi spelciiilor cinematografice,
devenind un fel de anti- mockumentary. tot un film

care investighează relaţii de familie bizare, austra-
lianul 52 de marţi (52 tuesdays, regia sophie hyde)
este povestea unei adolescente ale cărei prime expe-
rienţe sentimentale sunt complicate de faptul că
mama ei se pregăteşte să devină bărbat. 

un alt film despre adolescenţi dificili, Short
term 12 (regia destin cretton), câştigătorul Marelui
Premiu al juriului, povesteşte despre un grup de
tineri voluntari dintr- un azil pentru copii cu proble-

me psihice din califor-
nia. în palmares a fost
reţinut şi filmul georgian
In Bloom (regia nana
ekvtimishvili, simon
gross), povestea unei
maturizări, filmată foar-
te expresiv de oleg
Mutu, câştigător al Pre-
miului pentru cea mai
bună imagine. a mai fost
premiat pentru sound
design. upstream Color
(regia shane carruth),
un sf alegoric despre
lupta pentru conserva rea
umanului într- o lume
manipulată genetic, în
timp ce murdărie (Filth
regia jon s. Baird), por-
tretul unui poliţist
dezaxat, i- a adus actoru-
lui james Mcavoy o men-
ţiune specială.

ediţia 2014 a Biff
se va reţine şi graţie peli-
culei prezentate în gala
de deschidere, recent

premiata cu oscar la grande belezza de Paolo sor-
rentino. incursiune pe teritoriul lui federico fellini,
cu ecouri din la dolce vita dar şi din roma, filmul lui
sorrentino care descrie splendoarea şi decadenţa
capitalei italiene este de asemenea o reflecţie asupra
ratării. autor al unei unice
cărţi, eroul, jep gambardella,
găseşte o scuză în practica
jurnalismului de succes pen-
tru ignorarea realităţii pro-
priei inconsistenţe. ne -
întrerupta petrecere printre
celebrităţi, bizari şi rataţi e
rareori întreruptă de momen-
te de grande belezza. numai
pentru imaginea cârdului de
păsări flamingo care invadea-
ză câteva mi nute terasa erou-
lui şi filmul se imprimă în
memoria cinefilă.

Cinepoltica
la a treia sa ediţie, fes-

tivalul cinepolitica a reunit
în program filme de ficţiune
sau documentare sub deviza „singura noastră politi-
că este aceea a cinematografului”. o temă recurentă
a peliculelor selectate a fost reconsiderarea unor
momente decisive ale istoriei. tonul a fost dat de
ambasadorul de Volker schlöndorff, care devoalează
detalii puţin cunoscute despre noaptea dintre 24 şi
25 august 1944, când dietrich von cholitz, guverna-
torul nazist al Parisului, a fost cât pe ce să ia decizia
distrugerii totale a capitalei franţei. intervenţiile
unor personaje care au influenţat renunţarea la
nefasta idee, printre care şi consulul suediei, raoul
nordling, sunt relatate cu suspans în această dramă
despre felul cum a fost salvat Parisul în ultima clipă.
Programul cinepolitica a avut o construcţie simetri-
că, alegând drept copertă de închidere o superpro-
ducţie din china inspirată din alt episod atestat
istoric al celui de- al doilea război mondial: Înapoi în
1942 de xiaogang feng, ce spune spune povestea
exodului provocat de foamete a populaţiei din pro-
vincia henan. cu vedete americane precum tim

robbins şi adrien Brody în distribuţie, filmul chinez
e o construcţie polifonică ce urmăreşte câteva
destine individuale dizolvate într- o enormă dramă
colectivă. Vinovăţia guvernanţilor care evită să îşi
asume soarta a milioane de înfometaţi este foarte
clar sugerată şi chiar subliniată prin scenele în care
invadatorii japonezi se poartă mai uman cu refugia-
ţii.

reinterpretarea unor evenimente din istoria
mai recentă a fost intenţia unor autori de documen-
tare din selecţie, ca de pildă piaţa (al midan de
jehane noujaim) câştigător al trofeului cinepoliti-
ca. relatare cronologică a revoltelor recente din
piaţa tahrir din cairo, filmul acumulează scene ale
revoluţiei egiptene destul de familiare din jurnalele
de actualităţi, dar articulate într- un discurs menit
să elogieze spiritul civic colectiv. un alt documentar
marcant din selecţia cinepolitica 2014, Fire in the
Blood de dylan Mohan gray demască cinismul cor-
poratist al celor din industria farmaceuitică aflaţi în
spatele deciziei de a refuza să producă la scară mare
medicamente care ar fi putut combate flagelul sida.

unul dintre cel mai valoroae filme de ficţiune
ale selecţiei, Îngerul morţii (Wacolda), semnat de
regizoarea lucia Puenzo, porneşte de la o realitate
istorică, refugiul sinistrului doctor nazist josef Men-
gele în argentina, pentru a construi o dramă de
familie cu tentă horror. cea care descoperă cu groa-
ză ocupaţiile „doctorului german” obsedat de purita-
tea rasei şi manipularea genetică este o adolescentă
iniţial fascinată de personalitatea lui. altă peliculă
remarcată a selecţiei (şi câştigătoare a unei Men-
ţiuni speciale) este paradjanov de serge avedikian
şi olena fetisova. la celebrarea celor 100 de ani de
la naşterea lui serghei Paradjanov, cineast armean
născut în gruzia şi semnatar al unuia dintre cele
mai frumoase filme ucrainiene făcute vreodată,
urmele strămoşilor uitaţi, pelicula biografică insistă
asupra persecuţiei politice şi cenzurii permanente
cărora acest regizor nonconformist şi capricios le- a
fost victimă.

dar cel mai valoros titlu al ediţiei a fost Zgomo-
tul cartierului (o Som au redor, Premiul pentru cel
mai bun film politic) de Klebel Mendonça filho, o
perlă rară venită din Brazilia. cronică a vieţii unui
cartier elegant din recife, această poveste corală
vorbeşte fără emfază despre inechitate socială. cu
lungi cadre care urmăresc ritualurile cotidiene ale
câtorva locuitori din zonă, filmul devoalează detalii
surprinzătoare despre viaţa unora dintre ei, fără a
impune însă o concluzie, lăsând imaginea şi zgomo-
tele locului să vorbească mai expresiv despre proble-
mele lor. rezultatul este un film de o frumuseţe
vizuală tulburătoare, al cărui foşnet misterios te
urmăreşte după ce pleci din sala de cinema. r
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Dana Duma
Două festivaluri, o șansă pentru
celălalt cinema

Cu lungi cadre care urmăresc
ritualurile cotidiene ale câtorva

locuitori din zonă, filmul devoalează
detalii surprinzătoare despre viaţa

unora dintre ei, fără a impune însă o
concluzie, lăsând imaginea şi

zgomotele locului să vorbească mai
expresiv despre problemele lor.

Rezultatul este un film de o frumuseţe
vizuală tulburătoare, al cărui foşnet
misterios te urmăreşte după ce pleci

din sala de cinema.



Premiile gopo 2014
(destinate celor mai
valoroase crea ţii
cinematografice din

anul 2013) au ajuns, aşadar, la
ediţia a opta. deşi au trecut câte-
va săptămâni de la acordarea lor
şi, deci, subiectul nu mai este de
strictă actualitate, din cel puţin
două motive ţin să le dedic acest
comentariu, întâi pentru că ele
sunt o „oglindă” perfectă a anului
cinematografic precedent, şi apoi
pentru că am prilejul să- mi
exprim punctul de vedere în
legătură cu filme despre care
n- am apucat să mă pronunţ
decât în mod tangenţial. nu
degeaba li s- a spus acestor
premii „oscar- urile româneşti”,
ele sunt – alături de Premiile
anuale ale uniunii cineaştilor
(an de an mai fastuos prezentate) – cele mai importan-
te distincţii cinematografice naţionale, şi reprezintă
„votul” câtorva sute de specialişti într- ale filmului (vreo
patru dacă nu mă înşel), printre care am avut onoarea
să mă număr, la toate cele opt ediţii de până acum ale
manifestării. în mod cât se poate de firesc (şi previzi-
bil), cele mai importante premii gopo din actuala ediţie
au revenit filmului poziţia copilului de călin Peter net-
zer, un film produs de călin Peter netzer şi ada solo-
mon (Parada film), care a repurtat, deopotrivă, din
partea „juriului”, premiile pentru „cel mai bun film de
lung metraj”, pentru „cel mai bun regizor” (călin Peter
netzer), pentru „cel mai bun scenariu” (răzvan rădu-
lescu şi călin Peter netzer), pentru „cea mai bună
actriţă într- un rol principal” (luminiţa gheorghiu),
pentru „cel mai bun actor în rol secundar” (Vlad iva-
nov), pentru „cea mai bună actriţă în rol secundar”
(ilinca goia), pentru „cel mai bun montaj” (dana
Bunescu), pentru „cel mai bun sunet” (cristian tarno-
veţchi, dana Bunescu, cristinel Şirli), filmul primind şi
Premiul Publicului (pentru filmul românesc cu cel mai
mare succes la box office în 2913), înregistrând 117.809
spectatori şi incasări în valoare de 1.248.126 lei. 

poziţia copilului reprezintă, neîndoios, un
moment de vârf al anului cinematografic românesc. fil-
mul regizorului călin Peter netzer, pornit de la un fapt
divers de natură tragică (un accident mortal de circula-
ţie), dobândeşte valenţele unei meditaţii filosofice, cu
implicaţii civice, etice şi estetice, pe tema asumării unei
culpabilităţi, pe tema relaţiilor între semeni în general,
şi între generaţii în mod particular (personaj central
devenind mama tânărului vinovat de tragicul accident,
în interpretarea de- a dreptul magică a luminiţei ghe-
orghiu). filmul – laureat, de altfel şi peste hotare –
merita, neîndoios, „cununa de lauri” oferită de Premiile
gopo. dar concurenţa n- a fost foarte simplă. Printre fil-
mele nominalizate la categoria „cel mai bun film de
lung metraj” s- au numărat Câinele japonez de tudor
cristian jurgiu, Când se lasă seara peste Bucureşti sau
metabolism de corneliu Porumboiu, la limita de jos a
cerului de igor cobileanski, rocker de Marian crişan.
o concurenţă serioasă, aşadar, din care a lipsit, după
părerea mea, doar filmul lui stere gulea Sunt o babă
comunistă (cu aceeaşi interpretă de zile mari, lumini-
ţa gheorghiu). nici la categoria „cel mai bun regizor”,
călin Peter netzer n- a fost singur: nominalizaţi au fost,
pe lângă el, cei patru regizori ai filmelor de mai sus:
tudor cristian jurgiu, corneliu Porumboiu, igor cobi-
leanski, Marian crişan (care, în paranteză fie spus, a
primit Premiul Pro tV). Personal, am considerat regre-
tabilă şi la această categorie absenţa lui stere gulea.
la categoria „cel mai bun scenariu” a fost o concurenţă
şi mai mare: pe lîngă răzvan rădulescu şi călin Peter
netzer, scenariştii filmului poziţia copilului, au fost
nominalizaţi corneliu Porumboiu (chiar de două ori: o
dată ca autor al scenariului la filmul Când se lasă seara
peste Bucureşti sau metabolism, a doua oară pentru
scenariul la limita de jos a cerului, unde este co- autor,
împreună cu igor cobileanski), adrian sitaru (pentru
domestic, un film ataşant, de mare sensibilitate),
Marian crişan (pentru rocker, o revelaţie a anului
2013). deşi premiul pentru „cea mai bună actriţă în rol
principal” era „amanetat” (şi luminiţa gheorghiu l- ar
fi meritat nu numai pentru rolul corneliei din poziţia
copilului, ci şi pentru rolul copios al „babei comuniste”
din filmul lui stere gulea), celelalte patru actriţe nomi-
nalizate au fost, deasemenea, performante: ana ularu
(Maria în o vară foarte instabilă de anca damian),
ioana flora (în rolul solicitant al taniei din déja vu de
dan chişu), diana avrămuţ (alina, în filmul lui corne-
liu Porumboiu Când se lasă seara peste Bucureşti sau
metabolism), ioana anastasia anton (sanda, din filmul

lui alexandru Maftei domni-
şoara Christina). Vlad ivanov,
„cel mai bun actor într- un rol
secundar”, a avut de înfruntat
pe Şerban Pavlu (ticu, în Câi-
nele japonez), igor caraş-
romanov şi sergiu Voloc (Vivi
şi – respectiv – gâscă din la
limita de jos a cerului), alin
state (dinte, în rocker), iar
ilinca goia, „cea mai bună
actriţă într- un rol secundar”,
s- a „luptat” cu Mihaela sîrbu
(Magda, din Când se lasă
seara peste Bucureşti sau
metabolism), clara Vodă
(doamna lazăr din domes-
tic), ela ionescu (Maria, din
la limita de jos a cerului) şi
gloria de ieri a scenei şi ecra-
nului românesc, Valeria seciu
(Mama lui tavi din roxanne).

Şi dana Bunescu („cel mai bun montaj”) a avut de
înfruntat monteurii performanţi din filmele domestic,
la limita de jos a cerului, o vară foarte instabilă, roc-
ker), iar la al doilea Premiu gopo primit de ea (pentru
„cel mai bun sunet”) a avut drept contracandidaţi pe
autorii sunetului din filmele Câinele japonez, Când se
lasă seara peste Bucureşti sau metabolism, domestic şi
rocker. 

unul dintre premiile importante ale palmaresu-
lui, acela pentru „cel mai bun actor într- un rol princi-
pal” a revenit lui Victor rebengiuc, pentru rolul lui cos-
tache (tatăl lui ticu) din Câine-
le japonez, o interpretare
magistrală, datorată unui
actor, cum se spune, „pentru
toate anotimpurile”. au mai
fost nominalizaţi pentru acest
premiu adrian titieni (inter-
pretul predilect al regizorului
adrian sitaru, pentru rolul
său, domnul lazăr, din filmul
domestic), gheorghe ifrim
(domnul Mihăeş în acelaşi
film), igor Babiac (Viorel din
filmul la limita de jos a ceru-
lui), dan chiorean (Victor din
filmul rocker). Premiul pentru
„cea mai bună imagine” a reve-
nit unui operator prolific din
ultimii ani, oleg Mutu (pentru filmul la limita de jos a
cerului), la „concurenţă” cu andrei Butică (Câinele
japonez), adrian silişteanu (domestic), tudor Mircea
(rocker) şi Vivi drăgan Vasile (Sunt o babă comunistă).
un alt film al stagiunii, domnişoara Christina de ale-
xandru Maftei a fost recompensat cu trei Premii gopo,
la categorii prielnice unui film de epocă: jon Wigens a
primit premiul pentru „cea mai bună muzică originală”,
în întrecerea cu sorin romanescu (afacerea tănase de
ionuţ teianu), sebastian zsemlye şi adrian sitaru
(compozitorii muzicii pentru domestic de adrian sita-
ru), nathan larson (o vară foarte instabilă de anca
damian) şi Vasile Şirli (Sunt o babă comunistă de stere
gulea), Maria Miu, premiul pentru „cele mai bune cos-
tume”, ceilalţi nominalizaţi fiind Mălina ionescu
(domestic), lilia ixari (la limita de jos a cerului), irina
Marinescu (poziţia copilului) şi alexandra alma ungu-
reanu (rocker), iar cristina temelie şi nastasia Mate-
iu au primit premiul pentru „cel mai bun machiaj şi cea
mai bună coafură”, contracandidate fiind dana roşea-
nu (nominalizată de trei ori, singură pentru domestic,
cu domnica sava pentru poziţia copilului şi cu nina
ioniţă pentru Sunt o babă comunistă). câştigător al
categoriei „cele mai bune decoruri” a fost desemnat
cris tian niculescu (domestic), în competiţia cu ceilalţi
scenografi nominalizaţi, cezara armaşu (Câinele japo-
nez), Mihaela Poenaru (Când se lasă seara peste Bucu-
reşti sau metabolism), adrian suruceanu (la limita de
jos a cerului), alexandra alma ungureanu (rocker). la
categoria „cel mai bun film documentar”, votul juriului
a mers spre experimentul Bucureşti de tom Wilson, un
film într- adevăr incitant, o radiografie a „societăţii de
tranziţie” româneşti de după decembrie ’ 89 (chiar dacă
premisele sale sunt discutabile). opţiunea mea a mers
spre alt film nominalizat, afacerea tănase de ionuţ
teianu, un cineast româno- francez pe care îl preţuiesc
de la „filmul de institut” Zile albe din 1990, dedicat ulti-
melor zile din viaţa minunatului regizor care a fost ale-
xandru tatos; ionuţ teianu este stabilit de peste două
decenii în franţa, unde a realizat recent acest docu-
mentar de lung metraj, o investigaţie pertinentă a eve-
nimentelor din 1982, când scriitorii români Virgil tăna-
se şi Paul goma urmau să fie „lichidaţi”, la Paris, din

ordinul şefului statului român de atunci. celelalte
filme nominalizate la categoria celui mai bun film docu-
mentar au fost studiul antropologic anul dragonului de
iulian Manuel ghervas şi adina Popescu (foşti studenţi
de- ai mei, de real şi incisiv talent), filmele City tour de
andrei- nicolae teodorescu şi exploratorul de titus
Muntean şi gabor xantus. „cel mai bun scurt metraj de
ficţiune” a fost considerat un film cu sigure virtuţi
sociale, civice, filosofice şi estetice, o umbră de nor de
radu jude, la „concurenţă” cu Brigada neagră de
andrei- nicolae teodorescu, Idle de raia al souliman,
mâine, Bach de Mihnea ciorică şi treizeci de Victor
dragomir. M- a bucurat foarte mult premiul pentru „cel
mai bun scurt metraj documentar”, acordat unui stu-
dent de la u.n.a.t.c., germain Kanda pentru filmul
său Vibraţia. din păcate, nimeni n- a pronunţat, în
seara festivă, numele acestui laureat (cu excepţia pro-
ducătoarei ada solomon, care, în cuvântul său de
mulţumire pentru alt premiu s- a bucurat că studentul
său germain a primit distincţia respectivă). încerc să
repar greşeala: germain Kanda, un regizor mai mult
decât promiţător, are un tată din Kinshasa (ştiţi,
desigur, replica ţărăncii ardelene care călătorea,
într- un ţug, în acelaşi compartiment cu un tânăr de
culoare, care i- a mărturisit că nu- i de prin partea locu-
lui, de prin cluj sau din teiuş, ba- i tocmai de pe alt con-
tinent, din africa, din congo, ba chiar din Kinshasa,
drept pentru care femeia l- a întrebat curioasă: „al cui

eşti, maică, din Kinshasa?”),
are o mamă şi- un bunic din
timişoara şi are şanse reale să
ia multe alte premii în cinema-
tografia naţională. contracan-
didaţii lui germain au fost
grzegorz Brzozowski şi olesya
Bortnyak pentru filmele pro-
duse de dan nuţu Brick in the
Wall şi – respectiv – mohamed
tomescu, stela Pelin pentru
Kurgan oblast şi alexandru
Badea pentru Sorin Chifiriuc:
compromis. Premiul pentru
„cel mai bun film de debut” a
revenit lung metrajului la
limita de jos a cerului de igor
cobileanski, la concurenţă
„strânsă” cu Câinele japonez

de tudor cristian jurgiu şi cu love Building de iulia
rugină, lupu de Bogdan Mustaţă şi roxanne de Vali
hotea. s- a acordat şi un premiu „tânără speranţă”, la
care au fost nominalizaţi (idee discutabilă) cineaşti de
profesii diferite: a fost preferat directorul de imagine
tudor Panduru (pentru imaginea filmului Brigada
neagră de andrei- nicolae teodorescu), în „întrecerea”
cu însuşi andrei- nicolae teodorescu (pentru regia fil-
mului City tour), cu ionuţ nicolae (pentru rolul cristi
din filmul rocker), ioan filip (pentru sunetul filmului
treizeci de Victor dragomir) şi gabi suciu (pentru pro-
ducţia aceluiaşi film). „cel mai bun film european” (din-
tre cele distribuite în românia în 2013) a fost conside-
rat amour (Iubire), o coproducţie franco- austriaco- ger-
mană realizată de Michael haneke, care a concurat la
premiu cu alte filme valoroase, coproducţia
germano- luxembur ghezo- franceză Hannah arendt de
Margarethe von trotta, filmele daneze Kapringen
(deturnarea) şi the Hunt (Vânătoarea) şi coproducţia
franco- belgiano- spa niolă la vie d’adèle (adèle: capitole-
le 1 şi 2) de abdellatif Kechiche.

Momentul culminant al serii a fost prezenţa pe
scena operei române a ilustrului actor radu Beligan,
care, la 95 de ani şi aproape jumătate, ne- a mărturisit
câteva gânduri intime, cu prilejul primirii unui premiu
de excelenţă, pentru întreaga carieră. o carieră
artistică, teatralo- cinematografică, de peste 75 de ani!
o singură mărturisire aş face, în această ordine de idei:
pentru mine, când am venit pentru prima oară în capi-
tală, acum 62 de ani, Bucureştiul însemna, în primul
rând, Birlic şi Beligan! M- a bucurat mult şi Premiul
pentru întreaga activitate obţinut de regizorul nicolae
Mărgineanu (căruia îi aşteptăm însă, cu ardoare, şi fil-
mele viitoare!), după cum emoţionantă a fost şi întâlni-
rea cu „doamna nuţi”, proiecţionista cinematografului
bucureştean „studio”, elena ciocan, care a primit un
binemeritat Premiu special pentru cei mai bine de 50
de ani dedicaţi filmului. r

Momentul culminant al serii a fost
prezenţa pe scena Operei Române a

ilustrului actor Radu Beligan, care, la
95 de ani şi aproape jumătate, ne- a

mărturisit câteva gânduri intime, cu
prilejul primirii unui premiu de

excelenţă, pentru întreaga carieră. O
carieră artistică, teatralo- cinemato-

grafică, de peste 75 de ani! O singură
mărturisire aş face, în această ordine
de idei: pentru mine, când am venit

pentru prima oară în Capitală, acum
62 de ani, Bucureştiul însemna, în

primul rând, Birlic şi Beligan!
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Marea frescă a romanului război şi
pace e străbătută de vinele a două
experienţe spirituale, cea a prinţu-
lui andrei Bolkonski şi cea a lui

Pierre Bezuhov, experienţe la care se adaugă, între-
tăiată şi împletită cu ele, cea a nataşei rostova.
chiar dacă romanul, ca orice mare roman, are mul-
tiple faţete ce oferă multiple posibilităţi de interpre-
tare, faptul că în anii scrierii romanului tolstoi nu
mai notează în jurnalul său mai nimic, cât şi textul
scrierii sale Spovedanie, ne fac să presupunem că
romanul este, în esenţa sa, o îndelungă meditaţie, o
căutare a unei căi spirituale proprii, pusă pe seama
personajelor, în special a lui Pierre Bezuhov. există
în marile opere o biografie de adâncime, mai mult
sau mai puţin transparentă, uneori bine ascunsă de
autor, cum se întâmplă la dostoievski, alteori expu-
să, cum e la Proust. această biografie nu are de- a
face cu evenimentele cotidiene, ci ţine de cele mai
adânci probleme pe care şi le pune artistul, iar una
din problemele capitale care apare în prima parte a
Jurnalului, notată în 4 martie 1855, ţine de proble-
matica de o viaţă a lui lev tolstoi: „azi m- am împăr-
tăşit. convorbirea de ieri despre dumnezeire şi
credinţă m- a condus la o idee măreaţă, colosală, pen-
tru a cărei îndeplinire, simt că sunt în stare să- mi
închin toată viaţa. această idee este întemeierea
unei noi religii, corespunzătoare dezvoltării omeni-
rii, a unei religii a lui hristos, dar purificată de cre-
dinţă şi mister, o religie practică, ce nu promite feri-
cirea viitoare, ci dă fericirea pe pământ. înţeleg că
aducerea la îndeplinire a acestei idei pot s- o realize-
ze doar mai multe generaţii, care să acţioneze con-
ştient în acest scop. o generaţie va lăsa această idee
moştenire celei următoare, şi, odată şi odată, fana-
tismul sau raţiunea o vor duce la îndeplinire. să
acţionez conştient în vederea unirii oamenilor cu
religia, iată temelia ideii care, nădăjduiesc, va pune
stăpânire pe mine”. romanul rus deschide perspecti-
ve profunde, depăşind spre înălţimi ameţitoare
moralismul romanului tradiţional european.

tolstoi nu descrie, nu scrie despre, ci se lasă
purtat de o realitate psihologică pe care o intuieşte
pe măsura înaintării evenimentelor. realitatea e
însă una în măsură să pună în discuţie marea sa
problematică – relaţia cu sacrul. Marea operă este,
de fapt, un siaj al experienţei de adâncime a autoru-
lui. urmărind textul îndeaproape, urmărim medita-
ţia lui tolstoi, ce îşi poartă personajele prin încercă-
rile unei epoci istorice furtunoase.

cele două personaje principale pot fi
considerate personaje- experimentale prin a căror
comportare tolstoi îşi verifică meditaţiile privind
noua religie; autorul îi îndrumă, dar îi şi urmează,
purtat fiind de propria experienţă existenţială, expe-
rienţă care transpare puţin şi rar în Jurnal. Perso-
najele nu sunt marionete în mâna scriitorului, ci îşi
manifestă o personalitate care implică un realism ce
poate conduce însă, în situaţii excepţionale, la reali-
tăţi profunde, dincolo de cele cotidiene. Pierre Bezu-
hov şi andrei Bolkonski apar în chiar primul capitol
al romanului, la serata annei Pavlovna scherer.
Pierre, abia întors de la studii din străinătate, se
arată a fi un om al marii naraţiuni, interesat de pro-
blema echilibrului european, discutând cu abatele
Morio, care expunea un plan pentru statornicirea
păcii eterne. fascinat de personalitatea lui napole-
on, în jurul căruia se poartă discuţiile, Pierre, deran-
jând asistenţa, declară: „nu, rosti el cu o însufleţire
crescândă, napoleon este mare, fiindcă el s- a ridicat
deasupra revoluţiei, fiindcă el i- a înnăbuşit abuzuri-
le, păstrând tot ce era bun în ea, şi egalitatea cetăţe-
nilor, şi libertatea cuvântului, şi a presei, şi numai

de aceea a dobândit puterea!”. Pierre poartă în minte
imaginea ideală a lui napoleon, împletită cu marea
naraţiune a emancipării popoarelor, a unor reforme
necesare pe drumul progresului. Pierre Bezuhov este
un om al dorinţei triunghiulare şi, ceea ce se va vădi
pe parcursul romanului, doreşte el însuşi să devină
un Mare om. la serată apare, împreună cu frumoa-
sa lui soţie, andrei Bolkonski. frumos, bogat, căsă-
torit cu o adorabilă prinţesă şi aşteptând un copil,
andrei, ce putea accede, prin situaţia şi calităţile
sale, la înalte demnităţi în stat, e un om pe deplin
realizat şi, totuşi extrem de plictisit. abia întâlnirea
cu prietenul său Pierre Bezuhov îl scoate din amor-
ţeală. în chiar acest moment, Pierre rămâne fascinat
de frumuseţea hélènei, fiica prinţului Vasili, cea
care avea să- i devină soţie. 

întâlnirea lui Pierre cu andrei e totodată şi o
despărţire, fiecare urmând a porni pe calea experien-
ţei sale spirituale. Părând pentru ceilalţi un om
deplin realizat, andrei Bolkonski îşi dezvăluie în
faţa lui Pierre adânca sa nemulţumire. „niciodată,

niciodată să nu te însori, dragă prietene; ţine minte
sfatul meu: nu te însura până când nu- ţi vei fi spus
că ai făcut tot ce ai putut, până când vei fi încetat să
iubeşti femeia pe care ţi- ai ales- o, până nu o vei fi
cunoscut bine, altfel vei greşi amarnic şi fără putinţă
de îndreptare. însoară- te la bătrâneţe, când nu mai
eşti bun de nimic... altfel se perpeleşte tot ce este în
tine bun şi înălţător. se iroseşte totul în nimicuri.
da, da, da! nu te uita la mine cu atâta uimire. dacă
vrei să realizezi ceva în viaţă, vei simţi la fiecare pas
că totul s- a sfârşit pentru tine, că toate drumurile îţi
sunt închise, afară de drumul saloanelor, unde vei
sta alături de toţi lacheii de curte şi de toţi creti-
nii...”. există un mare gol în existenţa lui andrei
Bolkonski, cel care, deşi, aparent, deplin realizat, se
simte a fi un om profund neîmplinit. ca şi Pierre, el
trăieşte fascinat de destinul lui napoleon, de saltul
acestuia din anonimat în eternitatea scenică a isto-
riei, dar, constată Bolkonski: „el era liber; nu- l preo-
cupa nimic altceva, în afară de scopul urmărit şi, de
aceea, şi- a ajuns scopul”. naraţiunea prezumtivă a
lui andrei Bolkonski e blocată de însăşi realizarea

lui socială, iar ceea
ce caută el, chiar
dacă nu e conştient
de aceasta, este o
împlinire spiritua-
lă, deşi, om istoric
fiind, el o presupu-
ne ca glorie. Pentru
cei doi, napoleon
este chiar mediato-
rul dorinţei triun-
ghiulare de care
sunt pătrunşi, do -
rinţă care îi împin-
ge spre un tărâm
metafizic, iar acest
tărâm metafizic

este, dincoace de imageria pe care o stârneşte, o
nevoie de împlinire spirituală, de renaştere. Pierre,
el însuşi atras de o împlinire metafizică, dar aflat la
începutul drumului, nu- şi prea înţelege prietenul:
„Mi se pare caraghios, zise Pierre, că tocmai dum-
neata, dumneata, socoteşti că nu mai eşti capabil de
nimic şi vorbeşti de viaţa dumitale ca de o viaţă dis-
trusă. ai totul în faţă”. e evident că cei doi trăiesc în
regimul virtual, decorporalizaţi, neputând fi la sine
şi tinzând cu toate puterile spre o împlinire imagina-
ră. decorporalizarea se vădeşte la Pierre Bezuhov
prin ruptura sa între aspiraţia metafizică şi căderile
în zona desfrâului. Vinul şi femeile care îl atrag la
chefurile lui anatol Kuraghin sunt semne ale acele-
iaşi neîmpliniri lăuntrice, a neputinţei de a se locui,
dorinţa vulgară nefiind decât tot o dorinţă metafizi-
că, doar de semn contrar, ea fiind, de fapt, o nevoie
orgiastică compensatorie raţionalismului său. chiar
în aceeaşi seară în care îi promisese lui andrei Bol-
konski că nu se va mai duce la anatol, unde fusese
invitat, Pierre îşi calcă promisiunea: „în aceeaşi
clipă însă, aşa cum se întâmplă cu oamenii zişi fără
caracter, simţi o dorinţă nebună să mai guste o dată
măcar, din viaţa aceea desmăţată atât de bine
cunoscută lui, încât se hotărî pe loc să se ducă”.
dorinţa des- frânată, desprinsă de realitatea corpo-
rală, e marea problemă a omului istoric decorporali-
zat, pentru care a trăi corporalizat e a trăi în exces,
orgiastic, prin plăceri extreme, amplificate. decorpo-
ralizare înseamnă însă şi excesul contrar unui asce-
tism forţat ce ar putea deschide căile unei mântuiri
imaginate într- un spaţiu utopic. ar fi vorba de o des-
ensibilizare care, în absenţa unei spiritualizări cor-
porale, se hrăneşte, în compensaţie, cu senzaţii sti-
mulate. depravarea, cum e şi cea care se vede pe
străzile timpurilor noastre, e semnul unei desacrali-
zări, al unei înstrăinări de forme religioase sterile, al
unei dislocări existenţiale ce se manifestă ca nepu-
tinţă de a se locui, înstrăinare de habitatul corporal
firesc, şi în faţa căreia discursul nu are, de fapt, nicio
putere.

Părăsindu- şi existenţa „realizată”, pe care o
dispreţuieşte şi în care se simte nefericit, andrei
Bolkonski pleacă la război. drumul spre evenimen-
tele exterioare, planurile de operaţiuni ce acopereau
întreaga europă, e dublat de un drum interior pe
care omul andrei Bolkonski începe să păşească. dru-
mul istoriei pare benefic pentru starea sufletească a
lui andrei: „deşi nu trecuse multă vreme de când
părăsise rusia, prinţul andrei se schimbase foarte
mult. în expresia feţei sale, în mişcări şi în mers, nu
se mai observa aproape nimic din prefăcătoria, din
oboseala şi din lenea de altădată; avea acum
înfăţişarea omului care n- are timp să se gândească
la impresia pe ce- ar produce- o asupra altora şi care
e ocupat de lucruri plăcute şi pline de interes. Pe chi-
pul lui se citea mai multă mulţumire de sine şi de
ceilalţi; zâmbetul şi privirea îi erau mai voioase şi
mai pline de farmec”. Prins de acţiune, andrei Bol-
konski îşi uită frământările existenţiale, iar micile
rosturi ale acţiunilor militare converg spre un sens
existenţial implicit, trăit terestru. adevărat profe-
sionist, el vede războiul ca un lucru foarte serios, în
care trebuie să te implici cu nobleţe şi nu poate
accepta gluma pe care un sublocotenent rus o făcuse
la adresa insuccesului unui general austriac din
armata aliată. Preocupat de amănuntele organizato-
rice ale războiului, prinţul andrei, aghiotant al gene-
ralului Kutuzov, descoperă brusc tărâmul morţii:
„«un singur pas – meditează el – dincolo de linia
aceasta, care aduce cu graniţa dintre vii şi morţi, şi
dai piept cu necunoscutul, cu suferinţele şi cu
moartea. Şi ce- i acolo? cine- i acolo? colo, peste
câmp, după copacul şi după acoperişul acela luminat
de soare? nimeni nu ştie, dar tare- aş dori să aflu.
groaznic e să treci hotarul acesta, şi totuşi aş dori
să- l trec; e ştiut, doar, că mai curând sau mai târziu
tot va trebui să- l trec şi să aflu ce este de partea cea-
laltă a hotarului, aşa cum voi afla neapărat odată ce
este dincolo de moarte. Mă simt puternic, voinic,
voios, îndârjit şi înconjurat de oameni tot atât de voi-
nici, de îndârjiţi şi de plini de viaţă.» dacă nu cuge-
tă aşa, cel puţin aşa simte fiecare om care se află
faţă în faţă cu inamicul; iar sentimentul acesta dă o
strălucire deosebită şi o voiciune plină de voie bună
tuturor impresiilor din asemenea clipe”. r

Marius Iosif
Tolstoi de dincolo de cuvinte

Există un mare gol în existenţa lui
Andrei Bolkonski, cel care, deşi,

aparent, deplin realizat, se simte a fi
un om profund neîmplinit. Ca şi

Pierre, el trăieşte fascinat de destinul
lui Napoleon, de saltul acestuia din
anonimat în eternitatea scenică a

istoriei, dar, constată Bolkonski: „El
era liber; nu- l preocupa nimic altceva,
în afară de scopul urmărit şi, de aceea,

şi- a ajuns scopul”.
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„am putea avea oare curajul de
a pretinde că nu suntem 

responsabili de relele pe care le
cunoaşte astăzi lumea?”

(discursul nobel)

după lev nikolaievici
tolstoi, pare să nu mai
fi existat o voce venită
din spaţiul rusesc care

să aibă o largă audienţă şi autoritate
în toată lumea încă din timpul vieţii
purtătorului ei. Şi totuşi, există o ase-
menea voce: este vocea lui alexandr
soljeniţîn. curajul de a spune şi de a
apăra adevărul cu orice risc modulea-
ză cele două voci deopotrivă în tonali-
tatea unei dureroase sensibilităţi la
rău şi la nedreptate, dar şi a încrederii
în posibilitatea supravieţuirii adevă-
rului şi a umanităţii din om indiferent
de condiţiile în care s- ar afla acesta. a
mai existat, însă, în secolul al xix- lea
un scriitor rus, cu care a. soljeniţîn
intră în consonanţă, tot atât de atent
la relele şi la păcatele lumii şi la fel de
dornic să citească în semnele timpului
sensul vieţii şi al existenţei umane. Şi
acesta nu e nimeni altul decât fiodor
Mihailovici dostoievski, un creator
devenit emblematic, în special, pentru
gândirea şi creaţia din cea de a doua
jumătate a secolului xx, când, după
ororile celui de al doilea război Mon-
dial şi după relevarea adevăratului
chip al comunismului, omenirea tră-
ieşte la modul tragic sentimentul unui
sfârşit iminent al omului şi al lumii,
printr- o nemaivăzută până acum
degradare şi uitare de sine.

în această din urmă consonanţă,
însă, la nivel ideatic, nu a contat atât
de mult, pe cât ne- am fi putut aştepta,
experienţa carcerală, comună lui dos-
toievski şi lui soljeniţîn, şi nici modul
de evocare a acestei experienţe în
prima mare carte din literatura rusă
concepută de primul ca o cronică a vie-
ţii în detenţie. impresia noastră este
că, deşi poetica marilor romane dosto-
ievskiene a marcat decisiv arta litera-
ră a lui soljeniţîn, acesta şi- a scris
opera într- un spirit mai apropiat de
„ecumenismul” şi de echilibrul tolsto-
ian. o impresie susţinută şi de faptul
că, spre sfârşitul vieţii, copleşit de
spectacolul rusiei haotice şi vulgar
materialiste pe care a găsit- o la întoar-
cerea din exilul apusean în 1993, la
nivel ideatic, autorul arhipelagului
Gulag pare a privilegia, comuniunea
cu autorul Jurnalului de scriitor şi cu
încrederea acestuia în puterea regene-

ratoare a ortodoxiei ruse, fără, însă, a
resuscita ideile dostoievskiene ale
panslavismului. 

oricum ar sta lucrurile, însă,
citind opera lui soljeniţîn şi parcur-
gând traseul existenţial al autorului,
nu mai puţin semnificativ decât aceas-
ta, ne convingem că, fără nici un fel de
îndoială, scriitorul din secolul xx
aparţine, împreună cu cei doi mari
clasici ai secolului al xix- lea, unui trio
profetic, denunţător al slăbiciunii
umane în faţa istoriei şi în faţa dato-
riei omului de a trăi în adevăr şi de a
fi ceea ce este, iar nu ceea ce vrea tim-
pul şi trufia câtorva dintre cei ce se
cred creatori de istorie. cu o deosebire,
însă, pe care i- a impus- o lui soljeniţîn
realitatea instalată de revoluţia rusă,
de neimaginat, totuşi, pentru cei doi

predecesori: constatarea că omul nu
vrea să audă adevărul, că îşi propune
chiar să- l uite cu bună ştiinţă, în ciuda
tuturor evidenţelor care i- l arată
permanent şi- l împuţinează de el
însuşi printr- o constantă şi prea evi-
dentă umilire a naturii umane şi chiar
a lumii, în totalitatea ei.

cu acest sentiment, autorul pri-
mului cerc a perseverat în a spune
adevărul, în a înfrunta ostilitatea tota-
litarismului, dar şi a democraţiei occi-
dentale şi, mai ales, a continuat să- şi
scrie opera- mărturie, căreia i- a dat un
chip în care să se vadă perfect noul
duh al veacului al xx- lea, nu numai
ateu şi haotic, dar şi profund îndreptat
împotriva omului şi a vieţii. acest nou
chip s- a construit printr- o strategie
poetică ce conferă creaţiei soljeniţiene
o originalitate ce nu favorizează nici
un moment „artisticul”, aceasta culti-
vând, cu fervoare, dar şi cu o disciplină
asumată pe deplin, prozaismul, fires-
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am întâmpinat cu un
zâmbet larg anul 2014,
ne- am bucurat când
după două- trei luni ale

acestuia am făcut bilanţul multor
realizări artistice şi culturale ale ori-
ginarilor din românia, iar acum pri-
vim, după obişnuinţă, tot înainte.
numai că ceea ce se vede e iarăşi
neclar. asta nu- i nici o surpriză fiin-
dcă suntem conştienţi că trăim
într- un orient apropiat, unde azi e
soare şi cald, pentru mâine se anunţă
că va fi la fel, dar a doua zi te trezeşti
în plină furtună, frig şi… pericol de
război. Motivul? cel mai important
este că reglementării situaţiei cu
palestinienii i se dă cea mai mare
atenţie, presupunându- se că dacă
israelul şi autoritatea Palestiniană
ajung la un acord, restul conflictelor
din orientul Mijlociu (sau apropiat –
important este de unde priveşti
lucrurile) vor fi rezolvate cu destulă
uşurinţă. Presupunerea e frumoasă
pentru cei care nu- s legaţi de orien-
tul cu pricina, dar cei ce locuiesc aici,
vor arăta cu certitudine că este impo-
sibil să te înţelegi cu arabii palesti-
nieni, care astăzi spun una, mâine
alta, dacă au semnat un act susţin că
semnătura e falsă. deci, cu ei nu se
poate discuta normal, cum ai avea o
discuţie cu reprezentanţi unei ţari
europene, unde cuvântul are valoare.
cert este că politica israelului fiind
total inversă decât cea arabă, puncte-
le de ceartă, neînţelegeri sunt la fie-
care pas. iar când şi capacitatea con-
ducătorilor, şi posibilitatea lor de a
privi în viitor este limitată vă închi-
puiţi că cei doi reprezentanţi ai israe-
lului şi autorităţii Palestiniene parti-
cipă la aceeaşi joc, dar fiecare parcă e
prezent la altă petrecere. secretarul
de stat american john Kerry a făcut
eforturi supraomeneşti pentru a- i
aduce la masa tratativelor pe palesti-
nieni şi pe israelieni, dar sub condu-
cerea „înţeleaptă” a lui abu Mazen
după 9 luni de tratative s- a bătut
pasul pe loc. asta nu înseamnă că
n- au şi israelienii partea lor de vină,
încercând mai ales prin întărirea
colonizărilor să amâne cât mai mult
tratativele pentru a obţine anumite
avantaje. deocamdată, eforturile
americane au eşuat, spre liniştea
palestinienilor, care au găsit motive
să declare că tratativele au făcut
explozie. adăugaţi la cele de mai sus
problemele israelului la graniţa cu
siria, cu libanul, pericolul bombei
atomice iraniene, rachetele terorişti-
lor care lovesc sudul ţării, ca să căpă-
taţi o imagine completă a situaţiei
tulburi din prezent. când va fi pace
în orient? câte generaţii mai trebuie
să sufere? aproape ne vine să spunem
dacă ne luăm după câteva versuri
populare, că va fi linişte în orientul
apropiat „când luna va fi mămăligă,
iar pământul un brânzoi!” 

după ce am reprodus fondul
cenuşiu al meleagurilor în care
locuim, trebuie să vă spun că eu nu
ştiu din ce material sunt făcuţi oame-
nii de aici, dar majoritatea trece pe
lângă evenimente, se fac sau chiar nu
văd ce se întâmplă în jurul lor şi
petrec, se distrează, ca şi cum israe-
lul e ţara cea mai fericită din lume! Şi
ştiţi doar că – deocamdată – majorita-
tea populaţiei nu e omogenă, e alcă-
tuită şi din intelectuali şi analfabeţi,
savanţi şi măturători, europeni şi

asiatici, dar acest tot care se numeşte
„popor” munceşte de dimineaţă până
la orele serii, iar la 10- 11 noaptea
merge să se distreze. în acest context,
ce fac originarii din românia? în pri-
mul rând, fiind cunoscuţi ca mari
amatori de teatru şi film, sunt pre-
zenţi zilnic la teatrul „habima”
(naţionalul israelian), pentru a
vedea spectacole în ebraică sau…
româneşte (în ceea ce priveşte „româ-
nii”, pe primul loc se află teatrul
Karov condus de actorul nicu nitai).
în al doilea rând, un rol important îl
au filmele, între care cele din ţara
natală sunt foarte solicitate. recent,
s- a desfăşurat în israel festivalul fil-
mului românesc (la cinematecile din
tel aviv, haifa, ierusalim şi holon)
prin prezentarea a 7 pelicule realiza-
te în ultimii ani în românia. s- a
bucurat de succes Sunt o babă comu-
nistă, dar a interesat şi filmul care a
povestit viaţa lui… nicolae ceauşes-
cu, descoperind un „dracula” al zile-
lor noastre. lângă tel aviv (la jaffa,
de fapt, o parte a tel- aviv- ului) a
avut loc festivalul francofoniei la
care a participat şi românia, ea fiind
una dintre reprezentantele de bază
ale festivalului. standurile româneşti
au fost vizitate de sute de oaspeţi care
au admirat frumoasele costume popu-
lare româneşti, expoziţia de obiecte
folclorice, iar degustătorii de vinuri
au putut să- şi dea seama de valoarea
acestei băuturi „Made in romania”. 

la institutul cultural român
activităţile multiple au îmbogăţit
paleta manifestărilor în limba româ-
nă, mai ales prin câteva conferinţe cu
teme deosebite, care au atras publicul
ca de obicei; manifestărilor din cadrul
icr se adaugă şi evenimentele reali-
zate de localnici, alcătuind un tot
deosebit de interesant şi util. 

nici asociaţia scriitorilor
israelieni de limba română nu s- a
dezminţit. cu ocazia vizitei în israel
a scriitorului şi editorului ieşean adi
cristi şi a soţiei acestuia (redactor de
carte la editura 24 de ore din iaşi)
ana Partenie, s- au organizat două
adunări care s- au bucurat de un suc-
ces deosebit. la tel aviv au fost
comemoraţi trei ani de la încetarea
din viaţă a poetului shaul carmel,
care în ultimii ani a scris cu adi
cristi câteva cărţi de „poezii paralele”
(pe teme fixe, aceleaşi pentru fiecare
autor). asociaţia scriitorilor i- a acor-
dat lui adi cristi „Premiul pentru
poezie shaul carmel”, la care soţia
poetului herta Pistiner a donat 1.000
de dolari. tot la tel aviv (dar şi la
haifa) s- a făcut lansarea romanului
Secret de familie, scris de Paul leibo-
vici. Menţionăm că între asociaţia
scriitorilor israelieni şi uniunea
scriitorilor din românia – filiala iaşi
– există relaţii foarte bune care vor fi
întărite şi mai mult prin vizita scrii-
torului adi cristi, membru în condu-
cerea filialei ieşene. 

de la asociaţia scriitorilor din
israel adăugăm că în ultimul timp s- a
reorganizat comitetul de conducere.
ceea ce va contribui la intensificarea
activităţii. noul comitet: g. Mosari
(prozator), preşedinte; Mada david -
sohn (prozatoare), vice- preşedinte;
francisca stoleru (romancier), secre -
tar- general; Magdalena Brătescu
(romancier) – financiar şi adrian
grauenfels (poet şi traducător) –
organizator. r

Livia Cotorcea
Un martor incomod: 
Alexandr Soljeniţîn

Românii de pretutindeni
n Corespondenţă din Ţara Sfântă

G. Mosari
Trecem pe lângă furtuni

n Literatura străină

„O literatură care nu este
aerul societăţii

contemporane ei, care nu
îndrăzneşte să comunice

societăţii propriile
suferinţe şi propriile

aspiraţii, o literatură care
nu este capabilă să vadă la
timp pericolele sociale şi
morale care- i pândesc pe

contemporanii ei, acea
literatură nu- şi merită

numele”.



cul şi documentul. Şi autorul nu face aceasta
pentru a- şi convinge cititorul contemporan
privind un adevăr trăit de el şi ascuns cu
grijă de oficialităţi, căci el are deja convinge-
rea că pentru a înţelege lucrurile despre care
vorbeşte e nevoie nu numai de distanţă în
timp, ci şi de o detaşare psihologică ce se
obţine în câteva generaţii. gândul lui solje-
niţîn, exprimat de mai multe ori în scrierile
literare sau în articole, eseuri, declaraţii şi
interviuri, este de a surprinde, pentru un
timp când nu va mai domni uitarea şi min-
ciuna, „urmele” trecerii prin viaţă şi ale glă-
suirii miilor de existenţe aduse la „muţenie”
de atrocităţile unor vremuri în care omul a
uitat de îndemnul evanghelic „nu vă fie
teamă”, consimţind la frica ce înrobeşte în
atâtea şi atâtea moduri, lăsând drum liber
instalării răului. 

despre aceste moduri în care se produ-
ce declinul curajului, nu numai în lumea
sovietelor, pe continentul gulag, prin violen-
ţă fizică şi psihologică, dar şi în aşa- zisa
„lume liberă”, sufocată de „apariţia unui spi-
rit gregar” şi pusă în primejdie de triumful
mediocrităţii „sub masca restricţiilor demo-
cratice”, a vorbit scriitorul rus în faţa zecilor
de mii de ascultători în america, la universi-
tatea harvard, în 1978, în franţa, la Ven-
deea, în 1993, ca şi în discursul nobel din
1970. 

Manifestarea cea mai evidentă a aces-
tor realităţi, ce par că diferă între ele, dar în
realitate, la o privire mai atentă şi în timp,
îşi dezvăluie esenţa lor comună, se vădeşte
pentru soljeniţîn a fi laşitatea ca duplicitate
şi dedublare, scriitorul neezitând să denunţe
puterea de dezintegrare asupra fiinţei
umane a acestor psihologii în scrieri de o
mare diversitate ce- şi asumă fiecare limbajul
specific. un specific ce nu diminuează impre-
sia de participare a tuturor acestora la o uni-
tate perfectă ce vine nu numai din comunita-
tea tematică, dar şi din miraculoasa lor
capacitate de a se întreţese într- o structură
supratextuală susţinută de un suflu unic –
vocea unui om care, între cele două adevăruri
ale înţelepciunii umane – „o conştiinţă are
omul” şi „o viaţă are omul” – l- a ales pe pri-

mul dintre ele. Şi, făcând aceasta, soljeniţîn
nu s- a temut să ne împărtăşească şi nouă cu
câtă dificultate a putut alege acest adevăr şi
cu cât efort l- a putut respecta el însuşi. dar,
mai ales, a insistat să ne facă atenţi că aceas-
tă opţiune, şi nu vreo dispoziţie socială,
oricât de generoasă ar fi sau s- ar crede ea,
poate instala adevărata fraternitate între
oameni, care este de ordin spiritual şi se
dovedeşte a fi singura în măsură să instaure-
ze Binele. 

e de înţeles, atunci, că, relatându- ne
propria viaţă de locuitor al gulag- ului, lao-
laltă cu povestea altor vieţi din acelaşi
teritoriu proiectat într- un spaţiu metafizic,
supraspaţial, soljeniţîn n- a urmărit doar să
ne lase o sumă de documente despre
realitatea secolului al xx- lea pe care a trăit- o
şi a putut- o înregistra datorită unei perseve-
renţe aproape supraumane. cu o clară con-
ştiinţă a unei datorii înalte, despre care vor-
beşte în mod repetat, scriitorul s- a dorit par-
ticipant la ceea ce el numeşte în discursul
Harvard „lupta pentru planeta noastră, o
luptă fizică şi spirituală, o luptă de proporţii
cosmice”, care „nu se află undeva într- un vii-
tor îndepărtat”, care „a început deja”, căci
„forţele răului au declanşat ofensiva lor
decisivă”. în acest spirit se aşteaptă şi cere el
să i se citească opera, dar e suficient să par-
curgem procesul verbal de la întâlnirea din
22 septembrie 1967 a autorului povestirii o
zi din viaţa lui Ivan denisovici cu secretaria-
tul uniunii scriitorilor din uniunea sovieti-
că pentru a vedea cât de departe era încă
receptorul de această lectură şi, mai ales, cât
de diferită era limba acestui autor de cea a
confraţilor cu care se confruntă ca într- o sală
de judecată. dialogul pe care- l reţine steno-
grama acestei întâlniri, cu excepţia interven-
ţiilor lui a.tvardovski şi, în parte, ale lui K.
simonov, ţine de domeniul absurdului.
absurdă este reacţia „juriului” de a amenda
„antiumanismul”şi „duritatea” textului solje-
niţian, intenţiile lui de „ofensă”, „ameninţa-
re” şi „răzbunare”. absurdă este obsesia
raportării cuvântului lui soljeniţîn la o pre-
supusă incitare a „duşmanului din afară”.
nu mai puţin absurdă este consecinţa direc-
tă pe care o are o întâlnire între scriitori asu-
pra dreptului operei unuia dintre ei de a fi
publicată în propria ţară, care este şi cea a
celor transformaţi în judecători. obişnuit cu
zidul, cel judecat va opune acestui absurd
convingerea clară asupra rosturilor literatu-
rii, care, în opinia lui, este prima chemată să
prevadă şi să împiedice „declinul curajului”
despre care atât de inspirat şi curajos a vor-
bit în discursul nobel: „o literatură care nu
este aerul societăţii contemporane ei, care nu
îndrăzneşte să comunice societăţii propriile
suferinţe şi propriile aspiraţii, o literatură
care nu este capabilă să vadă la timp
pericolele sociale şi morale care- i pândesc pe
contemporanii ei, acea literatură nu- şi meri-
tă numele”. 

cum se poate vedea, dezavuând litera-
tura angajată în spiritul căreia i se cere să
scrie, soljeniţîn nu se gândeşte deloc la o lite-
ratură autoreferenţială sau ludică. el se
recunoaşte a fi tot un scriitor angajat, dar
solicitat de alte repere decât adepţii realis-
mului socialist: „sarcina scriitorului este de
a trata subiecte universale şi eterne: miste-
rele inimii şi ale conştiinţei umane”. Şi unde
se vădesc mai intens aceste mistere dacă nu
în condiţiile- limită ale vieţii, printre care se
numără recluziunea şi iminenţa morţii pe
care le evocă soljeniţîn? nu de puţine ori,
literatura lumii a imaginat asemenea
situaţii- limită, dar i- a fost dat acestui scriitor
ca, printre nu mulţi autori ai ei, să reconsti-
tuie documentar, autobiografic şi publicistic
situaţiile respective în scrieri care se plasea-
ză la „frontiera” creaţiei literare, anunţând,
de fapt, un nou tip de literatură. în viziunea
lui soljeniţîn, acestui nou tip de literatură,
pe care el o numeşte literatura rusă viitoare,
îi aparţin deopotrivă operele pe care autori
necunoscuţi le scriu încă în lagăre, precum şi
creaţiile literare postomoderniste din subte-
ranele rusiei „libere”, interzise, nepublicate
sau circulând în samizdat şi chiar în anoni-
mat. creaţii de care este interesat şi de care
se simte apropiat nu numai pentru că ele ţin-
tesc un adevăr mai presus de realitate care
este şi al lui, dar şi pentru că regăseşte în ele
impulsul propriu de a construi, pe factualita-
tea socială şi culturală, liber de canoane şi de
forme, ba chiar în răspăr cu acestea. 

de acest tip de literatură se ocupă car-
tea ceciliei Maticiuc, pornind de la scrierile
lui soljeniţîn anterioare exilului său occiden-
tal, carte la care vom reveni. r
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„mă întreb, dacă dumne-
zeu încuviinţează, 

ca unei păsări să- i fie
inima atât de grea, 

încât cu aripile- i să nu
o mai poată înălţa?”1

„operele de artă sunt
de- o nesfârşită singurătate
[...]. doar iubirea le poate
cuprinde şi ţine şi poate fi
dreaptă în ceea ce le priveşte.”2

rilke a vieţuit mereu
între teritorii. a sălăşluit şi s- a
preumblat, mânat de nelinişte
şi de o neştiută, însă mai
bănuită chemare, în albia seca-
tă dintre vămi. el este un poet
al lizierelor, tinzând mereu
spre neobişnuit, sfâşiat de
extreme. apropierea de lume şi
oameni şi- o dorea, însă mai
întotdeauna se retrăgea tot
atât de brusc în singurătate şi
izolare. durerea acestei polari-
tăţi existenţiale, orientate
reluat înspre un dincolo ca o
posibilă sinteză a extremelor,
se transforma prin însingurare
în operă de artă. 

o asumare a lumii întru
o deplină contopire şi rezonan-
ţă cu tot şi toate, ca punte spre
un dincolo, mai mult decât
doar clamat: un dincolo de care
ştiutor (wissend), se apropie.
un nesfârşit şi dureros drum
al învăţării – căruia rilke i s- a
dăruit întrutotul –, un drum
spiralat, sincron şi vibrant cu
evoluţia operei sale, ce i- a fost
însoţitor permanent, mângâie-
re şi dăruire fără rezerve. arta
este medium- ul în care omul şi
peisajul, făptura şi lumea
se- ntâlnesc şi se însoţesc, se
regăsesc în cele din urmă. în
artă toate extremele se
completează reciproc într- o
unitate ce instituie esenţa ope-
rei de artă. creaţia sa e pro-
fund personală şi orientată
înspre sine, încercând să sur-
prindă o lăuntricitate. asceza
şi religiozitatea lui devin astfel
montura în care se prefigurea-
ză unic o unitate deplină între
om şi operă. 

nici un vers fără motiva-
ţie interioară imperioasă. dis-
perat de momentele în care
vocea interioară amuţea, în
care însoţitorul intra în umbra
tăcerii, rilke a ştiut întotdeau-
na că puterea şi genuinul crea-
ţiei, contopite, sunt în mare
parte rezultatul răbdării şi
sensibilizării la vocea lăuntri-
că. toţi marii creatori au sim-

ţit acest lucru: faptul că nu poţi
crea un lucru care să vieze
după aceea prin el însuşi, decât
dacă intri lăuntric în rezonanţă
cu o însoţire. smerenie întru
bucuria plăsmuirii, abolire a
ego- ului, ca rezultat al sciziu-
nii/ separării dintre maturul
înlănţuit şi copilul spontan şi
liber. astfel, rilke ajunge la o
considerare/ vedere holistică şi
nu linear- logică a lumii. 

ego- ul atât de controver-
sat al poetului poate fi conside-
rat ca fiind în mare parte
rezultatul acestei sciziuni,
amplificate de lumea polarită-
ţii în care toţi suntem prinşi şi
„graţie“ căreia rostirea e înspi-
cată, pierderea unităţii primor-
diale atrăgând după sine con-
diţia tragică a omului. 

întrebat de către anne de
noailles – pe care o diviniza şi
de care fugea în acelaşi timp
spre „a nu- şi pierde eul“3 – la o
recepţie a prinţesei Maria von
thurn und taxis, dacă nu are
greutăţi în găsirea cuvântului
potrivit şi descriind în acelaşi
timp dificultăţile ei în faţa
textului, rilke s- a arătat foarte
mirat. scria aproape fără
corecturi (paralela cu partituri-
le mozartiene devine astfel evi-
dentă). totul se elabora sub
îndemnul unei necesităţi impe-
rioase, mai întâi în laboratorul
lăuntric. avea mereu senti-
mentul cert al unei dicteu fără
cusur. aidoma altor artişti
autentici, avea o teamă
aproape superstiţioasă de- a se
lega de cineva prea intim, spre
a nu se înrobi... scrisul său fin
şi îngrijit denota înfremătarea
frumuseţii şi armoniei.

era – la fel cu cei ce
urmau netulburaţi inflexiunile
vocii interioare – relativ insen-
sibil la succes şi critică.
smerenia vis- à- vis de vocea, ce
căuta a răzbate din el se acom-
pania cu o modestie exemplară
în viaţă. fire profund intuiti-
vă, se simţea mult mai familiar
în cadrul firesc, natural, decât
în apropierea oamenilor, sim-
ţind însă întotdeauna efluviile
sufleteşti rezonante ale fiinţe-
lor cu a căror sensibilitate se
înrudea. era însoţit mai mereu
de stări melancolice şi de des-
curajări, încercând să le depă-
şească în prezenţa interlocuto-
rului „ideal“, prin lungi şi fer-
mecătoare istorisiri, spuse cu o
voce moale, uşor melodioasă. r

1 r.M. rilke, „Briefe an
einem jungen dichter“, ed.
insel, Wiesbaden, 1952.
conotativul „serafico“ i- a fost
dat lui rilke de către prinţesa
Maria von thurn und taxis,
prietenă a poetului, autoare a
celebrei cărţi de amintiri des-
pre poet erinnerungen an r.m.
rilke, e. insel, frankfurt a
Main, 1966.

2 Ibidem, scrisoare din 23
aprilie 1903

3 explicaţie dată de rilke
prinţesei Maria, la întâlnirea
organizată de aceasta, tocmai
la dorinţa tainică a lui rilke de
a o cunoaşte pe anne de noail-
les
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născută în canada la Wingham în
1931, alice Munro are un palmares
impresionant de premii şi distincţii
literare. toate încununate de premiul

nobel pentru literatură câştigat în 2013 care o
situează în galeria celor 13 femei printre care se
numără şi herta Müller, doris lessing sau toni
Morrison. 

în interviul de pe site- ul oficial al premiilor
nobel autoarea mărturişeşte că prima ei sursă de
inspitaţie a fost basmul lui hans christian ander-
sen, mica sirenă. Şocată de violenţa poveştii, viitoa-
rea scriitoare compune o nouă variantă cu un final
mult mai luminos. justificarea este aceea că eroina
merită mai mult decât moartea pentru sacrificiile
făcute în numele iubirii şi, mai important, pentru
curajul, inteligenţa şi bunătatea de care dă dovadă.
încă de aici prinde formă miezul povestirilor lui
alice Munro, căci aceasta nu este sedusă de firul
narativ, de atmosfera fantastică, sau de morala
poveştii, ci de ceea ce se întâmplă în inima protago-
nistei. astfel îşi începe autoarea periplul prin caver-
nosul suflet uman, subiect ce nu- şi epuizează nicio-
dată nuanţele şi pe care îl va exploata cu scrupulozi-
tate în toate cele paisprezece volume de povestiri.
Publicarea ultimului volum în 2012, dear life, tra-
dus la noi, dragă, viaţă, aduce şi anunţul retragerii
autoarei. 

în scrierile sale, Munro pune în balanţă două
lumi. Pe de o parte, se conturează o lume exterioară,
liniştită, situată în peisajul domestic al împrejurimi-
lor oraşului ontario (de inspiraţie autobiografică) în
care nimic ieşit din comun nu se întâmplă. Şi chiar
dacă extraordinarul apare, acesta este repede camu-
flat în ordinea obişnuită a vieţii de zi cu zi. cât
despre cea de- a doua lume, cea interioară, aceasta
este întunecată şi ascunde secrete zguduitoare.
acesta este şi cadrul celor zece povestiri ale volumu-
lui prea multă fericire, apărut la noi la editura lite-
ra în traducerea ioanei opaiţ. aici Munro surprinde
instantanee ale sufletului uman în ipostaze dramati-
ce, fără a aluneca însă pe o pantă emoţională. nici o
clipă sentimentală, sau pradă a vreunei nostalgii,
autoarea descrie, în cheia realismului psihologic,
evenimente uimitoare ce se petrec sub învelişul con-
fortabil al vieţii obişnuite. Protagoniştii, cu nimic
ieşiţi din comun, poate chiar atingând banalitatea,
îşi desfăşoară zilnic, în tăcere, dramele. cu toate
acestea, ei îşi acoperă cu grijă secretele, astfel ca
nimic să nu perturbe aparenta acalmie a lumii în
care trăiesc. de altfel, şi povestirile, purtând titluri
deloc incitante, care reprezintă un element nesemni-
ficativ al poveştii, încep într- un mod banal, surprin-
zând tocmai un astfel de detaliu comun din viaţa
protagoniştilor. acţiunea este ancorată, aşadar, în
acest peisaj exterior al ordinarului, întreţinut cu
atenţie prin tehnica narativă. în singurătate, însă,
acolo unde protagoniştii nu se mai pot ascunde, ies la

iveală adevăruri şocante care destabilizează limita
dintre bine şi rău. de remarcat aici povestirea „radi-
cali liberi”. Protagonista, nita, este o femeie singură,
ajunsă la o vârstă înaintată şi bolnavă de cancer în
fază terminală. Mai mult, ea se află într- un moment
dificil în care încearcă să îşi revină după moartea
soţului. în ciuda cumului de nefericiri, nimic ieşit
din comun până acum, căci nita reprezintă suferin-
ţa atâtor milioane de femei aflate în aceeaşi ipostază
sensibilă – mai ales că Munro surprinde cu scrupulo-
zitate resorturile sufleteşti, nu numai ale protago-
nistei, dar şi ale celor din preajma acesteia, care se
simt datori să îi uşureze în fel şi chip suferinţa. în
acest peisaj pătrunde neaşteptatul, căci, singură în
propria- i casă, nita este atacată de un tânăr. nimic
nu anunţă pericolul, decât în
momentul în care este prea
târziu să mai fie înlăturat.
agitat şi suspicios, tânărul
mărturiseşte, în scurt timp, o
oribilă crimă: într- un moment
de nebunie, îşi omorâse pro-
pria familie şi acum se ascun-
dea de forţele de ordine. Şoca-
tă, nita conştientizează că,
din acest moment, viaţa îi este
pusă în pericol. Şi aici intervi-
ne elementul cu adevărat
uluitor, căci protagonista
găseşte soluţia salvatoare: o
altă mărturisire – o crimă
înfăptuită cu mult timp în
urmă penru a- şi salva căsni-
cia. cei doi devin astfel păr-
taşi unul la crima celuilalt,
condiţionându- şi salvarea re -
ci procă prin tăcere. în mod
ironic, tânărul moare, iar nita
îşi continuă existenţa în
aceeaşi notă ca şi până acum.
Povestirea se termină astfel
printr- o întoarcere la acalmia
de la început, numai că acum
cititorul, încă uimit, ştie ce se
ascunde în spatele aparenţei.
inutil a mai menţiona multitudinea de întrebări care
apar instantaneu cu privire la natura crimei, justifi-
carea ei şi moralitatea implicită a domesticului.

Munro se situează aşadar în miezul uni -
versului casnic, relevându- i mecanismul distorsio-
nat. Protagonistele ei sunt mame, soţii, fiice, priete-
ne, toate prinse în rutina vieţii, aparent adânc înră-
dăcinată în propriul suflet (din cele zece povestiri,
doar două sunt spuse din punctul de vedere al unui
bărbat). în schimb, personaje secundare (de obicei
nonconformiste şi scandaloase) le perturbă această
ordine interioară, inserând, prin diferite paliere ale
existenţei, straniul. fie că e vorba despre un crimi-

nal, despre o femeie carismatică şi vulgară, sau des-
pre un fiu care trădează orice convenţie, aceste per-
sonaje au rolul de a scoate la iveală imperfecţiunile
sufletului uman. căci povestirile lui alice Munro
sunt în realitate despre violenţă, crimă, adulter,
niciodată pierzând din ochi subiectul principal: omul
comun şi modul în care acesta se raportează la un
celălalt, într- o oarecare măsură, abuziv. se impune
menţionată aici, poate cea mai şocantă incursiune
narativă care, de altfel, deschide volumul. Povestirea
se intitulează confuz „dimensiuni” şi nimic nu poate
pregăti cititorul pentru ce urmează să se întâmple:
doree poartă povara propriei drame, căci soţul său
violent, îi ucide pe cei trei copii într- un acces de gelo-
zie. încercând să îşi refacă viaţa după această trage-
die, protagonista caută ajutorul celorlalţi de care se
simte, însă, înstrăinată, căci le simte incapacitatea
de a- i înţelege cu adevărat suferinţa. în cele din
urmă, dacă abuzurile soţului, sau tripla crimă nu
sunt suficiente, calea aleasă de doree este ceea ce
şochează cu adevărat: ea îşi iartă soţul după ce aces-
ta îi mărturiseşte că cei trei copii i- au apărut în vis
şi că trăiesc fericiţi într- o altă dimensiune. Motivaţia
protagonistei este că, în ciuda celor întâmplate, soţul
său, ucigaşul însuşi, este singurul care îi poate înţe-
lege suferinţa, căci doar acesta îi poate împărtăşi
dragostea pentru copii. 

astfel, protagoniştii lui Munro sunt victime, nu
ale celorlalţi, ci ale propriei complexităţi. cu toate
acestea, la o primă vedere, nimic nu pare ieşit din
comun. cei care povestesc, sau despre care se poves-
teşte, sunt atât de similari cititorului, încât la nivel
de suprafaţă, povestea poate fi despre oricine. ceea
ce diferă, în schimb, sunt profunzimile pe care le
exploatează autoarea şi care pot fi, prin extensie ale
oricui. se ridică, aşadar, un semn de întrebare des-
pre limitele propriei fiinţe, căci nimic nu mai garan-
tează moralitatea gândită intrinsec. Prin personaje-
le acestea, atât de banale, dar care sunt capabile de
acte atât de crude, sau care ascund secrete tulbură-
toare, autoarea reuşeşte să construiască un melanj
emoţional al cărui subiect este însuşi cititorul. actul
lecturii trezeşte reacţii contorsionate, căci nu acţiu-
nea în sine este ceea ce surprinde, ci modul în care

personajele reacţionează. 
spunând povestea din

punctul de vedere al unui sin-
gur personaj, Munro nu
amestecă perspectivele şi păs-
trează naraţiunea unitară.
astfel, povestirile devin in -
stantanee necritice ale sufle-
tului, concepute sub forma
unor mărturisiri tulburătoa-
re. Prin aceasta, cititorul
devine părtaş la acţiunile pro-
tagonişilor cu care, până la
un punct, se identifică. de
altfel, după cum spune prota-
gonista povestirii „joacă de
copii”, o prietenie este legiti-
mată prin împărtăşirea de
secrete. Şi poate tocmai acest
lucru însumează povestirile
lui Munro: sunt în esenţă o
invitaţie la o atentă intros-
pecţie.

Prin opera sa, alice
Munro deconstruieşte clişeele
vieţii confortabile, inserând
straniul în viaţa de zi cu zi.
dramele protagoniştilor dez-
văluie adevărata cruzime a
realităţii imediate, atât de
atent camuflată în banal. în

lumea lui alice Munro, convenţiile sociale ale exte-
riorului ascund adevăruri esenţiale pe care, de cele
mai multe ori, alegem să le ignorăm. aşadar, dragos-
tea nu mai poate salva suflete, crimele pot trece
neobservate, iar fiul rătăcitor nu se întoarce întot-
deauna acasă. în fond, ceea ce spune autoarea este
că cele mai dureroase cicatrice nu sunt cel vizibile, ci
cele implicite, la înfăptuirea cărora, oamenii con -
simt. r

■ alice Munro, prea multă fericire, trad. ioana
opaiţ, editura litera, 2013
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Oana Strugaru
Ce se ascunde în spatele fericirii?

Cartea străină 
n Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2013

Prin opera sa, Alice Munro
deconstruieşte clişeele vieţii

confortabile, inserând straniul în
viaţa de zi cu zi. Dramele

protagoniştilor dezvăluie adevărata
cruzime a realităţii imediate, atât de

atent camuflată în banal. În lumea lui
Alice Munro, convenţiile sociale ale

exteriorului ascund adevăruri
esenţiale pe care, de cele mai multe

ori, alegem să le ignorăm.

Alice munro
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Deconspirare marca GDS

era de aşteptat ca deconspirarea activităţii
securităţii din spaţiul culturii să fie făcută
cunoscută public. revista 22 (4-  10 martie) găzduieş-
te o masă rotundă cu
participarea unor perso-
naje din domeniul artei
şi culturii, la sediul
grupului de dialog, cu
accentul pe „relativiza-
rea traumelor comunis-
mului” expusă de
andrei oişteanu în felul
următor: „Premiul gds
se acordă doamnei ger-
mina nagâţ, director al
direcţiei de investigaţii
din cadrul cnsas, pen-
tru devotamentul admirabil cu care serveşte cauza
adevărului istoric, a confruntării cu un trecut trau-
matic (ale cărui efecte continuă să se facă din păcate
simţite) şi a consolidării politice democratice din
românia. în condiţiile actuale ale atacurilor necon-
tenite împotriva statului de drept şi ale eforturilor
de reabilitare a securităţii, doamna respectivă a
dovedit că o instituţie precum cnsas trebuie şi
poate să acţioneze cu probitate, demnitate şi compe-
tenţă”. Prezentul şi viitorul româniei depind şi de
curajul investigării oneste a ceea ce a însemnat
dictatura comunistă, care nu şi-  a epuizat mijloacele
de manifestare în prezent.

Marele gds-  ist andrei Pleşu, diriguitorul
gds-  ului, a ţinut să ne spună cu acest prilej, că „a
apărut în ultima perioadă în presă o idee. doamna
germina regretă sincer că nu sunt aici generalul
Mălureanu şi colonelul achim, pentru că mi-  ar fi plă-
cut să le pun concret întrebarea: dacă este adevărat
că s-  au ars atâtea dosare de urmărire. nu se aştepta
nimeni să vină cnsas după zece ani şi să se facă
deconspirarea aşa cum se face astăzi la noi, nu prin
consultarea unui index de nume conspirative în
dreptul unor nume reale, ci prin deducţii şi corobo-
rări de documente?” doamna Magda cârneci crede
că „urmările a ceea ce s-  a întâmplat înainte de ‘89
continuă să ne marcheze” şi „este de datoria noastră
să continuăm şi conştientizăm aceste sechele şi toxi-
ne”. „faptul că noi am acordat Premiul gds germi-
nei nagâţ e o demonstraţie că devenim din ce în ce
mai lucizi despre acest lucru şi că trebuie să conti-
nuăm această operaţie de curăţare mentală, având
instituţii puternice care să funcţioneze normal”. ciu-
dată limbă mai folosesc şi gds-  iştii. Şi cu nevinovaţii
supuşi „mineriadelor mediatice” ce faceţi, dom’le?

analista Marina dumitrescu are convingerea
că „o privire asupra bibliografiei contemporane ilus-
trează cât de puţine încercări de istorie globală a
comunismilui au fost făcute de către autori români
într-  un sfert de veac”. noi o asigurăm că sunt chiar
puţine. (ibid)

Lucian Blaga şi „jariştea cosmică”

revista Cultura (martie 2014) găseşte necesar
să analizeze conţinutul revistei Contemporanul,
publicând studiul criticului c. stănescu în care se
pot citi destule opinii incitante, între care şi urmă-

toarea: „după o lectură suspicioasă şi cusurgie, aro-
gantă şi total neadecvată a unui eseist foarte «indis-
pus estetic» pentru că lucian Blaga n-  a dorit să fie
în Hronicul şi Cântecul vârstelor, un cronicar al vre-
mii lui plină de oameni interesanţi şi de evenimente
bulversante, doar un visător cu proiecţie mitică asu-
pra propriei biografii interioare, eseul criticului
eugen simion intitulat lucian Blaga şi jariştea cos-
mică din Contemporanul (februarie 2014) e o adevă-
rată reabilitare”, mană cerească pentru iubitorii poe-
tului din lancrăm: „critic de mare încredere şi auto-
ritate al epocii noastre (…), eugen simion îşi începe
studiul sub specia unei calde confesiuni memorialis-
tice a cărei funcţie magnetică este de a-  şi atrage şi
cititorii în jurul marelui scriitor despre opera căruia
tocmai se pregăteşte să scrie”. eseul stănescian
merită să fie citit până la capăt.

tot Cultura găzduieşte editorialul lui george
apostoiu teme româneşti, teme între care se găseşte
şi cea a relaţiei dintre Barroso şi Băsescu: „timpul a
arătat că şeful comisiei europene a intervenit părti-
nitor în scandalurile politice de la Bucureşti şi a
inculcat primului ministru român teama de a guver-
na fără ascultare. acum ştim cine ne guvernează
deşi, după capul nostru şi după reglementările
uniunii europene, românia şi-  a delegat doar o mică
parte din atribuţiile statului suveran. nu şi pe cea
de a se guverna. Prin intervenţii care nu ţineau de
împuterniciri sau reglementări comunitare, dl Bar-
roso a contribuit direct la sentimentul deplorabil,
asiduu întreţinut de mass media, că românia trebu-
ie condusă din afară. am ajuns, adică, o colonie
modernă şi să fim fericiţi că avem acest statut. de
aceea, înţelegem mai bine de ce moderatorii de tele-
viziune puneau invariabil întrebarea: dar ce va zice
Bruxellul? şi se bucurau că scandalurile politice le
ofereau subiecte pentru ultramodernele talk- show- uri.
se înscrie în aceeaşi logică şi preocuparea aceloraşi
bine plătite televiziuni pentru reacţiile ambasadori-
lor x, y, z”. 

editorialistul afirmă conclusiv, că „după un
sfert de veac de democraţie”, ţara noastră „are zone
întinse de viaţă socială şi economică în care evul
Mediu întârzie dureros”.

comentatoarea de teatru cristina rusieki ne
informează în detaliu asupra dialogului cu regizorii
călin şi narcisa Mocanu despre spectacolul montat
în china, călin declarând astfel: „Marea aventură
[chineză] a fost impactul cu mentalul lor. Percepţia
mi s-  a schimbat când am realizat că ei văd moartea
altfel decât noi. încet-  încet, şi părerea mea despre
moarte s-  a schimbat după ce am plecat din hong
Kong, viaţa mi s-  a schimbat, am început să mă
iubesc. nu am mai văzut competiţia ca pe un risc în
cariera mea. nu mai sunt fatalist deloc, îmi iubesc
familia, semenii mult mai mult decât înainte”. ceea
ce va să zică următoarele despre chinezi: „atitudinea
lor faţă de moarte este mult mai simplă, când un om
moare în două ore este ars, tot ce se spune despre

mort la incinerare sunt numai poveşti interesante
despre viaţa lui”. (ibid) 

suficient de interesant ni se pare eseul analis-
tei carmen corbu în care se relatează, printre alte-
le, şi despre „vânzarea anului 2013: preţuri şi ten-
dinţe”, din care aflăm că „vânzarea anului 2013 pe
piaţa secundară a fost lucrarea intitulată două Feţe,
semnată de artistul Ştefan luchian. criteriul alege-
rii este cel al valorii tranzacţiei de 300000 euro”.
(ibid) 

Săracele biblioteci publice

revenindu-  se tot mai mult în spaţiul cultural,
s-  a găsit necesar, consideră analistul ovidiu Şimon-
ca, să se pună problema reînfiinţării tVr cultural,
întrucât, din păcate, tVr 2 nu s-  a ridicat la anvergu-
ra şi profesionalismul ilustrat de tVr cultural:
„grilele au şchiopătat, a existat şi există încă multă
improvizaţie. (…) tVr cultural ar putea fi reînfiin-
ţat şi mâine, depinde de preşedintele interimar ste-
lian tănase, dar şi de o nevoie mărturisită a societă-
ţii civile pentru existenţa tVr cultural”. (observa-
tor cultural).

scriitoarea florica ichim simte nevoia să ne
desluşească misterul lui camil Petrescu, scriitorul
total care a crezut în menirea presei, în obligaţia
acesteia de a influenţa şi transforma viaţa politică şi
socială. iar analistul florin colonaş ne informează
că „un instrument de lucru aşeptat a apărut la edi-
tura academiei, sub egida institutului de istoria
artei «george oprescu», lucrare care vine să comple-
teze un gol de informaţii resimţit în literatura de
documentare – dicţionarul sculptorilor din româ-
nia, apărut în două volume”. „ambele volume sunt
tipărite în câte 200 de exemplare, ce reprezintă însă
un tiraj insuficient, ţinând cont că sunt multe biblio-
teci, ca şi artişti în viaţă.” în ultimă instanţă e încă
bine şi cu ceea ce ni se oferă, pe criza asta ce ne
împuţinează elanul creator, bibliotecile publice deve-
nind şi ele tot mai sărace, tot mai părăsite. în
schimb, unele dintre acestea împresurate de camere
video. V-  aţi întrebat pentru ce are nevoie o bibliote-
că de un sistem performant şi ultracostisitor de
supraveghere şi urmărire în condiţiile în care fondul
de carte e din ce în ce mai subţire? r

Marin Radu Mocanu
Deconspirarea în cultură



■ Magda ursache
Comunismul cu rele şi rele

„Magda Ursache vorbeşte despre «lehamitea cenesasică» iscată ori de câte
ori se mai face vreo dezvăluire, despre modul în care această instituţie ce
funcţionează pe banii statului oferă minciuna drept adevăr şi viceversa,
recurgând la «mineriade mediatice» şi făcând colaje abuzive din fragmen-
te de dosare. Referitor la exactitate, un singur exemplu. Conform datelor
furnizate de CNSAS, sub dictatură au făcut puşcărie 80 de scriitori. Cole-
gul nostru, prozatorul Ion Lazu, creatorul şi realizatorul proiectului naţio-
nal Memorialul scriitorilor români – aprobat şi apoi dat uitării de condu-
cerea USR, care, uimitor, nu deţine o listă a «victimelor captive, torturate,
ucise» în anii totalitarismului bestial românesc – a întocmit o listă de 403

de scriitori întemniţaţi în timpul dictaturii, dintre care 53 au murit în puşcării. (Comunismul cu rele şi
rele) Diferenţa dintre cifra furnizată de CNSAS – 80 – şi cea stabilită de Ion Lazu – 403 – vorbeşte de
la sine. Prin urmare, în contextul în care – în perioada postcomunistă – bietului scriitor român i s- a creat
o imagine de securist, turnător, beţiv, parazit social etc., e firesc să ne întrebăm: oare din ce motive – în
iureşul războiului dus de dna Nagâţ – au fost «linşaţi» în piaţa publică atâţia scriitori nevinovaţi? Să fie
o întâmplare? Să fie la mijloc o eroare de procedură? Să fie o succesiune de erori de procedură? Să fie
oare o altă întâmplare faptul că nevinovaţii puşi la stâlpul infamiei – Adrian Marino, Mihai Botez, Mir-
cea Iorgulescu, Ştefan Aug. Doinaş, Cezar Ivănescu, Nicolae Breban, Augustin Buzura, Eugen Uricaru,
Nicolae Balotă ş.a. – sunt vârfuri ale culturii române, a căror majoritate s- a opus făţiş regimului opre-
siv în acei ani feroce, conservând – prin opera lor care ar onora oricare dintre marile literaturi ale lumii
– identitatea şi europenitatea culturii române atât în anii dictaturii, cât şi după 1990? Războiul rece cul-
tural, despre care vorbeşte curajoasa Nicoleta Sălcudeanu şi care se duce în cultura română inclusiv în
ultimii mai bine de douăzeci de ani, are ca ţintă identitatea şi europenitatea culturii române, atacată şi
clătinată de nomenklaturiştii vremurilor noi, ca să nu zic oportuniştii vremurilor noi.” (Aura Christi)

■ Nicoleta Sălcudeanu
Revizuire şi revisionism 
în literatura postcomunistă
Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române

„Un lucru este sigur: «În anii ´70 şi ´80 Monica Lovinescu şi Virgil Ierun-
ca devin liderii neoficiali, dar cu atât mai redutabili, ai opoziţiei făţişe la
ceauşism, această variantă tot mai specific românească a comunismului.
Împotrivirea directă faţă de regimul de la Bucureşti, şi cea din exil, şi cea
din ţară, prin ei se exprimă. Prin textele lor, prin vocile lor». Fără să
cunoaştem proporţia influenţei pe care cei doi au câştigat- o asupra litera-
turii române în comunism, nu vom înţelege enorma lor influenţă în viaţa
culturală, dar şi politică, în postcomunism. Ierarhia literară şi culturală de

astăzi lor le aparţine, precum şi politicile culturale şi ideologice în curs de desfăşurare, sub înfăţişarea
unui nou război rece cultural”. 
„Orice impostură îşi are momentul ei de grandoare, altfel ar trece neobservată pe lângă noi şi lipsită,
fireşte, de orice glorie. Mai mult de atât: impostura se arată de fiecare dată sub masca adevărului,
«demască» miturile inventând moda «demitizărilor», când ea însăşi e întruchiparea mistificărilor, căde-
re în mitologie şi în «semibarbarie», cum ar spune Eminescu, cel supus, de aceiaşi impostori, «demiti-
zării». Poate că sintagma oportunişti culturali ar fi mai potrivită. A folosit- o, în ultima vreme, Nicolae
Breban în legătură cu un eveniment cărturăresc de la Paris (dar nu numai), derulat sub auspiciile Insti-
tutului Cultural Român. Din păcate, fenomenul ascunde un vast hăţiş labirintic al istoriei româneşti din
ultimii şaptezeci de ani, decelabil cu ochiul de laser al geniului romanesc (vezi Singura cale, romanul
lui Nicolae Breban), dar şi cu spiritul critic al cercetării oneste, capabile a nu se lăsa prinsă în jocurile
ideologice ale puterii.” (Theodor Codreanu)

■ Gabriel Andreescu
Cărturari, opozanţi şi documente. 
Manipularea arhivelor sercurităţii
Editura Polirom

O categorie până la urmă marginală în sistemul de control al statului totali-
tar, informatorii Securităţii au ajuns să poarte în ochii multora principala
vină pentru abuzurile comise în cei 45 de ani de comunism românesc. Mai
mult, autorii unor acţiuni condamnabile par să trezească un interes minor,
în timp ce acuzaţiile se indreaptă, paradoxal, spre unele dintre victimele
aparatului represiv. În urma studiului a sute de dosare din Arhivele Securi-
tăţii, Gabriel Andreescu încearcă să arate cât adevăr şi câtă manipulare sunt
în acuzaţiile aduse unor bine- cunoscuţi oameni de cultură români, ale căror
cazuri au constituit de multe ori subiect de polemică aprinsă. Volumul său
oferă cititorului asaltat de informaţii contradictorii, care discreditează pro-

cesul deconspirării, o cheie de interpretare a unor personaje şi situaţii controversate.
Din cuprins: Adrian Marino. Campania de distrugere a unui model • Constantin Noica în arhive. Ata-

şamentul victimei faţă de torţionari • Nicolae Balotă faţă în faţă cu Alexandru Paleologu. Puterea
subiectivităţii • Eşecul instituţional al deconspirării. Explicare şi semnificare • Mihnea Berindei. Scena-
riul denigrării • Execuţia lui Mihai Botez. Disidentul transformat în agent al Securităţii • Nicolae Bre-
ban. Adevărul din arhivă • Lumea informatorilor
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■ Virgil Nemoianu
România noastră
Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române

„S- au creat nişte categorii de noi «ştabi» înlocuitori, aproape echivalenţi
ai celor vechi: Patapievici, Pleşu, Dinescu, în loc de Râpeanu, Ion Dodu
Bălan, Victor Tulbure sau Cicerone Theodorescu”. (Virgil Nemoianu)

■ Theodor Codreanu
A doua schimbare la faţă
Editura Scara

Colecţia Adevăruri „incorecte politic” cuprinde cărţi- replică la noua
ideologie post- modernistă a „corectitudinii politice”, moştenitoarea, sub
alt obrăzar, a marxismului cultural, menită să continue nimicirea naţiuni-
lor şi a fundamentului creştin al Europei sub masca globalizării.
„Crunta ironie a făcut ca România să aibă, după 23 august 1944, o cu totul
altă schimbare la faţă decât visase Cioran, în cartea din 1936, împreună
cu generaţia lui. România a avut parte de faţa comunistă. Iar când aceas-
ta părea că o să dispară în 1936, încât până şi scepticii Emil Cioran şi
Eugen Ionescu au tresărit întorcându- şi privirile către ţară, după atâta

amar de vreme, cu mare speranţă, s- a dovedit că noua schimbare la faţă e tot una aberantă, dar cu mult
mai parşivă decât cea veche, căci ar putea să însemne nu schimbarea la faţă, ci dispariţia însăşi a Româ-
niei.” (Theodor Codreanu)


