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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

■ Nicolae Breban. Un dar aproape apocaliptic■ Nicolae Breban. Un dar aproape apocaliptic
■ O ediţie-eveniment: Titu Maiorescu. Opere. Jurnal■ O ediţie-eveniment: Titu Maiorescu. Opere. Jurnal

volumul I: 1855-1882volumul I: 1855-1882

■ Ancheta Contemporanul■ Ancheta Contemporanul
„Să ieşim din zodia totalitarismului comunist” (III)„Să ieşim din zodia totalitarismului comunist” (III)

Participă: Virgil Nemoianu, Gabriel Andreescu, Theodor Codreanu,Participă: Virgil Nemoianu, Gabriel Andreescu, Theodor Codreanu,
Viorel Padina, Cassian Maria Spiridon, Ioan Chelaru, Magda UrsacheViorel Padina, Cassian Maria Spiridon, Ioan Chelaru, Magda Ursache

■ Modele. Dumitru Radu Popescu şi lupta cu istoria■ Modele. Dumitru Radu Popescu şi lupta cu istoria
■ Nicoleta Sălcudeanu • Mihai Sin şi mecanismul infernal al absurdului■ Nicoleta Sălcudeanu • Mihai Sin şi mecanismul infernal al absurdului

■ Andrei Filip: „Matricea formatoare este familia”■ Andrei Filip: „Matricea formatoare este familia”



Citiţi în numărul viitor:
Clubul Ideea europeană
O carte în dezbatere
Aura Christi, Dostoievski – Nietzsche. 
Elogiul suferinţei
Editura Academiei, 2013

editura academiei şi Biblioteca Metropolitană „Mihail
sadoveanu” au organizat o dezbatere pe marginea volumului
dostoievski – nietzsche. elogiul suferinţei de aura christi, dez-
batere care a stârnit, în cele din urmă, o polemică purtată de
gelu negrea, nicolae Breban, dumitru radu Popescu, dumitru
Balan, alex Ştefănescu, theodor codreanu şi autoarea cărţii.

apărut la sfârşitul anului trecut la editura academiei,
volumul constituie o incursiune în opera a doi titani ai literatu-
rii universale, mai exact, în modul acestora de a trata una din-
tre temele majore: suferinţa. referindu- se la acest volum în care
sunt aduşi faţă în faţă doi scriitori- dinamită, profesorul, criticul
şi istoricul literar theodor codreanu nota, între altele: „descope-
rirea aurei christi e că numitorul comun al celor două genii din
secolul al xix- lea, atât de diferite, în acelaşi timp, este suferin-
ţa. în genere, nietzsche a fost receptat în modernitate şi postmo-
dernitate fie prin faimoasa lui afirmaţie dumnezeu a murit,
dând lovitura de graţie creştinismului, fie din pricină că ar fi pus
capăt metafizicii occidentale. redeschiderea «dosarului nietzsche»

prin apropierea de suferinţa dostoievskiană este meritul princi-
pal al cercetării aurei christi, o cercetare care nu este doar una
comparatist- livrescă (de largă erudiţie), ci una puternic trăită ca
experienţă personală: «tot ce am făcut îşi are rădăcinile în sufe-
rinţă; şi susţin acest lucru cu o seninătate orgolioasă, din convin-
gerea nietzscheană conform căreia «durerea îl transformă pe om
în aristocrat, întrucât îl separă de ceilalţi»”. 

discipline de graniţă

gelu negrea: aş evoca o frază spusă de un mare regizor
român, liviu ciulei: „nu există spectacole mari sau spectacole
mici. există doar spectacole importante şi spectacole neimpor-
tante!”. Putem să expandăm spusele domniei sale la literatură şi
să zicem că nu există cărţi mari şi mici, ci cărţi importante şi
cărţi neimportante. Prin ceea ce are mai bun, cartea aurei
christi promite să fie o carte importantă. 

nicolae Breban: aura christi atacă o temă mare – acest
detaliu, în primul rând, justifică epitetul de capodoperă, în sensul
curajului temei. în al doilea rând, aura vine cu referinţe foarte
largi. cum a spus şi domnul negrea, ea introduce în context, aduce
alături mari nume, pe care le citează. aura christi vine cu ruşii,
inclusiv cu cei trei ruşi fugiţi în anii ‘20 la Paris: Berdiaev, Şestov
şi Merejkovski. scriitoarea are curajul tematic, curajul moral şi
curajul intelectual de a pune alături doi giganţi ieşiţi din două cul-
turi total diferite, antagonice chiar: cultura rusă şi cea
austriaco- germană. două spirite ieşite din medii culturale etnice
total diferite. aura descoperă că dostoievski şi nietzsche au câteva
intuiţii tematice identice şi este teribil de original acest lucru. (…)

dincolo de temele mari – amoralitatea, viul, suferinţa –
aura se apropie de ceea ce îi leagă pe cei doi monştri: dostoievski
şi nietzsche. este, într- adevăr, un pariu să îi pui alături pe
aceşti doi uriaşi, care şi azi, mai ales pentru români, dar şi pen-
tru francezi, rămân cvasinecunoscuţi, pentru că aproape un secol
şi franţa şi românia au stat puţin cu umărul spre nietzsche şi
spre dostoievski. repet, sigur că se ştiu multe, se ştiau… dar
nimeni n- a îndrăznit să aprofundeze în special tema amoralită-
ţii. Pentru că lumea lui dostoievski părea o lume dezmăţată, o
lume bezmetică, o lume care contrazice rigoarea clasicistă
româno- franceză. 
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„Moartea face parte 
din existenţa noastră”

Eugen Simion: apropó de dumnezeu: eşti
credincios (credincios- credincios)? n- am uitat că eşti
fiu de preot din maramureş, dar mai ştiu că nu tot-
deauna credincioşenia se moşteneşte. vorbeşte- mi, te
rog, de această relaţie ce mi se pare esenţială pentru
un creator. le- am pus aceeaşi întrebare şi lui augus-
tin Buzura, şi lui virgil tănase, doi prozatori care ne
sunt prieteni. unul dintre ei are, ca şi tine, rădăcini
în maramureş (Buzura). aşadar: eşti un spirit reli-
gios sau un credincios necredincios (tăgăduitor, osci-
lant, căutător, cârtitor), cum sunt de regulă
intelecualii? l- ai citit, desigur, pe Cioran – alt arde-
lean – şi ştii ce scrie el în lacrimi şi sfinţi despre
acest subiect. Şi el este fiu de preot.

Nicolae Breban: nu ştiu dacă sunt credincios
sau nu! termenul este, de altfel, trebuie să accepţi,
teribil de confuz. da, sunt fiu, nepot şi stră-stră-ne -
pot de preoţi nord- ardeleni, inşi ce l- au asistat, învă-
ţat şi ajutat cu slabele lor mijloace pe bietul ţăran
de- a lungul lungilor decenii şi secole de neînţelegere
şi umilinţă socială. acel „valah puturos al imperiu-
lui” ai cărei fii nu aveau dreptul să ocupe funcţii
importante administrative sau politice, buni doar de
a da birul şi de servi drept cătană la împăratul.
această filiaţie de care sunt mândru nu m- a făcut, în
copilărie sau tinereţe, să devin credincios, în sensul
adânc şi adevărat al termenului, dar am avut noro-
cul, în slujbele oficiate în catedralele greco- catolice
de către clerici, doctori de strasbourg, Paris sau
roma, să aud fraze, idei şi confesiuni ale unor
părinţi ai Bisericii, de la sfântul augustin, la sfân-
tul ion al crucii, sau ignaţiu de loyola cu ale sale
exerciţii spirituale şi să asist, copil fermecat cum
eram de tot ce ţintea şi sugera o ieşire din contin-
gent. Mai ales ritualul mă fascina, cel al credinţei,
dar şi al existenţei, cealaltă, cea spirituală şi dedusă,
cu aluzie, se înţelege, la marele vostru poet, al mun-
tenilor, ion Barbu.

întrebarea despre credinţa cuiva, a unui om
public, mai ales, este, ai să convii, eugen, una dintre
cele mai intime şi ea se aseamănă, în gradul ei ridi-
cat de risc, cu cea despre spaima de moarte. despre
ea, doamna care ne aşteaptă undeva la nemţi, cum
o vedem şi la dürer, într- o gravură ce i- a impresio-

nat enorm pe dostoievski şi pe nietzsche, ea este un
el, un bărbat! – am îndrăznit un voluminos eseu, în
care i- am făcut un susţinut elogiu. în şcoala maes-
trului meu nietzsche care, la sfârşitul secolului al
xix- lea, face insistent elogiul existenţei, cea de aici,
or, Moartea face parte din ea, din existenţa noastră
fizică şi mentală. o componentă esenţială, deoarece,
credeam eu în eseul amintit, cam pe la mijlocul vie-
ţii, când la mulţi se instalează rutina şi plictisul ce
ne atrofiază întreaga senzaţie acută a viului, ea,
apare şi ne redă, cu o dărnicie pe care puţini o înţe-
leg, emoţia indescriptibilă a existenţei. Prin frica,
spaima de ea, se înţelege, prin darul inexprimabil al
unicităţii şi al spectaculosului fără margini al exis-
tenţei noastre. uneori până la limitele unui ciudat
tip, formă de nebunie, de care s- au făcut vinovaţi, nu
puţine spirite creatoare de înalt nivel din multe arte
şi ştiinţe.

Ştiu, după năravul meu epic m- am depărtat de
întrebare şi am profitat de temă ca să spun altceva.
ce mă interesează cu adevărat, ceea ce vreau să
ascund sau, mai ştii, să aflu eu însumi. o spun de
altfel prin eroii mei în câteva texte, eu aflu după ceea
ce scriu sau descriu, după ceea ce am pretenţia că
ştiu, ca orice scriitor onorabil, consacrat, dându- i
dreptate lui croce care ne învaţă că expresia nu pre-
găteşte şi nu formează ideea, ci o premerge. am scris
aproape totdeauna, în momentele esenţiale ale
structurilor mele epice şi tipologice ca să aflu eu
însumi rezolvarea sau misterul unei situaţii sau a
unui personaj, sufocant pentru mulţi, în sensul ati-
picităţii sale extreme. sau, mai ştii, aceasta se află
în ordinea lucrurilor şi se pare că puţini lectori, nu
mulţi critici din sumedenia ce m- a însoţit de- a lungul
existenţei mele publice, auctoriale, au trăit acelaşi
fenomen. aceeaşi stare, convin, ce pare a se opune
francamente logicii curente, modului nostru cotidian
de a gândi şi rezolva multe probleme. Şi atunci, logic,
cei care nu m- au înţeles, m- au umplut, autorul care
sunt, firesc, de ironii, nu rareori de sarcasm, iar când
de partea lor se afla şi puterea, discreţionară, comu-
nistă, eşecul textelor mele părea asigurat. dar,
atunci ca şi acum, o ciudată putere, o extrem de inte-
resantă răsucire a împrejurărilor a făcut ca aproape
de fiecare dată să apară un val care să- mi salveze şi
să recupereze, în sens valoric, ciudatele mele con-
strucţii şi viziuni epice şi asta, dacă vrei, se poate
numi noroc, un termen ce apare la sfârşitul chestio-

narului tău. se va întâmpla asta şi după ce nu voi
mai fi, ca prezenţă fizică? Mister, marea vamă a
creatorilor, vorbesc de cei care scriu nu numai pen-
tru normele, modele curente, imediate, dar şi afron-
tând timpul şi încercând să se apropie cât mai mult
nu numai de societatea şi de stereotipiile ce le stau
sub ochi, dar şi de ceea ce numim istorie, Morală,
credinţă şi mai ales de ceea ce numim fiinţă. Poate
şi de ceea ce îndeobşte se numeşte adevăr, deşi aici,
ştim, discuţia este infinită; dar, pentru a fi scurt, în
cazul conceptului de adevăr, eu sunt un ferm plato-
nician. cred în separaţia indiscutabilă între adevă-
rul etern, imuabil, ce se află în afara contingentului,
în acel topos uranoi şi cel proiectat şi iluzoriu, reflec-
tat pe pereţii peşterii umane, sociale, psihologice,
mundane. un idealist înrăit, un ucenic mă definesc
ce mai, de la Parmenide, eleatul, până la nietzsche
şi maestrul său (ca şi al lui titu Maiorescu şi emi-
nescu!), schopenhauer.

„Revizuirea este o diversiune 
politico- culturală”

acum, după ce ne- am lămurit care sunt legătu-
rile tale cu dumnezeu, să trecem la lucruri mai
lumeşti. Să începem, de pildă, cu lumea literară
românească de azi. Cum ţi se pare? am sentimentul
că nu te rasfaţă… nici pe tine, dar nici pe alţii, de la
G. Călinescu şi arghezi până la preda, nichita Stă-
nescu, Sorescu, victime, după 1990, ale procesului de
revizuire morală şi estetică. nu- mi amintesc prea
bine, te- au revizuit bine procurorii morali şi pe tine?
te- au luat la refec, te- au tocat mărunt şi cu nesaţiu
colegial? Cât de corecte au fost şi sunt aceste revizuiri
(inevitabile după o schimbare de regim politic) şi cât
de binefăcătoare sunt ele pentru viaţa literară? Ce
zici despre tenorii, procurorii acestui proces care,
după părerea mea, mai mult a încurcat decât a des-
curcat lucrurile? nu ai impresia că revizioniştii
noştri caută nod în papură în biografia marilor scrii-
tori şi, în loc de o justă revizuire critică – aşa cum
preconiza, pe drept, e. lovinescu – ne- am trezit că de
două decenii şi ceva nu facem decât să ne batem ca
orbii şi să ne urmărim ca vardiştii cu infractorii?

la începutul acestei, sau al acestor, campanii
de aşa- zisă revizuire, am rămas uimit, neînţelegând
prea bine, apoi m- au iritat şi, în sfârşit, le dau
nepăsător la o parte ca să- mi pot vedea de ale mele.
e o diversiune politico- culturală, dusă, adesea, cu
armele murdare ale politicii de la noi, mai grav e fap-
tul că mai tinerele generaţii n- o să înţeleagă mare
lucru. răul s- a făcut imediat după revoluţie cu
manevrarea grosolană a manualelor şcolare, fapt ce
ne- a amintit, nouă, veteranilor literaturii, de tezele
provizorii ale anului 1948, an cu care a început de
fapt stalinismul, distrugerea şi calomnierea valorilor
şi tradiţiei româneşti şi instalarea securităţii în locul
justiţiei.

încă o dată, noi, cei care am luptat pentru con-
tinuitatea literaturii moderne şi a numelor nobile ce
au ilustrat- o cred că va trebui să ne continuăm, încă
o dată, în libertate socială, de data aceasta, misia.
cine ar fi crezut, dragă eugen simion, că libertatea
se va abate asupra noastră, a neamului şi a şcolii
româneşti ca un taifun, ca o tornadă, creând o zăpă-
ceală gravă în populaţie care începe să- şi piardă
încrederea în armele democraţiei şi confuzie în min-
tea celor tineri. sau în a celor mai slabi de înger,
amăgiţi, cum se întâmplă de mode şi criterii aduse
din altă parte, înţelegând prost sau oportunistic
aşa- zisa revizuire a valorilor. nu cumva, apropó de
vechile clişee, din aceştia se va recolta încă odată o
triumfătoare, brilianta generaţie pierdută?! dumne-
zeu cu ei!

dacă am ajuns la acest subiect, te întreb: cum
judeci cazurile Caraion şi doinaş?, doi poeţi impor-
tanţi. dar pe acela al lui noica, inculpat şi el, am
remarcat, în ultima vreme? Chiar Gabriel andreescu
– care a analizat cu o uluitoare meticulozitate aceste
cazuri şi a scris o carte remarcabilă – chiar el, zic,
judecă aspru poziţia lui noica în regimul comunist.
nu m- a convins în această situaţie. m- a convins în
alte cazuri…

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

n Eugen Simion în dialog cu Nicolae Breban

nicolAe BreBAn şi eugen simion
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în legătură cu manipularea arhivelor securită-
ţii de care vorbeşti, mă bucură ca şi pe tine cartea lui
gabriel andreescu, spirit lucid, occidental, critic,
extrem obiectiv şi din afara lumii literare, care s- ar
părea că şi- a cam pierdut busola, singurul de altfel
informat in extenso şi petrecând sute de ore cu dosa-
rele securităţii, din pletora de inşi care s- au repezit
precum ulii asupra unor nume care au salvat, da, zic
bine, au salvat, creând operă durabilă, memoria cul-
turii şi a tradiţiei româneşti – un noica, adrian
Marino, doinaş. o altă diversiune, sprijinită ani la
rând de unii dintre colegii noştri, foşti amici, care
s- au aflat în conducerea acestui cnsas extrem de
dubios, ca să nu spun mai mult. o ilustrare, încă o
dată, dacă vrei, a mioriţei, baladă la care tu ţii, ca şi
mine, în care cei doi baci români pun la cale, pe şop-
tite şi mârşav, omorul blândului vrâncean. în baladă
e vorba de concupiscenţă, în vremea noastră aceeaşi
faptă şi intenţie vine, mai probabil, din străfunduri
joase, înecate în invidie, oportunism şi sterilitate
creatoare. deşi m- au lovit şi pe mine, ca şi pe alţi,
câţiva buni scriitori contemporani, eu arunc peste
umeri ticăloşia ce frizează în fapt ridicolul şi nepu-
tinţa, aşa cum am făcut şi când partidul comunist şi
ziarele sale în frunte cu scânteia mi- au atacat roma-
nul Bunavestire, un dar pe care l- am făcut acestei
culturi, cu puterile câte mi s- au dat.

trăim cumva un nou, viguros proletcultism,
sub influenţa corectitudinii politice de tip american?
eu în orice caz n- am să cad în deriziunea nu puţinor
care se tem deja de lucruri mai grave, cum ar fi dez-
membrarea statului naţional şi de înecarea identită-
ţii, a limbii şi a istoriei noastre în uriaşul cazan al
intereselor financiare supra- continentale. Şi pentru
acest lucru, în ultimele mele texte eu ating problema
încă neelucidată până la capăt de un drăghicescu,
rădulescu- Motru, iorga, Blaga sau călinescu, a spe-
cificului şi a identităţii noastre. Mai român ca nicio-
dată şi mândru de a fi, ca să răspund la chestiunea
ta în legătură cu sângele meu german.

Întrebarea ce urmează vine de la sine: cum ai
primit şi cum judeci azi imputările ce ţi- au fost aduse
de confraţi? unii te- au apărat şi te apără (mă număr
printre ei), alţii te atacă pe faţă sau la pe colţuri…

Cum ai trecut şi cum treci, în continuare, prin ceaţa
lată şi deasă a acestor interminabile polemici, hărţu-
ieli, supoziţii?… Să fie această gâlceavă continuă
blestemul ce ne urmăreşte?

imputările ce- mi vin de la confraţi? cu interes
şi nu rareori cu amuzament. cei care- mi fac critici se
leagă se pare mai mult de stereotipurile şi mărunte-
le manii ale omului şi mai puţin, vai, foarte puţin, de
o analiză cât de cât pertinentă şi nuanţată, chiar şi
critică a textelor mele. convin, ele sunt aluvionare şi
trebuie să- mi cer etern scuze pentru hărnicie, cultu-
ră, orizontul extins asupra câtorva mari culturi euro-
pene, ca şi cultul asiduu al maeştrilor acestora, unii,
neînţeleşi în profunzime nici la ei acasă, cum a fost
cazul dostoievski şi nietzsche.

Mă amuză când sunt asaltat din multe părţi de
mici, mărunte manii, cum ar fi aşa- zisa mea megalo-
manie – ce ar trebui să fie vanitatea care- l însoţeşte
pe cel care vrea să fie şi să pară mai mult decât este!
– sau de supărătorul mei tic de a nu accepta vreo
întrerupere în discursul meu, în fraza mea. e adevă-
rat, aici sunt german, înţeleg să- mi duc fraza, care
uneori e o scurtă demonstraţie sau susţinere ideati-
că, cu argumente şi exemple intuitive şi fac eforturi,
de ani de zile, să- i las şi pe cei din faţa mea să- şi
ducă frazele la bun sfârşit. dacă au ceva de spus. ţii
minte, în tinereţea noastră, dacă cineva voia să te
desfiinţeze, îţi arunca un nimicitor: dumneata nu ai
nimic de spus! dar, ce ciudat, de ce se confundă
omul, viu şi vorbăreţ, cu opera sa scrisă, de ce i se
impută omului o meteahnă, cu aerul că ea se aplică
şi operei? de la o vreme am aflat că şi unii stimabili
colegi, când mă atacă, cum au făcut- o de curând doi
preopinenţi, o fac pe sub mână ca să zic aşa; doi foşti
amici, sub cupola ateneului român, scuzându- se că
ei nu- mi copleşesc de fapt opera mea cu fel de fel de
insanităţi şi semi- calomnii, adesea grosolane, ci doar
persoana! oare nu cumva o fac pentru că nu le dă
mâna să se atingă de textele mele, unde le- ar trebui
o altă cunoaştere literară, mai largă, mai profundă,
o altă putere de analiză, o cu totul altă radicalitate
ce ar ţine de o minimă demnitate umană?! dumne-
zeu şi cu aceştia!

„Generaţia noastră – 
o amplă mişcare
naţională”

de ce românii nu se înţeleg
între ei? de ce confraţii noştri
(unii dintre ei) consideră că spiri-
tul naţional este un concept ana-
cronic şi că a vorbi azi de el, în
plin europeism, reprezintă o
expresie a conservatorismului, o
fugă din postmodernitate, o dova-
dă de reacţionarism ideologic şi
moral?! Când, după 1990, am
încercat să apăr ideea de autono-
mie a esteticului (pe urmele lui
maiorescu şi e. lovinescu), am
fost insultat şi marginalizat. În
locul autonomiei esteticului,
monica lovinescu a propus
conceptul de est- estetică necesar,
după ea, într- o epocă de tranziţie.
Ce părere ai despre aceste schim-
bări de optică şi de concepte?

cu o variantă a autonomiei
esteticului noi am luptat, arun-
când totul în joc, generaţia noas-
tră, care a fost, în fapt, o amplă
mişcare naţională, dezorientând
politicul şi a creat, sunt convins,
un curent puternic de cultură,
dar şi de ideaţie, prinzând câteva
promoţii de scriitori şi o multitu-
dine de opere şi de personalităţi
ce vor rămâne, sunt convins,
neegalate nici pe departe şi azi,
după decenii şi în deplină liberta-
te socială. dar o anume, aş zice,
eternă autonomie a esteticului,
adică un refuz ferm al ingerinţei
oricărei morale în opera de crea-

ţie, literară, artistică şi chiar ştiinţifică îmi rămâne
un reper, un criteriu inflexibil în faţa nu importă
căror presiuni politice sau mode, ca şi în faţa altor şi
atâtor mentalităţi, mai mult- sau mai puţin opresive,
care se abat asupra noastră, a creatorilor reali, din
varii orizonturi sau din profundul nebulos al firii
umane. 

„de te- ating, să feri în laturi,
de hulesc, să taci din gură;
ce mai vrei cu- a- tale sfaturi,
de cunoşti a lor măsură?”
ai reputaţia unui om dificil, nicolae Breban.

Spune- mi, cât de dificil eşti? Ce crezi despre
prietenie? Barthes scrie undeva că i- au reuşit, în
viaţă, mai bine prieteniile decât ideile? ţie ce ţi- a reu-
şit mai mult? Cum vezi şi cum judeci, la 80 de ani,
destinul tău scriitoricesc şi existenţial? Că toţi dorim,
cum zice malraux, parafrazându- l pe rabelais, să
dăm existenţei noastre un destin. Sau, mai exact, să
facem din ea un destin şi din experienţă o conştiin-
ţă… Cum vezi, din interior, aceste determinări în
care intră, vrem, nu vrem, şi noţiunea de nenoroc?
nenorocul nostru de care vorbesc, cu obstinaţie,
memorialiştii noştri, de la miron Costin la Cioran.
Cum stai cu aceste fatalităţi metafizice?

de amicitia… mă întrebi? vaste sujet! da, con-
tinui să cred în prietenia bărbătească, moştenită,
pare- mi- se de la greci, din epoca loc tragică cum ar
spune nietzsche. dar, în ce mă priveşte,
molipsindu- mă în tinereţile mele studioase, înecat în
cărţi şi de la nemţii romantici, poeţi, prozatori, filo-
sofi şi muzicanţi de geniu, creând după anticii greci
poate cea mai mare şcoală de gândire şi de creaţie
post- renascentistă. Prietenia m- a şi salvat, în anii
labirintici şi cam dezorientaţi ai deceniului al treilea
al existenţei mele, când credeam şi nu credeam, spe-
riat şi aproape zăpăcit eu însumi de impetuozitatea
orgolioasă a temelor şi modelelor ce mi le propu-
neam. Prietenia oarecum salvatoare cu cei câţiva
excelenţi poeţi ce m- au primit atunci în intimitatea
ideilor şi pasiunilor lor, un florin Mugur, cezar Bal-
tag sau nichita stănescu. dar, moralistul care am
devenit vrând- nevrând, uzând cam prea insistent de
recuzita amplă a instrumentarului marii proze, tre-
buie să constat că de prietenie, cu marile şi indiscu-
tabilele ei atuuri, se leagă şi trădarea. clipa teribilă,
ceasul sau anul când un prieten te părăseşte şi
rareori o face discret; adeseori, bietul de el se împie-
dică în bandajele invizibile şi scrâşninde ale resenti-
mentului şi, pentru că o adâncă insatisfacţie sau
furie existenţială îl atinge, el îşi varsă năduful… o,
nu, nu pe tine, ci pe umbra ta şi a legăturii pe care
aţi avut- o, încercând dacă nu să o distrugă, s- o
maculeze. aproape re- inventându- te, atârnând de
umbra ta brelocul nu puţinor bănuieli murdare şi
pofte, altă dată, nemărturisite. Şi, pentru prima
oară în istoria frăţiei voastre splendide, privindu- te
nu în faţă şi în ochi, ci prin gaura cheii! Şi vrând săr-
manul să te coboare în ochii celorlalţi şi ai timpului,
coboară el însuşi, cam de- a- ndăratelea şi niţeluş
bezmetic, uitând uneori să- şi şteargă de la gură un
fel de zeamă roz- bombon, fals sângerândă, a nepu-
tinţei sale momentane şi acaparatoare sau, mai ştii,
efect al unei invidii ciudate. sau al unei revolte
morale, zice el. Poate singura revoltă a propriei sale
existenţe.

oricum, te asigur, nu voi cădea în capcana nu
ştiu cărui moralist francez care ne avertiza să întâm-
pinăm cu o anume prudenţă orice fel de prietenie, ea
putând cu uşurinţă ascunde un viitor inamic. nu,
vitalitatea mea, puţin cam debordantă, conced, se
exprimă, cu siguranţă şi într- o anume naivitate toni-
că ce aşteaptă încă şi e cu siguranţă pregătită să
întâmpine un viitor prieten sau, ceea ce e mai dificil,
să susţină, să întreţină flacăra unei rare prietenii
existente şi care durează. în ciuda timpului şi aş
zice, nu rareori, în ciuda noastră.

„Ce ne lipseşte azi? 
Ştiu eu, poate îndrăzneala!”

Scopul ei este să afle lumea cine suntem în rea-
litate şi ce să aştepte, dacă mai au răbdare să aştep-
te, de la noi, generaţia ’60. dacă nu, vorba cunoscutei
anecdote, nu… aşadar: te- am auzit de multe ori vor-
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bind şi ai scris, tot de multe ori, despre rădăcina ta
nemţească. Cu insistenţă chiar, cu orgoliu (a nu se
confunda orgoliul cu vanitatea), cu o notă polemică,
dacă pot zice. parcă vrei să te detaşezi de miticii
valahi care, ştim din I.l. Caragiale, vorbesc mult,
trăncănesc, sunt oameni de vorbe, le place să petrea-
că şi să nu facă nimic. Cel puţin aceasta este optica
unora (mulţi transilvăneni) despre mitică, valahul,
care – trebuie să spun – mie îmi place şi, nu vreau
pentru ca să zic, găsesc că este nedreptăţit, mă înţe-
legi… te chestionez, dar, acum, la sfârşit, pe tine,
mare prozator român, ce crezi despre românitatea
din care, totuşi, faci parte (dovadă este că scrii în
limba română şi, după cum bine ştii, literatura este
o creaţie a limbii!) şi ce şanse dai naţiei noastre în
istorie şi, evident, în cultura europeană? unii colegi
de- ai noştri sugerează că este mai bine să ne mutăm
în altă limbă. după ei, româna închide, nu deschide
spiritul. Când scriu aceste rânduri te afli la paris.
Cum se vede de acolo această dilemă a scriitorului
român internaţionalist, globalist enragé, dornic de
recunoaşterea umanităţii, complexat – vizibil – de
condiţia lui de român? la mulţi ani, nicolae Breban!

Şansa pe care o dau culturii noastre naţionale?
enormă. splendidă, iscată din matricea unui popor
clocotind de energia atâtor etnii care- l compun, sub
hlamida unui singur idiom, unul din cele mai vechi
şi mai nobile ale continentului. dar şi animat, sunt
convins. de dreptatea sa, cea de fiinţă şi de istorie.
nu, nu vrem să ne răzbunăm de uluitoarele umilinţe
şi nedreptăţi pe care le- au suferit antecesorii noştri
din toate cele trei sau patru mari provincii româ-
neşti, includem şi Basarabia, aici, se înţelege, ţara
lui Ştefan! nu, noi, împreună cu heraldul nostru,
poetul naţional Mihai eminescu, să- i fie numele
alduit, binecuvântat, cum zicem noi nord- ardelenii,
noi vrem să fim în sfârşit împreună şi respectaţi în
rând cu naţiile europene. să împlinim cu adevărat şi
plenar, harnici şi mândri ceea ce am năzuit prin
secole şi prin gura atâtor cărturari, unii mari boieri
şi nu puţini visători. ca şi a atâtor ţărani, demni şi
lucizi moşneni sau răzeşi ce au ridicat şi apărat ceea
ce s- a numit la începutul secolului trecut satul româ-
nesc, pe care un goga, nichifor crainic sau Blaga
l- au sanctificat aproape. 

da, să ne mutăm, cum ar fi zis iubitul nostru
nichita, dar în limba noastră latină, viguros ţără-
nească şi veche cum o vedem la arghezi, melancolică
şi misterioasă la Blaga, tristă şi nobilă la eminescu,

sunând ca o muzică de- o ciudată monotonie şi caden-
ţă nesfârşită ca la Bacovia. să ne mutăm la modul
desăvârşit, adică pătrunzând cu pricepere şi cu sfia-
lă în interstiţiile adânci, în cutele de geniu ale
neamului nostru şi ale firii sale, un neam atât de
răbdător şi de iluminat prin timp, apt deci de o răb-
dare iluminată pe care mulţi nepricepuţi şi pripiţi
s- au grăbit s- o taxeze drept o deriziune; sau chiar o
laşitate. dar din pasivitate sau din laşitate nu se va
naşte nicicând un popor lucid de sine, apt de creaţia
cea mai înaltă în istorie, arte şi ştiinţe.

ce ne lipseşte azi? Ştiu eu, poate îndrăzneala!
o anume violenţă pe care psihologul drăghicescu
crede că am cam pierdut- o din armele luptătorului
roman, adică cutezanţa şi tenacitatea de a ne apăra
fruntariile. locul pe care vieţuim de milenii. să fim
deci deplin conservatori cu ce am primit, cu ce am
moştenit şi necruţători în aceasta! iar dacă vrem să
fim expansionişti cum au fost imperiile care ne- au
lins teritoriile şi care ne- au năpădit nu arareori şi
până nu demult, s- o facem prin spirit. Prin creaţie
culturală, neuitând că limba noastră, cea pe care se
sprijină memoria strămoşilor noştri, dar şi primele
sunete ale eternei noastre copilării, limba română va
fi scutul şi semnul biruinţei. Şi nu alta!

Paris, 1 februarie, 2014 

*
Eugen Simion: discuţia noastră se opreşte,

deocamdată, aici. sper s- o putem relua într- o zi.
ţi- am pus câteva întrebări şi am multe, altele, să- ţi
pun despre romanul românesc, despre noile genera-
ţii de scriitori, despre conflictul dintre bătrâni şi
tineri, în fine, sunt atâtea subiecte care agită viaţa
unor scriitori care, iată, ating o vârstă venerabilă…
cioran scrie undeva că bătrâneţea este o ruşine şi, în
stilul lui, insultă nenorocul de a se naşte. Şi, în
această logică a eşecului, consideră că scrisul este o
sinucidere amânată. Paradoxul este că moralistul
cioran şi- a amânat de atâtea ori moartea voluntară,
încât a reuşit să scrie peste 3000 de pagini în limba
română şi zece cărţi în limba pe care a adoptat- o în
1947 (franceza). nu mai pun la socoteală corespon-
denţa lui care este enormă şi, de multe ori, esenţială
pentru moralismul său filosofic. cioran este un mare
epistolier. un strălucit epistolier (vocaţia spiritelor
singuratice). să observăm că nihilismul şi solitudi-

nea se dovedesc a fi, în cazul cioran, foarte producti-
ve…

îi reproşează prietenului său, Mircea eliade, că
scrie prea mult şi are un spirit enciclopedic ceea ce
înseamnă că are superstiţia amplitudinii. observăm,
azi, că nici cioran, care are superstiţia conciziei, n- a
stat degeaba… amintesc de cazul lui pentru că, mai
înainte, ai vorbit de ambiţia ta de a face o operă şi de
faptul că nu ai reveria capodoperei (reveria spiritelor
sterile). accept ideea că un prozator trebuie să- şi
ducă la capăt opera. ceea ce nu înseamnă că el nu
poate să lase în urma lui o capodoperă sau chiar mai
multe. dar, încă o dată, sunt de partea ta atunci
când spui că rostul pe lume al unui bun prozator este
să- şi urmărească tema şi să- şi impună ideile epice.
astfel spus, un prozator trebuie să tindă să creeze o
ţară imaginară (o lume şi o tipologie specifică) al
cărei proprietar unic este. nu- ţi plac sau, mă rog,
nu- i urmezi pe fragmentarişti, pe autorii de schiţe,
momente etc. aici ne despărţim… într- o literatură,
nuveliştii, fragmentariştii, povestitorii, au locul şi
rolul lor. Şi, desigur, farmecul lor care nu poate fi
măsurat cu acela al romancierului… fiecare cu
darurile lui… când îi citesc povestirile lui cehov nu
mă gândesc la dostoievski, iar când citesc moartea
lui Ivan Ilici (o capodoperă!) n- o compar nici un
moment cu război şi pace… să cădem de acord,
împreună cu Voltaire, că orice gen literar este bun
afară de cel plicticos… Printre genurile literare
includ şi genul diaristic fără să- i dau însă dreptate
lui eugen ionescu care, prin anii ’30, zicea că jurna-
lul intim poate înlocui romanul şi că, în genere, este
superior romanului sau oricărui alt gen literar.

revin la generaţia ’60 (generaţia noastră) care
s- a rărit considerabil şi este considerată de unii con-
temporani o generaţie expirată. s- au făcut liste în
acest sens. am scris, îmi amintesc, mai demult un
articol despre acest subiect cu titlul următor: pleacă
dinozaurii, sosesc tinerii rinoceri, cu ideea că, dacă
sunt alungaţi, exterminaţi, dinozaurii şi, în locul lor,
apar, năvalnic şi răzbunători rinocerii, jungla vieţii
literare nu va deveni, fatal, mai atractivă. nu ştiu ce
efect a avut intervenţia mea, dar ideea că trebuie
alungaţi de pe scena culturii bătrânii, pentru că sunt
bătrâni, mi se pare şi azi cu totul primitivă, ca să nu
spun altfel… Şi chiar dacă n- au trecut la purificarea
biologică, mai tinerii noştri confraţi (mă gândesc la
optzecişti) s- au năpustit pe generaţia ’60… Şi nu
numai ei. nichita stănescu şi Marin sorescu – ca să
mă refer numai la ei – le barează calea spre glorie.
din fericire, opera lor rezistă. Mă bucur că nu ţi- ai
pierdut speranţa şi nu intri în corul celor care cred
că literatura română nu are nici o şansă, decât aceea
de a- şi plânge nefericirea, complexele, resentimente-
le, marginalitatea etc… cred şi eu, ca şi tine, că lite-
ratura poate fi, în continuare, capabilă de surprize.
ideea că nu suntem cunoscuţi în lume – şi, dacă nu
suntem cunoscuţi, trebuie ori să ne sinucidem, ori să
încetăm să scriem în limba română – este inutilă şi
oţioasă. ea exprimă un complex pe care nu- l găsim la
marii scriitori. cioran, care neagă orice există şi se
plânge mereu de fanatismul valah şi de neantul
valah din motive metafizice, laudă, cum ştii, limba
română… Biblia şi shakespeare, zice el, sună bine în
această limbă de ciobani şi de călugări… 

cum vezi, nicolae Breban, trăim printre feno-
mene. spor la lucru! scriitura nu- i numai o sinucide-
re amânată, poate fi şi o bucurie a spiritului… când
este substanţială, poate fi expresia forţei spirituale a
unei naţiuni. cred cu tărie că literatura română va
exista cât timp va exista limba română şi un scriitor
îşi poate da măsura talentului (inclusiv măsura şi
profunzimea universalităţii sale) în această limbă.
cât despre românia, pe care scepticii autohtoni o
cred falimentară, le- aş răspunde cu vorbele lui Vic-
tor hugo despre franţa: de este să dispară, ea trebu-
ie să dispară precum zeii, prin transfigurare. Şi tot
cu vorbele lui Victor hugo, adaptate la circumstanţe-
le şi necazurile timpului nostru: viitorul româniei
nu poate fi decât europa. o europă, bineînţeles, a
limbilor, culturilor, naţiunilor.

15 februarie 2014, Bucureşti

n. BreBAn, ioAn groşAn, ion mureşAn şi ştefAn BorBely

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/



există, în viaţa scriitorilor, momente de
criză; e un truism, dar poate mai subtilă
este constatarea că doar marii scriitori
resimt până în celule această dramatică

experienţă şi sunt capabili să o transforme în una crea-
tivă. ei bine, da, uneori poate ieşi mare literatură toc-
mai din consemnarea tăioasă, neiertătoare a acestei
derute. fie că se schimbă registrul, fie că se caută
forme noi de exprimare – în cazurile fericite blocajele
creative deschid o breşă către altceva, îndeamnă la
experimentalism. este şi cazul lui emil Brumaru.
corespondenţa sa, din care o parte este adunată în
volumul iii de opere, intitulat Cerşetorul de cafea, este
chiar sindromul unei crize. când poezia nu îl mai vizi-
tează, autorul se consolează redactând scrisori lirice ori
sarcastice, jucăuşe sau triste, toate purtând, de fapt,
marca inconfundabilă a poeziei sale. este vorba nu doar
de nevoia de a- şi împărţi singurătatea cu scriitori şi cri-
tici (tot aia) pe care îi simte apropiaţi ca sensibilitate
(lucian raicu, leonid dimov, radu Petrescu, Şerban
foarţă, ilie constantin, alex. Ştefănescu, florin
Mugur), ci mai ales de un exerciţiu de autodisciplinare.
Pentru că emil Brumaru scrie zilnic, impunându- şi un
ritm care, măcar, îi dă iluzia că nu e totul pierdut şi
care îl ţine în formă. 

Criza care naşte literatură

înregistrându- şi cu frecvenţă cotidiană dezamăgi-
rile, disperările, tristeţile, dar şi bucuriile (ale simţurilor,
în special), poetul se menţine, şi o ştie forte bine, în jurul
poeziei. o tatonează, îi dă târcoale, o adulmecă. Pe scurt,
caută să revină, inventariindu- şi nostalgiile, în preajma
stării aurorale, în care a trăit cocoloşit ca într- o copilărie
prelungită, într- un spaţiu al luminii pure (dolhasca). de
aceea se poate sesiza o diferenţă clară de tonalitate, de
vervă între epistolele expediate între 1968- 1972 lui leo-
nid dimov şi cele trimise, la sfârşitul anilor ’70 şi începu-
tul anilor ’80, când izgonirea din paradisul poeziei a avut
loc, lui lucian raicu sau florin Mugur. Primele sunt
voioase, ludice, tristeţile sunt vizibil înscenate; poetul
încă nu a debutat în volum, îşi numără atent apariţiile în
reviste, dar important este că scrie cu efervescenţă şi e
pe deplin edificat cu privire la valoarea poeziei sale. cele
de după expulzarea din dolhasca încep să alunece în
melancolie: scriitorul se refugiază în scrisorile către prie-
teni şi în lecturi – ambele cure nu mereu funcţionale
împotriva singurătăţii. de data aceasta, la zece ani dis-
tanţă faţă de primele epistole, emil Brumaru este un
poet consacrat, prizat de critică şi de confraţi, răsplătit
prin premii prestigioase, cu nu mai puţin de şase cărţi
tipărite într- un deceniu; şi totuşi se simte extrem de
singur într- un iaşi confiscat, parcă, cel puţin la nivelul
administrativ al culturii, de mediocri şi, mai ales, se
panichează la gândul că a dat tot ce era capabil să dea în
poezie. trăieşte, din această pricină, o stare de perma-
nentă încordare, după cum i se confesează lui lucian
raicu: „Brusc s- a instalat în mine un animal care roade,
roade, roade. ce dracu’ fac eu de- acum înainte? iar s- o
dau pe chin (şi bucurie), iar să mă aşez în mine ca- ntr- un
hăţiş, la pândă, şi să aştept zile, uneori săptămâni, cu
sufletul pe trăgaci, cuvântul care să- mi declanşeze poe-
zia?” nu e un simplu alint (deşi poetului nu îi este stră-
in un anumit aer copilăresc, de adolescent veşnic îmbuf-
nat şi greu de mulţumit), ci o obsesie pe care o rezolvă fie
compunând meticulos sonetele din Infernala comedie (o
metodă de a merge până la capătul meşteşugului poetic,
de a- şi testa capacitatea de a executa poeme pe teme
tabuizate, împotriva a tot ce tradiţia – lexicală şi nu
numai – a poeziei noastre acceptă), fie refugiindu- se în
scrisori: „Şi merg mai adânc: oare toată spuma asta de
scrisori nu- i din cauza fricii, groazei de a mă apuca şi- a
scrie o poezie? Poezie pe care, fiind proastă, m- aş chinui
atât de mult s- o repar, încât mi- ar mânca zile şi

săptămâni. Şi nici n- aş mai putea citi nimic! Şi acum,
încă mai adânc! nu frica, nu groaza, ci neputinţa, certi-
tudinea că nu mai pot scrie ceva care să- mi placă, că nu
mai am spaţiul necesar, mă determină să mă arunc cu
capu- n jos şi sufletul în sus în plicurile ce se cască zilnic
ca nişte prăpăstii ocrotitoare!” un lucru însă nu- mi
scapă: scriitorul, deşi nu se crede în graţiile muzelor, deşi
acuză lipsa de inspiraţie care s- a instalat de la o vreme,
ştie foarte bine că toate aceste scrisori către amicii lite-
rari sunt literatură adevărată, nu palide simulacre. dă
de înţeles în câteva rânduri acest lucru (îşi evaluează
chiar şi „predecesorii” epistolieri) şi, în consecinţă, le
redactează cu responsabilitatea şi atenţia de orfevru a
poetului care este. îşi respectă, altfel spus, blazonul. dar
îşi conservă şi tonusul.

Realitatea ca operă de artă 

cele mai multe dintre scrisorile lui emil Bruma-
ru sunt pagini inconfundabile, care poartă pecetea unui
stil inconfundabil. Poetul este unul de cele mai multe
ori închis precum iona în chit într- un univers domestic
care parcă- l strânge, dar îl şi linişteşte. deşi se plânge
adesea de rutină, are o plăcere adorabilă de a descrie
obiectele care îl înconjoară (am ezitat, dar nu o mai fac:
şi femeile admirate pe stradă sunt de
încadrat în această generoasă categorie).
cana din teracotă, cu buza groasă, din
care îşi savurează drogul de zi cu zi al
cafelei, pixul Parker dăruit de florin
Mugur, culoarea hârtiei pe care scrie, dar
şi porozitatea acesteia, rufele întinse la
uscat de gospodinele din blocul de peste
drum, acoperişurile verzi, turnurile
Mitropoliei, zgomotele cartierului, cutare
scară uitată în părăsire undeva pe aproa-
pe, siluetele narcotice ale femeilor, pulu-
laţia (mă rog, inflaţia) de sâni, de coapse
şi de fese strânse bezmetic în blugi –
sunt, toate, elemente ale unui univers
poetic adjudecat, care a devenit, încă de
la primele volume de poezii, marcă înre-
gistrată. recuzita nu este ieşită din
comun, e chiar banală, dar viziunea asu-
pra realităţii e una care îi conferă irizări
fabuloase. emil Brumaru vede, asemenea
lui swann al lui Proust, realitatea ca pe o
operă de artă. Multe dintre pasajele acestui epistolar
au valoare de ars poetica; nu ascund că, poate contami-
nat de plăcerea autorului de a decupa, aproape fără
comentarii, pasaje din cărţile care- l urmăresc, simt şi
eu tentaţia de a culege ceva din această „rouă a lectu-
rii”. uneori ai impresia că îşi explică poezia şi poate că
această impresie nu este hazardată: „e minunat să pri-
veşti o pietricică, un zid, un stâlp de lemn, un gard, cră-
păturile unui perete văruit, o pată de păcură căzută pe
suprafaţa unei mici bălţi, pe trotuar. sunt nesfârşite
bucurii (după cum sunt nesfârşite primejdii, vorba lui
M.h.s.). de ce nu le- am gusta, nu le- am consuma? de ce
ar trebui să fim mereu geniali, vizionari, poeţi majori,
profunzi? să fim aşa cum suntem. să ni se pară un dar
ceresc o ceapă frumoasă, ovală, ceapă de apă. să vină
apoi un critic şi să spună: elogiul banalului! Banal să fie
un dulap? Banal să fie mărarul? după cum nu am înţe-
les niciodată noţiunile abstracte, tot aşa cana, bulionul
etc. mi s- au părut fragede enigme, ceva parcă stătea
dincolo de ele. dar nu pricepeam ce. desfid pe oricine că
ştie să- mi spună ce- i o cratiţă.” e o descriere a propriei
formule poetice, de fapt. emil Brumaru sesizează, mai
subtil decât cei mai mulţi critici care s- au ocupat siste-
matic de poezia sa şi a întregii generaţii care a urmat
anilor ’60, această modificare de viziune, de poetică:
abstractismului, conceptualismului, nonfigurativului
care, sub influenţa lui nichita stănescu, domina discur-
sul liric al anilor ’60 (ca replică firească la realismul
socialist al poeziei anilor ’50, ca recuperarea directă,
ostentativă, a marilor teme) i- a luat treptat locul o poe-
zie a obiectelor îndelung contemplate şi decantate prin
descrierea poetică. una a realului chipurile banal, dar
în care se citesc, ca într- o hologramă, semnele unor sen-
suri adânci, ale lumii. alături de Mircea ivănescu şi
leonid dimov, emil Brumaru a fost un nume impor-
tant în această deschidere a poeziei româneşti către
zone ale concretului făcut să devină poetic prin
absorbirea sa într- un discurs perfect conştient de sine
însuşi. înainte de a profita de modelul poeziei america-
ne, optzeciştii au putut asimila o bună lecţie acasă. 

Emil Brumaru- critic literar

intuiţiile autorului privitoare la literatura care se
scrie sub ochii săi sunt cel mai adesea nu doar corecte,
ci chiar subtile. emil Brumaru are stofă de critic lite-

rar, el ţinteşte către sufletul operei, dă la o parte ceea
ce e în plus şi gustă miezul. din această cauză se şi
simte atât de legat de lucian raicu. Părintele lui
julien ospitalierul, al detectivului arthur şi, nu în
ultimul rând, al reparatei este nu doar un mare poet,
ci şi un mare cititor. unul care este foarte atent la
nuanţe, care acordă o importanţă aparte amănuntelor
şi dă, astfel, drept la viaţă reală personajelor şi lumilor
inventate de marii scriitori (în genere, cei care îl obse-
dează sunt dostoievski, cehov, gogol, turgheniev,
Proust, eminescu, Blecher). de aceea simte nevoia să le
ia în serios: literatura nu imită realul, ci îl instituie.
Personajele capătă stare civilă, în consecinţă au o viaţă
personală dincolo de litera scrisă a cărţii. Poetul se gân-
deşte la „viaţa” personajelor, scoţându- le din mediul lor
de hârtie (da, ştiu, roland Barthes!) şi mutându- le în
cel mai palpabil ambient. Procedând astfel, are tot
dreptul să se întrebe: „ce chiloţi o fi purtând nastasia
filippovna? oare între Vera, fiica lui lebedev, şi
Mîşkin n- a existat nimic? sunt indicii, stimate domn,
sunt indicii! ippolit se branla? tot ce- i posibil, febra
mică a tuberculoşilor dă o stare continuă de excitaţie şi
el, săracul, se pare c- a murit virgin, cu gândul la cracii
aglaiei! ce s- o fi întâmplat, exact, între rogojin şi nas-
tasia filippovna, înainte ca acesta s- o penetreze, sub

ţâţa stângă, cu cuţitul? s- au futut ei, sau
nu? esenţial de ştiut, vă asigur, absolut
esenţial!” nu e nimic ireverenţios în aces-
te dileme de cititor maniac, pentru care
personajele capătă carnalitate, iar drame-
le lor se mută din spaţiul neconvenţional
al ficţiunii în cel convenţional al vieţii de
zi cu zi. emil Brumaru citeşte literatura
cu aceiaşi ochi cu care contemplă realita-
tea. aş putea spune cu egală îndreptăţire,
fără să caut o simetrie facilă, că el citeşte
realitatea la fel cum vede literatura. 

scriitorul devenit cititor are viziu-
ne, e capabil de scenarii interpretative
extrem de inspirate. Memorabil este
modul în care rezolvă, de pildă, eterna
dilemă dostoievski sau tolstoi: „…orice
ar scrie, de la război şi pace la cea mai
scurtă povestioară de abecedar, simţi că
are timp, că nu se grăbeşte, că e încreză-
tor în ceea ce face gospodăreşte, pe
îndelete. nu acelaşi sentiment ţi- l dă dos-

toievski, ce pare mereu în criză de timp, nu- i ajunge
parcă, se grăbeşte, delirează în neputinţa de- a se stă-
pâni. Şi încă ceva: nu cred că dostoievski poate fi înţe-
les cu adevărat fără tolstoi. Şi nici invers! tolstoi şi
dostoievski sunt un autor cu două pseudonime. un
genial autor, incomparabil, unic, ce s- a jucat în două
maniere deosebite acoperind un fond comun.” tolstoi
este, într- adevăr, calm, clasic, echilibrat, apolinic,
orchestrând cu maximă atenţie orice scenă epică, pe
când dostoievski – un dionisiac, creând frenetic şi
împingând cazurile contorsionate până la ultimele con-
secinţe, săpând adânc în sufletul omenesc, precipitând,
adesea, după ce a atins punctul terminus, şi deznodă-
mântul romanelor sale. două atitudini complementare,
nicidecum disonante, aşa cum facil s- a tot susţinut. Pe
o astfel de idee s- ar putea scrie o bună carte (de nu s- o
fi scris).

Şi, în final, un adorabil personaj numit Pufnei

ajuns la finalul acestei cronici frustrate (pentru
că este imposibil să ţin cont de majoritatea observaţiilor
pe care mi le- am notat febril pe carte), îmi dau seama
că au rămas neconsemnate multe, foarte multe momen-
te de graţie. cele mai multe datorate lecturii, dar nu
numai. cititorul atent poate desprinde de aici şi un por-
tret inedit al autorului unor cunoscute poeme dezinhi-
bate. Poetul emil Brumaru, aparent, doar aparent
libertin este, la patruzeci de ani, un familist şomer,
aflat când în conflict adesea incitant cu soţia (care
azvârle, ca un personaj dostoievskian, un scaun pe
geam), când cu tatăl, ipohondru, care face piaţa, ba mai
şi găteşte, pentru care femeile sunt fantasme livreşti şi,
mai ales, un tată grijuliu, ataşat până la sufocare de
fiica sa. e vorba de un adorabil personaj numit Pufnei,
care, încă de pe vremea când frecventa oliţa, avea un
vizibil apetit livresc, testând cu naturaleţe dicteul auto-
mat sub forma unor aforisme greu de combătut:
„ghetele- s Budai- deleanu”. (cin’ să fie, cin’ să fie?)

una peste alta, prin această carte deloc imprevi-
zibilă, „cerşetorului de cafea” dă, aşa cum remarcă
într- o prefaţă extrem de rafinată şi specialistul numă-
rul unu în această problemă, livius ciocârlie, una din-
tre „marile corespondenţe” ale literaturii române. asta
pentru că emil Brumaru trăieşte literatura cu un patos
care nu are cum să nu cucerească orice cititor. r
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Bogdan Creţu
Scene din viaţa literaturii de Emil Brumaru

Tolstoi este, într- adevăr, calm, clasic,
echilibrat, apolinic, orchestrând cu

maximă atenţie orice scenă epică, pe
când Dostoievski – un dionisiac,

creând frenetic şi împingând cazurile
contorsionate până la ultimele

consecinţe, săpând adânc în sufletul
omenesc, precipitând, adesea, după ce

a atins punctul terminus, şi
deznodământul romanelor sale.

emil BrumAru
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Monografia lui sorin alexandrescu,
William faulkner (ed. pentru lite-
ratură universală, Bucureşti, 1969)
nu este decât pe jumătate sau chiar

mai puţin structuralistă, iar în latura aceasta propu-
ne un structuralism de un anume mod. i- aş spune
propriu românesc, adică deopotrivă simplificat, şi
atunci capătă şi caracter de aplicaţie, dar şi compli-
cat, iar atunci aplicaţia ajunge eludată ori blocată.
de altfel, s. alexandrescu a recunoscut că la data
aceea nu cunoştea pe deplin structuralismul, asimi-
lat şi dezasimilat pe parcurs. dedicată tatălui, car-
tea masivă ca text, este alcătuită din „pagini tardi-
ve”, târzii poate mai ales ori numai pentru dedicant,
monografistul fiind, e drept, şi el matur, avea 32 de
ani. în „expertiză”, paginile au fost luate, metodic, ca
premature. Monografie? studiu, notează autorul căr-
ţii (v. pp. 245, 460). studiul monografic are părţi
deliberat nestructuraliste, pagini tardive ca şi poate
chiar cu metodă, impuse desigur mai cu seamă de
condiţia tezei de doctorat, funcţia primară a lucrării.

o repede ochire de cuprins constată o exegeză
tangentă ori centrată la om şi operă, aceasta integral
circumscrisă şi nu doar în componentele ei exemplar
diferenţiate: ciclul „epopeic” yoknapatawpha, apoi
tot ce este în afara acestui ciclu. Vine la rând tipolo-
gia (extra)literară a civilizaţiilor şi a personajelor:
indianul, aristocratul, albul sărac, omul de afaceri,
negrul, yankeul, intelectualul şi metisul. urmează
dominanta existenţială şi estetică a tragicului,
arhaic, sacru şi profan, destinul, răul social, presiu-
nea libidoului; este inclus şi comicul în tragic. apare
şi demersul naratologic, redus conceptual, pionieris-
tic aplicat în istoria şi critica literară românească.
însă, totuşi, puţin îndepărtat aici de metoda impre-
sionismului, de care se înstrăinează mult numai sti-
listic, în nonfigurativ şi abstract. analiza specioasă
se exercită prin condiţia povestitorului: abordarea
prin observaţia directă, aproximare; relatarea prin
comunicare- comentariu, planuri precum subiec -
tiv- obiectiv, real şi fantastic, tehnica „fondu”, limba-
jul caracteristic. apoi prin povestire, termenul ele-
mentar fiind păstrat, organizată fie în simultaneita-
te, fie în succesiune. noi, insolite, „originale” sunt
într- adevăr, de regulă, riguros- fastidioasele anexe cu
tabele despre personaje, naraţiune, genealogia fami-
liei stupen şi harta ţinutului epic, în fine epico- liric,
yoknopatawupha.

în teorie de departe iar în analiză de aproape,
volumul atât de voluminos manipulează o informaţie
salutară, vastă şi diversă, asimilată comprehensiv,
dar fireşte nu cu totul ireproşabil. deşi cărţile în
comunism erau redactate cu grijă, aici există câteva
neglijenţe, mai ales în localizarea virgulelor. rar, un
dezacord: „aria lui de manifestare şi funcţia estetică
este cu totul alta” (ultimul rând, p. 390). redactarea
auctorială este ea însăşi nehotărâtă, alternând la
intervale persoana întâi singular cu persoana întâi
plural, vezi, ca să dau un singur exemplu: „Prefer, de
aceea…” (100), „intenţia noastră este…” (143). sorin
alexandrescu scrie precis şi incolor, foarte rar altfel:
„era o perioadă tipică de tranziţie, în care, sub fal-
duri insesizabil desuete, încep să bată ambiţii şi
întrebări noi.” s- ar părea că tocmai instrumentul
lingvistic l- a atras spre „structuralism” şi anti- im-
presionism, altfel nu tocmai consecvent conduse în
stare de implementare ori evacuare.

structuralismul este în William faulkner un
substitut ipotetic şi abstract al cosmologicului tradi-
ţional. opera lui faulkner devine (pre)vizionată ca
structură etajată (287). Perspectiva rămâne formală
şi substanţială, nicidecum axiologică: „structura şi
valoarea sunt noţiuni independente” (288). opera
apare ca un cosmos sistematic, ordonat critic (istoric
sau în absolut). „înfipt în pământul său natal,
faulkner a creat un cosmos de- o inegalabilă valoare,
în literatura americană şi poate şi în cea europeană
a veacului nostru.” (487- 8) 

s. alexandrescu porneşte lectura înspre desco-
perirea unor „structuri secrete”. se simte obligat să
o facă, devreme ce faulkner a declarat că „o carte
este viaţa secretă a autorului, sumbrul său frate gea-
măn…”. semnalez două lucruri. Primul este că linia
aceasta nu va fi abandonată, ea chiar va rămâne con-
stantă şi dominantă, în ciuda variaţiilor de metodă,
în studierea operelor altor prozatori şi nu doar pro-
zatori. al doilea lucru care trebuie notat este comu-

nitatea de metodă cu Matei călinescu, decriptorul de
enigme biografice, auctoriale, cel de mai târziu, se
pare, după transmutarea sa americană. „structura-
listul” debutant cu o laborioasă monografie de litera-
tură universală şi comparată nu face alergie la
impresionism, deşi scrie de regulă sec. el recunoaşte
că oferă o sinteză a impresiilor. dar cu un nou limbaj
critic. simte obligaţia sincronizării procedurale,
necesitatea de a fi la zi, la pagină, cum zic francezii,
fiind vorba de citit. adoptă o abordare caleidoscopică
şi nu succesivă a volumelor lui faulkner. Miza lui
ajunge deci sinteza sau, cum mai spune, lectura tota-
lă. Metoda este sumar expusă: „critică structurală”,
analiză structurală, „interpretare probabilă”, sis-
tem, secret, „realitate «ascunsă»”. opera devine un
„sistem de sisteme” iar în ea există un număr de sub-
sisteme. interpretul recunoaşte însă primatul esteti-
cului în analiză. cu modestie, nu- şi arogă primatul
originalităţii în interpretare. Previne că revizuieşte
sugestii critice, le reîncorporează. „închide”
aspectele „tehnice” într- o anexă a monografiei sale.
analiza sa structurală este dezvăluită ca fiind numai
parţială, ineluctabil limitată, însă, pentru că
volumul, şi aşa ponderos, s- ar extinde peste măsură.
dar analiza structurală mai este parţială şi într- un
alt sens, strict metodic, pe lângă cel cantitativ: ea
lasă loc şi perspectivei istorice. Monografistul îşi ela-
bora o teză de doctorat ca istoric literar, monografia
fiind, cum se ştie, capitol de – vastă – istorie a litera-
turii. ar mai exista chiar un al treilea sens al parta-
jării procedurale, de data aceasta nu prin adaos, dar

prin refuz: specifică faptul că renunţă la unele aspec-
te analitice. Probabil se teme să repete pierderea în
detalii a lui cleanth Brooks. el acordă interes viu
temelor şi conflictelor din proza lui W. faulkner.
Metodic, îndeosebi, are pretenţia (cam retrasă ulte-
rior) de a fi considerat „inedit” în raport cu întreaga
exegeză, masivă, care îi este cunoscută. în acest
sens, el scrie prima monografie structurală din
românia, plecând de la „simple impresii de lectură”.
sistematizarea impresiilor, iată metoda structuralis-
tă care i se impune. 

face şi ceea ce se numeşte critica criticii. W.
faulkner a fost înţeles greu, târziu, diferit, inept şi
judicios, încă lipsea în 1969 exegeza „decisivă”. cro-
nologic, marele prozator este abordat critic serios din
1939, la 10 ani după ce publicase Zgomotul şi furia.
fusese atacat de umanişti, pentru cruzime sau vio-
lenţă, şi de stângişti, pentru lipsa viziunii de clasă.
sintaxa dificilă şocase prea mult. criticii sociologi-
zanţi îl raportează la realitatea plină de cruzimi a
sudului. Moralismul, naturalismul, conflictul mitic
şi istoric, naraţiunea poetică, structura logică, circu-
lară, complicarea sintaxei devin ţintele lecturii. în
franţa anului 1939, a. Malraux remarcă tragismul
şi poliţismul. j. P. sartre păstrează şi accentuează
constatarea opţiunii tragice, arta epică, naraţiunea
la timpul trecut, exclude metafizica. în franţa inte-
resul faţă de faulkner ce aţinteşte spre constante de
ordin religios, mitic, filosofic, etic, estetic, narativita-
te, tipologie. e scos la suprafaţă nihilismul perspec-
tivei narative.

etapele citirii sunt, prima de denigrare şi neîn-
ţelegere, până în 1939; a doua, în continuare până la
primirea Premiului nobel, în 1950 (constantele ei:
mit, istorie, tragic, biblic, tipologie, naraţiune, meta-
fizică şi morală), a treia mai departe, fără noi per-
spective de acces, doar se stăruie asupra a ceea ce se
fixase deja. noutatea după nobel este interesul can-
titativ: anul şi monografia. urmare unor analize pro-
funde, se instituie stagnarea. noul monograf, care se

va dovedi la noi vreme de peste patru decenii şi uni-
cul, discută câteva monografii. cea mai bună i se
pare a fi aceea a lui cleanth Brooks (1964), pe care o
amendează, evident structural, reproşându- i că nu
organizează opera în ansamblu şi se pierde în amă-
nunte. ipoteza de lucru şi metoda de desfăşurare îi
apar monografului român prioritare. anunţă deci
angajarea într- o lectură care să ofere o înţelegere
întemeiată pe câteva „concepte cheie”. nici monogra-
fia scrisă de Monique nathan (1963) nu este sistemi-
că. dominantă rămâne monografia axată pe o singu-
ră problemă, cum ar fi constantele tematice (tragic,
religios) sau de gen şi specie epică (roman, romanţ).

nu tocmai restrânsă apare incursiunea biogra-
fică a monografiei, în fond clasică, în două capitole
esenţiale, viaţa şi opera. în definitiv doctoratul are
un îndrumător sau conducător de teză şi urmează a
trece exigenţele unei comisii într- un cadru universi-
tar, conservator, oricât de elevat ar fi. se prind deci
urmele lui W. faulkner privind fascinaţia sa faţă de
tainele trecutului. căutarea secretelor este o metodă
critică impusă aşadar de ficţiunea operei. linia viri-
lă a familiei, bunicul, apoi tatăl, rămâne cea marcan-
tă şi ajunge şi aici remarcată. sare- n ochi absenţa
mamei. nu şi a femeii. există un substitut al aceste-
ia: „colonelul falkner şi negresa caroline Barr sunt
sursele principale ale creaţiei sale tipologice”. iată o
reducţie tipologică originară: bunicul (numele ulte-
rior al marelui scriitor a fost creat, ajustat, dintr- o
eroare a unui tipograf) şi femeia de culoare.

Poetica epică este configurată şi pe baza inten-
ţiei autorului operei. W. faulkner scrie liber, neca-
nonic, la confluenţa genurilor. el, de altfel, chiar
notează că şi proza este poezie, gen pe care l- a ratat
la începutul operei. este „atras de misterul spaţiului
şi al oamenilor”. îl motivează aprinderea flăcării
încrederii omului supus ineluctabil morţii. fapta
umană dă seama şi de gândirea sa. Prezenţa omului,
în aspectele ei decisive, iată ce- l seduce. Perspectivă
esenţială, lărgită cu măsură, în orice caz nu restrân-
să, de exemplu la intelect, filosofie, idei. „nu mă inte-
resează ideile, ci oamenii, omul în conflict cu el
însuşi, cu aproapele său, cu timpul sau cu ţara, cu
mediul său”, avertizează W. faulkner. Vrea să fie
scriitor, nu suferă statutul specios de om de litere.
îşi activează puternic imaginaţia, observaţia, expe-
rienţa şi caută adevărurile despre om. da, ilustrează
o categorie, pe aceea umanistă. la începutul scrisu-
lui, de fiecare dată, lasă inspiraţia liberă, viaţa în
formele fireşti. a- l structuraliza devine şi oarecum
un mod de a- l agresa? s. alexandrescu nu- şi face
nicio grijă în această privinţă, totuşi importantă.
dar are tot dreptul să ia în seamă, pe lângă intenţia
autorului, pe acelea ale operei/textului ori, îndeo-
sebi, a lecturii proprii. Ştie şi notează că faulkner
nu ştia ce scriu criticii despre el. avea lecturile sale
temeinice. nu numai că nu excludea neomogenitarea
artistică, dar el chiar opera cu criteriul înfrângerii de
moment, într- o operă, el judecând performanţa chiar
după eşecuri. r
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Marian Victor Buciu
William Faulkner în lectura 
lui Sorin Alexandrescu

W. Faulkner a fost înţeles greu,
târziu, diferit, inept şi judicios, încă

lipsea în 1969 exegeza „decisivă”.
Cronologic, marele prozator este

abordat critic serios din 1939, la 10
ani după ce publicase Zgomotul şi

furia.

Dintr-o haltă părăsită

Cassian Maria Spiridon
* * *

ca într-un film în reluare
după decenii

îţi vezi mama
la sfârşit de nuntă

cum ia cununa miresei tale
alături de unchiul locţiitor de tată
muzica tace

mesenii sunt obosiţi
tu – în disperare –

îţi vezi mama înlăcrimată
pentru fiul

pentru tinereţea ei pierdută în refugiu
pe fronturile vieţii

în căminul cultural prăfuit
ruinat de vremuri

suntem adunaţi sub o lumină
ce aşterne peste toţi paloarea

peste 
încă 

mirele şi mireasa
cuminţi pe taburete

supuşi despodobirii
ceilalţi

ultimii rămaşi
stau în picioare

liniştea zorilor pogoară
din înaltul unei toamne

îngăduitoare cu tristeţea
ne jucăm rolul...
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despre apetenţa de editor arătată de
Marin diaconu, despre acribia, rigoa-
rea şi aplecarea sa pentru lucrul bine
conceput, bine înfăptuit şi bine pano-

ramat, am mai dat seama şi cu alte ocazii. Prin
râvna şi prin rigurozitatea sa evidente, cu care a
umplut marele deficit cultural cumulat în lungile
decenii comuniste, prin prolifica sa activitate edito-
rială şi prin felul cum a recuperat, sub formă livres-
că, multe din lucrările referenţiale din perioada
interbelică, Marin diaconu merită tot respectul şi
recunoştinţa noastră, a celor, din ce în ce mai puţini,
dispuşi la preţuirea cărţii şi la adăstarea într- un
mod de viaţă cultural. fratele fiului risipitor – aurel
Cioran (editura eikon, cluj- napoca, 2012) este o
carte necesară şi aşteptată de multă lume, mai cu
seamă de cei interesaţi de fenomenul cioranian în
toate articulaţiile sale ostensibile. ea reconstituie
efigia fratelui celui înstrăinat, a lui aurel cioran,
peste destinul căruia istoria a trecut ca un fier
încins, decuplându- l de la o viaţă intelectuală proli-
fică, pentru care arătase atâtea dovezi evidente în
anii studenţiei sale bucureştene.

cartea a fost alcătuită de Marin diaconu în
colaborare cu anca sârghie – de asemenea o apropia-
tă a fenomenului cioranian, care semnează şi o pre-
faţă desfăşurată. aurel cioran, spune prefaţatoarea,
şi- a asumat „responsabilitatea dificilă de a- l suplini
în românia pe emil, pe care îl reprezenta în nişte
situaţii de conflict, plătind politeţele”. aşa este. după
câte ştim, n- a lăsat fără reacţie şi fără o atitudine
dârză nici o necuviinţă sau greşită înţelegere a frate-
lui său strămutat pe malurile senei. Proscris el
însuşi de regimul comunist, ca fost deţinut politic,
reacţiile lui aurel cioran, nu puteau căpăta un
caracter public sau publicistic, ele se decontau
dintr- o solidaritate fraternă şi se irizau ca nişte reac-
ţii particulare transmise epistolar celor în cauză.
dar a fost, deşi riscurile la care se expunea erau
enorme, cel mai ferm apărător al fratelui înstrăinat. 

cartea este structurată în patru mari divi-
ziuni: în prima secvenţă sunt adunate articolele lui
aurel cioran risipite prin revistele vremii sau depis-
tate în arhiva familiei – fiecare cu surprizele şi cota
lor de savoar, în a doua regăsim toate interviurile
acordate în ultimele decenii, urmează corespondenţa
expediată şi, în sfârşit, corespondenţa primită. toate
la un loc reconstituie un univers rafinat, cel al unor
posibilităţi intelectuale evidente, dar pe care
destinul atroce l- a obligat la improductivitate şi le- a
blocat în posibilităţi ne- mplinite. ca elev la liceul
Gheorghe lazăr din sibiu a publicat în anuarul

şcolii pe anul 1931- 1932 un medalion consacrat lui
octavian goga şi altul ce- l avea în prim- plan pe ila-
rie chendi, amândouă dovedind maturitate, aptitu-
dini intelectuale neîndoielnice şi destul spirit
analitic ca să- i prefigurăm un destin publicistic pro-
digios. surprinde, bunăoară, ecranul panoramic
generos pe care este proiectată efigia lui goga. Prin
poezia sa a anticipat şi- a pregătit conştiinţa publică
românească pentru actele politice mari care se pre-
găteau în adânc. a avut pentru ţara sa acelaşi rol
precursor ca şi homer în vechea eladă, care a anun-
ţat secolul lui Pericle sau dante care a prefigurat
renaşterea din vremea lui lorenzo de Medicis. tri-
bunul poet român „a fost alături de sănătoasa sevă
populară. Între scriitorii care nu s- au izolat în turnul

de ivoriu al artei, ci a militat pentru crezul lor, care
se identifica cu aspiraţiunile poporului a fost şi octa-
vian Goga. Cu verbul său sprinten şi caustic, mai
spune elevul aurel cioran, Goga se ridică în contra
acelora cari demoralizează lumea prin etalarea mes-
chinăriei şi a tendinţelor subversive, purificând
atmosfera învolburată a ţării”. 

o evocare caldă şi la fel de elaborată realizea-
ză tânărul liicean şi criticului sămănătorist ilarie
chendi, care trecea în epocă drept un spirit procura-
toric şi inchizitorial cu criterii valorice ferme şi nesu-
puse tocmelilor. Critica sa, sublinia apăsat tânărul
elev sibian, va fi şi ea riguroasă şi subiectivă. el s- a
ridicat împotriva acelora cari comercializează arta,
anihilându- le orice impuls de creaţie prin ridiculiza-
rea adeseori brutală. la cei 17- 18 ani, aurel cioran
dovedea o maturitate ce exceda vârsta, înţelegea
rolul profilactic şi curativ al actului critic.

alcătuitorii ediţiei mai includ şi două referate,
descoperite în arhiva familiei, referate susţinute de
studentul aurel cioran în primul an de studenţie la
facultatea de drept din Bucureşti, de unde rezultă
că autorul lor avea bogate informaţii de specialitate
invocând, printre altele, doctrina juridică a lui hugo
grotius, adept al ideii de drept natural, care decurge
din natura oamenilor, concepuţi ca fiinţe raţionale şi
mai ales din necesitatea înnăscută de a trăi în socie-
tate (p.37), dar şi teoria lui georges gurvitch privind
ideea de drept social. 

în 1938 a publicat în gazeta sibiană Curentul
două articole: unul consacrat lui aron cotruş şi altul
lui lucian Blaga – aşa cum l- a comentat Vasile Băn-
cilă în exegeza sa energie românească – prima ce i- a
fost consacrată gânditorului din lancrăm. Mult mai
productivă a fost colaborarea sa la cealaltă publica-
ţie sibiană, Glasul strămoşesc, unde a publicat mai
multe articole cu subiecte izvorâte din realitatea
politică românească. era în anul 1940 şi Mişcarea
legionară, la care aderase cu trup şi suflet fusese
decapitată. aurel cioran, asemenea altor confraţi de
convingeri legionare, este încercat de o mare deznă-
dejde. Vorbind despre iaşi, nu ezită să restrângă
bogata semnificaţie istorică şi culturală a oraşului la
faptul că de aici „au răsunat cele dintâi apeluri ale
Căpitanului adresate unui neam încătuşat, cele din-
tâi răzvrătiri ale tineretului acestei ţări, cele dintâi
înfiorări ale cântecului legionar şi de unde au izbuc-
nit cele dintâi gloanţe contra duşmanului”.

tot în Glasul strămoşesc (nr.7 din 1 decembrie
1940) a publicat articolul unde- au fost – un rechizi-
toriu la indiferenţa bisericii ortodoxe române şi a
slujitorilor lor într- un moment istoric când intrase în
derapaje spăimoase şi greu de vindecat. Verbul lui
aurel cioran capătă accente grave, iar tonul cu o
octavă mai ridicat. Împietrită le- a fost inima în faţa
muntelui de suferinţă? Îngheţat le- a fost sufletul?
Sleit le- a fost cugetul de nu s- a cutremurat la gândul
că şi absenţa e o crimă? se- nţelege că toate aceste
consternări vizau poziţia bisericii faţă de uciderea
căpitanului, dar prefigura şi câte ceva din indiferen-
ţa ulterioară a bisericii, când ţara a lunecat spre abi-
suri prăpăstioase, iar biserica nu numai că n- a luat
atitudine, dar a cochetat cu regimul comunist, s- a
depărtat de poporul pe care îl păstorea şi- a făcut tot
ce i- a stat în putinţă pentru a se menţine în graţiile
stăpânirii bolşevice.

trei săptămâni mai târziu, la 25 decembrie
1940 (prima zi a crăciunului) aurel cioran a publi-
cat, în aceeaşi publicaţie sibiană articolul vitriolant
Sufletele moarte ale neamului în care biciuieşte
nepăsarea celor ce n- au înţeles mesajul căpitanului
şi nu l- au urmat în sfânta nebunie legionară. Şi mai
notăm, măcar telegrafic, fugos, că în acelaşi număr
de gazetă, fratele mai mare, emil cioran, semna
articolul profilul interior al Căpitanului – poate cea
mai elogioasă evocare a fruntaşului legionar. 

Multe din textele cuprinse în această ediţie de
excepţie – fragmente dintr- o Scrisoare imaginară
către dinu noica, Spre Canaan, am plâns sunt pre-
luate din arhiva familiei şi văd acum pentru prima
dată lumina tiparului. apoi, odată cu instaurarea
regimului comunist, atitudinile publicistice ale lui
aurel cioran dispar complet. Vorba lui Blaga: venise
vreme grea pentru domni.

Va mai reveni la masa de scris pentru a- şi
redacta scrisorile, cele mai multe către fratele său
parizian, dar şi pentru a reacţiona la unele poziţio-
nări. r

Ionel Necula
O carte despre Saga Cioranilor

O carte necesară şi aşteptată de multă
lume, mai cu seamă de cei interesaţi

de fenomenul cioranian în toate
articulaţiile sale ostensibile. Ea
reconstituie efigia fratelui celui

înstrăinat, a lui Aurel Cioran, peste
destinul căruia istoria a trecut ca un

fier încins.
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ţin minte cu o claritate dezarmantă cum
mă smulgeam ca din senin jocului pen-
tru a mă retrage în podul acelei case.
era o casă parasită; arăta ca un bătrân

abandonat de copii şi avea aerul rătăcit al unei fiin-
ţe încercate, care nu ştie încotro s- o ia şi ce să facă
mai departe. nu întârziam decât rar în micul prid-
vor. îl inspectasem de nenumărate ori. Prin urmare,
nu- mi mai stârnea curiozitatea. Motivul retragerilor
mele era cu totul altul şi, ori de câte ori renăştea,
nimic nu mă putea opri; ca şi cum cineva mi- ar fi dat
un semn, fără a zăbovi, o luam din loc. fugeam spre
acel loc mirabil şi terifiant, în egală măsură, unde de
obicei mă aşezam pe un scaun din lemn degradat,
uitat şi el de lume, şi mă uitam ore întregi, mai
degrabă zăpăcită, spre un gemuleţ ce dădea spre
pridvor. după ce îmi trăgeam sufletul şi reuşeam să
mă adun – sau cel puţin aşa mi se părea – se lăsa o
linişte grea, ca gutuile uitate, toamna târziu, pe
ramuri. Mă simţeam invadată de o căldură stranie;
liniştea adunată din pomul acelei izolări voite creş-
tea în intensitate parcă şi părea că nimic nu era în
stare s- o clatine sau s- o distrugă. acea linişte
prevestea ceea ce- mi doream, fără să mă dumiresc
exact ce anume. Ştiam deja că, în cazul în care nu voi
fi deranjată şi un răstimp acea pace nefiresc de
adâncă nu va fi curmată, se va întâmpla lucrul acela
aşteptat şi, mai ales, dorit cu intensitate; amintirea
acelei intensităţi şi acum sapă în lutul făpturii care
sunt. în timp devenise limpede că veneam aici ca să
mă aştept pe mine şi, mai ales, ca să stau cu mine.
iar dacă ceea ce îmi doream se întâmpla să nu apară,
învăţasem să aştept ceva numit – în absenţa unei
alte noţiuni protrivite – pur şi simplu aşteptare. cu
toate că de atunci au trecut câteva decenii, în pofida
experienţei, a lecturilor, valurilor vieţii şi nu exclud
a brumei de întâmplări sau de înţelepciune acumu-
late, distrata puştoaică de atunci, ce aştepta ceva
nedefinit, mai e vie, probabil, în coşciugul acestui
trup, care întâmplător sau nu îmi aparţine. cum vie
a rămas şi sau mai ales intensitatea cu care aştepta.
uimitor, ţin minte cu precizie cum mă înfruptam din
tot ce mi se întâmpla în acel loc singuratic şi, în spe-
cial, din intensitatea cu care aşteptam, fără să ştiu
ce se petrece, fără să realizez că mă aflam pe terenul
numit de un scriitor drag „necunoscutul cel mai
deplin”. necunoscutul din care mă înfruptam era
locuit cu intensitate crescândă. 

ce mă atrăgea cu o forţă irezistibilă? dacă aş fi
fost întrebată atunci, cred că n- aş fi fost în stare să
articulez un răspuns exact sau cel puţin credibil,
deoarece, franc vorbind, nu pricepeam mai nimic din
ce mi se întâmpla. Vreau să spun că fata abia păşită
în pubertate care eram, da, fata aceea sălbatică,
tăcută şi retrasă, zăpăcită şi ultraemotivă, provin-
cială şi stângace, nu înţelegea. în schimb, făptura
care sunt acum ştie cu exactitate ce se întâmpla. nici
atunci, nici mai târziu, nimeni nu mi- a spus ce este
eul sau fiinţa şi ce se întâmplă când stai faţă în faţă
cu aceste, să le spunem, entităţi. din lecturile făcute
acasă, la bunici sau la şcoală, ce să înţeleagă de unul
singur un pui de om aflat între copilărie şi puberta-
te, când, evident, surcica sărită din trunchiul care
este omul e destul de derutată de schimbările inter-
venite în propriul trup şi de descoperirile
adolescenţei ce au forţa de a- l tulbura şi mai tare? aş
putea descrie multe alte locuri secrete, căutate cu
aceeaşi fervoare – la bunici, la şcoală sau la rude şi
mai târziu la universitate – din aceleaşi pricini, la
ale căror rădăcini am avut privilegiul de a ajunge
târziu, adică la timp. ţin minte cu o claritate aptă de
a- mi opri locului „sfânta şiroire a sângelui” momen-
tele în care simţeam că mă voi retrage, voi fugi, voi
şterge putina, pentru a avea răgazul de a mă apro-
pia de mine însămi, de a mă cuibări înlăuntru, cum
îmi place să spun. subterana fiinţei, „peştera interio-
rităţii” – cum îi zice fiul de pastor luteran, friedrich
nietzsche – sau străfundurile acesteia seamănă
întrucâtva cu acele cuiburi de rândunică, meşterite
de păsările- părinţi sub streaşina casei bunicii mater-
ne, cuiburi făcute cu o inteligenţă de nepătruns de
mintea umană din crenguţe, lut, excremente, salivă
şi paie. le- am admirat nu o dată cu atenţie şi spai-
mă; mi se părea că, aidoma clopotelor mânăstirii
vechi din satul bunicii, aidoma prăjiturii favorite a
copilăriei şi adolescenţei mele, acele cuiburi sunt,
da- da, o întruchipare a perfecţiunii; e o impresie con-
firmată atunci când o furtună puternică smulsese o

parte dintr- un cuib studiat cu o curiozitate de expert
ce a aşteptat secole să- şi pună la încercare ştiinţa.

Mi- am amintit de acele lăcaşe de aşteptare a
eului – inimă a fiinţei – adăposturi ale adolescentei
de altădată relativ recent, la roma, când, într- o
dimineaţă, stând cu verişoara mea, alla, la un
capucino într- o cafenea, încercam să astâmpăr obo-
seala trupului acumulată după peregrinările prin
această capitală a frumuseţii. încercam să- mi reduc
trupul la privire. Mă uitam în vitrine, la prăjiturile
sofisticate, studiam trecătorii, pândeam locurile în
care norii formează câte o fisură, pentru a ne lăsa
strecurată în suflet, oricât de vagă, promisiunea că
soarele va apărea cât de repede şi îşi va face datoria.
la un moment dat, mi- am regăsit privirile agăţate
de vitrina cu prăjituri, printre care, incredibil, la un
moment dat zărisem ceva ce semăna izbitor de mult
cu prăjitura favorită a copilăriei mele, diferenţa
stând de astă dată în dimensiuni: era uriaşă.
(desigur, nu se putea altfel, din reflex cultural, pri-
virile au căutat şi madlena celebră – punctul, mai
exact, scena în care Marcel Proust, acest explorator
avizat al realităţii abisale, face unul dintre cele mai
spectaculoase carotaje în străfundurile fiinţei
umane.) în patiseriile din Bucureşti acestui produs
considerat, ciudat, banal i se spune palmier. în pati-
seriile copilăriei mele, straniu, acestei capodopere în
miniatură, ce imită fără reproş labirintul duhului, i
se zicea ужко/ urechiuşă şi la plural – cumpăram, de
obicei, pentru orice eventualitate, două sau trei –
ужки. Prăjiturile erau ceva mai mari de
dimensiunile palmei unui copil de zece- unsprezece
ani şi nu aveau nimic comun – sau cel puţin aşa cre-
deam şi mai cred şi acum – cu desenul urechii, semă-
nând, mai degrabă, cu labirintul lui Minos din
incinta fabuloasei catedrale notre- dame de char-
tres sau cu labirintul dispărut din catedrala
notre- dame din reims, celebră şi datorită minuna-

telor vitralii realizate de Marc chagall, precum şi
din alte lăcaşe ale dumnezeirii din franţa şi italia,
simbol al desăvârşirii de sine şi al dumnezeirii.
aşa- zisa ужко e un labirint în miniatură. Poate de
aceea eram fascinată de acea prăjitură, cumpărată
dimineaţă de dimineaţă în drum spre şcoală – pre-
text de a mă opri în parcul din spatele sălii cu orgă,
unde era o linişte fără pată la acea oră de început de
zi şi unde preţ de cel puţin zece minute, poate un

sfert de oră, puteam rămâne cu mine, cu labirintul
meu vreau să spun, pe atunci abia bănuit, un labi-
rint sau nu mai mult decât un lăcaş atipic, ce
începea să- şi dezvăluie conturul incert, relieful,
denivelările, basoreliefurile şi sculpturile ontice. 

ceea ce văzusem în vitrina cafenelei de la
roma întrecea în dimensiuni minusculul labirint din
trecutul meu, având, în schimb, calitatea de a redeş-
tepta în străfundurile memoriei un lanţ de imagini,
metafore, amintiri, lumi, ţărmuri aparent naufragia-
te pe totdeauna în adâncurile sufleteşti; o lume de
mult uitată ieşea emoţionant la suprafaţa fiinţei cu
un geamăt sau scâncet stins, cu un surâs abia obser-
vat, cu un oftat ghicit doar pe sfert; totul se învolbu-
ra, se umfla, cânta şi murmura, impunându- se,
într- un târziu, neverosimil. a doua zi dimineaţa am
găsit pe masa din livingul celor dragi inimii mele,
stabiliţi de circa două decenii în capitala italiei, un
platou uriaş de ужки mici, identice cu cele din prun-
cia mea. îmi amintesc cu o claritate rece, aproape
studiată, că mi se făcuse extrem de cald, mă sufocam
aproape, deşi era un noiembrie din cale afară de
înfrigurat, spulberat cât ai clipi de imaginea acelei
fete adunate şi subit renăscute din trecutul îndepăr-
tat, irumpt cu putere, imposibil de stăvilit: o fată
stângace, de o timiditate catastrofică, ce o făcea nu o
dată – sufocată, bâlbându- se la propriu, de emoţie –
să rateze răspunsul la întrebarea profesoarei pusă
pe o temă ultradificilă, o fată ce se retrăgea fără
explicaţii din iureşul jocului, pentru a urmări albine-
le adunate în arbustul din faţa geamurilor de la par-
ter sau pentru a aştepta ceva nedefinit în podul casei
părăsite din fundul curţii sau în nucul din grădina

bunicii axenia, unde improvizase un
pătul, o fată care era cea mai înaltă în
primele clase, pentru ca la absolvire
eterna premiantă să devină, în com-
paraţie cu ceilalţi elevi, una dintre
cele mai scunde eleve, ca şi când
cineva şi- ar fi dorit să o ajute să nu se
deosebească de ceilalţi, să rămână
ştearsă, retrasă, ascunsă, lipsită de
orice atribut sinonim cu spectaculosul
sau neobişnuitul, adică exact aşa cum
i- a spus o colegă de clasă: „tu chiar
nu vezi cât de ştearsă eşti?”.
„ascunde- te, ascunde- te cât de adânc
poţi, ca să nu se vadă ce eşti, înţe-
legi?” îmi tot repeta tatăl meu. „în
afară nu trebuie să se vadă nimic,
absolut nimic” repeta excedat părin-
tele meu, alarmat de timpul exagerat
petrecut printre cărţi şi de felul meu
de a fi, văzut de muntele autoritar şi
aspru din faţa mea, ca un pericol. 

un pericol pentru mine sau pen-
tru cei din jur?

îmi aminteam fragmente, scene,
dialoguri, priviri, cuvinte, gesturi sau
tăceri din antichitatea existenţei
mele, din care mă aleg şi acum, în
vreme ce scriu aceste rânduri gâfâite,
ca să nu spun încinse, cu un noian de
întrebări, la care nu găsesc răspuns.
ceea ce ar putea însemna că n- ar fi
exclus faptul că şi absenţa unor răs-
punsuri e un dar. ce a văzut unul din-
tre autorii vieţii mele în acea gămălie
de fată de o neîndemânare catastrofi-
că, provincială, tăcută, de o sensibili-
tate monstruoasă? din ce motive ceea
ce descoperise părintele meu trebuia
ascuns? cum poate fi explicată discre-
panţa dintre imaginea de fiinţă ştear-
să, descrisă de colega mea de clasă,

Mariana g. – ce a săpat de- a lungul anilor pământul
multor nopţi insomniace – şi imaginea iubitului
semion, care ulterior, cu vreo doi ani înainte de a
muri, i- a comunicat unui prieten un lucru neverosi-
mil despre progenitura sa, mai exact, despre gămă-
lia de om care eram: în cazul în care în faţa fiicei lui
va apărea un zid, ea va sta în faţa zidului până aces-
ta se va urni din loc? ce ştia părintele meu şi n- a
găsit de cuviinţă să- mi spună? de unde ştia semion,

Aura Christi
Carnea trecătoare a cui sunt, Doamne?

De ce să fie oare atât de important eul
– inima fiinţei, pulsând în ritmurile

sistolelor şi ale diastolelor, dictate de
cineva atotvăzător şi puternic? Oare
nu pentru că de cum ajungi acolo, în
acel loc abscons şi dezarmant de viu,
în clipe de intensitate odihnită pe o

culme, ai şansa de a citi într- o linişte
divină din fabuloasa carte a

universului? Linişte dezghiocată din
inima copilăroasă – adică

atotştiutoare – a lumii, aflată departe
de bine şi rău, care, spre furia lui Ivan

Karamazov, costă atâta suferinţă.

n Povestea subteranei



din stirpea liricilor intelectualişti, cu o
poezie „construită” şi tălmăciri exem-
plare, venind după aridul interludiu
proletcultist, Ştefan augustin doinaş

(1922- 2002) debuta târziu (Cartea mareelor, 1964),
aproape odată cu ana Blandiana, după ce principalii
protagonişti şaizecişti ocupaseră scena. el anunţa,
însă, recuperator, o altă vârstă lirică, ţinând, prin
poemele cerchiste, de o altă atmosferă culturală. dar
acel debut editorial, jinduit, amânat, forţat, blocat şi,
mai târziu, regretat, ascundea un şir de frustrări şi,
desigur, o dramă, tăinuite în subteranele creaţiei,
dar, mai ales, în intimitatea creatorului. fiindcă,
reamintim, manuscrisul alfabet poetic (iniţial, cu tit-
lul manual de dragoste), încununat, în 1947, cu
premiul Sburătorul, n- a mai apărut (prin desfiinţa-
rea fundaţiilor regale). Peste un deceniu, alt
manuscris, poezii, trezise reticenţa lui Petru dumi-
triu, director la esPla, în pofida unor referinţe
favorabile, semnalând un posibil debut major în acel
context vitreg. ovid s. crohmălniceanu, de pildă, în
referatul său (15 ianuarie 1957) menţiona că avem
de- a face cu un poet orfic, „un talent rar”, „puţin obiş-
nuit”, e drept, cam inaderent la cotidian prin produc-
ţiile sale „atemporale”, insistând, finalmente, pe stă-
ruinţa editurii de a recompleta tematica. Volumul,
fireşte, n- a văzut lumina tiparului. între timp, Şte-
fan Popa (doinaş) fusese reţinut la 4 februarie 1957,
târât în proces (februarie- mai) pentru „omisiune de
denunţ”, încarcerat în Bucureşti („la securitate şi la
uranus”, va povesti lui emil Şimăndan) şi, peste un
an, „pus în libertate”, după ce oferise angajamentul
olograf sub numele conspirativ andrei golfin, folosit
informativ, supravegheat, livrând – spun sursele –
„materiale de valoare”. dar andrei golfin, scrie
george neagoe într- o carte aprig comentată (v. asul
de pică: Ştefan aug. doinaş, Cartea românească,
2013) nu- l scutea pe Ştefan aug. doinaş de unele
„obligaţii literare”, încât poetul va achita „un tribut
dolofan” (p. 215), doritor a îmbrăţişa, reabilitant,
limpezindu- se, „ideologia progresistă”. încât, abia în
decembrie 1961, providenţialul g. ivaşcu îi va des-
chide porţile Contemporanului (v. Istorie, toamnă
refuzată) după interdicţii, umilinţe şi memorii pate-
tice, dând asigurări că este „cu totul ataşat Partidu-
lui şi guvernului”. reintegrarea sa a fost greoaie şi
monografia lui george neagoe, mai degrabă o bio-
grafie politică (sesiza Paul cernat), developează
acribios astfel de episoade, ocultate de poet, foarte
reticent, ne amintim, şi cu desecretizarea dosarelor,
convins că „sunt (acolo) adevăruri care trebuiesc
îngropate”. noua istorie literară nu le poate, însă,
ignora. Mai ales că doinaş şi- a interzis Jurnalul,
dorind – cu îndârjire, mărturisea – a fi „o prezenţă
ireductibil artistică” (imagine), alungând biograficul.

Bineînţeles, cercetarea dosarelor din fondul
cnsas presupune prudenţă (sub asaltul mistificări-
lor) şi expertiză ştiinţifică, respectând ferm legisla-
ţia deconspirării. or, şi în cazul doinaş, pornind de

la declaraţia lui adrian Păunescu (în 2003), primită
cu mari rezerve şi de la dezbaterile de la Clubul pro-
metheus, în cadrul „întâlnirilor româniei literare”
(26 noiembrie 2003), „valorificând” zvonistica din
interiorul cnsas (unii membri aplicându- i grosier
eticheta de turnător, fără „acoperire procedurală”,
cum va obiecta, îndreptăţit, gabriel andreescu), pro-
cesul de necrofagie, iscând furtuni în media, s- a
precipitat; unii l- au apărat „cu mult aplomb”, zicea
n. Manolescu (cazul lui g. dimisianu), alţii s- au
străduit să- i ruineze statutul de „reper moral”,
inventariind „meandrele unei cedări”. Până şi gelu
ionescu era obligat să constate că acel doinaş rigid,
ceremonios, suferind de „academism”, om fără ezi-
tări, spirit aulic (cum se dorea), se dovedea „profund
ascuns”.

este evident că poetul doinaş află în cultură un
principiu genezic, nota M. niţescu; e vorba despre o
„condiţionare cultă”, inspiraţia fiind intelectuală
(exterioară). stăpânind modalităţile prozodice, cu un
tehnicism impecabil şi având fascinaţia formei, el
înţelege poezia ca techné, asigurând filtrul cultural,
implicit răceala distanţării. la doinaş, s- a spus
repetat, poezia se hrăneşte din poezie. deopotrivă
eseist, dramaturg, traducător, o conştiinţă lucidă,
negreşit, autorul Cărţii mareelor (adunând acolo şi
producţii dezonorante) nu putea fi taxat, sub falduri-
le neoromantismului, drept un poet al elementaru-
lui, „beat de cosmos”, cum credea, într- o anume fază,
ion negoiţescu. Bineînţeles, creaţia sa lirică poate fi
etapizată. Voce fermă, dar nescutită de dileme, refu-
zând efuziunile, doinaş înţelegea poezia ca anti- mi-
mesis. combustibilul livresc încuraja meditaţia liri-
că asupra poeziei înseşi, încât, reflectând (barochi-
zant) asupra limbajului, abstractizarea era inevita-
bilă. dar ultimul doinaş recunoştea că poezia sa s- a
„pătat”, culegând, din unghi etic- politic, ecourile
vieţii imediate, ca poet- martor. încât ipoteza mano-
lesciană a celor „trei doinaş” (v. românia literară,
nr. 32/1987) pare a se confirma, chiar dacă alex Şte-
fănescu descoperea „patru vârste poetice”; după
prelungita etapă mitologic- baladescă (coabitând,
subteran, cu producţiile „pe linie” încredinţate lui
ion Motoarcă, devenit vedetă a realismului socialist)
a urmat efortul abstractizării, cu accent ontologic şi,
în fine, puseul moralist- polemic, scuturând, în „pali-
dul receptacol al zilei”, „praful orbitor al banalităţii”.
dar dincolo de astfel de compartimentări (discutabi-
le), poetul încearcă a descifra, sub spectacolul apa-
renţelor, „al lucrurilor tainic chip”, ca pecete defini-
torie a travaliului său liric. să înţelegem că, dacă îl
recunoaştem pe doinaş ca poet mare, ne restrângem
doar la prima etapă, de claritate clasicistă, cum
sugera n. Manolescu? sau că poetul însuşi, îmbrăţi-
şând Ideea ca „amantă fără patimă”, trasă într- o
imagine îngheţată, însoţită de „muzica verbului”, îşi
va fi contemplat eşecul? e drept, efortul sisific de a
fixa „o vaporoasă nălucă”, aspirând la „a prinde fiin-
ţă”, rămâne doar „o prezenţă imaginară din oglindă”.
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Adrian Dinu Rachieru
Ştefan Aug. Doinaş în „Pelerinaj la verb”

tatăl meu, al cărui nume de origine presupus ebrai-
că înseamnă a auzi, a asculta? ce a văzut şi ce a aflat
fără să- mi aducă la cunoştinţă Mama mea, când a
exclamat excedată: „tu chiar nu vezi cât de străină
eşti?”. ori de câte ori o întreb ce a vrut să- mi sugere-
ze prin acea întrebare mă aleg invariabil cu un surâs
sinonim cu viclenia superioară a unei şerpoaice de
şaisprezece ani, ce vagabondează prin ţinuturile can-
dorii. 

înstrăinăre, suferinţă, iubire pentru ceva de
neînţeles în esenţă, rătăcire, dibuire, cădere, înainta-
re spre centru, iluminare, orbecăire, împlinire şi
iarăşi aceeaşi absurdă şi inevitabilă suferinţă, bucu-
rie înlăcrimată, lunecare spre orbită, răcoare în cău-
tarea fântânii, întoarcere spre rădăcina unui zeu
viclean surâzând – toate, toate, toate duc spre locul
unde se întâmplă lucrurile cu adevărat importante,
labirintul eului: însingurată patrie, osie a fiinţei,
temelie a universului lăuntric, ortografiat de pateti-
cul friedrich nietzsche cu majusculă. de ce să fie
oare atât de important eul – inima fiinţei, pulsând în
ritmurile sistolelor şi ale diastolelor, dictate de cine-
va atotvăzător şi puternic? oare nu pentru că de cum
ajungi acolo, în acel loc abscons şi dezarmant de viu,
în clipe de intensitate odihnită pe o culme, ai şansa
de a citi într- o linişte divină din fabuloasa carte a
universului? linişte dezghiocată din inima copilă-
roasă – adică atotştiutoare – a lumii, aflată departe
de bine şi rău, care, spre furia lui ivan karamazov,
costă atâta suferinţă. amintirea acelei intimităţi
feroce te mână, într- un neobosit efort, dincolo de
voinţa ta – sau poate în concordanţă desăvârşită cu
un alt tip de voinţă! –, spre cercul sălbatic al dorinţei
de a reface drumul spre centrul fiinţei, adică spre
celălalt centru, ale cărui legi sunt scrise pe tabla
legilor inimii? Pe urmele acestor arabescuri abstru-
se, aburi ai sufletului lumii disipaţi pretutindeni, pe
urmele sfântului augustin, ne întrebăm din nou: ce
poate fi, ce este totuşi planeta fiinţei, ce este eul, „ce
este oare acest lucru care îmi străfulgeră mintea şi
îmi răneşte inima fără să lase urme? Mă îngrozesc şi
mă aprind. Mă îngrozesc, dându- mi seama cât îi sunt
de străin; mă aprind când văd cât îi sunt de aproa-
pe”. Probabil că în groaznica străinătate a eului ne
aprindem abia atunci când recunoaştem faptul că, în
comparaţie cu străinătatea simţită în raport cu cei
din preajmă, străinătatea eului ne este patrie, labi-
rint, aer, istm ontic, orbită şi lacrimă, în a cărei
oglindă carnivoră totul devine limpede şi atât de
simplu, doamne. înstrăinarea ta de ceilalţi, în aces-
te circumstanţe, este ca aerul murdar şi sfânt;
ajungem să iubim şi, într- un târziu, să iertăm ceea ce
înţelegem, ar spune probabil dragul Peciorin. Mă
întreb dacă iertarea şi iubirea nu sunt, şi ele, forme
ale înţelegerii, desprinse din vremurile când vedeam,
uimitor, sensul vieţii în exprimare, pentru ca – la o
răscruce a ceea ce numesc eu viaţamoartea – să
ajung în pragul smereniei de a asista cu o seninăta-
te în care de la un punct încolo încetez să mă recu-
nosc la modul în care prin vasul duhului se exprimă
inefabilul – ceea ce deja este neverosimil, deci, ade-
vărat. Probabil şi de aici iubirea pentru cneazul Mîş-
kin, tembelul posesor al unei superioare ştiinţe a vie-
ţii şi morţii, sudate laolaltă şi tratate ca o indestruc-
tibilă unitate de acest mesager al viului, de acest
locuitor al planetei castorilor fiinţei.

nu văd nici un motiv să nu fiu eu însămi şi să
nu lupt în continuare să rămân eu însămi, chiar dacă
sau cu atât mai mult cu cât dacă emit un adevăr
incomod, sunt tratată ca un trouble- fête. dacă regret
radicalismul şi lipsa de tact de a emite un adevăr
neplăcut, mi se sugerează că sunt laşă. dacă devin
visătoare sau patetică, mi se spune că sunt depăşită.
când sunt tristă – sau lunec în acea deznădejde
picioriniană: rece, seacă, drapată într- o politeţe
deprinsă în aulele sorbonei celor şapte ani de acasă
– şi mă ascund după masca unei veselii luate cu
împrumut de la delfini, mi se zâmbeşte insidios: ei,
ascunde ea ceva. când spun în gura mare ceea ce
cred, sunt şfichiuită cu sarcasme. iar atunci când
abordez teme majore, mi se sugerează că sunt expi-
rată. e limpede că nu există comunicare; nici vorbă
de aşa ceva. la mijloc sunt, mai degrabă, nişte
mecanisme menite să- ţi deformeze nu rareori fapte-
le, iar, în ultimă instanţă, imaginea, şi să- ţi taie orice
elan, pentru ca, într- un târziu, să te facă să alegi pe
ruinele entuziasmului de altădată subit reinventat,
iarăşi, singurătatea – mamă bună, aspră, caldă – în
iadul- raiul de fiecare zi şi să te reîntorci în subterana
ta, da- da, în labirintul interiorităţii, mereu acelaşi,
mereu altul, tu, cel care eşti şi devii ceea ce eşti, fără
să afli ce anume. aici e marea judecată: între pereţii
acoperiţi cu cărţi, între zidurile fiinţei începe cunoaş-
terea; e adevărat, un alt tip de cunoaştere. restul
sunt paranteze, tăceri, vorbe, fantezii, toane, divaga-
ţii, sincope, întâmplări mărunte, scurse laolaltă
dinspre realitatea de fum, a cărei amintire e
proaspătă şi- atât de vie. orgoliul, smerenia şi aspri-
mea îndreptată împotriva ta îţi vor fi sfetnici când
vagabondezi prin „necunoscutul cel mai deplin”.

ce zeitate şi- a slobozit mierea eretică în miezul
labirintului care sunt? 

carnea trecătoare a cui sunt, doamne? r

ştefAn Aug. DoinAş



altfel spus, un eşec acceptat, recunoscut, precum în
poemul exorcist, fără a se înnămoli într- o „logocraţie
găunoasă”. Baladesc, parabolic, imnic, chiar oracu-
lar, doinaş scrie în replică, se aşează în intertextua-
litate, experimentează tema metamorfozelor, vrea
supunerea logosului. îşi doreşte o modificare a
imaginii, deşi evoluţia i- a fost contestată, luând, se
ştie, un start înalt. chiar declinantă, dacă e să- l cre-
dem pe george neagoe, convins că relaţiile cu secu-
ritatea au condus la pierderea talentului. „confiscat
de regim”, alături de ceilalţi cerchişti „capturaţi”,
doinaş, „îndestulat de cultură”, s- a dovedit un politi-
cian al literaturii, încât, după 1958, stricându- şi
stilul, „nu- şi va recupera vocaţia”. rămânând „un
mare scriitor mediocru”, afirmă tânărul critic (lucr.
cit., p. 308). o definire de sine ne vine în sprijin:
„detestat de oamenii dintr- o bucată şi / învinuit
întotdeauna cu dovezi, / eu nu mă aflu nicicând acolo
unde apar şi / nici nu sunt aşa cum mă vezi” (v. auto-
portet).

evident, nu poate fi vorba de proteismul impos-
turii; sau de texte plate, incriminate, deseori, de doi-
naş însuşi. el a cultivat discursul mixt, la confluen-
ţa filosofiei, poeziei şi religiei, dobândind identităţi
alternative. Şi, pe merit, elogii pentru intelectualis-
mul ermetizat, deghizamentul alegoric, semnificaţii-
le simbolice etc., fără a fi aderent la poezia momen-
tului. Mai mult, era „un eretic al modernismului”
uitat oficial (cf. Mircea cărtărescu), forţând „frunta-
riile postmodernismului” cu o poezie conştientă de
sine, doar aparent „demodată”, prezentând, sub apa-
renţe iluzorii, măştile sinelui răsfrânt în proteismul
înfăţişărilor; diversitatea înşelătoare a întrupărilor
întreţinea, însă, sub un cer platonician, foamea de
unu. ceea ce nu excludea şi rezerva unor critici,
sprijinitori entuziaşti ai neomoderniştilor congeneri,
în „conflict” cu cerchiştii recuperaţi după carantină
(cf. c. regman), deveniţi, totuşi, „aliaţi de conjunctu-
ră” (cf. george neagoe). chiar c. regman insinua
ideea că doinaş ar fi „refuzat de critici”, într- un
serial din tomis (1968).

cititor înrăit, având cultul cărţii şi aflând
acolo un „concentrat de tâlcuri” (înviate prin lectu-
ră), Ştefan aug. doinaş reprezintă, neîndoielnic,
tipul poetului cult (cf. i. negoiţescu), cu o biografie
spirituală „mascată”. doar dulcea tiranie a clişeelor,
prelungind, în câmpul exegetic, un confort lenevos,
face din Ştefan aug. doinaş un poet „împietrit”,
„îngheţat”, „prins” într- o formulă, contrazicând ori
sărăcind eul plural. autorul alfabetului poetic locu-
ieşte în spaţiul clasicităţii, ne anunţa, cu ani în

urmă, ion Pop. evident, criticul avea dreptate. ros-
tirea sa, „iubitoare de clarităţi”, educată prin expe-
rienţe istoricizate, efortul de limpezire şi disciplina-
re, în fine, severa ordonare a materiei rebele, haoti-
ce, vădesc – în epoca fragmentarismului – o fermă,
vigilentă şi cuprinzătoare conştiinţă poetică. dar
omul cu compasul (1966), geometrizând în străda-
nia de a desluşi „eternul chip / al lucrurilor lumii tre-
cătoare” vrea să poposească în „timpuri frugale”, pal-
pând esenţele sub pojghiţa fenomenalului. spirit
reflexiv, Şt. aug. doinaş nu este doar un hărăzit
„mânuitor de cuvinte”. chiar dacă poezia poate fi un
„descântec al condiţiei umane” şi cuvântul, pe urme-
le lui g. Benn, se vrea un totem modern. fostul „tra-
ficant de ireal” se declară scârbit de vocale şi pare
interesat de cotidianul frust şi realul „gros” (vezi
Interiorul unui poem). se dezice, oare, şi de proteism,
recunoscându- şi, odată cu spectacolul degradării, al
căderii din rosturile sacre, „inconsistenţa”? e confis-
cat de „desfrâul limbajului” şi sedus de „zgomotul
natural al fiinţei”? astfel de interogaţii nu clatină,
bineînţeles, statutul / statura poetului, dar ne obligă
să repunem în discuţie măcar câteva din afirmaţiile
congelate, pretins- infailibile, care îl aşezau
(definitiv?) într- o formulă poetică, cinstind ceremo-
nialul şi altitudinea rostirii.

o cultură ca a noastră, cu ştiute şi virile
prejudecăţi anti- livreşti, pare a ezita încă în ceea ce
unii au numit valorizarea („antologizarea”) livrescu-
lui. umanitatea, scria adrian Marino, nu poate fi
decât livrescă. Puţini (din promoţiile mai vechi) au
ridicat mănuşa aruncată de hermeneutul clujean.
Printre ei, negreşit, construindu- şi o traiectorie lite-
rară inconfundabilă, se înscrie Ştefan augustin doi-
naş. să nu înţelegem de aici că poetul ar dispreţui
realul. e vorba, întâi, de o altă sensibilitate cultura-
lă, care, se vede, nu agreează talentul frust, primiti-
vitatea necoruptă, chiotul vital ţâşnind triumfalist.
deşi această proeminenţă reflexivă nu alungă „sen-

zualitatea formelor” (observaţia e a lui al. cistele-
can). iar erudiţia nu eşuează în opacitate. Mai cu
seamă că „alchimia postmodernismului” (ca mişcare
inclusivă) alungă inocenţa; sensibilitatea – nu spu-
nem o noutate – nu poate fi genuină, iar conştiinţa
creatoare, prizonieră a infernului poetic, transferă
valorilor livreşti rolul de valori vitale. iată noul con-
text, „expunând”, uneori ostentativ, convenţionalita-
tea în discurs, întreţinând o cultură a senzaţiei; acest
halou cultural, cu solide ancore în stratul referenţial,
face inevitabilă medierea, filtrând şi rafinând (armo-
nizând) relaţiile poetului cu lumea.

în al doilea rând, nu putem uita că Şt. aug.
doinaş propunea, dincolo de condiţia- i seniorială, o
dublă prezenţă (gh. grigurcu). el este, deopotrivă,
poet (şi încă un poeta doctus, cum s- a spus) şi exeget.
de unde şi permeabilitatea sa culturală. Bănuiala,
câteodată mărturisită de unii comentatori, că poetul,
străin de aura boemei, de tonul belicos şi insurgenţa
ultimului val, s- ar închide în carapacea tradiţionalis-
mului, cinstind doar virtuozitatea tehnică, mărturi-
seşte, de fapt, fidelitatea faţă de o formulă; dar stă-
pânind legile versificaţiei, urnind, aşadar, maşinăria
poetică, nu rezultă deloc că acest efort râvneşte
impersonalizarea. e drept, meditaţia răbdurie asu-
pra conceptului modern de poezie ori popasurile ana-
litice (discutând producţia confraţilor) impun prin
ordine şi îndemnul la rigoare. devorat de luciditate,
criticul doinaş îşi aşază gospodăreşte ideile şi ia dis-
tanţă, prin glacialitatea conceptelor, faţă de „clipa
cea repede”, lepădându- se, s- ar părea, de fidelitatea
faţă de o formulă şi de seducţia efemeridelor. ceea ce
nu înseamnă că poetul doinaş, cerebralizând şi
solemnizând fluxul imagistic, urcând cotele gravită-
ţii orfice, ignoră zarva concretului, foşgăiala infor-
mului (jinduit cu discreţie). între a iubi artizanalul
(în pofida reliefului proteic al operei) şi a fi ispitit de
spectacolul genezic, aşezat „pe prag de nămol şi
văpăi”, poetul îşi trăieşte dedublarea. imaginarul
său nu refuză „dedesupturile”, oferindu- i neistovita
şansă a concretizării şi iniţierii, chiar dacă spiritul
auroral, conştient de sine, cu desfăşurări explozive
de candoare şi miracol, este în permanenţă sub con-
trol. eclipsele lucidităţii nu sunt, aşadar, posibile.
intelecţia curge înspre armonie orchestrală, o muzi-
calitate scutită de frustrări, cu sonorităţi poate cău-
tate, oricum străine de ţâfnă şi emfază. ar fi vorba,
credem, de un eleatism care, iată, nu- şi refuză ţinu-
ta statuară (eugen simion). iar cuvântul dobândeş-
te rangul de instituţie orfică. arta poetică nu insistă,
reamintim, pe drama cuvântului şi nici nu invocă
posibilele tensiuni semantice, întreţinute artificios
de unii. astfel de nelinişti nu bântuie prin lirismul
doinaşian, respingând – cu aceeaşi fermitate – şi
pitorescul ori poezia epidermică, mustind de seve
grele, seduse de pofta băloasă a balcanizării. să fie
vorba, atunci, de glacialitate şi asceză, de o poezie
scrisă „pe foi de gheaţă”? n- am zice, câtă vreme nu
de o ideatică uscată ne ciocnim iar intermedierea
livrescă, de neevitat, nu capătă accente ostentative.
stăpân pe un univers, doinaş ne lasă să ghicim,
„jupuind” simbolul, scheletul unei viziuni. iar înfio-
rarea spiritului vibratil nu exclude rigoarea, chiar
dacă „cristalele s- au spart şi sângerează”. între tru-
fie şi ruină, conştientizând zădărnicia şi curgerea,
dar având o „halcă de timp” (pe care va încrusta
„litere argintate”) poetul respiră „în amplul
du- te- vino al suveicii”(artă poetică). iubirea nu poate
fi decât o „mască dulce a nesfârşitei spaime”. Vizitat
de nostalgii, el nu e ispitit de demonul deconstructi-
vist, de atâtea isme destructuraliste, ci vrea să
rotunjească poemul, în numele unei viziuni „perfect
asumate”. cel puţin aşa ne liniştea într- un avertis-
ment care deschidea volumul de versuri (ed. emi-
nescu, 1972), explicând strategia alternanţei criterii-
lor formale cu cele de natură tematică. dincolo de
tematism (şi ideea, la doinaş, mereu „pipăie înaltul”)
rămâne perfecţia formei, luptând cu „fluidele tul-
buri”, cu „văzul ca dinamită pură”, chiar cu invazia
grotescului şi derizoriului. Poetul se vrea „inginer de
armonii” şi, în consecinţă, îngheaţă şuvoiul lirismu-
lui: „un prund de diamante stă pe loc”. între foşnetul
bibliotecii şi agresivitatea realului, el atinge graţios,
fără reverenţe, starea de gratuitate, plonjând în
inima reveriei, văzând pe dinafară „ochiu- n care / mă
desfăşor, o clipă, ca un vis…” r
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Rostirea sa, „iubitoare de clarităţi”,
educată prin experienţe istoricizate,

efortul de limpezire şi disciplinare, în
fine, severa ordonare a materiei
rebele, haotice, vădesc – în epoca

fragmentarismului – o fermă, vigilentă
şi cuprinzătoare conştiinţă poetică.
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Cristina Gelep
Existenţialismul: conceptualizare,
abstractizare, literaturizare
Conceptualizarea existenţialismului

trebuie să remarcăm încă de la început, perfecta organizare a stu-
diului despre care vorbim, bibliografia bogată, adaptată şi abdatată, care,
schimbând ceea ce e de schimbat, aduce un imens material bibliografic şi
îl supune existenţialismlui, sau îi serveşte acestui concept la confluenţa
dintre literar şi filosofic. spun filosofic, pentru că, se porneşte de la hei-
degger şi sartre cu două lucrări fundamentale în plan filosofic şi nu
numai: fiinţă şi timp, şi fiinţa şi neantul, dar se ajunge până în sfera lite-
taturii prin conceptele teoretizate precum: angoasă, moarte, autenticitate.

Meritele cărţii sunt lăudabile, fiind exprimate, încă, din argument:
„această carte îşi propune să acopere o lacună în spaţiul cultural din mai
multe puncte de vedere”, iar reuşita nu întârzie să apară, deoarece: „în
primul rand, heidegger şi sartre au fost analizaţi în context strict fenome-
nologic, ceea ce le face un mare deserviciu, pentru că operele lor principa-
le, fiinţă şi timp (1927) şi fiinţa şi neantul (1943), sunt adevărate mani-
feste existenţialiste, marcând trecerea de la fenomenologia husserliană la
o fenomenologie existenţială. cu toate că s- au început ediţii de opera com-
plete nietzsche (şase volume la editura hestia, între 1998 şi 2005, ediţie
întreruptă înaintea postumelor, care, sunt cheia filosofiei nietzscheene) şi
kierkegaard (deocamdată patru volume excepţionale la humanitas, înce-
pând cu 2006), au apărut puţine studii în românia dedicate acestor filo-
sofi existenţiali importanţi şi nu au apărut studii de filosofie comparată,
care să- i abordeze din prisma existenţialismului lor specific”.

de asemenea, relaţia cu postmodernismul a fost ignorată, însă, nu şi
în studiul de faţă. în acest studiu transparenţa şi claritatea sunt instau-
rate de o gândire foarte ordonată, care îşi enunţă ferm şi convingător
obiectivele specifice, folosindu- se de termeni sau sintagme cheie cu rol
comprimator, rezumativ, inteligent folosiţi precum: reconstruirea existen-
ţialismului, analiza satriană a precedenţei, conflictul dintre umanismul
existenţal şi… antiumanismul postmodern, raportul fenomenologic, abili-
tatea angoasei, posibilitatea de funcţionare a autenticităţii, relaţiile dintre
fiinţa întru moarte şi existent, acţionarea ca un coercitiv al postmodernis-
mului.după cum vedem, avem opt sintagme şi tot atâtea obiective specifi-
ce ce urmează a fi analizate, conceptualizate, fin analizate.

abstractizare şi literaturizare

de la conceptualizarea termenului de existenţialism până la litera-
turizare nu sunt mulţi paşi de făcut, graniţele sunt fluide, iar trecerea se
face uşor, deoarece: „conceptele cu valoare categorială ale existenţialis-
mului astăzi au o posteritate interesantă în discipline variate. Putem
observa cum ele sunt valide în anumite domenii ca psihoterapie şi filoso-
fie a filmului, deci poate ar trebui readuse în prim planul filosofiei con-
temporane. ne putem întreba: care este legătura între autenticitate şi
simulare? sau între tema morţii şi cea a irosirii vieţii? legătura dintre
angoasă şi diferitele temeri cotidiene, pe care le resimţim cu toţii? ce rele-
vanţă au aceste concepte azi? Pornind de la primatul filosofiei practice a
existenţialismului, care aduce filosofia în cotidian, în direcţia noastră
imediată, ne putem întreba cum mă pot ajuta pe mine, ca individ, sau pe
noi, ca şi comunitate, categoriile existenţiale?”

astfel, se face trecerea şi spre sfera literaturii, luând pe rând concep-
tele cheie despre care am vorbit, spre exemplu, angoasa, este teoretizată
astfel: „să le luăm pe rând: de ce este importantă angoasa ? nu doar din
perspectivă teoretică este esenţială ea, pentru că prin angoasă avem acces
direct la autenticitate, individualitate şi la exprimarea morţii, pentru că
prin ea ne rupem de sfera lui das man, nu mai gândim ca nişte simulacre
sau clone, nu mai gândim aşa cum ne imaginăm că gândesc ceilalţi. din

punct de vedere practic,
prin hermeneutica a -
cestui concept, putem
înţelege direct şi coto-
dian angoasa noastră în
faţa terorismului, sin-
gurătatea melancolică
şi angoasantă a solda-
tului din irak (după
cum arată renata
salecl), dar şi tema de
şomaj (ca la adorno)
sau anxietatea şi izola-
rea imigrantului, care
locuieşte în două lumi
şi nu aparţine nici
uneia. [...] angoasa este
un termen, care practic

aparţine mai multor discipline (un termen interdisciplinar sau pe care se
poate construi chiar o teorie transdisciplinară): filosofie, psihologie, lite-
ratură, sociologie, film, teatru etc.”.

Pentru a pune totul într- o coajă de nucă, putem spune că, şi celelalte
concepte amintite: moarte, autenticitate, sunt admirabil tratate cu aceeaşi
fineţe, subtilitate, spirit critic tăios, totul plasându- se la confluenţa, din
punctul de vedere al comunicării, filosofiei cu literatura şi cu arta cinemato-
grafică, precum şi cu alte discipline conexe: psihologia, sociologia. r

■ Ştefan, Bolea, existenţialismul, herg Benet Publishers, Bucureşti,
2012, 344 pp.

Volumul eseistului şi poetului
Mihai ene, vălurile Salomeei, priveşte
un subiect insuficient tratat în literatura
română – autori şi opere sub zodie
decadent- estetă –, motivele ţinând atât
de accepţia marxistă, politizată şi nega-
tivă, a conceptului, cât şi de o confuzie
între simbolism şi decadentism din isto-
riografia literară. un alt scop al studiu-
lui vizează clarificările teoretice – prin
apelul la literaturile franceză, italiană şi
engleză, un merit al lucrării – şi raportu-
rile cu alte fenomene literare precum
romantismul, simbolismul, avangarda şi
postmodernismul.

în prima parte a lucrării sunt dis-
cutate trăsăturile decadentismului, for-
mele istorice şi receptarea în spaţul
anglo- franco- italian. Pornind de la pagi-
nile lui adrian Marino despre decaden-
tism – din dicţionarul ideilor literare –,
care găsea explicaţia fenomenului în per-
cepţia ciclică a istoriei în secolul al
xViii- lea, sunt trecute în revistă
accepţiile asupra timpului de- a lungul
istoriei. astfel, societăţi dintre cele mai
variate precum cea chineză sau indiană
opun prezentul corupt unui trecut ceţos
dar fericit, ciclul naştere- decădere conti-
nuând la nesfârşit. Mitul Vârstei de aur
este prezent şi în spaţiul grec, dar
antichitatea greco- latină descoperă
noţiunea de progres, deşi limitat la apre-
cierea prezentului. un moment impor-
tant pentru definirea culturală a noţiu-
nii de decadenţă este viziunea creştină
asupra timpului: sfârşitul inevitabil al
lumii anunţat prin „decăderea moravuri-
lor prezentului”, de fapt un timp linear
care porneşte de la o viziune dualistă:
materie decăzută versus celest perfect şi
etern. noţiunea de nostalgie îşi are
originea „[…] dintr- un sentiment de
insatisfacţie faţă de contemporaneitate,
cât şi din nostalgia unor epoci idealiza-
te.” (p. 28) 

accepţia istorică a decadenţei:
după perioadele de formare şi dezvolta-
re, epocile istorice intră în declin şi se
prăbuşesc – sens axiologic, conotaţie
negativă, comparaţie prin antiteză. de
altfel, sensul axiologic al decadenţei este
negativ şi se extinde şi asupra artei din
epocile astfel etichetate. Ba chiar şi asu-
pra artiştilor, Mihai ene menţionând
studiul pseudoştiinţific – entartung – al
jurnalistului şi medicului Max nordau,
care considera că arta degenerează dato-
rită eredităţii sau a nevrozelor provocate
de traiul în mediul urban. evident, fun-
damentalismele de extremă dreaptă şi
stângă au la dispoziţie, prin studii pseu-
doştiinţifice precum degenerarea lui
nordau – care asociază actul artistic cu
patologicul – explicaţii presupus medica-
le pentru condamnarea artiştilor refrac-
tari la comandamentele ideologice. în
plus, conceptul de om nou capătă o legi-
timare prin maniheism.

dacă înţelesul socio- istoric şi chiar
religios al termenului decadent este
negativ, cel tipologic este pozitiv sau
neutru şi se referă la un stil recurent
care propune un set de valori etice şi
estetice şi o viziune asupra vieţii, cea
mai importantă atitudine a acestei
viziuni fiind cultul artificialului, numit
de către autor şi anti- physis ori o revoltă
împotriva naturii care deosebeşte deca-
dentismul de romantism. dacă roman-
tismul căuta integrarea în natură şi
schimbarea societăţii, decadentismul
este total dezinteresat de orice
mesianism socio- politic, dispreţuieşte
vulgul uniformizator şi caută fie
retragerea într- un spaţiu ultrarafinat,
fie subminarea societăţii prin atitudini

considerate scandaloase de către opinia
comună. revolta împotriva naturii inclu-
de perversiunile sexuale – relevante mai
ales în contextul pudibonderiei de secol
xix – şi atacul împotriva imaginarului
religios: din figura revoluţionară cultiva-
tă de romantici, satan devine o prezenţă
rafinat- androgină, în timp ce ocultismul
oferă „senzaţii noi şi stranii, experienţe
extravagante şi cu o doză maximă de
artificialitate”. decadentul vede lumea
din unghi estetic, nu adoptă nicio atitu-
dine morală – din moment ce prăbuşirea
este inevitabilă – şi identitatea sa se
întemeiază pe proiecţia unui aristocra-
tism ideal – tot o diferenţiere în faţa con-
formismul burghez. 

surprinde, în studiul lui Mihai ene
– în partea a doua a lucrării –, prezenţa
filonului decadent şi estet în literatura
română – începând cu cea de- a doua
jumătate a secolului xix până în postco-
munism, prin poezia unor Şerban foarţă
şi adrian Bodnaru – în postmodernism,
decadentismul se manifestă prin rafina-
ment poetic şi bovarism aristocratic –
desolidarizare de prezent. 

receptat prin filieră franceză –
sensul axiologic, negativ: degenerare
artistică opusă vitalităţii vârstei clasice
– decadentismul a fost anexat simbolis-
mului. ambele dificil de urmărit datorită
particularităţilor spaţiului autohton:
intrarea târzie în modernitate a creat un
areal prin excelenţă eteroclit – în prime-
le două decenii ale secolului xx, curente-
le moderniste sunt concurate de sămănă-
torismul paseist – şi o mentalitate artis-
tică în primul rând eclectică – structura
romantică a lui alexandru Macedonski
coabitează cu erotica decadentă din tha-
lassa, recognoscibilă în sexualitatea ine-
fabilă şi carnală în acelaşi timp, ca
urmare a opoziţiei instinctualitate- idea-
litate din psihologia protagonistului. iar
dacă se mai adaugă ruptura istorică
reprezentată de cele patru decenii de
comunism – în interiorul regimului
comunist sunt decelabile trei mari etape,
deşi reductibile la alternanţa relaxare-
strângerea şurubului –, distingerea
direcţiilor literare devine şi mai dificilă,
anulând orice speranţă de continuitate.
în asemenea condiţii, alcătuirea istorii-
lor literare devine o sarcină inutilă.

atrage atenţia includerea lui emi-
nescu în galeria autorilor cu influenţe
decadente. structural romantic, afini -
tăţile cu weltanschauung- ul decadent vin
pe filiera pesimismului schopenhauerian:
lumea este esential decăzută, realitatea
iluzorie, ceea ce îi mai rămâne omului de
artă este izolarea contempla tiv-artistică
într- o lume alternativă a trecutului voie-
vodal – proiecţia aristocratică a decaden-
ţilor. în proza eminesciană elementele
decadente se manifestă prin interiorul
decrepit şi decorat kitsch, voluptate pen-
tru ocultism, personaje androgine şi
feminitate angelic- demonică. 

decadentul structural este Mateiu
i. caragiale, în ale cărui scrieri – biogra-
fia prezintă obsesii nobiliare – se găsesc
toate trăsăturile: apetenţă pentru aristo-
cratism şi deviaţii sexuale – contextul
secolului xix – şi presiuni ereditare,
androginitate – personajul aubrey de
Vere –, interioare rafinate, revoltă şi sin-
gularizare a personalităţii, voluptate pen-
tru abjecţie. în timp ce decadentismul
bacovian rezidă în nevroza structurală şi
spectacolul dezagregării universale. r

■ Mihai ene, vălurile Salomeei.
literatura română şi decadentismul
european, editura universităţii de Vest,
timişoara, 2011, 302 pp.

Alexandru Ionaşcu
Decadentismul şi 
literatura română
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MarŞ triuMfal în Pasul Piticului

patria nostra est in terra europae. In patria
nostra multae silvae sunt.

acestea erau printre primele propoziţii care se
învăţau la ora de latină atunci când în liceele din
românia – patria nostra, cum ar veni – încă se preda
limba latină. între timp, nişte pădurari destoinici –
români sau neromâni, dar pământeni, cum spunea
poetul – au făcut în aşa fel încât povestea cu păduri-
le cele multe să ajungă un basm de adormit copiii
căpitanului grant, limba strămoşilor noştri de pe
ramura romană a cam dispărut şi ea din programa
şcolară, odată cu vocabula „programă”, înlocuită cu
un termen mai trendy, curriculă – culmea, ironiei:
tot latinesc şi el! doar chestia cu aşezarea patriei
noastre în europa a rămas neclintită peste timp şi
mode, uvedenrode. Mă rog, cam pe la marginea con-
tinentului, prin zona de care locatarii centrului vor
să audă cât mai rar, iar atunci când, de voie de nevo-
ie, aud, totuşi, se abţin cu greu să nu strâmbe din
nas în două viteze şi trei mişcări diplomatice. asta e,
noi să fim sănătoşi şi eurooptimişti, precum şi sun-
tem, de fapt, după cum arată toate sondajele, inter-
ne şi internaţionale.

cetăţeni europeni cu aproape toate
actele în regulă (inclusiv ălea care reglemen-
tează accesul în spaţiul shenghen, dar
degeaba...), românii au fost chemaţi şi ei
recent să- şi desemneze reprezentanţii în Par-
lamentul europeni. nu că am conta foarte
mult pe- acolo, prin forurile legislative ori
executive de la Bruxelles sau strassbourg.
Maniera imprevizibilă (remarcaţi, vă rog,
delicateţea eufemismului!) în care glisează
dintr- o parte în altele a spectrului politic al
uniunii europene nu face din compatrioţii
noştri nici cei mai de nădejde aliaţi, nici
adversarii cei mai de temut. cineva, era
chiar oripilat odinioară de modalitatea fana-
riotă în care, pe meleagurile carpato- danu-
biene, se anulează satisfacţia oricărei
victorii: după ce- l învingi pe un român, el
trece imediat de partea ta! 

aşteptările vizavi de scrutinul euro -
parlamen tar erau, aşadar, în ceea ce- i priveş-
te pe concetăţenii noştri, nu foarte roze. când
colo, ce să vezi?! în franţa, partidul Marinei
le Pen, considerat extrem- naţionalist, îi
devansează şi pe socialişti, şi pe conservatori
devenind prima formaţie politică a ţării. cam
nasol, oricum ai privi lucrurile. dar asta încă
nu- i nimic. în italia, Mişcarea cinci stele a
lui Beppe grillo îşi adjudecă şi ea un frumu-
şel 20% din voturile electoratului peninsular.
dar acesta este doar începutul. în anglia,
nikel farage şi al său ukiP câştigă scruti-
nul britanic cu 27,5%, iar stânga foarte radi-
cală biruie şi ea în grecia. Procente solide
înregistrează extrema dreaptă în austria,
dar nici rezultatele din germania, Polonia,
ungaria, olanda ş.a. nu sunt de ici de colo.

oops! europa este scurt- circuitată, în
toate capitalele occidentale se aşterne un văl
de anxietate greu de digerat, nemaicunoscu-
tă de la sfârşitul războiului, de pe vremea
când toţi trăiseră anticipat convingerea că
nazismul îşi consumase ultima pagină din
istoria continentului. dar nu era vorba doar de fap-
tul că neonaziştii contemporani penetraseră carapa-
cea establishmentului politic european. destui extre-
mişti şi naţionalişti de varii culori, mulţi dintre ei
aparţinând nucleului pur şi dur al mişcărilor ambi-
dextre, făcuseră din harta postelectorală a ue un
tablou pe cât de neaşteptat, pe atât de îngrijorător.
se mai verifică o dată că atât de mult lăudata demo-
craţie are dedesubturi perverse şi că este primejdioa-
să rău dacă nimeni nu se osteneşte să- i monitorizeze
corespunzător funcţionarea mecanismelor. din când
în când, omenirea trebuie să- şi aducă aminte, cu
toată neplăcerea de rigoare, că iisus a fost condam-
nat la crucificare în urma unei proceduri perfect
democratice. la fel de democratică precum accede-
rea la putere a lui adolf hitler în germania interbe-
lică.

a fost o săptămână cu frisoane în europa, cu
toate că s- au găsit imediat liniştitori de profesie care
au inventat şi explicaţii pentru scorurile scandaloa-

se ale indezirabililor, şi argumente pentru privirea
lucrurilor cu îngăduinţă şi calm futurist. Pentru
românia, săptămâna a fost însă inexplicabil de seni-
nă şi lipsită de probleme. la noi, legionarii nu există
în spaţiul public decât prin fluturaşi debili răspân-
diţi prin Piaţa sudului şi publicaţii de supernişă
care nu contează electoral. cât priveşte formaţiunile
extremiste sau antisistem – respectiv, Partidul
românia Mare şi Partidul Poporului dan diacones-
cu – ambele au făcut o figură jalnică, situându- se
mult sub pragul de 5%, depăşit cu mult de indepen-
dentul cu dedicaţie, Mircea diaconu.

ce va să însemne aceasta? că alegătorii
români sunt din nou defazaţi în raport cu europa
aşa cum au fost cvasipermanent de- a lungul şi de- a
latul istoriei? că electoratul autohton dispune de o
cuminţenie nativă şi un bun simţ politic care îl
împiedică să plonjeze în aventuri periculoase? de- o fi
una, de- o fi alta... numai să nu apară din senin, din
iarbă verde vreun lider bengos şi dornic, la final de
mandat, să- şi arate muşchii de anvergură regională
atunci când împrejurările i- ar cere să exerseze pasul
piticului.

de- a naziŞtii Veseli

Şi fiindcă tot bântuim cu aplomb printr- o euro-
pă nebună, nebună, nebună, în care niscaiva cetă-
ţeni prezumaţi a dispune, ca dotare nativă, de mini-
mum una bucată scaun la cap, folosesc, pare- se, mai
mult scaunul decât capul, se cuvine să poposim oare-
ce şi pe scena eurovisionului copenhaghez, unde am
avut parte de o carnavalescă prefigurare a ceea ce,
două săptămâni mai târziu, avea să se petreacă, viu
şi natural, pe scena politică a continentului. Mutatis
mutandis, se- nţelege… nu, nu mă refer la prezenţa
în replay a duetului româno- norvegian (sau
- eschimos, sau - suedez) Paula seling – ovi şi a pia-
nului lor circular, fost bilateral; asta ar fi fost doar o
idee neinspirată, dacă nu s- ar fi dovedit, pur şi sim-
plu, proastă. nu ştiu ce cantitate de neuroni bucu-
reşteni trebuia investită pentru a- ţi da seama că
rezultatul nu putea fi decât unul falimentar. sau,
mă rog, comparabil cu acela din anul precedent, când

românia, tot graţie unei gândiri abisale, s- a trezit
reprezentată de un ins cu fizionomie macho, voce de
soprană de coloratură şi nume de galinacee în plin
proces de reproducere. sigur că da, concursul anga-
jează, în primul rând, melodii şi în al patrulea rând
interpreţi, dar asta se întâmplă mai degrabă în teo-
ria elaborată special pentru ca practica să ne omoare
într- o manieră cât mai spectaculoasă. de fapt,
nimeni n- a reţinut vreodată, în câteva zeci de ediţii
bifate până în zilele şi nopţile noastre euro- muzicale,
numele vreunui compozitor. drept este că nici prea
mulţi interpreţi care să ni se fi lipit de memorie ca
marca de scrisoare nu- mi năvălesc pe buze. da, da,
ştiu: aBBa, cu Waterloo, numai că asta se întâmpla
pe vremea când Margareta Pâslaru era fecioară, iar
gică Petrescu tânără speranţă la steaua fără nume.

dar, apropo de eurovision, ediţia 2014, altceva
vroiam eu să vă spun şi n- aveam loc de mine şi de
propriile digresiuni. atribuirea locului întâi conchi-
tei Wurst din austria – femeia cu barbă, cum i- au
zis foarte mulţi, deşi mai corect ar fi fost Bărbatul cu
sutien – mi se pare un gest care n- are nici o legătu-
ră cu muzica. decât, eventual, cu muzica angelei
similea, rise like a phoenix, melodia câştigătoare,

semănând izbitor cu Să mori de dragoste
rănită. dar transsexualul austriac ar fi
putut interpreta şi o prelucrare rock a
marelui hit Hai, leliţă- n deal la vie că tot
victorios s- ar fi întors acasă în aplauzele
unei europe preocupate mai mult de afir-
marea drepturilor minorităţilor gay decât
de orice altceva. Mie, unul, entuziasmul cu
care diferitul este aclamat în competiţia ine-
gală cu normalul îmi stârneşte nu doar
nedumeriri, ci şi uşoare puseuri de panică.
Pentru că, nu ştiu de ce, povestea asta
muzicală îmi pare cam cu cântec şi- mi tri-
mite gândul la indiferenţa, ba chiar la
jucăuşa aprobare cu care este privită apari-
ţia pe estrada politică a acestei europe
amnezice şi periculos de buimace a unor
solişti şi formaţii specializate în requiemuri
şi bocete din folclorul fiecărei naţiuni. ne
jucăm cu prea multă inconştienţă şi de- a
femeia cu barbă şi de- a naziştii veseli pe
acest continent greu încercat de istorie, geo-
grafie, biologie şi alte materii de bacalau-
reat, care riscă să compromită prin exces
ideea de toleranţă şi să transforme
drepturile omului dintr- un ideal nobil,
într- o primejdie pentru oameni.

…altfel, conchita Wurst are o voce
agreabilă.

Felurimi (titlu de rubrică preluat 
de la dl i.l. caragiale)

• după ce tVr i- a făcut bocceluţa lui
ion cristoiu, trimiţându- l spre alte zări de
farmec pline, insul a aterizat cu arme şi
bagaje la realitatea tv în chip de maestru
al comentariului politic – titlu pe care i l- a
atribuit cu generozitate un oarecare rareş
Bogdan, băiat de cluj- napoca, picat pe
spate în faţa bâlbâielilor şi bâjbâielilor invi-
tatului său întâmpinat de fiecare dată cu
temenele împrumutate din Suleiman mag-
nificul.

Morala: ban la ban trage şi mediocritate la
mediocritate.

• Pentru cei care încă n- au înţeles că politica,
în general, şi politica românească, în special, rimea-
ză perfect cu antica tânguire a eclesiastului vanitas
vanitatum et omnia vanitas, am o sugestie: să fie
oleacă atenţi cât de repede se sting orbitoarele stele
ale vieţii noaste publice, fie că se numesc elena
udrea ori crin antonescu şi cum se afundă ele ire-
mediabil în neant. 

dar, dumnezeule mare, când mă gândesc că în
locul lor prinde să se înalţe meteoritul sibian klaus
johannis, tristeţea mi se preschimbă în deznădej-
de. r

Gelu Negrea
Democraţia şi femeia cu barbă

n Rondul de zi Pentru cei care încă n- au înţeles că
politica, în general, şi politica

românească, în special, rimează
perfect cu antica tânguire a

Eclesiastului vanitas vanitatum et
omnia vanitas, am o sugestie: să fie
oleacă atenţi cât de repede se sting

orbitoarele stele ale vieţii noaste
publice, fie că se numesc Elena Udrea
ori Crin Antonescu şi cum se afundă

ele iremediabil în neant.
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nu toţi poeţii aflaţi azi în centrul atenţiei
sunt valoroşi. nu toţi poeţii valoroşi de
azi se află în centrul atenţiei. 

Printre cei ignoraţi într- un mod nejustificat,
dintr- un fel de nepăsare a societăţii româneşti faţă
de propriile ei valori, se numără anatol covali, auto-
rul unor volume de versuri lucrate cu artă ca
lăsaţi- mă să cânt, 2010, viscol, 2011, 365 de sonete,
2013. 

o adevărată surpriză o reprezintă sonetele,
construite perfect, de o solemnitate care nu distruge
emoţia. iubitorii de poezie din românia au o înaltă
idee despre sonet, fiind educaţi la şcoala lui Mihai
eminescu şi Vasile Voiculescu. aşteptările în legătu-
ră cu această formă fixă de poezie sunt mari şi cine
o adoptă riscă să dezamăgească. iată însă că anatol
covali se ridică la înălţimea aşteptărilor, oferin -
du- ne monologuri lirice de câte 14 versuri în ritm
iambic şi cu rime perfecte care reverberează multă
vreme în conştiinţa cititorului. autorul nu- şi face un
scop în sine din respectarea regulilor prozodice.
acestea, bine însuşite, sunt respectate fără efort,
dându- i poetului posibilitatea să se exprime liber.
sonetul pare să fie limba sa maternă:

„Mi- e sufletul o rană sângerândă/ şi îl aud
zbătându- se în chin,/ dar n- a ieşit dintr- însul un sus-
pin/ sau vreun blestem pentru a mea osândă.// doar
gândurile stoluri- stoluri vin/ şi- şi fac din nesupunere
izbândă,/ când viaţa nu- ncetează să mă vândă/ în
groaznicul talcioc numit destin.// îmi pun atunci pe
umeri aripi mari/şi- ncerc să urc spre- a răzvrătirii
boltă/ ca cel mai nesupus dintre icari.// nu- mi pasă
că puţina mea recoltă/ este prădată- n lipsă de
tâlhari./ Mă- nalţ în zbor şi zboru- mi e- o revoltă.”
(doar gândurile).

cuvintele cad greu, ca de plumb, ca în versuri-
le lui al. Philippide. anatol covali rupe însă ade-
seori ritmul, dovedind
inventivitate şi nesu-
punere faţă de proprii-
le sale obişnuinţe.
sonetul se transformă,
pe neaşteptate, într- o
horă de cuvinte care îl
prinde în vârtejul ei pe
cititor:

„sufletul meu
este un han/ în care
vin drumeţii./ mănân-
că, dorm, nu dau un
ban/ dar îmi mânjesc
pereţii.// Mulţi îşi
alină tristu- alean/ din
nefirescul vieţii/ când
le dau cupe cu elan −/
licoarea tinereţii.// în
hanul meu, din zori în
zori,/ pe lângă glasuri
sună/ ţambale, cobze şi
viori.// e multă voie
bună,/ dar şi se- njură

uneori/ când câte- un plâns răsună.”
(Han)

necunoscutul poet anatol
covali este faimosul tenor anatoli
covali, care a debutat în 1977 pe
scena operei române în rolul Manri-
co din opera trubadurul de Verdi şi
care de- a lungul timpului a fost
aplaudat şi ovaţionat pentru nume-
roase alte roluri importante, ca
radames din aida, don josé din Car-
men, othello din othello, dragomir
din năpasta.

scrie poezie încă de la 10 ani,
dar a refuzat să- şi înregimenteze
scrisul în timpul regimului comunist
şi a optat pentru cariera de cântăreţ
de operă:

„era perioada proletcultistă.
nu mă conformam cerinţelor ei. am
fost chemat de geo dumitrescu la o
discuţie care a pus capăt scrisului
meu. nu puteam face ce mă sfătuia.
am hotărât să renunţ şi să mă consa-
cru muzicii. acesta a fost norocul
meu. am avut două talente şi am
putut să aleg.

a fost o despărţire dureroasă,
dar n- am mai scris nimic până în 1990.”

întoarcerea lui anatol covali la poezie este un
eveniment care merită aplaudat ca şi apariţiile sale
pe scena operei.

*

n- aş fi aflat că există pe lume ignatie grecu
dacă într- o bună zi, acum aproximativ doi ani, n- aş fi

citit o carte de versuri − ignatie grecu,
floare de har, Bucureşti, ed. semne, 2012
− care mi- a atras atenţia prin puritatea
emoţiei religioase. Mulţi oameni ai biseri-
cii folosesc, în scris, o limbă de lemn a
preamăririi lui dumnezeu, prin care nu
comunică nimic cititorilor. ignatie grecu
eliberează cuvintele din formulele retorice
consacrate, le redescoperă sensul originar
şi se serveşte de ele pentru a exprima
trăiri elevate:

„greu/ şi cu mare zgomot/ cad/ din
înălţime/ schelele acestui poem!// le- am
folosit/ pentru a- l scrie/ cât mai frumos/
aşa cum îţi place ţie.// Ştiind că nimic/ nu
durează/ mai mult sub soare/ decât albas-
trul cer.”

entuziasmat de descoperirea făcută,
m- am dus la Mânăstirea cernica să- l
cunosc pe ieromona hul- poet (care trăieşte
în recluziune şi nu iese niciodată în lume).
M- a întâmpinat cu bunătate şi smerenie.
M- a dus să vizitez camera în care a locuit
acum peste o sută de ani tudor arghezi şi

a evocat momentul şi
mai îndepărtat în
timp în care eminescu
însuşi, însoţit de un
nepot al lui ion sla-
vici, a venit cu o birjă
să vadă mânăstirea.
apoi m- a condus în
chilia lui austeră, cu
pereţii tapetaţi de
cărţi. a luat de pe o
mescioară o pâine
rumenă, scoasă de
puţină vreme din cup-
torul mânăstirii, a
tăiat o felie pentru
mine şi una pentru el.
am mâncat amândoi,
în linişte, simţind o
comuniune sufleteas-
că binefăcătoare. doi
bărbaţi care se cunoş-
teau de puţină vreme,
dar iubitori amândoi
de poezie, mâncând
împreună pâine… a
fost cel mai emoţio-
nant banchet la care

am participat vreodată.
dar şi mai mult m- au emoţionat sutele de

poeme scrise de părintele ignatie grecu (numele său
de mirean era iordan grecu) de- a lungul timpului.
le am acum pe toate pe masa mea de lucru.

Poezia sa este, în cea mai mare parte a ei, imni-
că şi extatică, ceea ce înseamnă şi monotonă. dum-
nezeu este proslăvit, inevitabil, în cuvinte atent
alese (cele mai multe de inspiraţie biblică) pentru ca
nu cumva vreo formulare hazardată să aducă atinge-
re autorităţii divine. drept urmare, „personajul”
dispare într- un diluviu de frumuseţe morală:

„Pe fiecare ram/ aprinse făclii/ luminează/
pururi/ calea ce duce/ la rai.// iată, domnul/ vine/ să
ridice,/ să mângâie/ şi să vindece,/ pentru totdeau-
na,/ pe cel căzut/ între tâlhari.// o, milă, cer fără de
sfârşit!…”

dacă ar cuprinde numai astfel de versuri volu-
mul ar inspira respect, dar nu l- ar pasiona pe cititor.
din fericire, autorul, sensibil şi evlavios, are un
excepţional instinct artistic care îl face să înlocuias-
că din când în când proslăvirea cu o reprezentare −
şi ea spiritualizată − a dramatismului vieţii:

„casele s- au făcut mici/ s- au dărăpănat/
durerea/ le- a frânt pe toate/ de mijloc./ o frunză
dacă/ ar cădea/ peste ele,/ numai o frunză,/ nu o stea,/
casele/ ar intra/ în pământ/ cu totul.” 

sau: „Pentru câţiva maci înfloriţi/ pe- o coastă
înverzită de deal/ cucul mai cântă.// Pentru cei câţi-
va maci înfloriţi/ arzând mocnit/ sus pe deal/ din zori
până târziu/ şi care atât de curând/ se vor stinge.”

glorificarea lui dumnezeu devine, în mod
paradoxal, mai convingătoare atunci când se face
indirect, prin sesizarea a ceea ce este înălţător sau
înduioşător în viaţa de fiecare zi: 

„asinul zâmbeşte/ clipind molcom liniştit din
ochi/ căci copitele sale mici, negre,/ se adâncesc în
zăpadă/ fără să o murdărească!”

dau pagină după pagină şi mă ameţeşte
mireasma mistică a acestui vin de împărtăşanie abs-
tract care este poezia lui ignatie grecu:

„Pe mirosul de tei în floare/ aşază cucul versul
blând/ cu dragoste şi cu foc cântând,/ ca o pecete
pe- o scrisoare.// Precum poetul oarecând/ rănit de
dor şi de- ntristare,/ Pe mirosul de tei în floare/ aşază
cucul versul blând.// deşi e clipa trecătoare/ Şi toate
se sfârşesc curând,/ rămâne însă- n veci cântând/ o
pasăre nemuritoare/ Pe mirosul de tei în floare!…
(pe mirosul de tei).

ar fi păcat ca asemenea esenţe lirice rare să
rămână necunoscute. r

Alex Ştefănescu
Poeţi despre care nu se vorbeşte

n Literatura română după o revoluţie

AnAtol covAli

O adevărată surpriză o reprezintă
sonetele, construite perfect, de o

solemnitate care nu distruge emoţia.
Iubitorii de poezie din România au o
înaltă idee despre sonet, fiind educaţi

la şcoala lui Mihai Eminescu şi 
Vasile Voiculescu.

AnAtol covAli în rolul rADAmes
Din operA AiDA De verDi

ignAtie grecu

ignAtie grecu în lumeA sA
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cu urma lui adrian alui gheorghe nu- i
de joacă. Şi intru în polemică, nu altfel
decât cordială, cu recenzenţii care au
pus romanul (tipărit de cartea româ-

nească, în 2013) sub semnul ludicului, al artei de a
păcăli frumos, devenind ei înşişi, la o lectură prea
grăbită, prea superficială, păcălitori păcăliţi, adică
înşelaţi de aparenţe. aş spune, dimpotrivă, că nu- i de
glumă cu suferinţa dintr- un lagăr de exterminare. Şi
asta pentru că urma apărută pe zăpada proaspătă, în
zorii unei zile, an 1960 este minune, iar ciudatul sca-
mator, personajul cel mai emoţionant al naraţiunii,
nu- i homo ludens, ci homo religiosus. am afirmat- o şi
în altă cronică, un pământ numit aiud, titlu oferit în
dar de Petru ursache, în suferinţă, atunci, pe un pat
de spital. reiau. că miraculosul şi comicul nu se
exclud au dovedit- o marile cărţi, de când e literatura
literatură; o dovedeşte şi adrian alui gheorghe. Poe-
tul, prozatorul, eseistul, dar şi doctorul în etnologie
ştie că sentinţa „Vai de moarte fără râs şi de nuntă
fără plâns” este expresie a sistemului etnosofic al ora-
lităţii. că proza modernă transparentizează graniţa
dintre tragic şi comic, fără a estompa suferinţa tragi-
că, e iarăşi ştiut. Verbul, însă, e altul: nu a atenua, ci
a purifica mistic. urma caligrafiată divin pe zăpadă
este echivalentul tropic al salvării prin ridicarea la
sacru.

apărute în perimetrul închisorii aiud, urmele
de bocanci duc spre pavilion (un eufemism pentru
celular), trecând gardul triplu de beton, de 4 metri
înălţime. armele automate ale gărzilor tac. în cine să
tragă? nu s- a „depistat nici un element în plus”. în
ciuda „organelor” care veghează, a pazei însutite,
urmele reapar. Şi- s fără întors. intrusul merge
într- un singur sens.

gardienii întunericiţi văd miracolul, dar li se
pare o coţcărie de duşman al poporului. caută înţeles
profan într- o situaţie de neînţeles. cum să conceapă
altă explicaţie decât că „bandiţii” se joacă, sfidând
regulamentul? zbirii îi constrâng pe prizonierii lor,
zdrobindu- i în bătăi groaznice, să mărturisească tot:
ce- a fost şi ce n- a fost. acceptă orice ipoteză venită de
oriunde decât din sfera metafizicii, neavând vreun
impuls spre transcendent. cine altcineva decât un
călău sadic poate avea acces la revelaţie, dar o refuză
din inepţie? Şi pentru că spaţiul e de- sacralizat,
demonic, iluzionistul gurii lovin nu transformă, la
ordinul răspopitului Barabancea, apa în vin, euharic;
o transformă în vodkă, în „apşoară”, cum îi spune sla-
vistul emil iordache. nu vin îndumnezeit le dă gar-
dienilor, să bea porceşte din marmite, ci vodkă, deve-
nită a doua zi apă spurcată, de nebăut.

avem de- a face oare cu onirism- suprarealist?
Mie mi se pare o eroare, voită- nevoită, dar eroare,
chiar dacă suprarealismul a ajuns iarăşi dans le vent.
Parantetic spus, gherasim luca e reconsiderat ca
„sfântul” avangardei de suprarealistul poet Valéry
oişteanu, la invitaţia icr- ului din noul york.

în opinia mea, nu- i vorba de o invenţie onirică.
Metafora lui adrian alui gheorghe semnifică norma-
litatea adevărului de credinţă care, în anormalitate,
rămâne intact în firea lui firească. urma e sprijin
ceresc acordat pătimiţilor, celor care îndură patimile
închisorii. Pentru că din închisoarea politică aiud
nu- i posibilă decât salvarea teofanică. ieşirea pentru
chinuiţi nu- i alta decât, pe sub pământ, în groapa
comună; apoi, prin rugăciune, făcându- se una cu
cerul.

ce vreau să subliniez mereu şi mereu e gravita-
tea temei romanului, cu care nu- i de şagă: pe pămân-
tul însângerat numit aiud minunea înălţării la stare
purificată e posibilă. regulamentul poate fi călcat de
o forţă extramundană, tocmai pentru că barbarii de
călăi torturau şi omorau în Vinerea Mare, de rusalii,
de Paşte şi de crăciun, fără vreo mustrare de
conştiinţă. câţi n- au murit în bolgia aiudului de sfin-
tele sărbători, fără lumânare şi fără cruce? familia
n- a putut găsi locul, mormântul tatălui, mamei,
fratelui, nu le- a mai aflat oasele. fiica lui Mircea
Vulcănescu n- a reuşit să identifice mormântul părin-
telui; 48 de ani avea eminentul român când a murit,
la 26 oct. 1952, după gratii.

într- un episod din memorialul durerii, pe locul
cimitirului din dealul robilor, au fost filmate nişte
coteţe de porci. asta în anii ‘90. nu ştiu ce- o fi acum
acolo, dar tipic este, într- o românie care se doreşte
programat amnezică, să se crească suine peste ose-
mintele martirilor.

ilie geangu, comandantul închisorii aiud, vede,
dar ce vede i se pare neadevărat. înnebuneşte din
neputinţa de a- l pedepsi pe intrus. în fapt, e neputin-

ţa lui de a crede în dumnezeu. cum să priceapă, fără
a intra în delirium tremens, invazia magicului în puş-
căria lui? intrusul, dumnezeul mamei lui, trebuie
prins şi distrus, fie el şi hristos însuşi. Mârşăvia e
întrecută doar de tâmpenie.

în „normalul” vieţii de deţinut politic, bătaia
pentru a anihila credinţa era riguros organizată pe
cincinale. ca student la filosofie, o lucrare de semi-
nar despre religie te trimitea în puşcărie dacă asisten-
tul zelos te turna la securitate. Preotul care- şi îndem-
na enoriaşii să vină la biserică era arestat; contamina
colectivitatea unui stat declarat ateu. Bestiile turbate
izbeau cu botul cizmei, dar şi cu înjurătura de cele
sfinte. ideile religioase trebuiau scoase din capete cu
creieri cu tot. numai că dumnezeu putea da altă sen-
tinţă decât tribunalul poporului: după voia- i dreaptă,
prin har divin se rezista. Ştiu oare elevii şi studenţii,
din vreun manual de istorie, că au fost deţinuţi care
au refuzat reabilitarea, că n- au vrut să semneze cere-
re pentru a fi reabilitaţi de legiuirea comunistă?

în înfruntarea ateu- creştin a biruit creştinul. în
prea mult întuneric, doamne!, memorialistul radu
ciuceanu povesteşte că un deţinut preot, de câte ori
era lovit cu ură neagră de gardian, mulţumea, nu dis-
perat, ci demn: „Pentru domnul!”. lovitura cu cioma-
gul, înjurătura curăţă de mândrie, smereşte de voie şi
de nevoie. a existat în românia nu numai o academie
subterană, dar şi o Biserică subterană, opusă celei ofi-
ciale, care susţinea, prin prelaţi vânduţi, că ar exista
libertate religioasă.

Povesteşte florin constantin Pavlovici că, la
finele drumului dintre două închisori, de la jilava la
galaţi, deţinuţii au fost cazaţi într- o biserică dezafec-
tată după model sovietic. două hârdaie, tinete, tro-
nuri, tunuri (astfel de „closete ecologice” sunt invenţie
românească, notează sarcastic memorialistul) au fost
aşezate unde în alt loc decât în altar? nu întâmplător:
printre deţinuţi erau şi preoţi.

relatările de acest tip, atingând limita insupor-
tabilului, ar putea fi refuzate de cititori. subiectul
tortură nu- i pe înţelesul (sau pe gustul) tuturor. am
întâlnit cititori avizaţi care refuzau tema incomodă:
iarăşi orori? Mariana Şora era excedată de cărţile lui
goma. o fi „exagerat” să nu amintim de cumplitul
experiment Piteşti?

admit că suferinţa celuilalt poate obosi ori irita.
din acest motiv, poate, adrian alui gheorghe propu-
ne altă formulă stilistică decât cea a lui Paul goma:
sancţionarea prin râs, dat fiind că existenţa tragică
are şi accente ludice. nu oricine, însă, poate cultiva
acest tip de comic, atingând şi el limita insuportabilu-
lui. Prozatorul îi ridiculizează pe torţionari, dar îi por-
tretizează cu umor blând pe torţionaţi. din memoria-
listica de închisoare, nu destul de multă oricâte
tomuri ar cuprinde, aflăm că deţinuţii îi luau în bat-
jocură pe caralii. există un umor de calvar, practicat
măestru  de florin constantin Pavlovici, de pildă. în
tortura pe înţelesul tuturor am găsit un episod de haz
de nehaz: pentru că deţinuţii nu- şi puteau face norma
zilnică, gradatul Mălăgeanu pedepsea cu bătaia, exe-
cutată după program, înainte de cină. stând la rând,
cineva, scria Pavlovici, „a avut o iluminare”:

„am stat la coadă la cantina studenţească, am
stat la coadă la bilete de teatru, la cinema, la operă,
dar coadă la bătaie n- aş fi crezut că se poate”.

Şi ce porecle născoceau deţinuţii! un caraliu cu
dinţi de viplă era poreclit ferometal, altul, un căpi-
tan, se numea harşti: dădea lovituri la spate, cu
varga, pe pielea goală, mereu peste zece. Mai era şi
hahău. în dialectul gherlelor, aşa se chema bâta: ono-
matopeea devenise substantiv. „hahăul de tine!”, urla
ciomăgarul la cea mai mică greşeală (închipuită). de
precizat că politicii erau apelaţi cu „banditule!”, că

şuţii, violatorii, criminalii erau puri faţă de duşmanii
ideologici ai poporului muncitor. în romanul urma,
violatorul Mustea, fost colonel, degradat pentru abu-
zarea cumnatei, are drept de viaţă şi de moarte asu-
pra deţinuţilor politici.

adrian alui gheorghe are o capacitate mare de
a cultiva umorul negru. Postmodernistul o face cu
talent şi nu în joacă. scena în care moşneguţul sche-
letic mărturiseşte anchetatorilor că urmele îi aparţin
(imaginar, se teleportase la rădăuţi, în restaurantul
pieţei, chinuit de pofta de jumări trecute prin hrean)
e magistrală: „Mă iertaţi că am întârziat”, bravează
omuleţul.

ironia delicată lasă loc satirei elaborate, autorul
uzează de apă tare când e vorba de nechibzuinţa gar-
dienilor. Şi fac iarăşi apel la paremiologie: „prostul se
cunoaşte după râs şi după mers”. creţu- cocoţoi desco-
peră urmele şi informează (ce să facă aceşti creţi
decât să informeze?), declanşând anchetarea celor
suspecţi. nătăfleţii anchetatori iau în serios orice altă
explicaţie care n- are legătură cu teofania. se anali-
zează motivările fanteziste ale celor constrânşi prin
bătăi de groază să inventeze. Şi aici narativitatea cap-
tivează. Postmodernistul desfăşoară ingenios, cu
voluptate, jocul de- a absurdul, pe care nu oricine e
capabil să- l cultive. exagerările comic- absurde se
înşiruie într- o mişcare filmică alertă, care i se trage
prozatorului de la poezie. în zbor peste mirador ar
trece o nevastă  venită la omul ei de la 300 de km. dis-
tanţă; şi tot în zbor ar ieşi, dimineţile devreme, din
celular. urdea, soţul care neagă prezenţa femeii, are
parte de carceră şi de apă cu sare.

Monştrii gulagului românesc (o galerie întrea-
gă) nu pot crede că trupul de lut trece, însufleţit de
duh, peste uşi zăvorâte şi garduri de beton. nepoftitul
oaspete nocturn nu se dă prins. „Şapte mii de capete
de deţinuţi ar fi împuşcat geangu”, panicat de desti-
tuirea promisă de zbirul de la centrul regional de
securitate, colonelul Şoavă, numai să- l captureze. nu
reuşeşte.

în ce- l priveşte pe autor, e provocat de dificulta-
tea de a nara cum destramă iluzionistul realitatea
carcerii la modul său propriu: intrarea într- o realitate
paralelă, unde gardienii nu- l pot ajunge. adrian alui
gheorghe reuşeşte cu brio. Personajul său se refugia-
ză în ascunzişul visului, unde se află familia sa ferici-
tă, pe care nu o are de fapt.

tortura, când nu ucide, conferă puteri paranor-
male, mediumitate. lovin intră în legătură cu
carmencita lui, iubita care l- a părăsit şi pentru care
a ajuns prizonier. tragicul situaţiei ia o întorsătură
fericită când magicianul iveşte din  petecul murdar de
batistă o porumbiţă albă, pe care o hrăneşte din picul
lui de pâine.

„îi place, spune steinhardt în dialogul cu ioan
Pintea, lui dumnezeu să se facă presimţit copiilor şi
poeţilor”.

iluzionişti pioşi, adaug eu. tot calm, tot liniştit,
măscăriciul, clovnul, scamatorul, cum vreţi să- i ziceţi,
îşi primeşte moartea. Mai ales cei nevinovaţi nu scapă
de moarte intra muros. gardienii îl momesc în afara
carcerei, îl împing spre gard şi trag în presupusul
evadat. l- au ciuruit pe iluzionist.

nu ştiu cum era la aiud, dar, din mărturiile
celor care au făcut canalul, s- a aflat că, pentru
canaliile- paznici, recompensa consta în două săptă-
mâni de permisie, dacă împuşcau un „bandit” care
voia să fugă de sub escortă.

iluzionistul moare, dar – minune –  după execu-
tarea lui situaţia se repetă aidoma: la prima oră, cinci
fără cinci precis, urmele sunt acolo, pe zăpada proas-
pătă. să mai spun că inepţii de paznici, gardieni, san-
tinele nu cunosc nici acum starea de trezvie? inutil. 

„spre seară au sosit gardienii noi, de la Piteşti,
de la rahova şi de la Poarta albă. din două camioane
cu coviltir negru- kaki au coborât şaizeci şi trei de gar-
dieni. erau sprinteni şi dornici de treabă”.

cartea de 148 de pagini a lui adrian alui ghe-
orghe este, in nuce, un alt memorial al durerii. da, cu
urma nu- i de glumit. r

Adrian Alui Gheorghe are o
capacitate mare de a cultiva umorul

negru. Postmodernistul o face cu
talent şi nu în joacă. Scena în care
moşneguţul scheletic mărturiseşte
anchetatorilor că urmele îi aparţin

(imaginar, se teleportase la Rădăuţi,
în restaurantul pieţei, chinuit de

pofta de jumări trecute prin hrean) e
magistrală: „Mă iertaţi că am

întârziat”, bravează omuleţul. Cartea
de 148 de pagini a lui Adrian Alui

Gheorghe este, in nuce, un alt
memorial al durerii. Da, cu Urma nu- i

de glumit.

Magda Ursache
Istoria şi URMA ei
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în 1953, strauss a publicat dreptul natural
şi istoria, care este socotită justificat cea
mai sinoptică dintre numeroasele sale
scrieri. aici capătă desfăşurare teza sa

caracteristică, conform căreia filosofia politică a fost
distrusă de ascensiunea „istorismului”. sub acest
termen, el are în vedere interpretarea după care
raţiunea umană este mereu, în mod fatal, limitată
de condiţiile istorice, încât produsele ei nu pot pre-
tinde în mod legitim valabilitate dincolo de momen-
tul generării lor (vezi leo strauss, natural right
and History, the university of chicago Press, 1953,
chapter i). din nou, comparaţia este cu clasicismul
antic: acesta căuta adevăruri ce trec dincolo de eve-
nimenţialitatea istorică, modernitatea, dimpotrivă,
caută adevăruri pentru lumea epuizată în istorie.
societatea modernă se lasă subjugată de opoziţia
dintre gândire şi evenimentele istorice şi preferă
subordonarea evaluării produselor gândirii în raport
cu acestea. ea nu mai cedează filosofiei adevărurile
transistorice, ci o coboară pe aceasta printre eveni-
mentele istoriei. 

istorismul afectează filosofia sub trei aspecte.
Primul este şubrezirea dreptului natural. din
momentul în care istoria prevalează faţă de natură,
fiind socotită domeniul libertăţii omului, singura
limită pusă omului este plasată în istoria însăşi,
încât nu o ordine de drept este valabilă, ci multiple
astfel de ordini condiţionate istoric. dreptul natural
încetează să mai fie luat ca reper în noile situaţii
istorice. al doilea este privarea de bază a filosofiei
politice. din momentul în care „experienţa istorică”
este luată ca reper, orice efort de a o transcende prin
generalizări este socotit rău orientat şi descalificat.
întrebările privind statul şi natura sa cad în afara
interesului. ele supravieţuiesc, dar pretenţia de ade-
văr a filosofiei este de la început torpilată. indicarea
dependenţei istorice a generalizărilor eventuale
satisface mai mult decât recursul la generalizări pre-
tenţioase. al treilea este modificarea
direcţiei gândirii. de la revoluţia
franceză încoace, diferitele feluri de
„şcoli istorice” nu au făcut altceva
decât să clameze că nu există decât
istorie şi justificările ei. orice efort de
organizare juridică, morală sau de altă
natură, după criterii proprii, cade vic-
timă argumentării după care istoria
hotărăşte. în plus, adevărul nu mai
este o temă autonomă, fiind acceptat
că el se stabileşte în funcţie de evoluţia
istorică.

strauss a văzut în filosofia profe-
sorului său heidegger culminaţia isto-
rismului, atinsă chiar în efortul de a- l
transcende, şi a căutat să elaboreze o
alternativă. la autorul lucrării fiinţă
şi timp constelaţiile culturale sunt
istorizate, dar se caută, într- adevăr, o
contrapondere la dizolvarea lor în isto-
rie. Pretenţia lui heidegger este ca
această instanţă să fie plasată în isto-
ria însăşi. contraponderea el o identi-
fică în „istoricitatea” fiinţării umane.
strauss replică lui heidegger obser-
vând că aici nu numai că istorismul nu
este depăşit, dar se lasă loc interven-
ţiei a ceva care nu este lămurit, şi
punând problema restabilirii unei noi
„viziuni orientate spre întregul vieţii”.
el pleacă de la convingerea că multe
lucruri depind de istorie, dar istoria nu
înlătură adevărul că sunt şi adevăruri
mai presus de istorie. altfel spus, chiar
„experienţa istorică” este servită
mereu de astfel de adevăruri.
distincţiile adevăr- fals, bine-rău,
multe alte distincţii ale culturii,
bunăoară, nu se lasă istorizate com-
plet şi transcend experienţele istorice.

Pe terenul ştiinţelor sociale vlăs-
tarul istorismului este „pozitivismul”
(vezi leo strauss, op. cit., chapter ii).
strauss este de părere că triumful
acestuia a fost cauţionat de cel mai
important sociolog al secolului al
xx- lea, care a fost Max Weber. el
argumentează că în distincţia dintre

„fapte” şi „judecăţi de valoare” şi în concentrarea şti-
inţelor sociale, conform recomandării maxweberiene,
asupra faptelor, raportarea la valori fiind socotită ca
una fatal subiectivă, se află semnul autodistrugerii
raţionalismului modern, cu o consecinţă alarmantă:
„nihilismul”. Max Weber considera că oamenii nu
pot tranşa între valori rivale şi a lăsat decizia la
îndemâna forţelor care intervin. 

dar atât pozitivismul, cât şi părintele său, isto-
rismul, precum şi refugiul religiei în sfera privată,
împreună cu scăderea importanţei ei publice, au un
antidot. acesta constă, după strauss, în sesizarea
semnificaţiei lor politice, în reluarea filosofiei politi-
ce şi reconstrucţia ei. ieşirea din criza societăţii
moderne nu este posibilă fără filosofie politică.

Filosofia politică – prima philosophia
în 1932, strauss a publicat observaţii despre

Carl Schmitt. Conceptul de politic, o scriere de coti-
tură în evoluţia sa din două puncte de vedere: cel al
trecerii explicite într- un nou domeniu şi cel al formu-
lării de teze noi, în raport cu propriile scrieri şi în
raport cu starea discuţiilor din acest domeniu. în
plus, strauss reacţiona la opiniile celui socotit
steaua momentului în reflecţiile asupra politicii –
desigur fără să anticipeze iminenta încadrare a aces-
tuia în acţiunea de legitimare a regimului lui hitler. 

strauss se afla după cercetările sale în dome-
niul criticii spinoziste a religiei, cu convingeri ferme
în ceea ce priveşte nevoia de a păstra credinţa prin-
tre modurile de cunoaştere şi semnificaţia politică a
textelor preiluminismului. carl schmitt dăduse deja
analiza diferenţei dintre promisiunile şi realitatea
liberalismului, precum şi cunoscuta sa critică a
democraţiei liberale. acesta formulase deja concep-
tul său cunoscut al „politicului”, axat pe distincţia
dintre „amic” şi „duşman”. strauss a apreciat lucid

ponderea politicului în societatea modernă şi a fost
de acord că politica este instanţa mai profundă, de
care depind celelalte (religia, ştiinţa, instituţiile
etc.). observând opiniile lui carl schmitt şi, desigur,
evoluţiile din jur, el a corectat teza sa de până
atunci, după care societatea modernă nu mai permi-
te întoarceri la cea premodernă, fiind legată strict de
liberalismul democratic. liberalismul este numai o
componentă, alături de altele, ale societăţii moderne,
iar aceasta, cum arată chiar evoluţia ei, goleşte libe-
ralismul de conţinut şi îl chiar abandonează. se
observă, de altfel, şi că societatea modernă nu a mai
rămas credincioasă filosofiei politice a liberalismu-
lui, care a început cu hobbes, ci, în efortul de a- şi
asigura pacea socială, s- a încredinţat, pe rând, teolo-
giei, metafizicii, moralei, economiei şi, recent, tehni-
cii. este adevărat, conflictele pe care societatea
modernă voia să le evite nu mai erau competiţii între
moduri de viaţă, ci lupte pentru putere. societatea
modernă a adus cu sine tendinţa de „depolitizare” pe
scară mare şi de „neutralizare” a conţinuturilor libe-
ralismului şi face acum mai actuală ca oricând reve-
nirea la filosofia politică a liberalismului şi, în acest
cadru, la filosofia politică în general. „critica intro-
dusă de schmitt împotriva liberalismului poate fi,
aşadar, completată numai dacă se reuşeşte să se
dobândească un orizont dincolo de liberalism” (leo
strauss, notes on Carl Schmitt. the Concept of poli-
tical, în Carl Schmitt and leo Strauss. Hidden dia-
logue, the university of chicago Press, 1995, p.107).
Politica este de înţeles mai profund decât a reuşit
carl schmitt, plecând de la genul ei proxim, care
este „cultura”: politica este fenomen cultural, unul
dintre fenomenele culturale, anume unul care le
afectează pe toate celelalte. Politica şi religia sunt,
după opinia lui strauss, „fapte originare (ursprungli-
che tatsache)” ce trec dincolo de toate ipostazele isto-
rice ale culturii. Problema ce se deschide provine din
faptul că politica ce se practică în societatea

modernă şi- a uitat „fundamentul”. 
în ce constă „fundamentul” poli-

ticii? strauss nu ezită să revină la
filosofia politică care găseşte funda-
mentul în întrebarea „cum trebuie să
trăiesc?”. în What Is political philo-
sophy? (1957) el localizează începutul
filosofiei politice la Platon. după ce
arată că „filosofia, în esenţă, nu este
posesie a adevărului, ci căutare a ade-
vărului”, strauss apără trei teze: filo-
sofia politică apare în mediul „căută-
rii vieţii bune şi a societăţii bune”;
„astăzi, filosofia politică este în stare
de decădere, poate de putrefacţie”;
„respingerea filosofiei politice ca
neştiinţifică este caracteristică poziti-
vismului actual” (leo strauss, What
Is political phlosophy?, în „Journal of
politics”, 19, 1957, pp. 343- 346). el
consideră, pe de o parte, că întrebarea
„cum trebuie să trăiesc?” este „între-
barea fundamentală a omului”, pe de
altă parte, că în societatea modernă
această întrebare a fost pusă în
umbră de întrebările de asigurare a
securităţii vieţii. întrebarea „cum tre-
buie să trăiesc?” este acum de reluat,
iar reluarea ei înseamnă filosofie, în
mod exact filosofia politicii. Problema
„vieţii bune” ţine de fiinţarea umană
şi rămâne problema filosofiei politice.
ea antrenează, în virtutea implica-
ţiei, întrebarea „ce este cetăţeanul?”,
cu care poate începe reconstrucţia
filosofiei politice şi, în acelaşi timp,
ieşirea din criza societăţii actuale. în
planul istoriei filosofiei este vorba de
renaşterea filosofiei socratice a vieţii
politice ca civism care să conducă poli-
tica – în calitate de ştiinţă şi ca prac-
tică. avem nevoie – argumentează
strauss – de „an aristotelian science
of politics” în care „political wisdom”
şi „civic art” devin concepte conducă-
toare. r

http://www.andreimarga.eu

Andrei Marga
Istorismul şi filosofia

Strauss a văzut în filosofia
profesorului său Heidegger

culminaţia istorismului, atinsă chiar
în efortul de a- l transcende, şi a

căutat să elaboreze o alternativă. La
autorul lucrării Fiinţă şi timp

constelaţiile culturale sunt istorizate,
dar se caută, într- adevăr, o

contrapondere la dizolvarea lor în
istorie.
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auzisem eu însămi o studentă refuzând
şansa de a scrie pentru o publicaţie
literară, unde puteam să- i asigur spa-
ţiu în acel moment. la ce bun? de ce să

scrii? era una dintre cele mai talentate studente pe
care le avusesem vreodată, cu „simţul limbii”, cum se
spune; se mişca lejer printre concepte, detecta, ca pe
nişte metale preţioase, sensurile mai puţin evidente
ale unor texte dificile şi scria elegant, cu o amprentă
personală, atât în engleză, cât şi în română. când
am auzit însă pe şefa cercetării din instituţie că nu
găseşte absolvenţi de masterate şi şcoli doctorale în
filologie interesaţi de alcătuirea unui volum colectiv,
am avut un sentiment asemănător celui provocat de
ştirea că un grup de balene s- a sinucis, eşuând deli-
berat pe plajă. eşecul umanitar e însă şi mai înspăi-
mântător, chiar şi decât refuzul norei bătrânului
savant din filmul lui Bergman, fragii sălbatici, de a
avea copii, deoarece tinerii intelectuali renunţă ast-
fel să perpetueze viaţa poporului lor în istorie.

Mi- am început cariera la o revistă, şi- mi amin-
tesc ce însemna, pentru generaţia mea, să accezi la
sfera discursului public. un coleg a luat cu el acasă
şi „forma de calandru” (o etapă a laboriosului proces
de tipărire de dinainte de revoluţie) a primului său
articol. eu nu am dormit în noaptea care a precedat
apariţia revistei în care mi se promisese debutul.
este sigur că, de- ar fi să aleg între cărţile pe care
le- am publicat şi năucitorul pot al ultimei trageri de
la loteria londoneză, aş alege fără nicio ezitare forma
personalizată, „salvată” în memoria culturală a
rasei, ce supravieţuieşte trupului biologic.

dar, vai, cum s- a mai degradat trupul uman în
noua vârstă inspirat numită de cineva „a barbariei”!
elitele sunt în mai mare măsură expuse, brutalita-
tea tratamentului fiind doar în grad, nu în esenţă,
diferită de bestialitatea cu care sunt ucişi câinii
vagabonzi de echipe de hingheri ultrautilaţi, în plină
stradă, cu o cruzime nenecesară, dar gustând lugu-
brele urlete ale animalelor. un popor educat de
ţepeş să nu protesteze la ospeţele însoţite de specta-
colul tragerii în ţeapă, dacă nu voiau să împărtă-
şească soarta victimelor, nu protestează nici acum.
radioul a devenit cronică penitenciară. nu se ţine
cont că medicii, altminteri oameni generoşi şi culţi,
sunt pregătiţi pentru spectacolul morţii, sau că
magistraţii, altminteri oameni eleganţi, sunt fami-
liarizaţi cu scenariul „arest-sinucidere-atac-
cerebral-moarte- spital”. cei care şi- au petrecut viaţa
în biblioteci şi la masa de scris înţeleg însă mai greu
de ce nu mai este radioul public o instituţie exclusiv
culturală (căreia nu- i sunt străine, altminteri, nici
filosofia politică, nici ancheta sociologică).

cel mai rău este atunci când trupul ajunge,
cum scrie un rafinat prozator baroc englez, „în clipa
supremei noastre umilinţe”, când nu te mai poţi

apăra de injurii sau de tratamentul rezervat „colete-
lor”. ce trebuie să fi simţit familia poetului cezar
ivănescu, al cărui trup neînsufleţit, primit poate în
ceruri, dar nu şi de oficialii uniunii scriitorilor, a
fost „rambursat” pe tren către iaşul ultimei ostraci-
zări?

Boala nu e un risc mai mic. un trup, fie el şi de
academician, dacă nu e la un moment dat pe scaun,
ci internat într- o clinică, are toate şansele să- şi
găsească, la întoarcere, lucruşoarele de la birou în
stradă.

nici trupul de universitar nu se simte mai
bine. cum cărţile au fost eliminate din ecuaţie, nu
funcţionează sistemul marilor universităţi străine,
unde profesorii cu carieră recunoscută nu sunt
smulşi din proiecte de cercetare pentru a fi făcuţi
pachet de serviciul Personal în vederea pensionării.
spune altceva legea învăţământului? Şi ce, nu mai
sunt şi alte legi? sau coranul? sau chestia aceea
nouă cu „aşa vor muşchii mei?” 

nu e o exagerare. jargonul violenţei a contami-
nat cercuri inimaginabile pentru o societate civiliza-
tă: presa, tinerii licenţiaţi, politicienii.

vocile nopţii
întorcând spatele editurilor şi revistelor,

absolvenţii desfăşoară pe site- uri de socializare fres-
ce ale anilor de studenţie cu „coşmarul depresiilor,
gândurilor sinucigaşe şi al profesorilor rataţi”. felul
în care iau apărarea unor profesori e uneori mai grav
decât o injurie indirectă, dat fiind limbajul de
declasaţi: „Bruno, du- te femeie şi bag- o pe aia cu
actu’ sexual de plăcere. nu mai face confuzii imbeci-
le între subiectul de aici […] şi subiectul facultăţii
[…] (la care nu inteleg de ce naiba nu ai renunţat din
primul an dacă nu ţi- a plăcut). Mai cădeţi dreacu’”.

nici studenţii de la informatică nu sunt mai
îngăduitori: „Peste ceea ce se predă în universităţile
române, totuşi, nu se poate construi nimic. lipseşte
complet spiritul practic în ideea că spiritul academic
e nepractic prin excelenţă (lucru repetat ad infini-
tum de către profesorii mei). lipseşte şi capacitatea
de a avansa din punct de vedere teoretic: cum poţi
construi într- o mlaştină unde fundaţia e atât de flui-
dă şi neclară?”.

grav e atunci când obiecţiile curg într- o engle-
ză impecabilă, legitimând exerciţiul critic: „the book
contains long paragraphs, often spanning more than
half a page. if you’re not used to reading english
from back when ‘useful’ was spelled with a double ‘l’,
your reading gets difficult, it slows down. involunta-
rily, you can find yourself pausing a bit at the quotes
as your mind is trying to signal that there’s somet-

hing different in the text now than there was a
second ago.”

ca pentru a coborî şi mai mult intelectualita-
tea în derizoriu, atacul mediatic priveşte exclusiv
numele sonore, ceea ce pare o trăsătură latină, dacă
mă gândesc la aforismul lui julio iglesias: „oamenii
trag ţintindu- ţi viaţa, dacă zbori mai sus”. Mi- amin-
tesc de dialogul unor slujbaşi de la Poştă auzit
întâmplător: „ce ai, mă, cu ea?” cel astfel interpelat
s- a poticnit mental, privirea i- a hălăduit undeva la
orizont, iar răspunsul a venit moale şi târziu: „n- am
nimic, dar…”. Probabil la fel s- ar poticni condeierii
întrebaţi, dacă ei chiar cred cu toată seriozitatea că
literatura română trăieşte prin luminiţa Marcu,
dorin tudoran sau emil hurezeanu mai curând
decât prin d.r. Popescu, Breban sau Buzura…

ca dovadă a patimilor aprinse stârnite de elite,
deşi legea învăţământului este lungă, un singur
articol din cuprinsul ei, cel care priveşte vârsta de
pensionare, a antrenat în ultimele luni toate institu-
ţiile statului: Ministerul învăţământului, sindicate-
le, avocatul Poporului, senatul, camera deputaţilor
şi din nou guvernul… Poziţiile oficiale au cerut
adoptarea modelului occidental, dacă tot are priori-
tate legislaţia uniunii europene. între un ordin de
Ministru şi comisiile din minister sau catedre, între
o şedinţă a parlamentului şi declaraţiile purtătorilor
de cuvânt, între comunicatul din presă şi site- urile
piratereşti se interpun însă în continuare grupări
„para- instituţionale”, încât construcţia învăţămân-
tului seamănă din ce în ce mai mult cu faţadă refor-
matoare a veşnicei contrarevoluţii: ai mister Hyde,
ai dottor Jekyll/ I costruttori di questi orrori.

I costruttori di questi orrori.
cum a început sfârşitul? expuşi, prin internet

şi bursă, universităţii de tip occidental, aceşti stu-
denţi au aflat, după cum am constatat, două lucruri
perfect adevărate: că studiile literare sau filosofia au
devenit ştiinţe cu axiome, concepte şi protocoale,
altfel spus, discipline teoretizate, în care nu mai are
loc legitim „mlaştina fluidă şi neclară” a umanioare-
lor speculative de altă dată. în al doilea rând,
cunoaşterea, cum spune filosoful francis Bacon, nu
poate fi sterilă. cultura universitară e „practică”, nu
pentru că produce automobile sau alte bunuri, ci
prin ordinea culturală pe care o generează. „factorul
de impact”, prezenţa unui autor în conştiinţa publi-
că, nu doar a anagajatorului sau a iconoclastului
mediatic, setat pe denigrare, este criteriul civilizaţiei
exigente. 

anomalia acordării celor mai înalte demnităţi
unor persoane care nu au nici măcar un site pe goo-
gle, în afara celor postate de propria instituţie, a sur-
venit în urma abandonării, în 2005, a criteriilor
internaţionale în favoarea unui „sistem explicit,
cuprinzător şi unitar la nivel naţional pentru asigu-
rarea calităţii educaţiei” (citat dintr- un document
oficial). refuzând să răspundă pentru previzibila
criză a învaţamântului universitar, acad. eugen
simion şi echipa au părăsit Ministerul educaţiei.
Pentru anglistică (literatură), fiind domeniul pe care
îl cunosc, s- a prezentat domnul Mircea Mihăieş.
cum WebMii abundă, în cazul domniei sale, în
„news” (ştiri) despre disputele politice în care e
prins, iar, în cazul altora, în „books” (cărţi), cred că
medalia oficială oferită de curând i s- ar fi cuvenit cu
prisosinţă. dinspre partea profesională, însă, nu ştiu
cum mai putem vorbi astăzi de studii literare în
afara contextelor internaţionale şi a filtrelor teoreti-
ce ale comunităţii academice, cel puţin în cazul celor
care decid asupra ei; or, entropia educaţională la
care a contribuit domnul Mihăieş a atins cota la care
nu mai există schimb între generaţii. cum se plân-
gea domnul Mircea diaconu, inteligenţa şi creativi-
tatea au fost marginalizate, discreditate, într- atât
încât oamenii presupuşi de carte nu mai ştiu la ce
folosesc acestea…

ocazional, rătăcit şi singular cititor, cu umilin-
ţă îţi spun „Mea culpa!”. dacă m- am limitat, de
această dată, la context, nu e pentru că nu am găsit,
timp de o lună, o „floare neveştejindă” în câmpul lite-
relor române pentru comentariu. am vrut doar să le
ocrotesc pe toate de „noapte şi frig”. r

Pentru a coborî şi mai mult intelectualitatea
în derizoriu, atacul mediatic priveşte exclusiv

numele sonore, ceea ce pare o trăsătură
latină, dacă mă gândesc la aforismul lui Julio
Iglesias: „Oamenii trag ţintindu- ţi viaţa, dacă
zbori mai sus”. Mi- amintesc de dialogul unor
slujbaşi de la Poştă auzit întâmplător: „Ce ai,
mă, cu ea?” Cel astfel interpelat s- a poticnit

mental, privirea i- a hălăduit undeva la
orizont, iar răspunsul a venit moale şi târziu:

„N- am nimic, dar…”.
Maria-                Ana Tupan
Românii fără cultură?

n (Con)texte
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Prin intermediul Strigilor, sculptorul şi
poetul gaVril Şedran (n. 16 aug.
1941) se întoarce în literatura română,
unde ecoul reuşitelor sale editoriale de

la începuturi (Strigi, albatros, 1968; lapidare, car-
tea românească, 1981) nu pare să se fi stins
niciodată, un mare merit revenindu- le, în această
privinţă, scriitorilor de la vatra, poetului ioan
Muşlea şi criticului dan culcer, care i- au întreţinut
constant aura, insistând să nu fie abandonat uitării.
istoria a ajutat puţintel aici, printr- o nedreptate
care se cere a fi corectată: o frumoasă Scoică, ridica-
tă de către sculptor în Piaţa teatrului din tg. Mureş
atunci când instituţia a fost inaugurată, a fost abu-
ziv îndepărtată după revoluţie cu prilejul unei res-
taurări, nefiind nici azi repusă în drepturile sale
fireşti, deşi ea continuă să existe undeva, aruncată
la întâmplare, într- unul dintre depozitele improviza-
te ale municipalităţii din incinta cetăţii. Părăsind
românia, Şedran s- a stabilit la Vevey, în elveţia,
aşteptata sa întoarcere (nostos) trebuind să se pro-
ducă pe două paliere: cel poetic (unde volumul de
faţă, editat de către Mircea Petean, sperăm, va des-
chide o breşă) şi pe cel artistic, unde ar fi de recupe-
rat nu numai sculpturile sale – printr- o expoziţie
reprezentativă –, ci şi cronicile şi eseurile de artă
plastică, diseminate preponderent – în primii ani ai
deceniului 8 al secolului trecut – în revista vatra,
pusă tocmai pe drum de către trioul romulus guga
– dan culcer – Mihai sin. 

Poezia şi artele plastice n- au fost singurele
domenii în care gavril Şedran a excelat. i se mai
datorează, împreună cu Mircea traian Biju, traduce-
rea şi punerea pe piaţă a antologiei de mare audien-
ţă efigii în abanos. din lirica neagră francofonă (ed.
albatros, 1978), foarte căutată la vremea respectivă
atât pentru ineditul său, cât şi pentru interesul pe
care- l suscita poezia preşedintelui senegalez léopold
sédar senghor (1906 – 2001), respectiv traducerea
romanului timpuriu (din 1923) Hiltu şi ragnar: copi-
ii oamenilor, al finlandezului f. e. sillanpää, lau-
reat al Premiului nobel în 1939 (ed. albatros, 1982). 

făcând parte din anturajul formulei redacţio-
nale inaugurale a revistei vatra din tg. Mureş,
Şedran a fost mai degrabă o apariţie discretă, ele-
gantă şi reţinută, decât una ostentativă sau provoca-
toare. reticenţa faţă de macularea prin politic carac-
terizează pe ansamblu textele sale, ceea a fost, tre-
buie să recunoaştem, o performanţă, dacă ţinem cont
de faptul că într- un judeţ cu puţine forţe scriitori-
ceşti de limbă română, şansa de a fi „reperat” de
către Putere şi de a fi „folosit” în scopuri ideologice
ancilare era abuziv de mare. debutul său absolut în
vatra se produce în chiar primul număr al revistei
(apărut în aprilie 1971), dar nu cu poeme, ci cu
reproducerea lucrării Icar (realizată în lemn şi pia-
tră). în nr. 1/1972, el semnează, împreună cu dan
culcer, traducerea Genealogiei celui mort, de Michel
déguy (paginarea ostentativă a textului şi a titlului
într- un medalion exponenţial n- a prea fost pe placul
autorităţilor locale şi al cenzurii...), inaugurează, la
un colţ singuratic de pagină, rubricuţa de poeme
lapidare (o poezie pe număr) şi scrie un judicios
eseu plastic despre Pallady. în nr. 2/1972, Şedran îl
prezintă pe Paul nizan („filosof, călător şi comunist”)
şi co- semnează traducerea microeseului ambiţia
romanului modern. din acest punct, ne mulţumim
să inventariem selectiv: în nr. 3/’72, el comentează
salonul judeţean de artă Plastică (va mai reveni cu
acest subiect şi în anii care vin), în nr. 5 consemnea-
ză o substanţială vizită în atelierul băimărean al
sculptorului Vida géza, în nr. 7 comentează jurnalul
lui ion Vlasiu (În spaţiu şi timp) şi pledează – de ase-
menea judicios – pentru înfiinţarea unui Muzeu
Paciurea. 

aniversarea lui zaharia stancu (la 70 de ani,
în nr. 7) marchează şi o sincopă, Şedran revenind în
coloanele vetrei abia în nr. 9/1973, cu un comentariu
la eseurile lui nicolas schöffer din noul spirit artis-
tic, volum tocmai apărut. nr. 1/’74 găzduieşte tradu-
ceri din poetul algerian Mohammed dib (1920 –
2003), cu două numere mai târziu Şedran dând glas
unei alte preocupări care- l solicita în anii de atunci,
şi anume estetica şi pedagogia arhitecturii. din
teama de a nu întinde prea mult marginile acestui
inventar recuperativ (strânse la un loc şi ajustate,
eseurile ar da un volum substanţial), mai menţionez
doar două apariţii: interviul cu ana lupaş din nr. 7

şi reportajul la fabrica de sticlă din turda, paginat
în nr. 4, cel de- al doilea dintr- un motiv foarte înte-
meiat: pe lângă pledoaria – foarte bine argumentată
exegetic şi motivaţional, susţinută cu precădere de
către dan culcer – pentru sociologia literaturii şi
deconstruirea estetocentrismului dominant în critica
literară a perioadei, vatra primilor ani propune –
insidios, am spune noi azi – şi un nou mod, anticalo-
fil şi obiectiv, de a scrie reportaj „la faţa locului”,
Mihai sin şi (cu precădere) ioan radin Peianov –
remarcabil încă de pe atunci! – deconstruind cu luci-
ditate multe dintre poncifele aproape „obligatorii”
ale genului. rezultatul imediat era dublu: răspun-
dea, decomplexat şi zâmbitor, „comenzii «de sus»”,
într- un context ideologic coercitiv, în care „integra-
rea literaturii în producţie sau invers” era un impe-
rativ al zilei, oferind, totodată, o nouă paradigmă
epică şi estetică, eminamente anticalofilă şi epurată
de stereotipizări, ceea ce era mai important. 

crezul poetic al lui gavril Şedran – consecvent
cu sine, nemodificat, practic, din vremea debutului –
este unul de tip esenţializant, lapidar şi aspru- asce-
tic (multe fulguranţe statice, puţine culori sau adjec-
tive), decantat din recuzita
expresionismului. dacă ar fi
să- i găsim o ilustrare plastică,
celebrul Strigăt al lui Munch ar
fi sugestiv: un timp „târziu”,
agonic, „aproape de apa tulbu-
re a morţii”, şi o geografie
aproape abstractă, angoasată,
apropiată de exigenţele peisa-
jului neutral, obsedant. cu
puţini ani în urmă, Şedran a
scris un text însoţitor la volu-
mul de poeme În către pierdere,
de ioan Muşlea (este încă acce-
sibil în asymetria lui dan cul-
cer), simptomatic şi definitoriu
pentru ceea ce gândeşte şi
simte autorul său – şi pentru
accentele pe care le selectează
din cartea scrisă de către un
confrate. aici, Şedran se
opreşte, într- o primă instanţă,
la „marginalitatea” generatoa-
re de autenticitate, pe care o
practică Muşlea, vorbeşte de
ermetism, de o „lume decrepi-
tă”, formată din obiecte şi
cuvinte ajunse „la sfârşit”, în
starea disoluţiei universale
ultime, care nu poate fi făcută
să existe decât prin intermediul unor cuvinte sau
ţâşniri lexicale scurte, angoasate, rupte spamodic
din tăcere. Poemele lui Muşlea – scrie postfaţatorul
– nu „se lasă povestite”, „obscuritatea” lor
decantându- se din depăşirea stării epice, structu-
rante. „alexandrinismul”, cu care poetul este elogiat
– Şedran numindu- se şi pe el însuşi un „alexandrin”
– înseamnă antichitate căzută în ruină: o excelenţă
culturală, plastică, civilizaţională pierdută, de pe
urma căreia n- au mai rămas decât zidul surpat,
vegetaţia care devoră, piranesian, măreţia de odi-
nioară şi oamenii care caută printre „ruine” – atât
printre molozurile lumii pe care sunt chemaţi să o
experimenteze, cât şi ale limbii devenite „ruină” sau
„prăbuşire”.

corespondenţa amintită aici e esenţială pentru
atmosfera poetică „năduşită”, dispersivă şi crepuscu-
lară a lui Şedran. Poemele sunt scrise la marginea
angoasantă a lumii şi a eului, adică acolo unde
teama (frica) corodează implacabil „sensul” de odi-
nioară. „ne credem o stirpe înaltă” – scrie poetul –,
dar „teama ne vrea întunecaţi”. nici această poezie
nu poate fi „povestită”, aşa că îngăduit să ne fie un
inventar extensiv: „cer năduşit”, „scrâşnet, ploaie,
scrum”, cuvinte care sunt „plăgi, rugină pe un scut
părăsit”; „copaci nesiguri”, „gratii de ceaţă”, hohote
lugubre într- o biserică părăsită, „rânjetul spart al
pieptului”, „scorbura arsă la hotarul ploii”, clopote în
dungă, prieteni cu ochi obosiţi, poetul ipostaziat
într- un „călător care dezleagă limba morţilor”. din
când în când – foarte rar –, abrupte revelaţii de sine:
„am zidit poezia în colbul durerii”; stări, iluminări,
bâjbâieli, „libertăţi imprevizibile, nesigure”. Şi un
autoportret: „sunt această încrâncenare/ crestată în
răbojul crivăţului”. cuvinte care erup „nesigur” din

ceaţă, contururi zdrenţuite, peisaje fără culoare, scă-
moşate. 

„zăbovesc sub semnul eşecului” – scrie călăto-
rul –, cel mai surprinzător aspect al acestor angoase
hipertrofiate (dacă ţinem cont de identitatea artisti-
că duală a creatorului lor) e absenţa totală a croma-
ticii. spuneam: sunt puţine adjective în poezia lui
Şedran: stări, nu calităţi. de asemenea, totul e abs-
tract, cenuşiu, monocrom: o lume post- cromatică,
eschatologică, trăitoare într- o geografie terifiantă,
unde nu se mai aşteaptă decât sfârşitul. la fel, dacă
ţinem cont de imaginarul cultural al timpului
(modernismul poetic post- şaizecist, intimist) în care
au fost zămislite aceste versuri, surprinzătoare e
absenţa animalelor şi – eventual – a căldurii afecti-
ve obiectivate în ele. dimpotrivă, e un frig abstract,
hiperintelectualizat în poemele lui Şedran: frigul
solitudinii radicale, neconcesive, în care torpoarea
strepezită de afară nu are corespondenţă decât în fri-
gul lăuntric al cuvintelor sparte, fragmentate, inca-
pabile de a mai funcţiona ca o „casă”. 

în mod inevitabil, spasmul nevrotic al vieţii
consumate „la extrem” ajunge câteodată în drumuri

înfundate, ceea ce înseamnă,
altfel spus, o forţare crispată a
lexicului şi a sintaxei dincolo de
ceea ce, estetic vorbind, ar
putea fi acceptat ca fiind plau-
zibil. două exemple: „colina şie
pătrunde negura cetluită de
astrul nevrednic”; „ceasul par-
vine în épiu cu zvon de ínii”.
însă, e de precizat un aspect
structural, care ţine de logică şi
de atmosferă, menit să relativi-
zeze acuza de preţiozitate cris-
pată: scrise cu gheara „sfârşi -
tului”, plasate într- o geografie
obsedantă, extremă, de lume
ajunsă la epuizare, prin secă-
tuirea speranţelor de germina-
ţie viitoare, poemele lui gavril
Şedran sugerează, lexical şi
estetic, şi ipoteza unui univers
post- semantic, ceea ce explică,
în ultimă instanţă, licenţele.

nu vom întâlni, în acest
volum, o poezie aşa cum se
scrie ea azi, în românia, ci un
îndemn la esenţializare inti -
mistă, crispat- solitară, aşa cum
se practica ea în anii dezgheţu-
lui cultural de după 1965, în

care opţiunea de a fi solitar în locul aceleia de a fi
solidar însemna, în esenţă, modernitate negativă,
decantată din expresionism, din neantul lui sartre,
din absurdul lui camus şi din faimoasa stare de
Geworfenheit propusă de către karl jaspers. aşa
cum se vede şi din volumul de acum al lui Şedran –
excelent eşantion de simptomatologie estetică! –,
împingerea existenţei „la limită”, postularea unei
geografii lirice abstracte, aliena(n)te aveau, la vre-
mea respectivă, şi rolul de a recupera metaforic
unele ingrediente de care poezia fusese în mod abu-
ziv văduvită prin exclusivism ideologic. astfel, în
ciuda tensiunii sale extreme, de oţel încordat până la
punctul de rupere, poezia lui Şedran recuperează
atât iubirea (ceea ce n- ar fi neapărat nou), cât şi –
acest aspect fiind cel esenţial – religiosul. dumnezeu
– sugerează implicit autorul – a fost alungat din
lume şi s- a refugiat la marginile ei rătăcitoare: tre-
buie să „călătorim”, să mergem şi să ne zdrelim
picioarele şi vorba până în punctul extrem în care- l
vom regăsi. după ce „ultima poartă cade în ruine” –
scrie poetul – , apare „dragostea nouă în haine albe”
şi se iţeşte, dincolo de „gratiile de ceaţă”, „bucuria
apelor purificate”. astfel, poezia pe care gavril
Şedran o cultivă e (şi) soterologie. r

■ gavril Şedran, Strigi, editura limes, 2014

Ştefan Borbély
Un poet revine în România

Crezul poetic al lui Gavril Şedran –
consecvent cu sine, nemodificat,

practic, din vremea debutului – este
unul de tip esenţializant, lapidar şi

aspru- ascetic (multe fulguranţe
statice, puţine culori sau adjective),

decantat din recuzita
expresionismului.
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n O ediţie-  eveniment 
Titu Maiorescu. Opere. Jurnal, volumul I: 1855- 1882

Florin-Corneliu Popovici
Un dar aşteptat

iniţiativa academiei române, a fundaţiei
naţionale pentru Ştiinţă şi artă de a
publica Jurnalul lui titu Maiorescu
(1840- 1917), dincolo de actul remarcabil

de cultură propriu- zis, merită a fi lăudată din cel
puţin trei motive majore: 1. este o acţiune necesară,
de recuperare şi de repunere în drepturi a unei figuri
emblematice care a marcat epoca în care a trăit şi
care, din păcate, e cunoscută doar lapidar, Maiores-
cu fiind pus, mai de fiecare dată, în legătură directă
doar cu cenaclul „,junimea”, al cărui promotor şi
susţinător fervent a fost; 2. în contextul actual, al
crizei generalizate, cu impact direct asupra valorilor
(„incontra nuleloru astora” – p.722), Jurnalul se
doreşte un serios îndemn la reflecţie, la primenire
interioară, la conştientizare şi la responsabilizare
asupra a ceea ce am fost (ca naţiune) şi ceea ce am
devenit (a se vedea „invazia” de oameni de geniu din
„illo tempore” şi sărăcia intelectuală, penuria spiri-
tuală sumbră din vremurile actuale de restrişte); 3.
readuce în actualitate polemica în jurul dilemei dacă
jurnalul întruneşte calităţile necesare pentru a fi
perceput ca gen literar sau dimpotrivă, polemica des-
pre diarism, în genere, şi despre oportunitatea intru-
ziunii în sfera intimismului, încălcarea statutului
acestuia şi transformarea automată şi fără drept de
apel, prin publicarea jurnalului intim, în „bun
comun”. la toate acestea se adaugă, evident, parti-
cularităţile jurnalului maiorescian care, de departe,
contrazice o afirmaţie pesimistă a autorului său,
nemulţumit de situaţiile aride din punct de vedere
evenimenţial: „nemica deosebit însemnatoriu.”
(p.691)/„nemica estraordinariu” (p.61), fiindcă, da,
există o multitudine de aspecte care se cer cunoscu-
te, întâi despre omul Maiorescu, apoi despre erudi-
tul cărturar, spirit enciclopedic Maiorescu.

cuvinte de apreciere se cuvin aduse editorilor
Jurnalului maiorescian, Bogdan Mihai dascălu şi
ana- Maria dascălu a căror muncă asiduă, abnegaţie
şi spirit de echipă au făcut posibilă apariţia acestei
cărţi de căpătâi pentru spiritualitatea românească
în contextul cultural european.

nu e deloc întâmplător că Jurnalul lui titu
Maiorescu face parte din colecţia „opere fundamen-
tale”, în linia actului recuperatoriu pe care şi l- a pro-
pus academia română, în lungul şir de capodopere
ce au văzut deja lumina tiparului. la o privire suma-
ră, din exterior, avem în faţă o ediţie de lux, cu
copertă cartonată şi cu supracopertă, cu file subţiri,
tip foiţă de ţigară, uşor şi înadins îngălbenite pentru
a se păstra în ton cu şi a sublinia valoarea de docu-
ment a Jurnalului în discuţie, o carte- fluviu (diferită
de conotaţiile clasice ale romanului- fluviu) ce găzdu-
ieşte peste o mie două sute de pagini scrise mărunt,
o carte- obiect. toate aceste date vin să sublinieze
amploarea proiectului la care cei doi editori se

înhamă conştient, asumându- şi o mare responsabili-
tate în complicatul proces de restitutio in integrum a
marelui cărturar. spunem aceasta, în continuarea
ideii conţinute în nota editorului, accentuând ideea
că, înaintea prezentei ediţii Maiorescu, au mai exis-
tat două, însă invariabil incomplete, insuficient
documentate, prezentate neştiinţific şi, pe- alocuri,
deliberat lăsând deoparte aspecte fundamentale
definitorii. tocmai în aceasta constă noutatea şi ori-
ginalitatea ediţiei pregătite de Bogdan Mihai
dascălu şi ana- Maria dascălu, ediţie comentată, edi-
ţie ce include toate cele 44 de caiete în care Maiores-
cu îşi ţinea notaţiile zilnice, ediţie ce abundă (şi înso-
ţeşte pas cu pas, textul original) în note de subsol,
temeinic documentate, obiectiv şi necenzurat pre-
zentate, în comentarii pertinente, profesioniste, veni-
te din partea a doi cercetători ce- şi desfăşoară activi-
tatea la prestigiosul institut de istorie şi teorie lite-
rară „g. călinescu” din Bucureşti. ediţia dascălu,
dacă ne este permisă sintagma, este structurată în
maniera unei lucrări ştiinţific autentice, fapt ce pre-
supune: documentare serioasă (a- l cunoaşte integral
pe Maiorescu şi a vorbi în cunoştinţă de cauză des-
pre el înseamnă a avea cunoştinţe temeinice în
domeniul lingvisticii, istoriei, geografiei, literaturii,
filosofiei, psihologiei, politicii etc. – toate abordate de
complexul Maiorescu), cunoaşterea în detaliu a edi-
ţiilor precedente, spre a le susţine sau, după caz,
combate, studierea în detaliu a operei maioresciene,
familiarizarea cu textul său, dar şi cu contextul în
care a trăit Maiorescu (de unde recuperarea specifi-
cului epocii respective, recuperarea limbajului pro-
priu acesteia, a mentalităţilor epocii, personalităţile
care au populat- o), parcurgerea lecturilor enumerate
de cărturar în Jurnalul său de tinereţe (unde abun-
dă nume şi titluri de primă mână) şi care i- au jalo-
nat decisiv formaţia intelectuală a eruditului. edito-
rii, doi străluciţi germanişti (şi aici e oportun să
amintim reuşitele, ca traducător, ale lui Bogdan
Mihai dascălu, responsabil de tălmăcirea, între alţii,
a lui joseph roth (tarabas) şi a lui rainer Maria
rilke (întreaga proză) conştienţi că numai citindu- l
în original pe titu Maiorescu (mare parte a Jurna-
lului acestuia e scris în germană, dar şi în limba
română şi în franceză) îşi pot întemeia o viziune de
ansamblu asupra operei acestuia. dificultatea edi-
ţiei (ceea ce îi sporeşte importanţa) rezidă şi în
ingrata postură de traducători pe care şi- o asumă cei
doi, de unde efortul de păstrare nealterată a sensuri-
lor textului originar, fidelitatea faţă de limba româ-
nă a epocii, în scopul păstrării sale intacte (care con-
stituie sarea şi piperul Jurnalului), delicatul rol de
restauratori de text (act de arheologie literară) acolo
unde acesta lipseşte, e ilizibil sau asupra căruia
autorul a revenit peste ani (şi aici e măiestria edito-
rilor de a nu trece cu uşurinţă peste „toanele” şi
imprevizibilitatea lui titu Maiorescu care, la un
moment dat, deliberat îşi „falsifică” relatările, apa-
rent spontane şi „nevinovate” – a se vedea tribulaţii-
le zilnice ale jurnalului intim, notaţiile fără valoare
şi fără pretenţia de a deveni vreodată literatură sau
„bun comun”, prin publicare – conştient că acestea
vor intra cândva în circuitul literar), punerea laolal-
tă a variantelor de text maiorescian (Jurnalul său
cuprinde diverse fragmente care se repetă, aparţi-
nând diferitelor caiete în care au fost consemnate). 

dificultăţile (a se citi „capcanele”) Jurnalului
maiorescian sunt subliniate şi de academicianul
eugen simion în Prefaţa cărţii: „rezumând: 1) Maio-
rescu nu acordă nicio semnificaţie estetică jurnalului
intim şi nu găseşte nicio clipă să- i dea o destinaţie
literară; 2) nu- şi fixează destinatarul şi nu- şi distru-
ge caietele pentru a şterge urmele; 3) spre sfârşitul
vieţii, revizuieşte jurnalele vechi, singur sau în com-
pania noii secretare/infirmiere cu care are, de altfel
s- a văzut, «emoţii voluntare»? cu această ocazie,
îndreaptă, înlocuieşte şi elimină (operaţia cea mai
importantă) unele intimităţi. Va să zică, funcţionea-
ză şi în cazul lui cenzura interioară. dovadă, totoda-
tă, că bine calculatul Maiorescu se gândeşte şi la
posibilitatea ca jurnalele sale să ajungă în mâini
străine; în fine, 4) diaristul scrupulos care este
Maiorescu acceptă cel puţin doi martori (lectori,
copişti) ai însemnărilor secrete: mai întâi anicuţa,
soţia căreia îi dictează observaţiile zilnice şi, în ulti-
mii ani, olga neuman, pe care o asociază la operaţia
de revizuire şi redactare (dictare) a însemnărilor zil-
nice. acces limitat, desigur. Martorii/copiştii fideli
sunt doar pentru un moment determinant.” (p.ix) 

Bogdan Mihai dascălu şi ana Maria dascălu
au realizat o ediţie- eveniment, o ediţie- şcoală, o edi-

ţie academică care poate fi privită şi ca ghid de lec-
tură ce însoţeşte, prin comentariile pertinente, prin
intervenţiile explicative (atunci când este cazul),
prin glose (ce au rolul de a netezi calea de lectură a
cititorului) textul maiorescian. în spirit maiorescian,
editorii se supun, pe de- o parte, rigorilor reclamate
de felul de a fi german (disciplină, organizare, rigoa-
re, cultul pentru muncă, acurateţe), pe de alta, difi-
cultăţilor textului maiorescian, care, uneori, este
lapidar, prezentând date incomplete pentru cititor,
dar suficiente pentru autorul lor. ei au pus o mare
miză în joc atunci când purced (acceptând provoca-
rea) la editarea Jurnalului în discuţie: garantul
acestui proiect este însuşi academicianul eugen
simion, care investeşte încredere în cei doi,
cunoscându- le cultura solidă, profilul intelectual
remarcabil, apetitul uriaş pentru muncă şi pentru
activitatea de cercetare, seriozitatea, tinereţea
(devenită un apanaj şi nu un „călcâi” al lui ahile),
lejeritatea cu care se mişcă în spaţiul cultural ger-
man şi autohton şi, nu în ultimul rând, felul cum
înţeleg cei doi să facă echipă: „am încredinţat, din
aceste motive (dar şi din convingerea că jurnalul lui
Maiorescu merită să fie citit de noile generaţii!), am
încredinţat, dar, sarcina de a pregăti o nouă ediţie,
ştiinţifică, integrală, la doi tineri germanişti,
Bogdan dascălu şi ana- Maria dascălu, membri ai

Bogdan Mihai Dascălu şi Ana Maria
Dascălu au realizat o ediţie- eveniment,

o ediţie- şcoală, o ediţie academică
care poate fi privită şi ca ghid de

lectură ce însoţeşte, prin comentariile
pertinente, prin intervenţiile

explicative (atunci când este cazul),
prin glose (ce au rolul de a netezi

calea de lectură a cititorului) textul
maiorescian. În spirit maiorescian,

editorii se supun, pe de- o parte,
rigorilor reclamate de felul de a fi

german (disciplină, organizare,
rigoare, cultul pentru muncă,

acurateţe), pe de alta, dificultăţilor
textului maiorescian, care, uneori,

este lapidar, prezentând date
incomplete pentru cititor, dar
suficiente pentru autorul lor.

opere, Jurnal, volumul I: 1855- 1882
academia română, fundaţia naţională
pentru Ştiinţă şi artă, Bucureşti, 2013, 1271p.
ediţie critică coordonată de 
Bogdan Mihai dascălu
text stabilit, traducere, nota asupra ediţiei,
note, glosar şi indici de ana- Maria dascălu
şi Bogdan Mihai dascălu
tabel cronologic de tiberiu avramescu
Prefaţă de acad. eugen simion

titu mAiorescu
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institutului de istorie şi teorie literară
«g. călinescu» al academiei române.
sper ca ei să se adapteze rigorilor unei
ediţii ştiinţifice şi să- şi ducă proiectul la
capăt…” (p.Vii) 

Motto- ul din tabelul cronologic,
întocmit de tiberiu avramescu este
extras din e. lovinescu („opera cea mai
educativă a d- lui Maiorescu e însăşi
viaţa lui.”) şi conţine cheia aplicabilă
întregii ediţii Maiorescu despre care
discutăm: rolul educativ, paideic al
însemnărilor mentorului cenaclului
„junimea”.

de asemenea, nota asupra ediţiei,
explicaţiile (uneori cu lux de amănunte)
oferite de Bogdan Mihai dascălu, un soi
de „confesiuni” ale editorului, ne fami-
liarizează cu complexitatea activităţii
editoriale, ne oferă o informare comple-
tă, pertinentă, avizată, justificată, pro-
fesionistă şi necesară: „faptul că ediţii-
le precedente comportă deficienţe de
principiu, dar şi de amănunt […], ne- a
determinat să luăm munca de la capăt,
adică să pornim de la manuscrisul lui
Maiorescu. Procedând astfel, am dorit
să nu cădem în greşeala, curentă din
nefericire la noi, de a perpetua la nes-
fârşit neajunsurile predecesorilor. sco-
pul nostru fundamental a fost acela de a
oferi cea dintâi ediţie cu adevărat ştiin-
ţifică a Jurnalului maiorescian.” (p.
lxi) coordonatorul ediţiei împărtăşeşte
din dificultăţile întâmpinate pe parcur-
sul amplului proiect: „stabilirea
textului s- a dovedit a fi mult mai difici-
lă decât se poate presupune, din cauză
că în manuscris apar numeroase cuvin-
te şi pasaje greu de reconstituit ori chiar
ilizibile, datorate grabei în care au fost
scrise. tot prin lapsus calami se explică
şi erorile (puţine totuşi), semnalate ca
atare în note. în plus, Maiorescu şi- a
modificat de- a lungul timpului scrisul,
ceea ce implică o permanentă readapta-
re a lectorului la formele fluctuante, a
folosit alfabete şi norme ortografice dife-
rite pentru aceeaşi limbă şi a dat dova-
dă de inconsecvenţă în scrierea unuia şi
aceluiaşi cuvânt (la intervale mai mari
sau chiar pe aceeaşi pagină!), a anulat, a corectat şi
a revenit asupra modificărilor făcute anterior.
stabilirea textului autentic nu s- a putut face decât
printr- o bună cunoaştere a felului în care a evoluat
ortografia limbii germane şi cea a limbii române.
Pentru cea dintâi, este de precizat că unificarea
deplină a normelor ortografice s- a realizat abia la
începutul secolului al xx- lea (la cea de a doua confe-
rinţă naţională ortografică din 1901), după ce, în
cursul secolului precedent, s- a încercat elaborarea
unor norme statale locale. Pentru limba noastră, se
admite că unificarea respectivă s- a realizat în jurul
anului 1880.” (p. lxi)

din perspectiva editorilor, dar şi a noastră,
Jurnalul lui titu Maiorescu este o carte- şantier, la
restaurarea căreia s- au investit muncă imensă, mult
timp, pasiune, dăruire (asemenea ministrului învă-
ţământului şi cultelor Maiorescu, care s- a implicat
activ în proiecte ample şi grandioase de restaurare,
reconsolidare şi repunere în circuitul public al unor
monumente, clădiri etc. de patrimoniu, între care
mănăstirea curtea de argeş).

„ne- am asumat acest proiect, a cărui realizare
a implicat dificultăţi greu de anticipat atunci când a
fost început, dar a cărui încheiere va duce la satisfac-
ţii uşor de înţeles, ca pe o datorie de a împlini cerin-
ţa testamentară a lui titu Maiorescu: aceea de a i se
publica manuscrisele şi, adăugăm, într- o ediţie cu
adevărat ştiinţifică.” (p. lxViii), spune Bogdan
Mihai dascălu, cel care, împreună cu ana- Maria
dascălu, oferă un dar preţios şi de mult aşteptat cul-
turii române.

deşi cuprinde perioada 1855- 1882, acest prim
volum al Jurnalului nu conţine, cronologic, toţi cei
douăzeci şi şapte de ani cuprinşi în intervalul men-
ţionat, ci, mai curând, fragmentar, disparat şi dis-
persat, „vârstele” lui Maiorescu, profilul său intelec-
tual flamboaiant, plămădit prin trudă, prin sacrificii
imense, printr- o extraordinară ambiţie, voinţă şi
apetit pentru (auto)educaţie de cel mai înalt nivel.
format în spirit german, la început sub umbra aca-
demiei theresiene pe care o frecventează cu
asiduitate, dându- le rasă şi clasă colegilor (majorita-
tea provenind din familii aristocrate) şi profesorilor
săi suspuşi, tânărul „teuton” Maiorescu cunoaşte de
la o vârstă fragedă (cincisprezece ani), sensul pro-
fund al cuvintelor responsabilitate, rigoare, devota-
ment, loialitate, onoare, disciplină, cultul pentru
lucrul bine făcut, la timp, angajament, organizare,
minuţiozitate, punctualitate. ephemeris- ul (jurnalul)
din acea perioadă ni- l prezintă pe titu Maiorescu ca
pe un june valah prolific, avid de frumos, cu un ape-
tit pantagruelic pentru carte şi pentru biblioteci şi ca

pe un foarte bun cunoscător al fenomenului cultural
vienez (şi nu numai). în ton cu pretenţiile elevate ale
vremii, frecventează o lume cu ştaif şi cu dichis,
citeşte masiv fişând şi inventariind (shakespeare,
alexandre dumas tatăl, august friedrich ferdinand
von kotzebue, schiller, goethe, charlotte Birch-
Pfeiffer, lessing, julius roderich Benedix, eduard
von Bauernfeld), urmăreşte piese de operă sau de
teatru cărora le dă calificative şi apreciază prestaţia
celor de pe scenă (rosini, daniel françois esprit
auber, giacomo Meyerber, Mozart, donizetti, frie-
drich hopp, therese Megerle, alois Berla, anton
langer, johann grün, josef karl Böhm, karl haf-
fner, anton Maria storch, ignaz franz castelli,
anton Bittner, jaques fromental halévy, johann
nepomuk, eduard ambrosius nestroy, friedrich
hebbel), se iniţiază în tainele „lumii bune” şi a rafi-
natelor saloane imperiale. chiar şi o succintă trece-
re în revistă a acestor nume sonore şi a locurilor frec-
ventate de tânarul aspirant la desăvârşire e îndea-
juns pentru a ne face o părere despre „potpuriul” cul-
tural, despre „terapia” culturală, „baia” de cultură
sau despre alesul „reţetar” de hrană spirituală, la
care intelectualul în formare Maiorescu face apel,
care nu are timp de irosit, care conştientizează uria-
şa responsabilitate faţă de propria- i familie, care- l
susţine financiar (şi aici primează figura impozantă,
rece, distantă şi dură a tatălui, strălucit om de cul-
tură, de la care învaţă mult, implicându- se activ în
proiectele sale culturale), care- şi depăşeşte net cole-
gii de generaţie şi care intuieşte misiunea sacră pe
care o are, aceea de „luminătoriu” al naţiei sale. fără
falsă modestie, dar etichetat brutal drept ciudat,
suspectat de aroganţă şi de orgolii nemăsurate,
aspru judecat prin prisma teribilismului inerent ela-
nurilor juvenile, tânărul titu/tito intuieşte impor-
tanţa capitală a actului educaţional, are de timpuriu
conştiinţa certei valori, scopul său declarat fiind, nici
mai mult, nici mai puţin decât vârful elitei: „o să le
arăt eu măgarilor de vienezi ce e un român!”
(p.52)/„în mine să fiu ce să fiu! cumu o să se mire
ceilalţi, candu or vedè ce are să iese din titu ista!”
(p.695)/„candu desperu cu totulu de a mi face un
nume eternu” (p.694- 695). se prefigurează deja zorii
unui destin excepţional al unui vizionar care se ia la
trântă cu viaţa, care- şi fixează, de timpuriu, nişte
repere clare, de top, care nu se iroseşte defel în
acţiuni triviale, ci, dimpotrivă, frizează excelenţa,
care- şi transcende vârsta (şi toate ocupaţiile puerile
şi tentaţiile futile ce ţin de ea). este jurnalul unei
personalităţi atipice, cu o identitate puternică în for-
mare, de tip şantier, un construct cu geometrie
variabilă, ce coagulează energii latente şi resurse
umane nebănuite. Pentru ţelurile sale, Maiorescu

(care trebuie să facă faţă şi complexului
provincialului, al celui provenit de la
marginea imperiului) sacrifică totul,
viaţa personală, micile bucurii, impu -
nându- şi un regim existenţial draconic,
cazon, făcându- şi un program riguros de
lectură în afara obligaţiilor şcolare, doar-
me puţin, scrie masiv, ia lecţii de desen,
de flaut şi de clavir, îşi exersează talen-
tul de dramaturg, traduce din abunden-
ţă, corespondează, învaţă pe rupte, devi-
ne poliglot, croieşte planuri măreţe, cro-
nofage, miza fiind depăşirea propriilor
limite şi a propriei condiţii: „nu jocu; nu
me mai jocu; nu me ducu la fete; nu vinu
in societate cu fete; siedu tota dioa peste
carti si candu mi remane mie vr’unu
timpu liberu me incuiu in odaia mè, me
apucu si cantu flauta si – plangu! […] nu
mai manancu carne, de catu candu sum
chiaru silitu; diminetia nu beu cafè, ci
numai lapte; -  si asia mai pe urma numai
vegetale, lapte, untu, oa si brandia – insa
veritatea nu e incu destulu de desvoltata
si apoi bagu de sema ca me facu chieltui-
toriu, nu tiu paralele la mine de felu.
asta e forte reu! (p.695)”. cu resursele
sale limitate (dă ore particulare pentru a
se întreţine, dar face şi acte de caritate,
instruindu- şi colegi de condiţie modestă),
preferă să devină un abonat al locaşuri-
lor de cultură vieneze, Wiedner theater,
josephstädter theater, Burgtheater etc.
şi să se concentreze exclusiv pe cizelarea
intelectuală, în dauna izolării sale com-
plete, a alienării şi a multiplelor proble-
me de sănătate precară care se instalea-
ză din adolescenţă şi se acutizează în
timp. „Microbul” cultural dobândit în
familie (mama, Maria i. Maiorescu fiind
sora lui ioan Popasu, episcopul caranse-
beşului, tatăl, ioan Maiorescu, un erudit
al timpului său), dar şi idealurile profe-
sionale înalte pe care şi le fixează,
urmând modelul unor profesori emeriţi,
precum reichel, se dovedesc un stimul
suficient de puternic pentru a duce mai
departe tradiţia cărturărească de pe pla-
iurile natale. singur printre străini,
uneori, Viena îl copleşeşte, cuprin zân -
du- l un subit şi sălbatic dor de- acasă,

deşi relaţia cu familia sa nu este dintre cele mai stră-
lucite: „zău, aşa aş ieşi departe, departe de pulberea
Vienei, dar la un loc unde să nu- mi aducă nemica
aminte de Viena, şi de- aş şedea numai 2 zile acolo.
Mama zice că la vacanţiile semestrale de acum ne
vom duce la Braşov noi 2. să dea dumnezeu!” (p. 31),
însă un dumnezeu, care absentează sistematic
(motivat sau nu), refuză să- şi facă simţită prezenţa,
care întârzie să- şi întoarcă privirile către el, cu care
se gâlceveşte frecvent şi pe care- l consideră direct
responsabil pentru înfrângerile personale. este
perioada unei accentuate crize adolescentine, frus-
trantă şi angoasantă, când se consideră un mare
neînţeles, dublată de o atitudine contestatară a divi-
nităţii, a religiei şi a slujitorilor ei, pe care, fără
deosebire, îi suspectează de ipocrizie, de duplicitate
şi de fariseism. alteori, oroarea de ridicol şi de a nu
performa la adevărata capacitate, de a nu da randa-
ment îi dau fiori, a te compromite în societatea vie-
neză a timpului său fiind sinonim cu sinuciderea
morală: „mi- e frică de recidiv.” (p. 31) în plus, presiu-
nea, pe care o exercită aşteptările familiei sale, care
investeşte în el material şi încredere, e enormă. sen-
timentul datoriei împlinite e cea care- l mână în
luptă, „eu, de partea mea, voi plini toate datoriile
mele; e întrebare deacă profesorii mă vor face prim
sau secund” (p. 37), deşi Maiorescu, în pribegiile sale
prin lume, nu- şi uită niciun moment originile,
nutrind puternice trăiri patriotice: „Pentru români, o
să mă apuc în luna venitorie a scri o istoria generale
cât se poate de mare şi completă, un op care poate
mă va custa la vro 12 ani” (p. 35). aşadar, se contu-
rează portretul unui artizan al unor proiecte gran-
dioase, mature, evaziunile tânărului Maiorescu în
profan şi în perimetrul cotidianului nesemnificativ
fiind extrem de rare, la fel şi consemnările de acest
fel din jurnal, mai degrabă un soi de respiro sau
exerciţii de acurateţe şi de rigorism (a se vedea des-
ele notaţii despre starea vremii, despre cheltuielile
zilnice, despre venituri, bilanţuri lunare etc.): „în 24,
ne- a adus domnul Maior vestea că, în 23, pe la ½ 5
după amiază, s- a spânzurat studentul la drept (în
ultimul an) Moroianu. Motivul: necunoscut.” (p. 22)
sau pe un ton poporan, ireverenţios, voit în contra
curentului academic: „după prânz, mă întrebă profe-
sorul de istoria naturale. căpătai eminent. după el,
profesorul frank (de istoria). era bolnav şi dispus
foarte rău; el, afară de aceea, e un grobian, cum se
poate aştepta numai de la un fiacru vienez şi de la
un – călugăr piarist. după ce mă secă mult timp,
începui să- i vorbesc despre belul punic secund. cu
aia i- am înfundat botul.” (p. 34) r

societAteA literAră JunimeA. coorDonAtor titu mAiorescu
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Virgil Nemoianu
O acumulare de crime şi vinovăţii 
greu de măsurat, greu de epuizat

1. nu sunt sigur că pot da un raspuns adecvat
şi competent. Mai curând aş pune întrebarea (sau
mi- aş pune- o mie însumi). oare problema este „cât
de pregatită e clasa politică”? sau mai curând: cât de
pregătita este, deci, actuala opinie publică pentru un
astfel de document reînnoit? cât interes are aceasta,
opinia publică, pentru problema în sine? cum a pri-
mit publicul cititor raportul din 2006? eu am impre-
sia: cu o anume indiferenţă (poate greşesc). o nouă
analiză ar fi ea cu mult mai bine primită? nu ştiu.

2. a caracteriza raporul 2006 drept „fraudă” şi
„eşec” este nedrept şi eronat. raportul respectiv e
extrem de temeinic, bine documentat, solid. nu- mi
închipui că o analiză viitoare va putea ignora aceas-
tă piatră de temelie. acum. este loc pentru astfel de
studii viitoare? evident, mult loc. Vorbim despre o
fază istorică de 40 de ani, vorbim despre o acumula-
re de crime şi vinovăţii greu de măsurat, greu de
epuizat. cu alte cuvinte (şi cu adâncă durere fie
spus) studii ulterioare ar fi extrem de binevenite,
necesare chiar. de fapt ele există, totuşi, de pe acum:
mă gândesc la studiile lui octavian roske, studiile
(mai specializate) semnate de ana selejan şi, proba-
bil, şi altele cu care eu nu sunt la curent. fie că au
semnătura aprobativă a autorităţilor, fie că nu o au,
ele constituie valoroase examinări şi auto- exami-
nări. să spun aşa. istoriografia este un proces dina-
mic, un „crescendo”, cu neîncetate îndreptări şi
adăugiri. uitaţi- vă la istoria românilor, de fapt, la
istoria oricărui popor sau a oricărei ţări. în decursul
deceniilor, în decursul secolelor, au loc neîncetate
modificări şi îmbogăţiri. aşa şi în cazul de faţă.

3. nu, astfel de judecăţi analitice şi informati-
ve nu sunt niciodată tardive. de fapt, lucrurile stau
aşa că judecăţile şi condamnările vin mai totdeauna

după o anume perioadă de timp. genocidul din Ven-
deea a trebuit să aştepte aproape 200 de ani pentru
a fi adus integral la lumină. chiar dacă ne gândim la
studiile despre holocaust, ştim bine că au durat vreo
10- 20 de ani pâna ele au demarat cu adevărat.
exemplele se pot înmulţi. implicarea organelor poli-
tice nu este indispensabilă, dar nici rău- venita nu
poate fi în niciun caz, fie ea promptă sau tardivă.
evident, faptul că autorităţile înseşi participă la un
astfel de act este un semnal al distanţării odată pen-
tru totdeauna de faptele grave săvârşite sub sceptrul
bolşevic.

4. nu ar strica defel să se implice instituţii cât
mai prestigioase şi mai importante, cum ar fi cele
pomenite în întrebare. subliniez totuşi că mai impor-
tant este conţinutul decât semnatarul. Profit de
acest prilej spre a spune că nu, nu a fost românia
singura ţară unde a existat rezistenţa. să dau un
exemplu. în ţările Baltice a existat îndată după ocu-
paţia sovietică mişcarea de guerillă şi partizani
„frăţia codrilor”. aceasta a ajuns în letonia şi litua-
nia la circa 40.000 de inşi. în estonia ultimul din
partizani a supravieţuit până în 1978, când s- a sinu-

cis spre a nu fi capturat de securitate. s- au făcut mai
multe filme despre aceste eroisme epice, în ţările
Baltice s- au înălţat monumente în amintirea rezis-
tenţei. este doar un exemplu printre altele. 

5. eu cred că din punct de vedere politic un text
scurt şi dens, în limbaj limpede, inteligibil, are un
impact mai mare. Pe de altă parte, din punct de
vedere istoric, ştiintific, nu încape îndoială că o
lucrare cât mai amplă, cât mai bine documentată,
este nu numai preferabilă, dar se impune de la sine
bunului simţ. da, cred că nu ar trebui trecute cu
vederea nici destinele vitrege şi suferinţele care s- au
abătut asupra Basarabiei şi asupra Bucovinei. Merg
mai departe. aş spune că şi o analiză a csnas- ului
ar fi utilă: e vorba aici de un organ- anexă a forţelor
opresive, dacă nu de un continuator fidel al acestora,
de o mimeză, o fortificare şi o justificare a macro- cri-
minalilor din deceniile bolşevice. în sfârşit cred că
predarea acestor materiale în şcoli, prin distribuţii
în familii ar fi potrivită. ar fi acesta tocmai un mod
de a contracara „indiferenţa” despre care vorbeam în
primul meu răspuns.

„Să ieşim din zodia 
totalitarismului comunist” (III)

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 ale 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 compa-
raţie 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 ambele ver-
siuni? ar fi de dorit un limbaj accesibil sau unul academic? raportul ar tre-
bui să includă regimul comunist impus de uniunea sovietică în Basarabia
şi în Bucovina de nord începând din 1940, aşa cum propune senatorul ilie-
şiu? ar fi realizabilă propunerea acestuia ca o versiune scurtă a raportului
să fie oferită gratuit de statul român, la 25 de ani de la căderea comunismu-
lui, fiecărei familii de români din românia şi din afara ei?

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

le mulţumim pentru promptitudine personalităţilor care participă la
această dezbatere naţională, de o evidentă importanţă istorică. 
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Gabriel Andreescu
Condamnarea comunismului 
din 2006 – „aproape un eşec”

1. sincer, cred că e posibil. dar la fel de sincer
mă aştept să fie o acţiune superficială şi formală, cu
rol propagandistic care mai mult compromite ideea
decât să o slujească.

2. nu consider condamnarea comunismului din
2006 un eşec, ci „aproape un eşec”. este de apreciat
că astăzi există o declaraţie politică a şefului statu-
lui, conţinută în discursul preşedintelui în faţa
camerelor reunite, care califică fostul regim comu-
nist „ilegitim şi criminal”. o astfel de asumare poli-
tică poate avea efecte în timp. afirmaţia „statul
democratic român condamnă instrumentele acestu-
ia, în primul rând Partidul comunist român şi secu-
ritatea” ar fi în principiu de utilizat în dezbaterile
din Parlament şi în faţa curţii constituţionale pri-
vind codul penal şi lustraţia, printre altele, căci
enunţurile declaraţiei politice au valoare de doctri-
nă. din păcate, „potenţialul” condamnării la nivel de
stat nu s- a regăsit în acţiuni concrete în planul edu-
caţiei şi memoriei, sau de tip lustraţie ori acţiuni
penale. cauza este evidentă: puterea politică şi insti-
tuţională de după 1989 a fost clădită tocmai pe moş-
tenirea securităţii şi Pcr. i se adaugă o cantitate
inepuizabilă de diletantism în tratarea unor astfel
de teme.

3. Puterea „doctrinară” a unei condamnări a
comunismului de către Parlamentul româniei este
superioară declaraţiei prezidenţiale. este deci ele-
mentar să fie dorită o condamnare parlamentară:
niciodată nu este „prea târziu”. Prin natura ei, ar
juca un rol complementar, eventual, de dezvoltare a
ideilor din 2006, probabil, de reparare a unor detalii.
chiar aşa trebuie prezentate lucrurile, nu prin
opoziţie cu ce s- a întâmplat acum opt ani. ar fi peni-
bil şi dăunător dacă cele două acţiuni politice ar
intra în coliziune, în loc să se sprijine reciproc. deşi,
cunoscând obiceiurile locului, nu ar fi chiar neaştep-
tat. 

4. Pe puncte. nu aş vorbi despre „adevărata
condamnare”, ci despre „o condamnare a comunis-
mului”. 

doi: academia româniei este profund politiza-
tă şi în legătură directă cu moştenirea ceauşistă.

dan Berindei, de altfel istoric apreciat de comunita-
tea profesională, a fost un promotor la naţionalismu-
lui comunist, agent de influenţă în străinătate. dinu
c. giurescu are un trecut ambiguu şi a devenit, în
ultimii ani, un propagandist al foştilor securişti.
răzvan teodorescu, apropiatul lui ion iliescu, a avut
un rol cheie în groaznicul scenariu al mineriadei.
ioan- aurel Pop a fost folosit de ultranaţionaliştii
postrevoluţie în acţiunile lor antimaghiare – bun
argument să ajungă ce a ajuns. academia româniei
continuă şi reflectă ethosul academiei rsr. iic-
cMer este condus astăzi de teologul radu Preda,
fostul locotenent al lui Bartolomeu anania, un om
care funcţionează în zona obscură a interfeţei dintre
Bor şi servicii şi care va susţine, în orice condiţii,
interesul primei de a- şi ascunde rolul în susţinerea
regimului comunist. Poziţiile lui anterioare îl fac de
fapt incompatibil cu funcţia pe care o are acum. în ce
priveşte centrul internaţional de studii asupra
comunismului din cadrul Memorialului de la sighet,
nu fac decât să repet: apreciez enorm extraordinara
muncă făcută de ana Blandiana, romulus rusan şi
colegii lor. a spune însă, cum ştiu că s- a spus: „este
cel mai apreciat memorial de acest fel din lume, din
punct de vedere ştiinţific”, mi se pare de evitat. Mă
rog, conform cărei cercetări a reieşit aşa ceva? 

în concluzie, a pune iniţiativa sub această
egidă mi se pare un drum spre eşec – cum s- a întâm-
plat cu punerea lui Vladimir tismăneanu în fruntea
comisiei prezidenţiale. raportul ar trebui elaborat
de o comisie care să fie independentă şi imparţială şi
la care atuurile simbolice să fie dublate de cele pro-
fesionale.

5. organizarea documentelor pentru legitima-
rea unui act prin excelenţă politic este standardiza-
tă: un raport elaborat de o comisie profesională, o
propunere de declaraţie şi declaraţia Parlamentului
ca atare. raportul menit să susţină declaraţia politi-
că trebuie să sintetizeze principalele informaţii şi să
le organizeze în teme şi termeni politico- juridici –
precum stabilirea crimelor în sensul dreptului penal
internaţional, fapt important, căci acestea sunt
imprescriptibile. trebuie să lase deoparte chestiuni-
le controversate şi să completeze datele cheie încă
nestabilite. din acest punct de vedere, raportul
comisiei prezidenţiale din 2006 are o mare hibă:
numărul de victime pe care l- a stabilit se află într- o
plajă de la 400.000 la 2.000.000 de oameni. este un
fel de a spune: „nu cunoaştem”. iată o informaţie
cheie pe care ar trebui s- o stabilească noua comisie:
principalele tipuri de victime (cei care au fost ucişi,
care au fost închişi politic, care au fost deposedaţi de
proprietăţi etc.) şi estimarea în nişte limite rezonabi-
le a numărului lor, pe categorii. iar propunerea de
declaraţie ar avea de făcut în mod necesar referire la
problema pensiilor fostelor instrumente ale regimu-
lui „ilegitim şi criminal”; de asemenea la incompati-
bilităţi precum cea dintre profesiunea de magistrat
şi de fost securist sau informator al securităţii.

înainte ca echipa în fruntea căreia a fost pus
Vladimir tismăneanu să înceapă munca am publicat
în revista timpul un articol întitulat responsabilită-
ţile Comisiei prezidenţiale pentru analiza dictaturii
comuniste în românia. acolo am expus şi propus
anumite idei legate de organizarea şi structura cer-
cetării – însă singurul lucru pe care l- am regăsit în
raportul final au fost referirile la măsura în care, în

primul deceniu de la instaurarea sa, regimul comu-
nist din românia a fost sau nu un regim de ocupaţie.

raportul menit să susţină declaraţia Parla -
mentului s- ar putea situa între 50 şi 100 de pagini.
nu 600- 700, căci el nu are statut de investigaţie isto-
rică, ci de cercetare de natura eticii şi politicii memo-
riei, cu o importantă dimensiune de filosofie a drep-
tului. componenţa noii comisii ar trebui să reflecte
această diversitate de competenţe.

nu, raportul nu are de ce să includă ce s- a
întâmplat în Basarabia şi în Bucovina de nord. Mai
întâi, întrucât rolul lui este de a susţine o declaraţie
politică a Parlamentului româniei care asumă res-
ponsabilităţile statului român comunist. acela nu
este responsabil pentru ce s- a întâmplat dincolo de
Prut. apoi, realităţile comunismului românesc şi
cele din rss Moldova au fost foarte diferite. con-
damnarea comunismului de către Parlamentului
republicii Moldova a avut loc la 26 iulie 2012. 

dăruirea raportului la fiecare familie de
români? da, se poate face punând raportul pe inter-
net sau chiar mai bine, creând un site al raportului
care să conţină şi declaraţia Parlamentului, infor-
maţii adiacente etc.

Theodor Codreanu
„Corectitudinea politică” şi
mascarea adevăratelor crime

1. nu ştiu în ce măsură inerţia clasei politice
româneşti ar mai putea fi „zdruncinată” pentru un
nou act de condamnare a comunismului, după fer-
chezuita farsă din 2006, când lui Paul goma i- a fost
preferat „disidentul autocronic” Vladimir tismănea-
nu, un magistru al imposturii ideologice cu aparenţă
de cercetare ştiinţifică. oare nu s- a autoprezentat
comunismul ca fiind „socialism ştiinţific”, cu toată
ambarcaţiunea de filosofi şi savanţi avându- i la
cârmă pe Marx, engels, lenin, troţki şi stalin, ca să
nu mai vorbim de odraslele lor din fostele ţări socia-
liste? dar e bine că mai sunt optimişti ca senatorul
sorin ilieşiu, care să creadă că un nou act de con-
damnare a comunismului e de dorit şi posibil. însă
într- un an ca acesta, burduşit cu două campanii elec-
torale, dominat de certuri interminabile, ca la uşa
cortului, mă îndoiesc că se va ivi răgazul unui act de
înaltă responsabilitate politică şi istorică. ar trebui
ca până în septembrie să fie gata un nou raport, cu
mult mai concentrat decât cel de 666 de pagini, care,
probabil, nu întâmplător, trimite la numărul fiarei
apocaliptice. să fie supus, apoi, dezbaterii publice
pentru conturarea unui consens naţional şi finalizat
în decembrie, în Parlament, la sărbătorirea celor 25
de ani de libertate, în prezenţa lui Paul goma, rede-
venit cetăţean român şi membru al uniunii
scruiitorilor. nu- i aşa că se cere prea mult?

2. se pune întrebarea de ce raportul tismă -
neanu a fost un eşec, i- aş zice catastrofal, cu conse-
cinţe morale şi politice menite să determine conti-
nuarea rătăcirii noastre prin pustiu, călăuziţi de
falşi Moise, ca în ciclul romanesc f al lui d.r. Popes-
cu? din mai multe motive, câteva dintre ele fiind
subliniate de către Paul goma (în jurnale şi în scri-
sori), de către sorin ilieşiu, de Mircea Platon şi de
alţi intelectuali şi istorici oneşti ai acestei ţări. în
primul rând, preşedintele comisiei de condamnare a
crimelor comunismului i- a direcţionat pe ceilalţi
membri nu către o atitudine obiectivă, condiţie ele-
mentară pentru orice cercetare istorică, ci către o
nouă poziţie ideologică, menită s- o înlocuiască pe cea
marxist- leninistă, corectitudinea politică. Paradoxul
este acesta: Vladimir tismăneanu a utilizat „noua”
doctrină nu pentru a condamna comunismul, ci
pentru a- i masca adevăratele crime. era inevitabil
să se întâmple aşa. gânditorul şi expertul militar
american William s. lind a făcut, într- un studiu
intitulat originile „corectitudinii politice”1, o istorie
documentată a acestui concept. ivit dintr- o glumă
din benzile desenate, a fost preluat, la modul serios,

1 Vezi trad. de pe internet a lui dragoş Moldo-
veanu.
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de neotroţkişti şi de globalişti, devenind surogatul
vechiului marxism cultural (erijat, apoi, în neocon-
servatorism) şi cunoscând o carieră fulminantă,
ajungând să bântuie azi prin statele unite, prin
uniunea europeană, împânzindu- se în lumea
întreagă. gluma s- a ideologizat, având sorgintea în
internaţionalismul clasic. „este cea mai mare pacos-
te a secolului, apreciază William s. lind, molima
care a ucis zeci de milioane de oameni în europa, în
rusia, în china şi în definitiv în întreaga lume. este
boala ideologiei. dacă vom compara doctrina corecti-
tudinii politice cu marxismul clasic, asemănările
sunt frapante.” Şi nu e de mirare, fiindcă Vladimir
tismăneanu, înainte de a deveni „anticomunistul”
de azi, a recunoscut că a evoluat, spre noua lui faţă,
de la marxism- leninism la neotroţkism, ajungând la
„neoconservatorism”. evident, cu încercarea de a
şterge urmele tradiţionalului bolşevism moştenit de
la tatăl său. în moise şi monoteismul, sigmund
freud spunea că nu e greu să comiţi o crimă, ci să- i
ştergi urmele. să nu ne mire că raportul tismănea-
nu tace mâlc, bunăoară, asupra crimelor bolşevice
din Basarabia şi Bucovina nordică ale anului 1940,
făptuite în urma ultimatumului de la 26- 28 iunie.
această acoperire a urmelor i- a fost reproşată înde-
obşte de către Paul goma, dar nu numai. 

Ştergând urmele crimelor, raportul tismănea-
nu găseşte „vinovăţii” acolo unde nu sunt. culpabilii
nu sunt bolşevicii sovietici şi cei autohtoni, fie ei şi
cu faţă umană, ci Biserica ortodoxă română, naţio-
nalismul, protocronismul, tradiţiile româneşti, emi-
nescu etc. există, în raport, o teamă izbitoare de
adevărul istoric, tratat ca „incorect politic”. în reali-
tate, spiritul naţional a fost principalul adversar al
comunismului, cum o spune şi o demonstrează, cu o
impresionantă documentare, un istoric precum
larry l. Watts, care nu- i deloc pe placul lui Vladimir
tismăneanu şi a „corecţilor”. aşa se explică de ce
noua conducere a televiziunii naţionale a interzis
excelentul serial documentar realizat de Monica
ghiurco cu istoricul american. cum să convină o
asemenea afirmaţie: „într- una dintre cele mai abe-
rante răstălmăciri interpretative, «naţionaliştii» au
fost prezentaţi (şi trataţi în occident) ca susţinători
ai comunismului şi oponenţi ai ideilor şi programe-
lor, ai economiei de piaţă şi ai democratizării.”2

în 2005- 2006, Paul goma a refuzat să mai facă
parte din comisie argumentând, între altele, că nici
el, nici Vladimir tismăneanu nu trebuie să se
implice, deoarece unul şi- a trăit copilăria, implicat
sufleteşte, în cartierul Primăverii, pe când el, goma,
a trecut prin opresiuni din partea regimului comu-
nist. nerespectarea acestei elementare logici a obiec-
tivităţii a dus, observă goma, la eşecul raportului
tismăneanu. în speranţa că va fi înţeles, goma a
mai redactat, la 22 iunie 2006, un amplu argument
sub titlul despre vladimir tismăneanu – şi nu
numai – în 11 puncte. goma atrăgea atenţia asupra
unei mari primejdii: anume că raportul e lăsat pe
mâna unor „confecţionatori ai-istoriei-şi-geografiei-
de-clasă”, având în cap „un trimis- numit- uns ca să
ne re- re- scrie istoria, tot după reţeta roller”.
într- adevăr, raportul tismăneanu este istoria
neorolleristă cu care, culmea, a fost condamnat
comunismul! în acelaşi sens, ne avertiza şi Mircea
Platon în volumul Cine ne scrie istoria?3, apoi în
eseul o fantomă bântuie românia: vladimir
tismăneanu, inclus într- o carte scrisă împreună cu
gheorghe fedorovici4. exemplele se pot înmulţi.

3. o refacere a condamnării comunismului în
2014 ar stopa ideea propulsării raportului tismănea-
nu în postura de manual de istorie oficială, de predat
în şcoli, cum s- a tot vehiculat dinspre instituţia prezi-
denţială şi a „corecţilor politici”. iar ceea ce ar fi esen-
ţial, ar repune istoria naţională în matca ei organică.
Şcoala românească s- ar elibera de povara manualelor
alternative mincinoase, care n- au altă ţintă decât să- i
educe pe copii şi adolescenţi împotriva conştiinţei
naţionale, cu ştergerea memoriei colective. românia
ar scăpa de sentimentul că nu este o ţară liberă.

4. un raport de condamnare a comunismului
trebuie să pornească, într- adevăr, dinspre academia
română, atâta vreme cât încă mai există istorici cu
dragoste de adevăr, precum dinu c. giurescu, ioan
aurel Pop ş.a., în stare să- i contracareze pe mistifi-
catorii ideologizanţi.

5. ar fi de recomandat un raport scurt, dar cu
o anexă documentară cât mai complexă. Şi nu e
vorba de a porni doar de la crimele bolşevice de la
1940 încoace, dar şi de la 1921, de la diversiunea bol-
şevică de la tatar Bunar din 1924, de la înfiinţarea
r.a.s.s. Moldoveneşti, cu pui în actuala transnis-
trie etc. nu e rea ideea difuzării gratuite a variantei
scurte fiecărui român.

Viorel Padina
O mascaradă propagandistică

1. actuala clasă politică din românia are încă
rădăcinile adânc înfipte în Iepoca în care 80- 90% din-
tre actorii politici de azi au fost cel puţin mici frun-
taşi utecişti sau uasecerişti, dacă nu activişti comu-
nişti ori securişti. din această cauză, eu nu cred că
politicienii „care e” – cu celebra expresie a dlui Van-
ghelie – ar fi gata să condamne comunismul cu
plăcere, tăindu- şi singuri creanga de sub picere (cum
ar ricana acelaşi ierou). cu atât mai mare ar fi meri-
tul liderilor politici sau al militanţilor civici care
totuşi ar reuşi să- i convingă pe parlamentari să vote-
ze şi să pună în practică o condamnare reală, iar nu
doar formală, a comunizmului, după ce şi- ar convin-
ge colegii şi comilitonii că e mai bine să piară o gene-
raţie de politicieni depăşită de istorie, dimpreună cu
o mentalitate socială la fel de anacronică (mentalita-
tea colectivistă, totuna cu mentalitatea ultraetatistă
şi naţionalistă), decât să piară un întreg popor ori să
i se compromită şansa unui mai bun viitor. cu alte
cuvinte, politicienii sau militanţii civic- politici ce- ar
reuşi să impună actualei clase politice, prin charis-
ma, autoritatea or abilitatea lor de negociatori, con-
damnarea reală a comunismului şi să pună în prac-
tică decomunizarea efectivă a societăţii româneşti ar
juca rolul mântuitorului istoric al neamului lor,
chiar dacă ei personal se vor expune, din această pri-
cină, unor riscuri personale considerabile. patria
însă le va fi recunoscătoare, cândva, eroilor decolecti-
vizării şi postmodernizării româneşti, n- aşa?

2. sunt de acord, în principiu, cu dl sorin ilie-
şiu şi am spus/ scris şi eu, de multe ori, acest lucru:
aşa- zisa condamnare a comunismului, din 2006, a
fost o mascaradă propagandistică, menită a servi
intereselor politicianiste de moment ale preşedinte-
lui Băsescu, dovadă faptul că după aceea n- a mai
urmat aproape nimic din ceea ce era de presupus să

urmeze dacă acea condamnare ar fi fost reală, ba din
contra: propunerea de lustraţie a căzut, iacătă, chit
că alianţa politică pro Băse ar fi putut să o legifere-
ze, dacă ar fi vrut; legea nr. 221/ 2009, a reparării
daunelor morale şi materiale produse de regimul
comunist celor ce s- au opus comunismului, a fost şi
ea golită de orice conţinut prin ruşinoasele decizii ale
curţii constituţionale controlate tot de partida pro
Băse (hai să nu ne ascundem după deget!); la fel,
punerea în practică a dezdăunărilor pentru raptul
colosal produs de regimul comunist asupra tuturor
românilor, prin infernala naţionalizare şi prin demo-
lările arbitrare, a fost şi ea amânată la paştele cai-
lor. ca să rezum, nici măcar nu l- am văzut pe dl pre-
şedinte Băsescu, iată, să atârne naiba o tinichea de
conivenţă pe pieptul vreunui fost deţinut sau rezis-
tent politic, baremi cât ordinele şi medaliile cu care
au fost gratulaţi, de ex., „antrenorii de tenis cu picio-
rul” (expresis verbis!); din contra, preşedintele cică
anticomunist şi antisecurist îşi arătase dispreţul ori
resentimentul dânsului faţă de rezistenţii anticomu -
nişti încă din 2005, când n- a binevoit să onoreze cu
înalta- i prezenţă expoziţia „Înscrisuri duşmănoase”
de la Muzeul literaturii române, deşi tocmai fusese
uns la cotroceni ca reprezentant al alianţei „drepta-
tea şi adevărul”.

3. după părerea mea, condamnarea comunis-
mului (reală, iar nu doar formală) n- ar fi tardivă nici
peste 50 de ani de aici încolo. o astfel de condamna-
re, însoţită de acţiuni practice reale, subliniez, iar nu
demagogice, ar însemna un act de importanţă funda-
mentală pentru un popor supus colectivizării intense
timp de peste 60 de ani, fiindcă doar un asemenea
act ar asana societatea românească, într- un timp
mai lung sau mai scurt, de fantomele, fantoşele şi
fantasmele lagărului socialist, precum şi de mentali-
tatea colectivistă, pe lângă faptul că s- ar împlini ade-
vărul şi dreptatea doar clamate, propagandistic şi
diversionist, până mai ieri, de diverşi. ca să vă dau
un exemplu concret (chiar din my life, cum ar veni)
despre consecinţele nedecomunizării şi ale perpetuă-
rii strigoilor criptocomunişti şi criptosecurişti în pos-
turi cheie ale societăţii româneşti la mult timp după
„căderea comunismului”, cică, vreau să vă spun că
cei care s- au opus, în pofida evidenţei contrare a
probatoriului, într- un dosar recent de pe rolul unor
instanţe judecătoreşti din circumscripţia curţii de
apel craiova, constatării caracterului politic al
măsurilor administrative abuzive luate de regimul
comunist contra subsemnatului (întrucât fusesem
redactorul „apelul către europa” şi al samizdatul
anticomunist „nu!”) au fost chiar nişte judecători şi
procurori cu rădăcini – probabil mai adânci decât se
vede – în fostul regim, dintre care unul, cel mai
virulent, un ex- miliţian ajuns după „revoluţie” jude-
cător de tribunal şi deci în postura de a- i judeca,
imparţial precum „arendaşul român”, n- aşa?, pe cei
ce- au fost victimele unora din clasa, casta sau tagma
sa. exempli gratia.

4- 5. Propunerea dlui senator sorin ilieşiu de a
se face un raport academic e frumoasă şi ideală, fără
îndoială, dar eu nu cred – şi cred că nici dl senator nu
crede – că ar fi foarte corect să se spună, mai mult sau
mai puţin explicit, că raportul „comisiei tismăneanu”
(înfiinţată la propunerea iniţială a d- lui sorin ilieşiu,
membru al comisiei, de altfel) a fost unul incorect din
punct de vedere ştiinţific, din moment ce tocmai acest
raport a tras concluzia aşteptată (şi aproape evidentă,

2 larry l. Watts, fereşte- mă, doamne, de prie-
teni. războiul clandestin al Blocului Sovietic cu
românia, trad. din limba engleză, de camelia diaco-
nescu, editura rao, Bucureşti, 2011, p. 239.

3 Mircea Platon, Cine ne scrie istoria?, editura
timpul, iaşi, 2007.

4 Mircea Platon, gheorghe fedorovici, măsura
vremii: îndemn la normalitate, editura Predania,
Bucureşti, 2009.
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chiar şi pentru tomii necredincioşi): aceea privind
esenţa ilegitimă şi criminală a regimului comunist.
este adevărat însă că un raport de condamnare aca-
demic ar aduce acţiunii de decomunizare un plus de
popularitate şi ar induce publicului nespecialist o
impresie de imparţialitate mai pregnantă decât
„raportul tismăneanu”, care a provocat furiile multo-
ra (unele dintre acestea mascând antisemitismul fun-
ciar al furioşilor, între noi fie vorba). Personal sunt
sceptic că academia română, un for prin tradiţie con-
servator şi ocupat actualmente de personalităţi cu
rădăcini în regimul comunist tot atât de adânci ca ale
majorităţii politicienilor, va accepta să se implice
într- un asemenea proiect. nu rămâne, după părerea
mea, decât ca parlamentul şi arcul guvernamental
actual să pună în aplicare baremi recomandările din
„raportul tismăneanu”, eventual cu unele precizări şi
augmentări făcute de un for pe cât se poate de impar-
ţial, punerea în practică a măsurilor de decomunizare
începând cu o lege a lustraţiei care să- l scoată pe tuşa
publică, măcar pentru 5 ani, până şi pe ultimul aben-
ceraj utemist (exagerez retoric, vezi bine), ce să mai
vorbim de judecătorul dovedit – inclusiv prin activita-
tea şi mentalitatea sa actuală – miliţienist et aliis
ejusdem farinae. dacă nu, doar timpul ne va vindeca
de racul comunist, cândva, în viitorul luminos, păi
cum naiba.

Cassian Maria Spiridon
O datorie morală

1. aplicarea punctului 8 al Proclamaţiei de la
timişoara, de la începutul anului 1990, este varian-
ta care ar permite eliminarea foştilor nomenclatu-
rişti şi securişti din toate structurile de putere. în
caz contrar, vom asista, la fel ca în 2006, la o con-
damnare a comunismului, fie ea şi în Parlament, for-
mală şi fără efecte în câmpul politic.

în actualul context politic sunt şanse de sumă
nulă ca totalitarismul comunist să fie condamnat,
iar posibilele măsuri impuse de acest act să fie şi
aplicate. e greu de crezut că vreunul dintre cei vizaţi
şi- ar vota propria condamnare.

2. eşecul din 2006 al condamnării comunismu-
lui este o consecinţă a lipsei de voinţă politică în apli-
carea măsurilor preconizate în edictul cu pricina.
chiar dacă s- a încercat demararea unora dintre
punctele prevăzute, nu am cunoştinţă de vreo
finalizare.

3. dacă printr- o minune parlamentarii ar vota
condamnarea comunismului în spiritul şi litera Pro-
clamaţiei de la timişoara, am asista la o profundă
rarefiere a numărului celor care sunt membri ai
celor două camere şi efectele s- ar transmite, cu ace-
leaşi consecinţe, la toate structurile puterii. ar fi sin-
gura cale de schimbare a clasei politice. să ne amin-
tim că după 1642, odată cu victoria revoluţiei engle-
ze, cromwell a legiferat în Parlamentul britanic
interzicerea, timp de cinci ani, a participării la viaţa
politică a monarhiştilor – timp suficient pentru a se
naşte o nouă clasă politică.

noi n- am avut această şansă şi sunt aproape
sigur că am pierdut- o pentru totdeauna.

4. toate instituţiile amintite în întrebare sunt
singurele îndreptăţite şi cu expertiză în elaborarea
raportului care să constituie nucleul textului în
temeiul căruia Parlamentul să condamne comunis-
mul.

5. nu cred că este esenţială lungimea raportu-
lui, ci bogăţia de date cât mai exacte, cu detalieri
semnificative şi un opis exhaustiv al tuturor celor
care au cauzat instalarea şi menţinerea regimului de
teroare comunistă, nu mai puţin a nesfârşitului lanţ
de victime umane din tot arealul românesc, se înţe-
lege, şi din teritoriile ocupate de sovietici în 1944.

o versiune acoperitoare a tuturor atrocităţilor
este nu doar necesară, ci reprezintă o datorie mora-
lă; să fie editată în tiraj de masă şi oferită tuturor
cetăţenilor români, dacă nu gratuit – cum ar fi
corect –, atunci la un preţ modic.

Ioan Chelaru
Orice român are dreptul 
de a- şi cunoaşte istoria

1. românia aşteaptă de un sfert de secol
măsuri împotriva celor care au distrus destine, a
celor care au condamnat la suferinţă suflete inocen-
te şi care au aruncat o naţiune într- un sumbru coş-
mar existenţial. astăzi, mai mult decât oricând, cred
că românii nu ar trebui să adopte ideologia resemnă-
rii, iar noi, cei din clasa politică, urmează să sancţio-
năm faptele din timpul unui regim ilegitim şi crimi-
nal. 

cred că acest popor, iubit de dumnezeu, are
puterea să renască, după ce a fost umilit şi profund
îndurerat, pentru a construi o românie, cu o societa-
te democratică în care fiecare cetăţean să aibă drep-
tul şi asigurate condiţiile pentru a- şi modela pro-
priul viitor şi de a avea un trai decent. înlăturarea
regimului comunist s- a facut prin vărsare de sânge,
prin zbucium şi luptă pentru libertate, prin revoltă
faţă de fărădelegile şi crimele comise de participan-
ţii la opresiune, ceea ce reprezintă, în mod inconsta-
bil, sacrificiul poporului. Virtutea primordială a
creştinilor, a noastră, este iertarea, dar nu uitarea.
românii nu au uitat, şi cred că nu trebuie să uite
anii în care le- au fost călcate în picioare drepturile şi
libertăţile fundamentale, şi anii în care viaţa a
însemnat, în principal, o luptă pentru supravieţuire.

susţin, evident, apelul domnului senator sorin
ilieşiu şi iniţiativa domniei sale de a redeschide car-
tea ororilor regimului totalitarist comunist, cu sco-
pul ca, acum, să aducem în faţa justiţiei călăii româ-
nilor nevinovaţi.

2. încă din anul 2005 s- a declanşat o aşa- zisă
vânătoare de „securişti” coroborată cu investigaţii „à
la Baronul Münchhausen” cu lupa prin arhive la
recomandarea preşedintelui traian Basescu, conti-
nuată în anul 2006 prin înfiinţarea „comisiei prezi-
denţiale pentru analiza dictaturii comuniste din
românia”. scopul acestei comisii a fost elaborarea
unui document oficial. „raportul final”, acest act,
chipurile, de voinţă politică de la care se avea preten-
ţia a fi considerat adevăr ştiinţific –, la care se mai
adăuga şi pretenţia unora dintre membrii comisiei
ca acesta să capete caracter oficial şi să fie introdus
în bibliografiile obligatorii pentru invăţămănt, a dat
naştere la multe semne de întrebare privind veridi-
citatea faptelor prezentate. 

această „furtună într- un pahar cu apă” cred că
a fost declanşată de preşedinte doar pentru a se legi-
tima, în opinia publică, drept un politician de dreap-
ta, urmărind în realitate, câştigarea alegerilor parla-
mentare din 2008 şi a celor prezidenţiale din 2009.
Şi iată, a şi reuşit! nu poţi învinovăţi oamenii care
au crezut că, în sfârşit, vinovaţii, torţionarii fraţilor,
ai prietenilor, ai intelectualilor vor fi pedepsiţi. nu
vorbesc de răzbunare, ci de dorinţa de a se face drep-
tate.

raportul final de condamnare a comunismului
din anul 2006 a reprezentat în fapt izbăvirea celor
care au susţinut, prin fapte incriminatorii un regim
cumplit, nefiind decât o „struţocămilă” băsesciană
menită să aducă voturi.

3. un astfel de demers este absolut necesar.
acesta ar fi trebuit iniţiat şi finalizat mai devreme.
Preşedintele Băsescu a încropit în 2006 o poveste
despre condamnarea comunismului, dar pe care, ca
oameni politici conştienţi, nu o putem accepta ca
fiind una dintre filele cărţii de istorie a acestui
popor, a unei societăţi democratice. 

de aceea, cred că iniţiativa domnului senator
ilieşiu de a reda evenimentele acelor ani într- un mod
obiectiv, documentat şi ştiinţific, va da şansa viitoa-
relor generaţii să înveţe şi să înţeleagă care au fost
premisele, dar mai ales care au fost consecinţele
regimului ceauşist. evenimentele din perioada
comunistă nu trebuie ignorate de cei care, din ferici-
re, nu au trăit acele vremuri; ele trebuie explicate
astfel încât urmaşii regimului, acei actori politici
care au îmbrăţişat ideologia stalinistă, să poată fi
recunoscuţi. feţele se mai schimbă, dar metehnele
rămân aceleaşi. 

condamnarea totalitarismului comunist trebu-
ie să fie esenţialmente exclusiv morală, din respect

pentru sutele de mii de români care au suferit, care
au fost persecutaţi, încarceraţi pe nedrept şi pentru
întregul popor căruia i- a fost încălcat dreptul la o
viaţă liberă. 

de asemenea, am încredere că institutul pen-
tru investigarea crimelor comunismului îi va aduce
în fata justiţiei pe cei care, într- adevar, au fost par-
ticipanţi la opresiunile din acea perioadă.

4. Propunerea domnului senator sorin ilieşiu
ca documentul privind condamnarea totalitarismu-
lui comunist să aibă la bază un raport elaborat de
academia română este de apreciat şi binevenită,
având în vedere că această instituţie nepolitizată se
bucură de aprecierea şi respectul românilor. cerce-
tări reale ale institutului de investigare a crimelor
comunismului sunt obligatorii într- un astfel de
raport, deoarece acestea pot scoate la lumină, adevă-
ruri cumplite, dar necesare pentru paginile, mai
puţin cunoscute publicului, din cartea de istorie a
acestui neam.

Memorialul de la sighet este apreciat de Parla-
mentul româniei ca fiind de „interes naţional” şi
este considerat de consiliul europei unul dintre pri-
mele trei locuri de păstrare a memoriei europene ală-
turi de Memorialul de la aushwitz şi de Memorialul
Păcii din franţa. experţii seminarului internaţional
de la Weimar îl apreciază ca fiind cel mai obiectiv
memorial din fostele ţări comuniste din punct de
vedere ştiinţific. Prin urmare, cred că toate aceste
cercetări, expertize ştiinţifice, mărturii nu pot lipsi
dintr- un amplu proiect de condamnare a totalitaris-
mului comunist care trebuie să redea poporului
român acurateţea evenimentelor şi care să demaşte
adevăraţii vinovaţi.

5. istoria unei naţiuni aparţine tuturor urma-
şilor ei. trebuie să ne cunoaştem mai întâi strămo-
şii, pentru a înţelege care ne sunt rădăcinile, trebuie
să ştim greşelile trecutului pentru a putea construi
un viitor. generaţiile care au trăit perioada comunis-
tă vor uita mai greu acele vremuri, în schimb gene-
raţiile de tineri şi cele care vor urma trebuie să înţe-
leagă şi să accepte dezvoltarea, declinul şi redresa-
rea unei naţiuni.

orice român are dreptul de a- şi cunoaşte isto-
ria. tocmai de aceea sunt în asentimentul domnului
senator ilieşiu care susţine că raportul pentru con-
damnarea comunismului trebuie să includă Basara-
bia şi Bucovina, două regiuni româneşti care au
resimţit din plin influenţa şi practicile regimului
comunist stalinist. este prea puţin important numă-
rul paginilor unui raport, ceea ce contează este ca
informaţiile să fie prezentate pe larg, cu acurateţe,
astfel încât să nu existe dubii sau lacune, şi cred că
acest proiect va fi unul amplu având în vedere că tra-
tează una dintre cele mai importante şi controversa-
te perioade din istoria acestui neam. în sfârşit, este
binevenită remarca dvs. privind accesibilitatea
limbajului folosit într- un astfel de document. fieca-
re român, indiferent dacă este academician sau om
simplu care- şi munceşte pământul, fie bogat sau
sărac, trebuie să aibă acces la aceste informaţii, şi
mai mult decât atât, trebuie să înţeleagă pe deplin
cursul evenimentelor. este important pentru români
să- şi cunoască istoria, cea reală, cu bune si cu rele.

într- o perioadă în care românia se pregăteşte
de una dintre marile schimbări din istoria post- co-
munistă, şi anume revizuirea constituţiei, condam-
narea totalitarismului comunist este esenţială şi
reprezintă un factor cheie pentru eliminarea unor
aspecte care contravin principiilor democraţiei şi
statului de drept.
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Academia Română

1. spus net, clasa politică nu mi se pare deloc
pregătită să răspundă la apelul senatorului sorin
ilieşiu privind condamnarea totalitarismului. deţine
Parlamentul voci sonore, caractere? Puţine, aproape
inexistente. cei mai verticali mor (ca liberalul Mihai
Buracu, martor torţionat al cumplitului „experi-
ment” Piteşti) sau demisionează; cei slabi cedează
presiunilor, acceptă datul, preferă să fie ipocriţi sau
autişti. ce putere reală are Parlamentul, dacă e
incapabil de reacţie la conceptul uniformizator, glo-
bal, la comanda iarăşi unică? Şi dacă are această
putere, ce vrea el? „kestii”, cum se scrie pe internet:
salarii înfloritoare, pensii uriaşe, deplasări exotice…
Mereu interesele personale pun în umbră interesul
public. doar i- am văzut cu toţii pe politicieni preocu-
paţi de afacerlâcuri sau la table, pe coasta de azur.

Piesa care se joacă pe scena politică e cea des-
crisă de mereu actualul caragiale: „o cârcoteală ca
vai de capul ei şi al nostru, al privitorilor; tragedia,
te face să râzi; comedia, să plângi? dar cum poate
merge aşa teatru? cu decor, cu mult decor, cu stră-
lucit decor şi cu tobă mare. orbeşti ochii, asurzeşti
urechile, ca să nu mai încapă pretenţii de înţeles”.

„decor” plătit la greu de cetăţenii contribuabili.
nu, clasa politică formată (corect: deformată)

în cei 25 de ani de postsocialism, nu- i defel pregătită
să răspundă la acest apel. Mă refer la corupţii şi la
hoţii instalaţi de preşedintele cel sărac şi cinstit, la
lătrăi, la trădători, la clovnii în rol de tribuni şi de
arhangheli vindecători, la mâncătorii de vită kobe,
dar şi la adormiţi, apatici, abulici. Blocajul moral e
total. dea domnul să mă înşel, să n- am dreptate, dar
răul se va menţine şi asta pentru că incompetenţii
(ca să nu le spun ca jean- françois revel „idioţi utili”)
sunt necesari pentru perpetuarea statu- quo- ului
socialist, „cu faţă umană”, din inerţie sau din inepţie.
Vom fi iarăşi complici ai răului şi vom fi acuzaţi în
numele vinei colective (kollektiv-  schule) de alţi fii
de kominternişti, de alţi fii de globalizatori. ca Petre
roman, care apare pe ecrane ca liberal după ce i- a
„demascat” pe liberali, cu aerul că nici usturoi n- a
mâncat, nici campanie de vindere a industriei la preţ
de fier vechi n- a demarat.

actualul context politic nu e favorabil apelului.
cum să- i fie, când opinia publică primeşte informaţii
false? informarea deformată e- n floare, iar cei ne- 
sau subinformaţi iau de bune ce le spun mass- media.
în ceauşism, nu ne puteam informa (dar riscam să
avem acces la informaţii; riscau scriitorii, riscau edi-
torii, riscau chiar şi cenzorii, riscam cu toţii să aflăm
adevărul); azi, informaţia e dirijată, altfel spus sun-
tem dirijat dezinformaţi. dezinformarea a dus la
votul pe orb din 20 mai ‘90, când foştii comunişti au
obţinut 60%, iar partidele istorice, la un loc, cam 9
procente. Vă amintiţi calomniile abjecte din ziarul
„azi”? televiziunea lui răzvan theodorescu deforma
deliberat informaţia. da, presa a organizat o amne-
zie programată privind disidenţa reală. ne- am
grăbit să- i acordăm cetăţenia generalului Pacepa,
eroizat, nu lui goma, declarat (culmea!) „fost agent
kgB”. aşa s- a ajuns să raporteze contra comunismu-
lui nu disidenţii reali, ci „lepădaţii” de doctrină, „ilu-
minaţii” ideologici ca V. tismăneanu, care numai
credibili nu- s, când existau oameni cu adevărat cre-
dibili, ca Paul goma. tismăneanu, prob moral şi
intelectual? întreb.

2. Mie cauzele eşecului îmi apar absolut clare:
nu s- a dorit condamnarea penală a organizatorilor
răului, nu s- a dorit adevăr integral, ci o istorie din
nou corectată, de vreme ce s- au neglijat sau s- au
ascuns date esenţiale. ce- a făcut rău raportul- farsă,
raportul- eşec? a minimalizat fărădelegile din
timpul terorii dej- paukeriste, „holocaustul roşu” (sin-
tagma lui florin Mătrescu), unii factori politici fiind
priviţi cu simpatie, alţii cu antipatie.

fără violenţă!; fără condamnări penale; nu
vrem iarăşi epurări ca- n ‘50, s- a cerut de la vârf.
nucleul neocomunist al Puterii, în frunte cu
pro- eminenţa Brucan, s- a opus din răsputeri terapiei
sociale a Punctului 8. cei care au susţinut utopia
rea, instaurată – hăt- hăt, în 1917 – în rusia, n- au
dorit lustrare. Purificarea socială n- a mai venit, dar
s- a instalat democratura (vocabula lui Pierre has-
ner, preluată de Monica lovinescu). Măcar în fran-
ţa, susţinătorilor guvernului de la Vichy li s- a dat
verdict de „indemnitate naţională”. noi l- a scos „pe
sticlă” pe fostul scânteist care ceruse şi obţinuse con-
damnări la moarte pentru Marii unionişti, ca iuliu
Maniu. citim, tipărite de humanitas, confesiunile
generalului de securitate care a torturat, dar îl con-
damnăm din nou pe deţinutul politic, pentru că ar fi
cedat sub tortură. Pleşiţă a povestit senin, fără
umbră de regret, chiar satisfăcut, cum l- a lovit „pă
guoma”, deci ar fi făcut oricând la fel. iar goma e cel
care ne- a predat lecţia despre rezistenţă la ideologia
roşie, rezistenţă la compromis, rezistenţă la avanta-
jele oferite de Putere, străin total de arivism. cine a
mai refuzat să- i fie tipărite cărţile pe bani soros?

celor care au organizat răul absolut li s- au cău-
tat justificări, alibiuri morale. Mai mult încă, s- a
afirmat, ici- colo, dar hotărât, că exterminarea duş-
manilor de clasă ar fi fost necesară. Şi dacă a fost
necesară uciderea dujmanului de clasă socială,
atunci şi morţii la „evenimentele” din ‘89- ’90 au fost
necesari, n’aşa? au murit firesc, ce mai contează să
aflăm cine- a tras în noi, după 22? cei schilodiţi de
gloanţele lui ceauşescu- iliescu? a, au vrut să se eli-
bereze de frică, treaba lor! generalul Mihai chiţac
reprimase revoluţia de la timişoara; a fost pus
ministru de interne, ca să spulbere demonstraţia
anticomunistă de la km. zero. era în temă. în 13
iunie, la universitate, acelaşi preşedinte iliescu
ordona: „lichidaţi rebeliunea legionară”. ce dacă a
murit soldat chiţac? Misia şi- a îndeplinit- o.

în logica ideologiei totalitare, intră şi vechea
obsesie a fascismului. fascismul se întoarce, conspi-
ră contra „democraţiei originale”. fiii agitpropagan-
diştilor nu prididesc să condamne „fascismul” lui
Valeriu gafencu, „sfântul închisorilor”, cum l- a
numit n. steinhardt, fascismul lui iustin Pârvu, lui
Petre ţuţea, ba chiar al lui steinhardt. ne ceartă
când rememorăm jertfa martirilor. Şi- l citez pe cice-
rone ioniţoiu: „se apreciază că pedepsele stabilite de
instanţă pentru motive politice însumează circa 25
milioane de ani de temniţă”. a oferit raportul tis-
măneanu cifre cu un plus de precizie? dimpotrivă:
s- au neglijat cifrele corecte sau s- au falsificat prin
omisiune, de unde se vede clar că lupta contra „cău-
zaşilor” e mimată.

Pe faptele criminale trebuia să pună accent
raportul, pe obligaţia noastră de a nu- i uita pe mar-
tirii temniţelor comuniste şi ai rezistenţei din munţi.
Şi- i tot de datoria noastră să rememorăm jertfa sute-
lor de scriitori pe care delictul de opinie, ca acuză
comunistă, i- a trimis în carceră, nu să- i blamăm pe
cei presaţi să colaboreze cu securitatea după puşcă-
rie. Mai ales că protagoniştii ideologici ai „omului
nou”, citiţi ne- omul, versus omul vechi, „putrefact”
după sorin toma, revin să- şi apere isprăvile în folo-
sul artei „cu tendinţă”. Şi ce adevărată poate părea o

minciună spusă cu şart! nu- i cazul lui toma, care- şi
fabrică explicaţii aberante, pentru a fi absolvit. 

contextul? Priza la valorile noastre câte sunt e
dispreţuită, blamată; un reprezentant icr, care- şi
urăşte propria cultură, propria limbă, propria isto-
rie, e prezentat ca filosof elevat- rafinat, deşi poporul
român iese destul de emmerdat – îi cunoaşteţi voca-
bula favorită – din eseurile lui. iar telecultivaţii
noştri s- au înstrăinat de români, ca fiind în deficit de
toate: de minte şi de inimă, de etică şi de cultură.
românii au fost (program prestabilit) prezentaţi ca
insensibili, inconştienţi, inculţi, toate cu prefixele in
şi ne (necivilizaţi, netrebnici, necinstiţi, ba chiar
neortodocşi).

3. nu, nu e deloc tardivă condamnarea totalita-
rismului, de vreme ce se încearcă din nou modifica-
rea polilor morali, în tradiţie marxist- leninist- stali-
nistă. anticomunistofobii au reactivat termeni ca
hiene, şacali, şobolani pentru anticomunistofili, în
timp ce (neo)oportuniştii sar din car în căruţă, din
brânză în smântână, cum spune etnosoful anonim.

Bunăvoinţa faţă de comunism, pe care o detec-
ta şi detesta Mario Vargas llosa, nu- i de acceptat,
nici de tolerat, dacă nu vrem să intrăm în
postmoralia, deja aflându- ne în minima. minima
moralia.

Beneficiile unei condamnări corecte a atrocită-
ţilor comunismului? Multe. Şi mari, şi mărunte. cea
esenţială: de- contaminarea opiniei publice, continuu
dezorientată, dar şi împinsă spre neîncredere şi indi-
ferenţă. dintre cele două rele (de atitudine), pruden-
ţa şi indiferenţa, cea mai mare e… a treia: lipsa
dorinţei de a te informa corect.

nu, nu e tardivă condamnarea totalitarismului
în Parlament, câtă vreme procesul e tot în stadiul de
raport şi încă final, fără urmări penale; când ideolo-
gia a fost condamnată de faţadă, când factorii de pro-
pagandă au pensii uriaşe (unii, indemnizaţii de
merit), iar marii criminali, ca drăghici, au murit
liniştiţi în paturile lor, când torţionarul Vişinescu îşi
permite să- i înjure pe gazetari ca, odinioară, pe „ban-
diţii” din carcere, când activiştii anti- burghezie s- au
îmburghezit, când securistul băiat- bun, securis -
tul- patriot nevoie mare, securistul- evlavios continuă
să contamineze opinia publică. lor li s- a dat din nou
cuvântul, celorlalţi, adevăraţilor disidenţi, li s- a luat
din nou cuvântul. un singur exemplu: la noi, la ieş’,
au ajuns şefi de catedre la „cuza” şi directori de edi-
turi, informatori dovediţi, ca un anume nicu creţu.

4. da, e corectă. academia, ca instituţie repre-
zentativă pentru inteligenţa românească, s- a
„bucurat” de distrugere după aşa- zisa reformă din
1948. Şi unde s- a ajuns, dacă activista siderurgistă
suzănica gâdea era membru corespondent al înaltu-
lui for. zice gura târgului literar că voia să- l cheme
la ea, pentru critică şi autocritică, pe Mircea eliade,
„cu carnet Pcr cu tot”.

un raport semnat de academia română va
conţine cercetarea intransigentă a trecutului, cu
obiectivitate în tratamentul perioadei- dej- paukeriste
şi perioadei ceuşiste, fără omisiuni de informare.
istoria noastră a fost şi mutilată, şi mutilantă, iar
„recenţii” publică din nou „istorie corect- corectată”,
aşa cum trăgea un semnal de alarmă printre primii
Petru ursache. un astfel de raport n- are dreptul de
a comite erori. exclude dreptul la eroare.

5. toate mărimile: mic, mare, mediu,
large, extra- large. cu cât mai multe dovezi
pentru a dovedi atrocitatea comunismului,
cu atât mai bine. chit că există intelectuali
consternaţi că iarăşi li se pun sub nas oro-
rile istoriei, chiar dacă ne izbim de refuzul
informaţiei ca neconfortabilă. chit că unii
consideră iniţiativa revistei „o tâmpenie”.
cum „tâmpenie”, când martirii închisorilor
sunt etichetaţi fascişti, când self- elita
denunţă ideile naţionale (cuvântul naţio-
nal a primit iarăşi ghilimelele deriziunii,
deşi ne lăudăm că am intrat în organiza-
ţia naţiunilor unite), când „oamenii noi”
se dau ca balaurii cu 7 capete, de 7 ori
peste capete, să devină altceva, când le
exterminăm încă o dată, moral, pe victime-
le doctrinei? e datoria noastră civică să le
spunem tinerilor, dacă n- au aflat şi dacă
vor să afle: vreţi să vă uitaţi în geanta
elenei udrea şi- n chiloţii lui Miss Pistol
sau în fântâna trecutului (e spusa lui tho-
mas Mann)? Vreţi să trăiţi într- o societate
sleită de viaţă sufletească sau în una nor-
mală, în respectul valorilor reale?

un raport academic onest, în respec-
tul adevărului trebuie pus la îndemâna
întregii populaţii. ca plantele de leac. tre-
buie să ne împotrivim răului cu toată fiin-
ţa: şi celui care vine din trecut, şi celui
actual, pentru că, aşa cum a formulat
Benedetto croce: „istoria e totdeauna isto-
rie contemporană”.

e o cursă cu obstacole, grea, vă con-
ced, împotriva celor care vor să reanimeze
ideologia comunistă, dar cursa asta trebu-
ie câştigată. r
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între criticii tineri, cel care înţelege ime-
diat că d.r. Popescu se află la răscruce de
operă, încheind o etapă şi începând o alta,
este Mihai ungheanu: „romanul al cărui

titlu este doar o iniţială, f, pare a încheia un ciclu de
creaţie însemnând un moment de sinteză.”1 echiva-
lentul în actualitate este găsit în romanul animale
bolnave, al lui nicolae Breban, apărut în 1968, ceea
ce nu era departe de adevăr. asemenea, prin fabulos,
face o apropiere de Îngerul a strigat (1968) al lui
fănuş neagu. într- adevăr, romanul românesc
cunoştea, în acei ani, un moment comparabil cu
acela din mijlocul perioadei interbelice. „f – ne aver-
tizează Mihai ungheanu – este istoria unui sat ame-
ninţat în însăşi fiinţa sa la un moment dat, tragedie
colectivă care se recompune din povestiri şi mărturii
diferite, întretăiate în cel mai savant chip, oferind
lumini noi asupra aceloraşi fapte. ca precursor poate
fi citat camil Petrescu, dar mai ales faulkner, ca
model. trebuie spus că f, roman de o ambiţioasă
compoziţie, este şi unul din cele mai bine construite
romane dintre cele apărute în ultimii ani.”2

trimiterea la tehnica oglinzilor paralele a lui
camil Petrescu (dar şi la gide), şi, mai ales, la uni-
versul lui faulkner, vor deveni constante ale criticii,
până la, inclusiv, Istoria critică a literaturii române
a lui nicolae Manolescu. curios însă această tehnică
compoziţională (mozaicare din nuvele şi povestiri
cvasiindependente, cu un pluriperspectivism deru-
tant), care face lectura cărţilor lui d.r. Popescu
extrem de dificilă, a putut fi privită şi ca principală
defecţiune a romanelor. f are o construcţie triadică,
mai apropiată de arhitectonica tradiţională, deşi în
plină structură „corintică”, şi de aceea, probabil,
nicolae Manolescu îl va considera cel mai bun roman
al lui d.r. Popescu. tehnicile narative, care sunt, de
regulă, ale unei epoci literare, sunt puse de fiecare
artist adevărat în slujba propriei viziuni. acest
aspect se vede cu asupra de măsură în cazul lui d.r.
Popescu, încât diferenţele dintre lumea lui şi cea a
modelului faulkner, spre exemplu, ar fi trebuit să
fie ţinta disocierilor criticii. afirmaţia frecventă că
prozatorul român creează yoknapatawpha lui, ne
aruncă într- un comparatism de echivalare irelevant.
Mihai ungheanu încearcă se evite capcana, particu-
larizând cu imaginea satului românesc aflat în ago-
nie. capitolul median Boul şi vaca (de obicei, în
romanele scriitorului, partea de mijloc fiind cea mai
lungă), îi dezvăluie criticului sensul foarte apropiat
de apocalipsa biblică, care este însă cu finalitate, ca
judecată de apoi: „în acest lung capitol, de mijloc,
sunt strânse toate acele elemente care împing poves-
tirea în fabulos. Şoarecii au invadat apocaliptic
satul, de multă vreme şi preotul îi consideră un semn

biblic. noe, făcătorul de
cruci, este cel ce crede în
moartea iminentă a lumii
şi dăruieşte cruci ca pe un
memento mori. Podul său
e plin de coşciuge pentru
întregul sat, şi într- un colţ
al curţii sale, acest price-
put meşter care este şi
vraci, un fel de mag local
cu puteri divinatorii, a clă-
dit o arcă în care vieţuiesc,
aşteptând potopul, tot
felul de vietăţi. Prin noe,
se subliniază ideea de ire-
parabil, de traumă defini-
tivă şi de agonie a
locurilor.”3 într- adevăr,
romanul f încă mai conce-
pe agonia satului româ-
nesc din perspectiva arcei
lui noe, simbolul salvării
vieţii lăsate de dumnezeu
pe pământ. fabulosul,
observă, Mihai ungheanu,
devine, în romanul f,
formă de refugiu din faţa
anomaliilor sociale. în
rest, ceea ce criticul nu
poate încă lămuri este pus
pe seama imperfecţiunilor
naraţiunii lui d.r. Popes-
cu, soluţie de avarie criti-
că, desigur, preluată şi de

Magdalena Popescu. autoarea restrânge nepermis,
recăzând în est- etică, lumea romanului la un caz par-
ticular de moment istoric, focalizându- se doar pe
moda „sucelii” lansate de Marin Preda, întrebân -
du- se de ce moda „a prins” doar pentru literatura
ruralului? i se reproşează scriitorului că, în f, s- a
expus „într- un punct nesigur, între reuşită şi eşec”.
est- etica vremii o determină pe Magdalena Popescu
să- l bănuiască pe romancier de… „estetizare, de for-
malizare a unei materii dure”, ceea ce ar lăsa „o per-
sistentă senzaţie de plăcere şi indiferenţă”4.

între cronicarii de primă linie ai momentului,
nicolae Manolescu pare să se aplece târziu asupra
scrierilor lui d.r. Popescu. antologatoarea volumu-
lui d.r. popescu interpretat de… reţine reacţia la
romanul Cei doi din dreptul ţebei (1973), fixat,
tematic, de critic în tradiţia shakespeariană a dra-
gostei imposibile din romeo şi Julieta, rivalitatea de
familie ţinând, aici, de şovinism. nicolae Manolescu
insistă asupra consecinţei principale din pluriper-
spectivismul naraţiunii, anume relativismul, care va
deveni loc comun în gândirea şi arta postmoderniste.
criticul se referă, cu precădere, la nuvela dor, la
romanul f şi, desigur, la Cei doi din dreptul ţebei.
surprinzător, ar fi vorba, prin relativizare, de atin-
gerea „unui sens moral explicit”. altfel spus, ne
regăsim în plină est- etică, particularizată pentru
universul rural al autorului. aşa îşi explică de ce,
deşi bine „construit, captivant, dezvăluind realităţi
cumplite”, romanul i se pare „totuşi uşor pretenţios
şi chiar tezist”, existenţa personajelor ţinând de „un
univers bizar şi simbolic şi sunt o formă discretă de
protest contra lumii rău întocmite.”5

cu vânătoarea regală, apărut tot în 1973, cri-
tica simte că arta lui d.r. Popescu ajunge pe culme.
dumitru Micu remarcă faptul că, deşi autorul a
renunţat la „perspectiva naratorului unic”, la „arhi-
tectura sobră, severă, a romanelor lui rebreanu”, pe
urmele lui andré gide, totuşi noul roman „e în tradi-
ţia lui Ion şi a răscoalei în mult mai mare măsură
decât atâtea cărţi îndatorate direct lui liviu rebrea-
nu sub aspectul construcţiei! trăsătura de unire:
realismul.”6 dumitru Micu deduce din realism pato-
sul pentru adevăr al romancierului: „vânătoarea
regală este în acelaşi timp o meditaţie asupra adevă-
rului şi demnităţii. demersurile lui tică dunărinţu
reeditează, în condiţii şi cu aparatură modernă, cău-
tarea lui hamlet, aspiraţia lui dârză, irepresibilă, la
adevăr. în virtutea acestei căutări, a credinţei în
putinţa despicării necunoscutului, în triumful bine-
lui, al raţiunii, romanul devine o replică la literatu-
ra «absurdului» din perspectiva înţelegerii revoluţio-
nare a lumii, a existenţei.”7

îmi imaginez că vânătoarea regală a putut
trece pe sub furcile caudine ale cenzurii numai gra-
ţie unor referate cu astfel de argumente tari, formă
de complexificare a vechiului realism socialist. într- o
publicaţie ca Scânteia, unde a apărut articolul, nu
mergea altceva decât în spiritul est- eticii. Paradoxul
e că dumitru Micu avea perfectă dreptate: vânătoa-
rea regală este de un patos al căutării adevărului
demn de absolutismul lui hamlet, realismul autoru-
lui român fiind de o cruzime pe care niciodată
tradiţionalul naturalism nu l- a putut atinge, fiindcă
naturalismului îi lipseşte esenţialul: dimensiunea
ontologică. în istoriile literare8 publicate între 1994
– 2000, cât şi în imaginea „definitivă” din dicţiona-
rul general al literaturii române (2006), dumitru
Micu aduce nuanţări asupra întregii opere a lui d.r.
Popescu. universul din vânătoarea regală („cel mai
izbutit” roman din ciclul f) apare altfel decât în
1974: „considerate în sine, faptele narate sunt

numai pretexte şi încifrează semnificaţii depăşind cu
mult materialitatea lor, multe episoade includ sim-
bolul, metafora sau capătă caracter de alegorie, de
parabolă. discontinuităţile, ruperile de nivel, dero-
gările de tot soiul de la normal, ancorarea în excen-
tric, amestecul de tragic şi grotesc, de sublim şi ilar
au rolul de a compune o lume în care totul e răstur-
nat, în care nu funcţionează reguli, criterii. o lume
în acelaşi timp încordată într- un crâncen efort al
ieşirii din sine, al autodepăşirii, o lume străbătând
hăţişurile unui timp presupus a fi al unei geneze,
dar care duce (cum avea să se dovedească mai târziu)
la o fundătură istorică. deocamdată se speră în evo-
luţii benefice. temeliile vechii societăţi au fost
sfărâmate, oamenii trec dintr- o existenţă în alta.”9

Pariul pe estetic, adică pe adevărul de ordin
ontologic, îl îndrumă pe critic, de astă dată, să ajun-
gă la concluzia inevitabilă a unei geneze, dar care
duce, paradoxal, „la o înfundătură istorică”. se mai
poate numi aceasta însă o geneză? nici vorbă. numi-
rea adecvată nu poate fi decât o antigeneză, o invazie
cancerigenă. din păcate, dumitru Micu se opreşte la
înfundătura istorică depistată atât de târziu, imposi-
bil de numit astfel în 1974. Mai mult, dă senzaţia
acută că nu ştie ce să facă cu noua decriptare,
oprindu- se la vechiul slogan al „sfărâmării vechiu-
lui”, cu trecerea la… noul căutat cu disperare!

Theodor Codreanu
Dumitru Radu Popescu şi lupta cu istoria

Vânătoarea regală este de un patos al
căutării adevărului demn de

absolutismul lui Hamlet, realismul
autorului român fiind de o cruzime pe

care niciodată tradiţionalul
naturalism nu l- a putut atinge, fiindcă

naturalismului îi lipseşte esenţialul:
dimensiunea ontologică.

■ Dumitru Radu Popescu (II)

Dumitru rADu popescu

1 M. ungheanu, frecvenţe semnificative, în
„luceafărul”, an. xii, nr. 17 (365), 26 aprilie 1969, p. 2.

2 în d.r. popescu interpretat de…, pp. 87- 88.
3 Ibidem, p. 89.
4 Magdalena Popescu, literatura „sucuiţilor”, în

„românia literară”, an. ii, nr. 18 (30), 1 mai 1969, p. 9.
5 nicolae Manolescu, viziune grotescă, în

„românia literară, an. Vi, nr. 39, 27 septembrie
1973, p. 9.

6 dumitru Micu, triumful valorilor morale, în
„scânteia”, an. xliii, nr. 9908, 30 iunie 1974, p. 4.

7 în d.r. popescu interpretat de…, p. 103.
8 dumitru Micu, Scurtă istorie a literaturii

române, i- iV, editura iriana, Bucureşti, 1994- 1997;
Istoria literaturii române: de la creaţia populară la
postmodernism, editura saeculum, Bucureşti, 2000;
Istoria literaturii române în secolul XX, fundaţia
culturală română, Bucureşti, 2000.

9 dumitru Micu, articol din dicţionarul general
al literaturii române, P/r, editura univers enciclo-
pedic, Bucureşti, 2006, p. 349.
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să vedem ce spune despre vânătoarea regală
un critic cu 11 ani mai tânăr (n. 1937), Valeriu cris-
tea. el se arată cu mult mai bine desprins de est- eti-
că decât dumitru Micu, în favoarea esteticii. cartea
i se pare un „conglomerat” alcătuit din „mai multe
blocuri epice”, oricare dintre ele putând lipsi „fără ca
întregul să sufere”. fiecare capitol al romanului
(şase la număr), fiind autonom, poţi citi de oriunde
vrei, facultativ. eventual, o singură povestire din
cele şase. am mari îndoieli că e aşa, fiindcă o judeca-
tă în deplină cunoştinţă de cauză nu poţi emite decât
după ultima frază a cărţii. lipsa de „coerenţă” epică
este ea însăşi substanţă hermeneutică. criticii s- au
ciocnit de acest haos arhitectonic şi narativ cu dispe-
rare. e o caracteristică generală a romanelor lui d.r.
Popescu, difuzând şi în teatru, ceea ce- l va sili pe
nicolae Manolescu să declare piesele ilizibile şi lipsi-
te de orice valoare dramatică.

fidel punctului său de plecare secvenţial, Vale-
riu cristea apreciază că partea cea mai împlinită
estetic este subcapitolul 9 din capitolul vânătoarea
regală, care „oferă cele mai bune pagini ale cărţii,
constituind miezul ei cel mai consistent. capacitatea
invenţiei epice şi de reprezentare a realului, proprie
lui d.r. Popescu, ştiinţa de a crea atmosferă, resur-
sele unui suflu poetic, talentul expresiei orale se con-
cretizează în numeroase scene şi pagini, de- a lungul
întregului volum.”10 e şi o parte ironică aici, întrucât
criticul se vede în situaţia de a constata că virtuţile
estetice din subcapitolul 9 „se concretizează în
numeroase scene şi pagini, de- a lungul întregului
volum”. aşadar, şocul narativ al miezului ajunge
până la coajă, ba chiar în majoritatea scrierilor lui
d.r. Popescu, ceea ce ne duce cu gândul că, în defi-
nitiv, scriitorul scrie o singură carte, care e întreaga
operă, perspectivă pe care viitorii interpreţi vor
trebui s- o expună în toată complexitatea ei. Pecetea
pusă, deocamdată, de Valeriu cristea este sintagma
proză- şoc, încât „se poate vorbi la el de o violenţă a
epicului, de o obstinaţie a bizarului, căutat pretutin-
deni, în întâmplările prin care trec personajele, în
atitudinile, reacţiile sau chiar onomastica lor. senza-
ţionalului caracteristic naraţiunii poliţiste i se adau-
gă macabrul romanului «negru». în vânătoarea rega-
lă, moartea deţine partea leului.”11 Pe de altă parte,
deşi vorbeşte de capacitatea puternică de reprezenta-
re a realului la d.r. Popescu, Valeriu cristea consta-
tă, în acelaşi timp, o invazie e neverosimilului, pe
care i- o va reproşa şi nicolae Manolescu, apoi remar-
că uniformizarea inflaţionară a vorbirii tuturor per-
sonajelor („cu toţii vorbesc mult şi la fel”12), dar şi de
„miresmele prea violente ale unui lirism câteodată
factice”. în final, recomandă „o energică acţiune de
simplificare, degajând direcţiile valabile, vii ale scri-
sului său…” fireşte, prozatorul n- avea cum să- l
asculte, fiindcă astfel de sfaturi reprezentau, totuşi,
exigenţele esteticii tradiţionale.

o replică va veni din partea unui critic din
generaţia ’80, Val condurache, care abordează altfel
„realismul”, contestând acuza de invazie a neverosi-
milului în proza lui d.r. Popescu. în primul rând,
Val condurache are intuiţia că o nouă dimensiune
adusă de romancierii şaizecişti este cinismul (pe care
criticul nu- l aprofundează, din nefericire). într- ade-
văr, cei mai viguroşi prozatori ai generaţiei, îndeob-
şte nicolae Breban, d.r. Popescu şi Paul goma
(Marin Preda însuşi va evolua la fel în Cel mai iubit
dintre pământeni), vor crea romanul cinic, la care
numai parţial poate fi valorificată categoria verosi-
milului. dacă însă Breban şi goma sunt cu mult mai
anticalofili decât precursorii lor liviu rebreanu şi
camil Petrescu, d.r. Popescu va conserva, simultan,

dimensiunea lirică, în ipostaza miraculosului: „din
această confuzie a miraculosului şi realului se nasc
cele mai frumoase pagini ale lui d.r. Popescu, cu
atât mai frumoase cu cât, în nici un moment, nu
avem certitudinea că personajele însele cred în mira-
colul relatat.”13 Şi lămurirea: „nu este vorba de
încălcarea normelor verosimilului, de violarea grani-
ţelor realităţii, ci de descrierea unei realităţi: imagi-
naţia. cărţile lui d.r. Popescu, un univers în care
ordinea firească şi miraculosul au o putere egală de
seducţie, sunt în fond un elogiu adus imaginaţiei.”
din păcate, se insinuează aici limitele estetismului,
tentat să reducă totul la structurile imaginarului,
reducţie care, observam, convenea contracarării ten-
dinţei scormonitoare a hermeneuticii, blocată, astfel,
la nivelul de suprafaţă a formelor. est- etica se rezol-
va în estetism. 

cele mai semnificative pagini de analiză nara-
tologică ale cărţilor lui d.r. Popescu vor fi scrise de
ion Vlad, culminând, din perspectivă diegetică
modernistă, cu lucrarea Mirelei Marin, antiutopia şi
utopia valorilor (editura Viitorul românesc, Bucu-
reşti, 2003), amplă radiografie a tuturor modalităţi-
lor estetice ale prozatorului. în 1976, ion Vlad,
totuşi, nu se putea desprinde de predominanţa
est- eticii hibridată cu estetism, considerând naraţiu-
nile din romane ca spectacole influenţate de simbo-
lismul nuvelei lui ernest hemingway (Zăpezile de pe
Kilimandjaro) şi de „discursul narativ” al lui Wil-
liam faulkner şi gabriel garcía Márquez. „un mare
spectacol se joacă şi lungi monologuri sunt vocile
eroilor chemaţi să se justifice, să explice, să revadă,
să examineze şi să stabilească adevărul în virtutea
legilor morale ale istoriei contemporane şi, deci, ale
revoluţiei.”14 criticul demontează „mecanismul
narativităţii”: „dacă e să explicăm mecanismul nara-

tivităţii, fenomenul cel mai elocvent ni se pare a fi
prezenţa unor nuclee narative, grupuri de unităţi
(evenimente, situaţii, personaje, legături interne
etc.) cu valoare generatoare, declanşând în lanţ serii
narative neaşteptate, noi enunţuri, noi propoziţii, ce
conţin sinuoase asocieri, referinţe cu multe rezonan-
ţe dincolo de textul spus sau dezlegat.” e de mirare
că ion Vlad nu invocă şi gramatica generativă a lui
noam chomsky. de la vânătoarea regală la Împăra-
tul norilor (1976) spectacolul labirintic este recunos-
cut, altminteri, şi de prozator. tot în tribuna, criti-
cul publicase, pe 2 septembrie, eseul romanul ca
reprezentare a lumii, insistând asupra tehnicii succe-
siunii de povestiri ca fascinaţie sadoveniană sau
decameronică, am zice. Şi, ca să nu se reducă arta lui
d.r. Popescu la gratuitatea estetizantă, insistă asu-
pra pasiunii adevărului, pariu al memoriei istorice:
„avem să observăm la d.r. Popescu o pasionantă şi
vibrantă pledoarie pentru marile principii care ne
guvernează, replică, la erorile primilor ani de prefa-
ceri sociale şi morale.”15

tot pentru un umanism al viziunii, cu referire
la întreg ciclul f, pledează şi alex. Ştefănescu, în
1979, în luceafărul. ca la faulkner, tărâmul creat
de prozator este „inexistent pe hărţi”, considera
autorul. ceea ce surprinde foarte bine alex. Ştefă-
nescu este jocul labirintului de oglinzi: „…Proza lui
dumitru radu Popescu seamănă cu un joc de oglinzi
care multiplică la nesfârşit portretul uman. fiecare
individ este jucat de un altul, pentru ca amândoi să
fie judecaţi de un al treilea şi aşa mai departe. /…/
ce semnificaţie are tot acest labirint de repre -
zentări? la prima vedere s- ar putea crede că expri-
mă un anumit scepticism în ceea ce priveşte posibili-
tatea constituirii unei imagini obiective despre fiinţa
umană. adevăratul scepticism s- ar manifesta însă
prin renunţarea definitivă la orice tentativă de acest
gen. frenezia cu care se caută adevărul denotă, dim-
potrivă, o mare încredere în capacitatea oamenilor
de a- şi cunoaşte condiţia. ce forţă justiţiară trans-
cendentă intervine în Împăratul norilor? nici una.
sarcina divulgării nedreptăţilor şi pedepsirii vinova-
ţilor revine exclusiv fragilelor, ezitantelor, dar
mereu lucidelor făpturi omeneşti.”16 adevărat,
numai că nu doar un simplu reflex „raţionalist” îi
împinge pe oameni către căutarea adevărului şi jus-
tiţiei, toate venind din firea umană insuflată de
creator în chipul de lut. de aici şi actul neostoit al
memoriei arheice, ca reacţie la „teroarea istoriei”, în
sensul eliadesc al cuvântului. r

10 Valeriu cristea, În căutarea adevărului pier-
dut, în domeniul criticii, editura cartea româneas -
că, Bucureşti, 1975, pp. 219- 220; d.r. popescu
interpretat de…, pp. 105- 106.

11 în d.r. popescu interpretat de…, p. 107.
12 Ibidem, p. 110.
13 Val condurache, romanul anchetă, în „con-

vorbiri literare”, nr. 10, octombrie, 1974, p. 6.
14 ion Vlad, Semnele eposului, în „tribuna”, an.

xx, nr. 50 (1042), 9 decembrie 1976, p. 2.
15 în d.r. popescu interpretat de…, p. 131.
16 alex. Ştefănescu, umanismul viziunii, în

„luceafărul”, an. xxii, nr. 35, 1 septembrie 1979, p. 3.

D.r. popescu, ADriAn Alui gheorghe şi nicolAe BreBAn
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Mitropolitul teoctist păruse inspirat
de o premoniţie, a premoniţiilor vii-
toare ale celui nou înscăunat: „Şi i
s- a dat lui Ştefan îndrăzneală către

dumnezeu, căci vede dinainte cele viitoare!” sunt
cuvintele pe care dramaturgul le pune în gura Mitro-
politului – şi pe care le preiau şi buzele lui ilie. nu
doar „deschidere” –, ci îndrăzneală! formularea e
supersemnificatoare, ca relaţie organic legată de
concluzia filosofică summum, a întregii tetralogii –
revelată abia în cea de a patra piesă (Câinele ceresc).
concluzia filosofică summum, va fi aceea care defi-
neşte în Vechiul testament esenţa de conquistador,
a omului, învingător în examenul probei supreme,
din parabola luptei lui Iacov cu Îngerul. integrarea
în istorie prin faptă înseamnă, cu alte cuvinte, o
luptă cu dumnezeu. nu în sensul antinomic, al „dia-
volului”, ci în sensul luptei examinatoare dintre
Maestru şi ucenic. în sensul luptei „iniţiatice” – care
e o luptă cu „înfăţişările” rebele ale timpului istoric
şi prevede egalarea şi chiar depăşirea în forţă a
Maestrului. traversarea fructuos- activă a istoriei
înseamnă şi transcenderea „feţei” ei nevăzute, şi
asumarea cognitivă a meta- fizicului. contextul isto-
ric al lui Ştefan cel Mare e un context contradictoriu
şi crucial – şi nu e străin de toată trena contradicţii-
lor tranzitorii ale renaşterii de la mistica absolută şi
flagelantă a evului Mediu, la cultul materiei şi cer-
cetarea naturii – cum şi la liberalizarea manifestă-
rilor acesteia, cuprinzând mai ales liberalizarea
sexuală. cercetarea ştiinţifică se asociază cu cea
empirică, ce devine frenetică…

în romanul Călugărul filippo lioppi şi…, uni-
versul renaşterii e amplu înfăţişat. reflexele de
acolo ale noului ethos se răsfrâng foarte mult şi în
modelele personajelor moldovene, deloc scutite de
influenţa occidentală, în special cea italiană. ruptu-
rile dintre generaţii apar posibile la orizont. Petru
aron şi argăseală îl vor cârti pe Ştefan că zideşte în
mod ipocrit biserici, doar ca să îmbrobodească popo-
rul. ei nu înţeleg că o face pentru a restabili un
punct axiologic de sprijin într- un ethos al locului
pândit de dezagregare – şi că simbolul Bisericii este,
pentru condiţia civilizatoare a locului, singurul care
poate să ţină cumpănă cu liberalizarea drepturilor
„naturale” ale omului, cărora el însuşi, Ştefan, le
oferă cu dărnicie obolul. contemporanii
nu- i înţeleg duplicitatea – iar ceea ce
dramaturgul reabilitează pentru isto-
rie, e importanţa apariţiei pe pământul
autohton, a unui ianus bifrons al acelei
epoci mutante. eliberat de dogmatică,
Ştefan va intui că mutanţii pot face o
nouă sinteză cu tradiţia morală a locu-
lui, înţelegând istoria ca o luptă „iniţia-
tică” necurmată, oferind chiar bucurii-
lor cărnii, vectorul sacral. de aci decur-
ge desigur, „împiticirea” factorială a
unui argăseală, asumată de el cu
auto- ironie: „alberto: Călătoriile tale pe
la leşi, turci, unguri… ţi- au adus mari
profituri în bani. dar ţi- au fost defavora-
bile dezvoltării intelectuale. argăseală:
– nu pricep! e drept, n- am iubit sime-
tria ideilor, viziunea de ansamblu… ci,
de, ca un şoricuţ, pragmatic, m- am ocu-
pat numai de amănunte, de afaceri,
precise…”

Motivaţia istorică şi- a schimbat şi
ea obiectul: nu mai avem în focar sânge-
roasa înfruntare pentru Putere, ci
tabloul Morţii din luptele pentru apăra-
rea pământului propriu. numai morbul
trădării n- a dispărut: trec sănii trase
de cai, încărcate cu morţi, plugari şi
oieri, duşi mai spre munte ca să nu fie
îngropaţi, se spune, în pământul pe care au fost
învinşi prin trădare. aproape stranie apare însă, fra-
ternitatea în moarte cu… duşmanii (cu turcii)!
Morţii sunt încărcaţi „de- a valma” – creştini şi
necreştini, pentru a fi cu toţii îngropaţi cu cruce la
cap. „toţi sunt oameni ai pământului, ce dracu! Să
nu intre în pământ ca nişte duşmani ai pământului”
– spune neliniştitul Miron. deveniţi oşteni, poporenii
se obişnuiesc cu terifiantul – ce le devine familiar –
în timp ce creierul sarcast al lui argăseală surprinde
cu detaşare o a doua faţă a medaliei: „acum înţe-
legi… strategia noastră militară… Cum dă
duşmanul peste noi, tuleşte- o neică: tuli- o… în pădu-
re şi în munţi! Scapă cine poate! Ideea noastră fun-
damentală, de sute de ani…” Paradoxul românesc e
că ambele moduri de a reacţiona sunt, deopotrivă,
adevărate! ceea ce scapă filosofiei unilaterale a lui

argăseală e cântarul oportun al lucrurilor. instinctul
strategic al românului e imprimat genetic şi reacţio-
nează „după caz”: ofensiv sau defensiv.

Principiul defensiv se îmbrăţişează cu cel ofen-
siv, mai ales după ce Ştefan creează o oaste proprie
a ţării, inexistentă până atunci – căci ethosul
românesc e cu necesitate bi- polarizat. de altfel, nu
există un întreg axiologic cu adevărat, decât în situa-
ţia cuprinderii contrariilor lui co- incidente! înzestra-
rea mentală de ianus bifrons a lui Ştefan cel Mare –
pe care o aduce intenţionat la suprafaţa conştiinţei
de azi d.r. Popescu – se arată ca o epifanie într- un
moment special al istoriei, a genei etnice de profun-
zime. dar Ştefan nu e doar sinapsa nou- oportună
dintre trecut şi viitor. Ştefan e dedublat, chiar şi prin
natura sa temperamentală adâncă, fondatoare de
personalitate. argăseală însuşi, e în stare să observe
această dedublare a înţeleptului războinic: „Ştefan
stă în mijlocul poienii şi priveşte morţii de pe sănii,
brazii încărcaţi de zăpadă, boierii, în caftane, caii,
care fornăie, frecaţi de plugari cu căciulile pe spina-
re şi pe burtă – să nu intre răceala în ei – priveşte
norii şi păsările primăverii şi aşteaptă ca toate aces-
tea să înceapă să vorbească!…” ceea ce înseamnă că
este omul care privind înfăţişarea exterioară lucruri-
lor, aude şi energetica lor invizibilă şi orfică! o pro-
pensiune spre comuniunea cu toate cele câte sunt va
dubla în mod incredibil natura luptătorului şi strate-
gului politic, cu natura ciobanului „mioritic”, fuzio-
nabilă cu întreaga natură la scară cosmică. obser-
vator sagace dar detaşat, argăseală captează „ciudă-
ţenia”: „mă uitam la măria ta… cum vrei să te
îmbeţi în sclipătul unei raze de soare… cum vrei să
auzi toate şoaptele oamenilor, ramurilor… ca să nu- ţi
scape nimic din frumuseţea acestor creaţii mărunte
ale lui dumnezeu, din care se înalţă viaţa atât de vie,
a lumii!”

ceea ce nu înseamnă că intuindu- i o natură
aproape sublimă, inclusiv atributele eroice, argăsea-
lă se leapădă de năravul lui structural: „… un domn
nu intră mai repede şi mai adânc în istorie… decât
după ce… intră în pământ” îi spune lui dionisie,
acolitul său din trecutele- i fapte de trădare,
încercând să- l facă unealtă şi plănuitei ucideri a nou-
lui domn… e refuzat – şi atunci încearcă să- i suge-
reze lui ilie că zilele tatălui său Petru aron, învins în

luptă şi lăsat în viaţă, sunt scrise pe tăişul sabiei lui
Ştefan – şi chiar capul lui, al lui ilie, va trebui atunci
să cadă! cârtelile lui argăseală sunt surprinse de
Ştefan – care- l ameninţă cu tragerea- n ţeapa cea
adusă de Miron din Muntenia, de la Vlad… din acest
moment începând, arătura dramaturgică a tetralo-
giei merge pe brazdă nouă, de nivel şi mai adânc în
ordinea umană şi sacramentală, a istoriei: recupera-
rea atributelor reale ale fiinţei naţionale! desigur,
dramaturgul va folosi grefa procedeului ficţionar,
captativ al statutului eidetic: al esenţelor transce-
dentale ale unei fiinţe naţionale. Ştefan, nu mai
retează viaţa conaţionalilor vinovaţi de crimă sau
trădare. el îi va pedepsi prin… „perfecţionarea fiin-
ţei”…! folosind pedagogia terapeutică… a sugestiei!
o metodă de sugestionare intensivă le va provoca
efectul consumării în imaginar a actului… expiator!

Prin pedepsirea cu trăirea anticipată a Morţii, legea
pământului – Vendeta – iese treptat din uz. Ştefan,
în viziunea lui d.r. Popescu are inspiraţia – sugera-
tă lui şi de amicul tinereţii – Miron – de a converti
justiţia feroce a lui Vlad ţepeş – în forţa, puternic
stimulată, a imaginarului. Pedeapsa devine lucrati-
vă în ordine interioară. argăseală avusese timp să
mai regizeze o întâlnire nouă faţă în faţă, între Şte-
fan şi Petru. cel tras în cursă este Petru. locul întâl-
nirii: cel în care Miron încearcă să reconstituie trage-
dia de la reuseni în decorul nou, al unui „crâng cu
patruzeci de ţepe”. aron e pus să- şi repete – ca tea-
tru – gestul criminal – pentru a i se înscena şi urca-
rea în ţeapă. conştiinţa lui torturată îşi retrăieşte
angoasa, ca sub efectul pedepsitoarelor erinii: făptu-
rile mitologice care conduc spre nebunie şi disperare
pe vinovat. Ştefan evită să- şi ucidă unchiul – şi- i cere
să plece din ţară. Petru înţelege că nepotul nu- l mai
urăşte. dar, după ce reconstituirea s- a încheiat şi
aron mai rămâne un timp, ţinând în braţe pruncul
fiului său ilie, pânditorul argăseală se repede şi- i
înfige sabia în testicule – după care, îi înscenează
sinuciderea. din „culisele” locului, Miron văzuse
totul.

cine este calul de lemn? în deschiderea piesei,
ilie trece prin „Vamă”: o clădire din bârne,
neterminată, într- o răscruce bătută de vânturi. în
grajd întrezăreşte un cal de lemn, ce- i sugerează rele
presimţiri. semnificaţia negativ- totemică, de agent
secret al Morţii, va reapare în piesa următoare:
Crângul cu patruzeci de ţepe – unde Miron îi recită
lui ilie o poezie despre calul troian: „Calul de lemn,
căluţul de cherestea,/ din faţa troiei, căluţul nemiş-
cat,/ a distrus cetatea lui priam!/ Calul din
scânduri n- a mai lăsat / din oamenii regelui priam/
decât oasele. Şi- un/ fluture roşu în zbor/” în piesa
pe care o emblemează el capătă însă – prin cuvinte-
le doctorului alberto, simbolistica hiperboloidă a
Morţii universal- prezente – sau a unui sicriu univer-
sal: „lemnarii însă nu încetează să ridice din scân-
duri, în picioare cu coada în vânt, calul de lemn…
Iată- l!… Şi ce bidiviu uriaş! uneori mi s- a părut că
stă cu o copită înfiptă unde dunărea cade în mare, cu
alta la Suceava!… Coada – spre Brăila, capul,
spre!… năluciri?!” italianul se adresează lui Miron
după spectacolul în urma căruia Petru a fost răpus.

dintre actori, zice alberto, „Cel mai
cumplit este acest cal de lemn… neter-
minat, aflat peste tot, din bucăţi,
parcă viu, din copaci, râuri… Căci
tubul său digestiv e capricios!…/ …/
Creşte, din scânduri de brad!/ …/
acuma parcă toţi suntem în burta
lui!…” (desemnarea Morţii în acest
totem supradimensionat e indicată de
esenţa lemnului: bradul – care e un
simbol funerar.)

înainte de a i se înfige sabia în
burtă, Petru aron mai avusese răga-
zul scurt al unor replici cu ucigaşul,
uşurat că Ştefan l- a iertat. intrigată
la culme, replica lui argăseală sună
astfel: „− va să zică moartea e o
scârnăvie?! merita s- o scuipi, nu? Ca
şi viaţa, care tot nu înseamnă nimic,
da?” descoperim că regizările în cheie
absurdă ale Vieţii şi ale istoriei – în
mod paradoxal, nu puteau absurdiza
pentru el… Moartea! o valora, în
raport cu ce? se pare că ea reprezen-
ta, pentru personaj, singurul adevăr
al existenţei! explicaţia unică, e că
ideea despre „ea” conţinea o spaimă
viscerală insolubilă. deci, o stare
psihic- consistentă – pe care nimic din
Viaţă nu i- o putea provoca. spaima de

moarte devenea nucleul misterios al Vieţii, dar şi al
curiozităţii cognitive. replica lui aron intrat în ago-
nia morţii e aceasta: „te vrăjeşte căsăpirea mea…
curiozitatea de a vedea cum îmi dau duhul… a, tu
mereu ai vrut să treci dincolo de marginile cunoaşte-
rii obişnuite…” Pe efigia lăuntrică a lui argăseală,
istoria îşi imprimă până la urmă amprenta: prin ico-
noclasmul religios şi exaltarea relativismului abso-
lut – dar şi, în sens contrar, prin dorinţa feroce de a
trece dincolo de marginile cunoaşterii obişnuite,
argăseală e un produs limită: un produs schimonosit
al renaşterii.

fiecare personaj este, de altfel, amprentat de
deschideri ori sindroame „renascentiste”, în tetralo-
gia lui d.r. Popescu – dar fiecare în felul său, aşa
încât diferenţierea dintre modelele umane rămâne
cu prisosinţa deschisă, în epocă şi operă. r

Jeana Morărescu
Totemul Calului de lemn

Motivaţia istorică şi- a schimbat şi ea
obiectul: nu mai avem în focar

sângeroasa înfruntare pentru Putere,
ci tabloul Morţii din luptele pentru

apărarea pământului propriu. Numai
morbul trădării n- a dispărut.

BogDAn creţu, D.r. popescu, nicolAe BreBAn şi vAsile spiriDon
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Sin, Mihai (n. 5. xi. 1942, făgăraş – 6. V.
2014), pseudonim Mihai Bruda, prozator, eseist,
publicist. este fiul eugeniei sin (n. Bruda), casnică,
şi al lui dănilă sin, maistru mecanic. în 1957 tatăl a
fost exclus din Partid, decedând în anul 1958.
familia va trece printr- o lungă perioadă extrem de
dificilă (patru copii, toţi la studii), mama fiind obli-
gată să se angajeze în comerţ, iar M. s. nevoit să
lucreze ca muncitor, în vacanţele de vară, chiar şi în
ture de noapte, la combinatul chimic din făgăraş.
studiile gimnaziale şi liceul „radu negru”, le- a
urmat în făgăraş. în anul 1965 va absolvi faculta-
tea de filologie a universităţii „Babeş- Bolyai” din
cluj- napoca. lucrează câţiva ani ca profesor de

limba şi literatura română în şcoala generală, apoi la
liceul „Bolyai farkas” din târgu- Mureş
(1967- 1971). începând cu anul 1971, devine redactor,
apoi secretar de redacţie al revistei vatra,
numărându- se printre membrii ei fondatori. în 1990
părăseşte redacţia, iar până în septembrie 1991 va
funcţiona ca director al editurii albatros, apoi, până
în martie 1992, ca director de publicaţii la fundaţia
culturală română, după care devine ataşat cultural
al ambasadei româniei în israel, post pe care îl va
părăsi foarte curând, în decembrie 1992. din anul
1994 va fi cadru didactic asociat la universitatea
„lucian Blaga” din sibiu şi cadru didactic la
universitatea de arte din târgu- Mureş, unde, înce-

pând cu anul 2004 până la pensionare, va funcţiona
ca profesor universitar şi şef de catedră al secţiei
române. doctoratul îl susţine în anul 2002. debutul
său absolut (1966) este marcat prin publicarea unei
schiţe, la încurajarea lui d. r. Popescu, la revista
Steaua din cluj- napoca. este membru al uniunii
scriitorilor din românia, începând cu anul 1974, iar
din anul 1991, al Pen club, secţia română. debutul
editorial va fi în 1973, cu volumul de povestiri aştep-
tând în linişte, premiat de asociaţia scriitorilor din
târgu- Mureş. romanul Bate şi ţi se va deschide va
obţine premiul uniunii scriitorilor, în 1978. în 1985,
romanul Schimbarea la faţă va fi de asemenea pre-
miat de uniunea scriitorilor, dar, în urma unui arti-
col nesemnat, din ziarul Scânteia, extrem de dur la
adresa cărţii, premiul nu va fi validat de secţia de
presă a cc al Pcr şi de consiliul culturii şi educa-
ţiei socialiste. Volumul Cestiuni secundare – che-
stiuni principale primeşte premiul asociaţiei
scriitorilor din târgu- Mureş. M. s. a mai fost distins
cu premii ale revistei flacăra şi ale revistei ambasa-
dor. din proza sa au fost publicate traduceri în ger-
mania, suedia, china, iugoslavia, ungaria, rusia,
armenia. a colaborat la revistele tribuna, românia
literară, viaţa românească, luceafărul, transilva-
nia, 22 ş.a.

exponent de primă linie al prozei româneşti,
M. s., încă de la debut, s- a prezentat ca voce puter-
nic fermă şi inconfundabilă. nimic din nesiguranţe-
le, stângăciile şi falseturile obişnuite în cazul unui
debutant. Volumul de povestiri aşteptând în linişte
ne introduce fără tatonări în universul tematic şi sti-
listic a ceea ce astăzi se defineşte ca adn- ul,
amprenta inconfundabilă a cărţilor ce vor urma. aici
se regăsesc temele sale majore, precum şi întreaga
constelaţie de teme secundare ale scrisului său.
comentariul însoţitor de pe coperta a patra, aparţi-
nând lui dan culcer, fixează o proză „comprimată,
învăluitoare şi febrilă, realistă fără adjective, dra-
matică fără scrâşnete inutile, subtilă pentru că e
simbolică dincolo de aparenţa aridă a cotidianului” şi
urseşte autorului ei „destinul artiştilor care constru-
iesc temeinic şi nespectaculos, destinul celor adevă-
raţi”. considerat de anton cosma un scriitor realist
care „asimilează masiv formele metarealismului”,
adică o formă intelectualizată de realism, socotit de
Paul cernat un „neorealist cu vână etică şi tragică”,

Nicoleta Sălcudeanu
Mihai Sin şi mecanismul 
infernal al absurdului

Noutatea pe care o aduce cu adevărat
însă acest roman este alegoria

terifiantă a autobuzului ca sistem
totalitar, în care şoferul devine
dictatorul absolut, iar călătorii

victime şi complici în acelaşi timp. Un
„experiment Piteşti” la scară redusă.

Iar victima supremă este Şteflea
însuşi care, nerezistând unui minim

instinct justiţiar, ripostează, iar
riposta îi atrage moartea.
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M. s. sădeşte, în primele sale proze, ca şi în operele
ce vor urma, în solul imediatului anodin, înregistrat
în derularea lui au relanti, minuţioasă, şi mioapă, o
adevărată terribilitá. se descifrează, lent şi nelinişti-
tor, în filigranul scrierii aparent superficiale în coti-
dianitatea sa, exprimată prin gestul mărunt, apa-
rent nesemnificativ, figura hidoasă a răului absolut,
mai răul decât moartea, limanul infernal, infernul
însuşi pe linia căruia fragila fiinţă umană se con-
fruntă cu răul din sine, dar şi cu această alteritate
infernală. ca în peisajele golite de viaţă din pânzele
lui de chirico şi ale afinilor săi întru pittura metafi-
sica, omul, dacă el există cu adevărat sau se confun-
dă cu propria sa reflexie, intră în confruntare cu
arşiţa, cu supraexpunerea unui univers odios în
liniştea sa suspectă. fie că este exprimată cu mijloa-
ce descriptiviste austere, fie că se înfăşoară în haină
alegorică cu sticliri către metafizic, tema majoră a
prozei lui M. s. este definirea individului faţă cu sis-
temul. Banala urcare pe munte, în păsări stinghere
– eşantion al austerităţii diegetice, devine o miniatu-
ră a trădării, a lehamitei, a oboselii existenţiale.
abandonarea ideii de a continua escalada turistică
se transfigurează în metaforă a unei inerţii cosmice,
dar corelată cu realităţile infernale ale unui regim
totalitar. ca model de abordare parabolică, în
schimb, pălărierul din proza cu acelaşi nume, din
simplu vânzător de pălării devine un demiurg ce
ajunge să modeleze capetele oamenilor şi, în final,
să- i domine spoliindu- le orice urmă de identitate,
furnizându- le pălării identice, apoi haine identice
sub pretextul că „numai din acestea avem”, astfel că
oamenii „s- au obişnuit cu multe alte lucruri până
când au început să circule printre ei nişte cuvinte
puţine, scrise sau vorbite, cu care de asemenea s- au
obişnuit şi într- un timp au primit nişte hârtii în
mână, care îi anunţau că trebuie să plece într- o anu-
mită direcţie”, iar ei „au plecat cântând nişte cânte-
ce învăţate în grabă. după destulă vreme s- au întors
foarte puţini, şi mai puţin întregi, majoritatea
demontabili şi nu mai cântau”. spectacol frugal şi
concis al condiţiei umane. în următoarele volume de
proză scurtă, terasa, rame şi destin, prozatorul con-
tinuă sondarea mediilor umile, a faptului cotidian
mărunt, desluşind în spusele şi întâmplările perso-
najelor, dar şi în universul bietelor obiecte cu care se
înconjoară, o mare, uriaşă disperare expresionistă,
un strigăt reprimat. în Clipa, ca o lamă rece, din
rame şi destin, înstrăinarea omului de la ţară, prin
azvârlirea tradiţiei în favoarea surogatului modern,
e prinsă vizual în descrierea obiectuală a unei încă-
peri ce vorbeşte explicit, cu cruzime chiar, despre un
paradis definitiv pierdut şi despre o existenţă în
serie. în „camera «dinainte» mobilele sunt relativ
noi, dulap, masă, scaune, canapea, chiar fotolii, toate
vopsite cu lac cafeniu închis, cum pot fi întâlnite în
atâtea alte apartamente de la oraş, şi de aceea
impersonale. Mobilier de serie, diferenţele contând
prea puţin. doar ţolul superb, vechi, cu motive în
roşu, negru şi alb, de pe canapea şi faţa de masă de
cânepă alb- gălbuie aminteau de alte vremuri”.
această povestire, precum şi cea care dă titlul volu-
mului, se constituie în adevărate microromane de o
densitate simbolică şi evocativă remarcabile. Primul
roman, viaţa la o margine de şosea, reprezintă poate
cea mai explicită imersiune în autobiografic, o
călătorie a autorului în propriu- i trecut, prin mijloci-
rea personajului narator. achim este un alter ego
trimis să- şi reconfigureze, chiar să- şi reconfirme
viaţa, prin căutarea unui sens. dar acest sens întâr-
zie să se reveleze din cauză că achim este un luptă-
tor animat, după caz, de necruţare sau de milă, dar
unul fatalmente interiorizat, fiindcă „n- a reuşit
niciodată să afle cauza pentru care luptele sale nu
răzbăteau în afară, la lumina zilei, devenind reale”.
este un luptător apatic, un rătăcit kafkian, războinic
fără ţintă precisă. întors în orăşelul natal aşternut
sub umbra imensă a combinatului, o vorbă a mamei
(„Ştii că a murit nicu nanu?” – fost tovarăş de joacă,
n.n.) îl îmboldeşte pe achim către o vagă căutare, o
aproximativă reconstituire a celor întâmplate. aşa o
întâlneşte pe ştearsa iubită a lui nanu, tea ionescu.
tot într- o doară, ca să- şi omoare plictisul, îşi întâl-
neşte un fost coleg de şcoală, autonom lungociu, în
prezent director de liceu, dar şi pe amanta acestuia,
nadia. Memorabil şi tulburător este monologul tată-
lui, inserat în paginile romanului, care dă sens şi
cheie întregului. acest pelerinaj la vestigiile proprii-
lor amintiri devine revelatorul inextricabilului aliaj
de puritate şi sordid ce constituie trecutul metamor-
fozat în prezent. o bună observaţie privind calitatea
şi forţa vectorială a timpului diegetic o face Mircea
iorgulescu constatând că „Mihai sin renunţă progra-
matic la spectaculos; în viaţa la o margine de şosea
existenţa obişnuită a unor oameni obişnuiţi este
înfăţişată într- un registru voit «obişnuit»: se repune
în drepturi prezentul, care nu mai este uzurpat de
trecut, din tacita confruntare cu memoria câştigă
speranţa. romanul are astfel şi un mobil polemic,
este o reacţie, salutară, faţă de prezenţa excesivă în
proza actuală a «dramelor memoriei», unde prezen-
tul devine adesea doar o convenţie îngăduind recon-
stituirea trecutului prin evenimente suficient de
«puternice» pentru a se justifica amintirea lor,

căutându- se uneori numai senzaţionalul pur, de fac-
tură anecdotică”. dacă mai toate romanele lui M. s.
sunt străbătute de o furie rece, ca la final aceasta să
capete o materialitate tragică, fiindcă prozatorul e
printre puţinii romancieri români care ştiu să- şi
înalţe pagina la această dimensiune, finalul acestui
prim roman face excepţie, concedând o fantă îngustă
de suportabil, de speranţă. în acest caz este vorba
despre o posibilă sau mai degrabă nu imposibilă dra-
goste. dragostea nu lipseşte, cum nu lipseşte nici
ratarea, în proza sa. ele nu lipsesc nici în Bate şi ţi
se va deschide, dar ce aduce acest roman în plus este
un insuportabil sentiment al strivirii. dimensiunea
politică îşi croieşte un şi mai generos spaţiu roma-
nesc, iar cotele de absurd şi de iraţionalitate atinse
sunt aproape neverosimile având în vedere momen-
tul şi conjunctura politică a publicării. Pe parcursul
unei naraţiuni desfăşurate pe spaţiul aceleiaşi zile,
brodate pe tema călătoriei, cu toate conotaţiile fizice
şi metafizice pe care aceasta le presupune, octavian
Şteflea străbate de fapt parabola propriei sale stri-
viri sub mecanismul infernal al absurdului. drumul
personajului către un prieten preţuit prilejuieşte
reverii, amintiri, trimiteri nostalgice la sentimente
pierdute şi regretate, diegeza căpătând o textură
marmorată în care jocul de goluri şi plinuri ale alter-
nanţei visului cu realitatea dilată timpul real al
naraţiunii. dimensiunea onirică, de altfel, nu va mai
lipsi din proza lui M. s. noutatea pe care o aduce cu
adevărat însă acest roman este alegoria terifiantă a
autobuzului ca sistem totalitar, în care şoferul devi-
ne dictatorul absolut, iar călătorii victime şi complici
în acelaşi timp. un „experiment Piteşti” la scară
redusă. iar victima supremă este Şteflea însuşi care,
nerezistând unui minim instinct justiţiar, ripostea-
ză, iar riposta îi atrage moartea; el este azvârlit din
maşina în mers, expulzat din microuniversul concen-

traţionar şi din lume deopotrivă: „ceva îi plesni în
cap, fără să- l doară, şi privirea i se înceţoşă. cerul
atât de albastru, diafan, se apropie încet, apoi se pră-
văli peste el. apărură câteva siluete, bulucindu- se în
jurul lui. le vedea ca printr- o ceaţă deasă. cineva îi
luă capul, sprijinindu- i- l pe ceva moale, putea fi o
haină, se gândi. îl cuprinse o fericire fără seamăn,
aproape de neînţeles: cineva îşi scosese haina şi i- o
pusese sub cap, ocrotindu- l, alungându- i spaima ce
pusese stăpânire pe el acum câteva clipe”. chiar şi în
această formă terminală, solidaritatea umană mai
era încă posibilă. aceasta lipseşte însă cu totul în
romanul Ierarhii. un solitar este şi Pavel Mamina,
fost deţinut politic, angrenat în reconstituirea bio-
grafiei baronului urs de Margina, exponent al aris-
tocraţiei patriotice ardeleneşti. aici se relevă o altă
dimensiune a scrisului lui M. s., aceea a unui patrio-
tism salubru, reconfortant, franc. 

un alt element semnificativ, recurent în proza
sa, cu bogate valenţe simbolice, este însă cârciuma.
se bea mult în proza lui M. s., se bea în cantităţi
urieşeşti, epopeice. în gălgâitul valurilor de alcool,
cârciuma e loc al pierderii de sine, dar şi al sinceri-
tăţii absolute, al adevărului saturat şi al trădării, e
lumea în mic: „spaţiul cârciumii era şi el privilegiat
şi binecuvântat, loc al cunoaşterii şi al plăcerii, deşi
riscurile erau şi aici mari, câţi n- au încurcat- o, fiin-
dcă pereţii, şi nu numnai pereţii, auzeau, nu- i aşa?”
în acest spaţiu simbolic unul din personaje, Şipa,
exponent al intermundiului, îi expune o preocupare
bizară: „M- am gândit să înregistrez ideile pierdute
pe care le emit oamenii prin cârciumi, să le înregis-
trez, să le analizez concentrându- le atât cât mă pri-
cepeam să alcătuiesc un fel de bursă a ideilor. am
umplut în perioada aceea câteva caiete”. Şipa, un
dezabuzat al bibliotecii şi al cărţii, personaj jumăta-
te securist, jumătate iepure şchiop, caută să se per-
fecţioneze, să acumuleze înţelepciune culegând aces-

te idei inefabile ce plutesc în aerul acru de cârciumă.
el nu e singurul bizar, ci face parte dintr- un grup
ezoteric, o „instanţă ad- hoc”, „un fel de tribunal”
menit să condamne pe „cei ce- au contribuit, cu sau
fără voia lor, la dezastru”, adică la un cataclism prin
care omenirea ar fi putut fi distrusă, un tribunal
menit să scurtcircuiteze distanţa dintre ispăşire şi
izbăvire. Mamina este racolat ca posibil lider al aces-
tui grup, fapt care îi va atrage şi moartea violentă
(asasinat politic?) când, traversând o stradă, „auzi
un claxon prelung ca o sirenă sau era chiar o sirenă.
nu văzu nimic, doar aerul se înroşi brusc”. în viziu-
nea lui Mircea iorgulescu, „Ierarhii este cartea exis-
tenţei unor enigme, nu a dezlegării lor; o carte
remarcabilă prin densitate analitică”. „Ierarhii este
cartea unor interferenţe de planuri, iar enigmele
cresc din pasta cenuşie a banalităţii cu o forţă impla-
cabilă”. există o freatică subtilă în proza lui M. s.
fidel aceleiaşi teme majore, condiţia umană în
angrenajul nemilos al lumii, nu se fereşte să preia
elemente preexistente în scrieri mai vechi şi să le
perfecţioneze. aşa se întâmplă cu tema acestui con-
clav de „aleşi”, creiere destinate să conducă lumea,
mânuite însă fatal de un păpuşar nevăzut. ideea va
fi preluată şi dezvoltată în romanul Quo vadis,
domine?, apoi în ultimul său roman, rozeta, când
dualitatea de tip „jumătate de iepure şchiop” va fi
perfecţionată, prin fine reglaje, până la limita halu-
cinaţiei. Până atunci însă un alt avatar al luptei
individului cu sistemul este şi Schimbarea la faţă, de
data aceasta, cum bine observă anton cosma, miza
cărţii mutându- se pe idee, lăsând naraţiunea pe un
plan secund. iuliu Brendea, protagonist, printre
altele, al poveştii de dragoste cu Valeria, este un
intelectual care vede idei. unul care chestionează
lumea şi se chestionează pe sine asupra raportului
dintre individ şi putere, despre logica iraţionalităţii.
semnificativ este fragmentul eseistic asupra ascen-
siunii, verosimilităţii şi posibilităţii unui personaj
istoric ca hitler. sunt pagini scrise la o temperatură
toridă şi nu e nevoie să mai subliniem cât de temera-
re sunt trimiterile transparente la un alt personaj,
contemporan de data aceasta, ceauşescu. un perso-
naj istoric pe care „un psihiatru oarecare sau un
medic generalist fără înzestrări deosebite ar fi putut,
ar fi trebuit să pună imediat diagnosticul paranoiei,
semnele ei fiind destul de clare: privirea fixă («vizio-
nară»), intensă, rece, ţintind prin şi dincolo de
oameni (ţintind «departe»), ţinuta rigidă, gesticula-
ţia categorică, definitivă, oratoria isterică (şi alte
manifestări isterice), delirul de grandoare (…), inca-
pacitatea de a asculta cu adevărat un sfat…” un por-
tret generic al dictatorului oricărui timp, posibil ori-
când conjunctura îi va permite existenţa. este un
eseu de o mare fineţe ideatică, o analiză lucidă şi
tăioasă a resorturilor bezmetice care pot provoca o
asemenea ascensiune. sunt în acest roman tipologii
construite cu o rară luciditate, precum aceea a
„îndrăzneţului «rebel» care se opune (…) «măruntu-
lui şef». descoperim şi o componentă autoreferenţia-
lă în care naratorul tatonează diferite perspective
ale autorului, imaginează variante posibile. Schim-
barea la faţă este un roman despre hybris şi resem-
nare, despre acelaşi individ captiv în complexul de
„experimente pentru o nouă fericire a omului”, un
roman curajos nu doar pentru vremurile în care a
fost publicat, dar şi din perspectivă prezentă. duri-
tatea, asprimea dicţiei auctoriale sunt remarcabile.
severitatea privirii şi răspicarea ideilor vor atrage
prompt şi sec replica cerberilor ideologici prin vocea
anonimă („colegială” ca stil şi limbaj), din articolul
apărut în pagina culturală a ziarului Scînteia, organ
al Partidului comunist, în 31 august 1986, o replică
echivalentă cu sancţiunea. în articolul o înaltă tra-
diţie literară: respectul faţă de cuvânt, pentru demni-
tatea scrisului i se impută vulgaritatea limbajului,
„excesul de trivialitate şi senzaţional”, vorbăria gro-
solană şi „pitorescul nefuncţional”, „graiul haotic şi
indistinct al străzii mărginaşe”, contraponderea
însemnând, din perspectiva „gustului literar comun”
şi al „bunului simţ”, „că arta ia din viaţă ceea ce este
semnificativ, ceea ce e frumos”. în schimb, romanul
manifestă „un adânc dispreţ pentru om”, dovedeşte
„o mizantropie neagră”, „mohoreală”, „acreală”. una
peste alta, critica, făcându- se că nu vede, încurajea-
ză de fapt „un atac periculos la demnitatea stilului
literar, la funcţia educativă a literaturii”. este un
articol scris la comandă, în mod evident, de un mem-
bru al breslei. cercul celor care publicau în foaia lite-
rară a Scînteii fiind unul restrâns, poate nu ar fi
nevoie de prea multă perspicacitate pentru a fi iden-
tificat. Mai grav este că delatorul nu se rezumă la a
„înfiera”, ci, pentru a stârni un curent de opinie, pro-
pune o largă dezbatere la care sunt invitaţi „oameni
de cultură, lingvişti, scriitori, profesori, muncitori,
ţărani, încredinţaţi că astfel se exprimă respectul
publicului larg şi receptivitatea faţă de creaţia lite-
rară, preţuirea acordată cărţilor”. Pentru cineva
nefamiliarizat cu stilul epocii, înşiruirea celor che-
maţi la dezbatere poate suna suprarealist. aşa s- a
întâmplat că, deşi premiat de juriul uniunii scriito-
rilor, în final acesta îi este refuzat lui M. s., chiar
dacă celorlalţi laureaţi premiul le va fi înmânat cu
cea mai mare discreţie. r
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aura christi: mărturisesc din capul
locului că, gândind întrebările pentru
acest dialog, nu m- am putut debarasa
de senzaţia că aveţi un imens noroc,

domnule doctor andrei filip. aţi crescut şi v- aţi
format într- o familie de mari oameni. aţi urmat
meseria practicată de tatăl dvs., doctorul mircea
filip… vorbiţi- ne despre părinţii dvs. Care e modelul
adolescenţei dvs.? l- aţi păstrat şi la maturitate?

andrei filip: desigur că este un imens noroc ca
o pasiune să se transmită din tată în fiu, noroc ce
sper să nu ne părăsească. sper ca şi eu să pot trans-
mite băieţilor mei dragostea pentru om şi pentru
sănătatea lui, aşa cum am primit- o eu. seriozitatea,
dorinţa de a- ţi face corect meseria, de a învăţa
mereu, de a te perfecţiona, de a fi în pas cu noul, de
a fi uman, de a empatiza cu bolnavul, le- am învăţat
de la tatăl meu. Mama mea, fosta mea profesoară de
liceu, cea care este şi managerul clinicii, are o devi-
ză: pacienţii să fie trataţi cum ar dori ea să fie trata-
tă. aceasta este atitudinea care se cere tuturor din
clinică. cinstea, corectitudinea, cultul lucrului bine

facut, le- am învăţat de la părinţii mei, aşa cum şi ei
au învăţat de la părinţii lor. Mă bucur că am şi eu
lângă mine o soţie care mă susţine aşa cum mama
mea a fost mereu alături de tatăl meu, lăsându- i
timp să se dedice meseriei, să performeze. Modele?
când ai privilegiul să te naşti într- o familie în care
domneşte respectul pentru om, respectul şi dragos-
tea pentru meseria pe care o faci, nu trebuie să cauţi
în altă parte modele. ele au fost şi rămân aceleaşi…
îmi cereţi să vă vorbesc despre părinţii mei. este
foarte greu să- ţi descrii părinţii. ei fac parte din tine,
este aşa cum te obişnuieşti cu ochii sau nasul tău pe
care îi vezi în fiecare zi în oglindă… cum poţi să spui
ce ochi are mama ta când tu o percepi ca cea mai fru-
moasă şi mai bună dintre toate?! sunt căprui şi
blânzi când mă privesc cu drag, sau întunecaţi şi
înlăcrimaţi, când mă privesc cu tristeţe pentu că fără
să vreau am supărat- o, sunt plini de flăcări când…
nu ştiu ce să vă spun, m- aţi pus în încurcătură, pen-
tru că îmi iubesc părinţii mai presus de ce au reali-
zat ei în viaţa socială şi nu m- am gândit să- i analizez
ca pe un personaj dintr- o carte, chiar dacă

preferată… cum e tata? V- am
spus că este modelul meu şi cred
că am spus totul!

în copilărie am avut nevoie
de ajutor ca să- mi corectez un
uşor strabism. stăteam departe
de centru şi mă ducea la exerciţii-
le ortopice bunica mea maternă,
care m- a crescut şi care nici ea nu
vedea bine: avea cataractă
bilaterală. ajutându- ne unul pe
altul – eu, un copil de 4-  5 ani, ea
o bunică de 66 de ani – am reuşit
mereu să ajungem unde trebuia,
cu tramvaiul care trebuia şi să
mă fac bine. Şi ea şi- a recăpătat
vederea printr- o operaţie de cata-
ractă, pe care aş fi vrut să o fac
eu, dar pe care a făcut- o profeso-
rul olteanu! nu am putut să o
operez pe ea, dar în bunicile pe
care le operez, o văd pe bunica
mea care mi- a pus creionul în
mână şi care tăia pentru mine un
pui din care eu nu mâncam
decât… splina, în care voiam să
văd locul fiecărui organ… Şi
bunica a fost educator: profesor,
educatoare… să nu credeţi că nu
aveam şi un bunic! el era părta-
şul meu la prostioare, la el mă
gândesc, când sunt trist şi caut
un zâmbet care să- mi aducă
seninătatea copilariei. n- am avut
fraţi sau prieteni în afară de veri-
şorii mei, dar bunicul era mereu
tovarăşul meu…

când, în timpul revoluţiei
s- a tras în casa noastră dintr- o
eroare, bunica s- a întins peste
verişoara mea s- o ocrotească…
Poţi uita acest detaliu? în nici un
caz eu… Voia să mă fac doctor ca

să am grijă de ea… am iubit- o şi a trăit 90 de ani. aş
vrea să mai pot strecura bomboane în buzunarele
bunicului, să urmăresc cum aţipea la televizor şi cre-
dea că nimeni nu observă… am avut o copilarie feri-
cită şi aş fi mândru să spună la fel şi copiii mei cân-
dva…

Ce întâmplări, accidente, oameni, profesori
v- au marcat destinul? tatăl dvs. vorbeşte mult şi
atât de frumos despre satul copilăriei şi al tinereţii
sale din ardeal. Consideraţi acel loc mirabil o matri-
ce formatoare?

Pentru mine matricea formatoare a fost familia
mea. satul copilăriei tatălui meu este locul unde
mergeam în vacanţe. acolo erau bunicii paterni, în
Munţii apuseni, la Baia de arieş – un loc încărcat de
frumuseţe şi legende. în copilărie ajungeam acolo cu
mocăniţa. era un tren cu o viteză uluitoare: puteai
cobori să culegi flori şi să te urci înapoi în vagon.
Bunicul avea nişte ochi albaştri minunaţi, pe care i- a
dorit mama mea pentru mine şi pe care, măcar în
parte i- am moştenit şi eu şi băieţii mei. era invalid
de război şi nu a fost uşor pentru bunica mea să
îngrijească patru copii: bunicul şi trei băieţi. deşi
părea fragilă, uneori depăşită de obligaţiile zilnice, a
ajuns la vârsta de 86 de ani. de unde şi- a tras pute-
rea? cred că din dragosea de mamă, din dorinţa de a
vedea şi a veghea cu dragoste ceea ce dumnezeu a
hotărât că poate să- i mai lase şi să se roage pentru
cei pe care domnul i- a luat la el: soţul, un băiat şi
nepotul pe care l- a crescut… sunt convins că pe alte
căi suntem legaţi de locul în care au vieţuit şi au
visat străbunii noştri… deşi satul, astăzi oraş, este
departe, ţinem legătura cu cei rămaşi acolo. sunt
fericit că am putut fi împreună anul acesta, de săr-
bătorile Pascale, şi sper să fim împreună încă mulţi
ani!… Bunicul nu mai este. era un om corect şi rigu-
ros: în fiecare vară îl punea pe tatăl meu să lucreze
ca muncitor, să coboare în mină, ca să înveţe să apre-
cieze munca şi oamenii. considera că munca îl for-
mează pe om şi nu cred că a greşit…

Ce au însemnat anii de facultate pentru dvs.?
Ce rol a avut domnul doctor mircea filip în alegerea
meseriei dvs.? vă invit să- i faceţi un portret tatălui
dvs. alcătuiţi un tandem uman şi profesional fără
reproş cu acesta.

am avut norocul să pot începe activitatea de
formare oftalmologică, ca ucenic alături de tatăl
meu, încă din anul doi de facultate. cred că faptul ca
tatăl meu este oftalmolog a avut un rol decisiv în
a- mi alege meseria, pentru că niciodată nu mi- am
dorit să devin altceva. alegerea meseriei mele n- a
fost un accident din moment ce mi- am ales meseria
tatălui. M- a impresionat pasiunea lui, dragostea lui
pentru ceea ce facea, admiraţia mamei mele pentru
meseria tatălui, deşi şi meseria ei de profesor era
închinată omului, chiar dacă în alt mod, aş spune, la
fel de nobil. caracterizarea tatălui meu este simplă:
un foarte bun tată şi profesor; şi acum, alături de
colegii mei, facem parte dintr- o echipă minunată.
cred că exemplul experienţei tatălui meu, elanul,
energia şi setea de nou a tânărului, sunt benefice
într- o activitate. la noi, la clinică, acestea sunt pre-
zente zi de zi.

în meseria mea trăiesc în fiecare zi situaţii
limită. fiecare operaţie este o încercare şi o mare

„Matricea formatoare este familia” 

n Aura Christi în dialog cu Andrei Filip
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responsabilitate: vederea acelui om. îmi fac meseria
cu foarte multă dragoste, răbdare, pasiune, şi îmi
doresc ca pacienţii mei să urmeze sfaturile date
pentru a obţine ce ne- am propus: Vederea, pe care
toţi ne- o dorim bună, până în ultima clipă a vieţii.
nu degeaba se spune: scump ca ochii din cap, scump
ca lumina ochilor! teama oricărui medic, indiferent
de specialitate, este că de multe ori oamenii nu
ascultă sfaturile noastre şi se întorc la noi când nu
prea mai avem ce face. este latura umană a proble-
mei… consider că unul dintre cele mai importante
aspecte pentru o evoluţie bună este relaţia care se
creează între medic şi pacient. încrederea este abso-
lut necesară, pentru că nu întotdeauna totul merge
uşor, fără complicatii, iar în acele situaţii la limită
pacientul trebuie să fie convins de faptul că medicul
lui va lua cele mai bune decizii pentru el. eu am o
vorbă: nu totul este uşor, pentru că dacă ar fi uşor,
ar face toată lumea! am avut cazuri complicate în
care am luptat luni de zile pentru a ajunge la rezul-
tatul dorit, iar în acel moment al izbânzii… nu exis-
tă cuvinte pentru a vă spune ce simţim, pacientul
meu şi cu mine!

„Sunt prada unei boli ce nu mă lasă/ nici să
trăiesc şi nici să mor./ Cu- o sfântă aprindere,
potrivnic- amoroasă,/ cu duhul tău mă iau mereu la
trântă.// te voi învinge? Bucuria unei/ izbânzi m- ar
arunca în disperare:/ sunt ca un pin pe marginea
lagunei/ cu rădăcina- n luturi mult prea rare.// ai
să mă birui? n- o să mă condamne/ triumful tău
netulburat, căci ora/ judeţului va bate- n mine,
doamne,// cu limbă moartă vine tuturora./ osânda
noastră, cea din haos dată,/ e să pierim sau
să- nviem de- odată.”

am reprodus un psalm, un psalm divin, semnat
de unul dintre cei mai mari şi cei mai iubiţi poeţi
români din perioada postbelică: Ştefan aug. doinaş.

În ce raporturi sunteţi cu tatăl cel din Ceruri?
desigur că eu nu scriu psalmi, dar iubesc, res-

pect şi slujesc creaţia lui – omul! Şi desigur că n- aş
putea s- o fac fără ajutorul lui pentru care mă rog şi
pentru care îi mulţumesc clipă de clipă. când eşti cu
bisturiul în mână şi se întâmplă să- ţi tremure inima,
te uiţi în sus! când îţi vezi copiii crescând, te uiţi în
sus! când te bucuri că ai lângă tine părinţii, te uiţi
în sus! când te întorci acasă, obosit şi bucuros că
totul a fost bine, iar acasă te întâmpină zâmbete…
tot în sus te uiţi! Ştii că nu eşti niciodată singur… Vă
întrebaţi poate ce înseamnă singurătatea pentru un
oftalmolog? cred că orice om are nevoie, firesc, de
momentele lui de singurătate. nu în sensul că nu
mai vrei să ştii de nimic şi de nimeni, ci în sensul de
a fi cu tine însuţi, de a te întoarce în tine şi de a te
analiza în raport cu ceea ce eşti şi ceea ce vrei să fii
şi să faci. apoi, este grija perpetuă pentru cel de
curând operat, teama de a nu apărea ceva neaştep-
tat şi uneori o epuizare fizică sau psihică… singur
nu pot fi atâta timp cât familia este alături de mine,
atâta timp cât inima şi mintea îţi sunt pline… eu
vorbeam de singurătatea în faţa încercărilor, proble-
melor, singurătate care nu există când ştii că acolo,
sus, este cel care ne- a creat, ne veghează şi ne ajută
la greu.

Cum aţi reuşit performanţa de a transforma
Clinica amaoptimex într- o instituţie, unde se fac
minuni? am avut parte de experienţe neverosimile,
deci, adevărate în clinica dvs. prin urmare, vorbesc
în cunoştinţă de cauză.

ama optimex este un vis devenit realitate,
prin muncă şi seriozitate, prin respect faţă de tine şi
faţă de pacient. clinica noastră este un loc unde
oameni sunt trataţi de oameni ca nişte oameni. când
un om are o problemă de sănătate trebuie încurajat
şi sprijinit, el trebuie să simtă medicul alături de el,
trebuie să simtă că nu e singur în faţa unei proble-
me. ama optimex este aşa cum este datorită echipei
minunate, formate din peste 50 de oameni, sloganul
nostru fiind Împreună suntem cei mai buni. noi toţi,
medicii oftalmologi din clinica ama optimex, am fost
formaţi şi suntem produsul echipei de aur a oftalmo-
logiei româneşti, înfiinţate de către prof. dr. Mircea
olteanu şi dezvoltate apoi de către prof. dr. Benone
carstocea. echipa noastră este îndrumată de către
conf. dr. Mircea filip şi este formată din medici exce-
lenţi atât din punct de vedere profesional, cât si
uman: dr. carmen dragne, dr. Miruna nicolae, dr.
grigorios triantafyllidis, dr. Monica apostolescu, dr.

ileana ungureanu, dr. irina- luminiţa lutic, dr.
gabriel- sinha furedi, dr. carmen toma şi nu în
ultimul rând anestezista noastră, fără de care nu am
putea face operaţiile, dr. cristina antonescu. toţi
am fost colegi de rezidenţiat la spitalul Militar cen-
tral din Bucureşti; relaţia noastră este bună de
atunci. echipa de asistente este, consider eu, desă -
vârşită. activităţile lor sunt împărţite pe cabinete,
investigaţii şi sala de operaţii, fiecare dintre ele fiind
supraspecializată pe activitatea ei.

optica medicală este dotată cu echipamente de
ultima generaţie, ce permit efectuarea ochelarilor în
sistem automatizat. opticienii sunt şcoliţi şi perma-
nent specializaţi, pentru a putea oferi cele mai bune
servicii de optică medicală.

aţi făcut numeroase stagii în străinătate, aţi
participat la nenumărate congrese, simpozioane
departe de hotarele ţării, în clinici prestigioase ale
lumii, unde vi s- au făcut propuneri de a rămâne. de
ce aţi ales să rămâneţi acasă?

Medicii, asistentele, opticienii şi optometriştii,
departamentul tehnic, mergem la congrese şi specia-
lizări de câteva ori pe an pentru că în meseria noas-
tră trebuie să fii mereu în pas cu ce este nou. acasă
este tradiţia, familia, prietenii. îmi doresc să oferim
românilor acces la oftalmologie modernă, de calitate,
la ei acasă. oftalmologia evoluează cu o viteza ame-
ţitoare, iar noi, medicii, trebuie să ţinem pasul cu tot
ce este nou. astfel, în fiecare an mergem la numeroa-
se congrese şi schimburi de experienţă în clinici de
specialitate din întreaga lume. Vă pot spune cu mân-
drie că oftalmologia românească este la cel mai înalt
nivel.

Cum apreciaţi gradul de performanţă al oftal-
mologiei româneşti?

în românia exista câteva centre oftalmologice
care se ridică la cele mai înalte standarde mondiale.
există medici excelenţi, cu mare dorinţă de a progre-
sa, echipamente moderne şi performante. sunt mân-
dru de privilegiul de a fi oftalmolog român.
oftalmologia românească şi- a creat prestigiul prin
oameni mari care au ştiut să clădească împreună tot
ce avem astăzi. câteva nume reprezentative ale
oftalmologiei româneşti sunt: părintele oftalmologiei
moderne româneşti, prof. dr. Mircea olteanu, prof.
dr. Petre P. Vancea, prof. dr. Paul cernea, dr. ale-
xandru radian, prof. dr. Benone carstocea, prof. dr.
Monica Pop, prof. dr. Mihai Pop, prof. dr. Mihai
călugăru, prof. dr. dorin chiselita, conf. dr. Mircea
filip, conf. Vasile Potop, dr. călin tataru, dr. florin
Balta, dr. Marian Burcea, prof. dr. liliana Voinea.

Cum aţi defini meseria de medic- oftalmolog? Ce
riscuri există în cazul implantului de cristalin la
suferinzii de cataractă miopigenă?

este o meserie superbă, nu te poţi plictisi nicio-
dată, fiind în permanentă dezvoltare. asta înseamnă
că avem acces la tehnologie modernă, permanent

învăţăm şi ne perfecţionam, şi nu în ulti-
mul rând, cunoaştem oameni noi în fie-
care zi. ca în orice meserie, dacă o faci cu
dăruire, te consumă.

cataracta este o afecţiune prin
care lentila din interiorul ochiului îşi
pierde progresiv transparenţa, devenind
opacă. în cazul în care pe parcursul evo-
luţiei cataractei apar dioptrii cu minus,
aceasta se numeşte cataracta miopigenă.
Pacientul constata o modificare perma-
nentă a dioptriilor, pentru o perioadă de
timp, începând să vadă bine la aproape.
operaţia de cataractă poate să dureze
doar 7 minute, se face cu anestezie loca-
lă şi are un grad de reuşită de peste 99%.
complicaţiile, deşi rare, pot fi: infecţii,

inflamaţii, hemoragii, dezlipire de retină, vicii de
refracţie, distrofie corneană ş.a.m.d. în clinica noas-
tră încercăm să rezolvăm cât mai multe dintre pro-
blemele oftalmologice existente: cataracta, reducerea
dioptriilor, glaucom, degenerescenţa maculară lega-
tă de vârstă, retinopatie diabetică, strabism ş.a.m.d.
Pentru a putea obţine rezultate minunate, avem
echipamente performante, ultramoderne. Şi pentru
că vă spuneam că totul evoluează permanent şi că nu
ne putem plictisi, îmi face plăcere să vă aduc la
cunoştinţă că în luna mai a acestui an vom aplica în
premieră naţională, în clinica noastră, cea mai
modernă metodă de corectare a dioptriilor, ce utili-
zeaza exclusiv laserul cu femtosecunde. această teh-
nică reprezintă evoluţia chirurgiei refractive cu laser
şi se adresează celor ce au miopie şi/ sau astigma-
tism şi poate corecta până la 10 dioptrii sferice şi
pâna la 5 dioptrii cilindrice.

relativ recent un prieten m- a întrebat cum
mi- am petrecut ziua. m- am auzit răspunzându- i nu
fără uimire: m- am rugat şi am muncit; de fapt, asta
fac tot timpul: mă rog şi muncesc. Ce înseamnă pen-
tru dvs. cultul muncii?

descrieţi- mi, vă rog, o zi din viaţa doctorului
andrei filip.

o zi din viaţa mea se împarte între familie şi
meserie. încerc să nu fie geloasă una pe alta…
încerc. nu pot să spun că un parinte sau un chirurg
nu se roagă… este în subconştient o rugăciune per-
petuă ca totul să fie bine, ca familia să fie sănătoasă,
ca pacientul să nu aibă probleme, să poată vedea din
nou şi să se bucure de viaţă lângă cei dragi. Pentru
mine cultul muncii este cultul lucrului bine făcut.
nimic nu se compară cu bucuria că ţi- ai făcut treaba
bine, cinstit şi corect, că poţi privi o faţă luminată de
un zâmbet cald de mulţumire…

Ce vă ajută, vă sprijină în meseria dificilă pe
care o practicaţi? Ce vă împiedică? vă rog să- mi vor-
biţi despre echipa amaoptimex. Ce înseamnă a
munci în echipă?

aşa cum v- am spus, familia are un rol foarte
important în viaţa unui medic, pentru că toţi avem
nevoie de echilibru şi afecţiune, pe care la clinică să
le putem oferi pacienţilor. chiar dacă am puţin timp
liber, încerc să- l petrec cât mai mult cu prietenii mei,
care întodeauna m- au susţinut şi încurajat în ceea ce
fac. sunt un om care are mulţi prieteni şi pot spune
că îmi fac permanent alţii. Mulţi dintre ei îmi sunt şi
pacienţi, alţii au devenit din pacienţi, prieteni.

echipa este foarte importantă pentru că este a
doua familie, de multe ori petrecem mai mult timp
împreună decât cu cei de acasă, toţi ne completăm,
fiecare are rolul lui. nimeni nu poate face totul bine
singur, dar ce face trebuie să facă cel mai bine.
având o echipă aleasă, unită şi bine pregatită, poţi
oferi servicii aşa cum le oferă clinica ama optimex.
dintre medici, pot spune că toţi am fost colegi de
rezidenţiat la spitalul Militar din Bucureşti, de
mulţi ani o clinică oftalmologică de mare prestigiu, şi
că în viaţa privată suntem prieteni. M- aţi întrebat ce
mă impiedică în exercitarea meseriei: nu mă împie-
dică nimic, dar pot spune că lipsa timpului este sin-
gura piedică de a face mai mult.

Cum vă trageţi sufletul la sfârşitul unei zile de
muncă?

casa este locul în care mă pot relaxa, împreu-
nă cu „echipa” mea de viaţă, soţia şi cei doi copii.
după ce termin programul de la clinică, abia aştept
să ajung acasă să petrec puţinul timp rămas alături
de ei. ne ascultăm unul pe altul şi ne bucurăm
împreună că… suntem împreună! credeţi- mă, nu e
puţin. la sfârşitul fiecărei zile, mă uit în sus şi mul-
ţumesc…
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cu un suport mediatic şi o punere în
scenă mai puţin spectaculoase decât la
ediţiile dinainte de 2013 (când a avut o
prezenţă simbolică), festivalul filmu-

lui european din această primăvară a mizat pe refle-
xele cinefile ale unui public deja fidelizat. spectato-
rii care aşteaptau, prin tradiţie, să vadă în luna mai
pelicule produse în europa care îşi găsesc cu greu
locul în cinematografele noastre, au avut anul aces-
ta satisfacţia revenirii manifestării şi surpriza unui
cadou din partea organizatorilor
(în principal institutul cultural
român): acces gratuit la toate
spectacolele. aşadar, a fost pre-
ferată o variantă populară a eve-
nimentului, cu săli pline (la
cinematografele studio şi elvira
Popescu). absenţa unor figuri de
prim plan altădată prezente la
gală (precum roman Polanski,
istvan szabo, jerzy skoli-
movski, jiri Menzel) a fost com-
pensată de varietatea reperto-
riului (cu 40 de titluri) asigurat
de institutele culturale ale unor
ţări europene din Bucureşti. în
fond, poate că un festival mai
accesibil se potriveşte mai bine
cu normalitatea aparteneneţei
româniei la uniunea europea-
nă.

alegerea filmelor după cri-
teriul legitimării valorii lor de
festivalurile internaţionale a
fost şi de data aceasta un crite-
riu şi poate tocmai de aceea
onoarea de a susţine gala a reve-
nit unei producţii greceşeti pre-
miată în 2013 la Veneţia (cu
leul de argint pentru regie),
miss violence. realizată de tânărul cineast alexan-
dros avranas, care a luat parte la proiecţia bucureş-
teană, această dramă de familie care începe cu sinu-
ciderea unei fetiţe de 12 ani pare o tragedie greacă
amplasată pe teritoriul rece al lui Michael haneke.
umbra lui luis Buñuel pluteşte şi ea peste această
poveste despre femei abuzate. revelând cu zgârcenie
detalii despre relaţiile sordide din această familie
dominată de un tată tiranic, filmul vorbeşte despre o
monstruoasă mentalitate patriarhală, dar şi despre
problelmele acute ale unei ţări în criză. supravieţui-
rea tuturor prin prostituarea fetelor şi graţie ajutoa-
relor sociale primite de copiii fără taţi legitimi devin

metafore ale situaţiei de dis-
perare economică prin care
trece acum grecia. o altă
dramă, eterna întoarcere a
lui antonis paraskevas de
elina Psykou, premiat cu
Premiul fiPresci la festi-
valul de la salonic, comple-
tează imaginea acestui cine-
ma grec cu propuneri estetice
interesante.

titlurile alese din pro-
ducţia belgiană recentă con-
firmă interesul cineaştilor
europeni pentru tematica
socială. Germaine de frank
van Mekelen urmăreşte felul
cum o perioadă de greve radi-
cale din anii 70 determină
schimbări într- o familie de
oameni simpli, în timp ce
Copiii din Kinshasa de
Marc- henri Wajnberg alege o
formulă insolită, între
docu- dramă şi musical, pen-
tru a spune povestea unor
copii ai străzii care formeză un
grup de muzică hip- hop. amin-
tind, prin afectuosul portret de
grup al puştilor, de capodopera
neorealistă Sciuscia (1946) de
Vittorio de sica, pelicula bel-
giană are prospeţime şi sin-
ceritate şi descrie frapant
sărăcia în care trăiesc/supra-

vieţuiesc milioane de copii congolezi.
una dintre tendinţele cinematografului italian

recent, aceea de a prelungi tradiţia comediei născu-
te din neorealism, este revelată de a fost fiul de
daniele cipri şi de Casa bântuită de fezan ozpetek.
Primul film combină umorul negru cu descrierea
autentică de mediu pentru a vorbi despre obsesia
evadării familiilor modeste din sărăcie, în timp ce al

doilea foloseşte tropul casei bântuite pentru a spune
povestea unui tânăr care vrea să reuşească în teatru.

devenit celebru graţie mişcării înnoitoare
dogma `95 iniţiată de lars von trier, cinematogra-
ful danez a fost reprezentat de această dată nu de
filme de artă, ci de un documentar despre călătoria
unei trupe rock în rusia (fantomele din piramidă de
andreas koefoed) şi de un thriller politic, lunetistul,
care atestă profesionalismul cineastei annette
k.olesen, remarcată în multe festivaluri cu prece-
dentele sale creaţii În mâinile tale (2004) şi micul
soldat (2009).

din franţa au venit la această ediţie a festiva-
lului filmului european două comedii recente,

ambele semnate de regizori- actori cu reputaţie de
autori: Bruno Podalydès (adio, Berthe ) şi guillaume
gallienne (Băieţii şi Guillaume, la masă). foarte
bine scrise, oferind interpreţilor partituri extrava -
gant- amuzante, cele două producţii confirmă vitali-
tatea cinemaului din franţa, care ştie să combine
succesele de public cu peliculele de artă. aceeaşi
strategie explică şi vitalitatea industriei cinemato-
grafice spaniole, impresie confirmată de Câte o armă
în fiecare mână de cesc gay, o comedie despre spec-
trul ratării unei generaţii, cu o interesantă structu-
ră mozaicată, şi de lungmetrajul de animaţie tadeo
Jones de enrique gato, o palpitantă poveste de aven-
turi în 3d.

românia a fost reprezentată anul acesta, la
capitolul ficţiune, de o coproducţie cu republica Mol-
dova, la limita de jos a cerului, o dramă despre tine-
reţe şi compromis regizată de igor cobileanski după
un scenariu de corneliu Porumboiu. două documen-
tare au completat secţiunea românească: Bucureşti,
unde eşti? de Vlad Petri, o cronică a protestelor din
2012 de la Piaţa universităţii, care a câştigat Pre-
miul Publicului, şi de Cântece pentru un muzeu de
eliza zdru, dedicat unui grup de vârstnici care
încearcă să facă să supravieţuiască o formă de muzi-
că populară a aromânilor. o selecţie de scurtmetraje
semnate adrian sitaru (autorul amuzantului clip al
ediţiei) şi alta de pelicule studenţeşti au oferit semne
de speranţe că cinemaul românesc merge mai depar-
te.

una dintre tendinţele constante ale cinemato-
grafului european, cultul autorului cu o operă tra-
versată de o „reţea organizată de obsesii, teme, moti-
ve” (după definiţia lui gilles jacob), este confirmată
de cele două pelicule portugheze din program, sem-
nate de Manuel de oliveira. excentricităţile unei
blonde (2009) şi Straniul caz al angelicăi (2010) sunt
opere recente din filmografia celui mai vârstnic regi-
zor din lume (a împlinit 105 ani în 2013). de olivei-
ra (cu o filmografie depeste 50 de titluri) este unul
dintre cei mai respectaţi cineaşti europeni şi repre-
zintă o noua idee europeană asupra cinematografu-
lui de autor. există, după criticii italieni Mariapia
comand şi roy Menarini, o tendinţă mai recentă a

publicului de a vedea un film de
autor aşteptând anumite emoţii,
ca în cazul filmului de gen. ei
consideră că există „un gen- au-
tor” care devine aşa ceva „atunci
când sistemul de aşteptări se
confirmă, plăcerea repetiţiei şi
dorinţa de ieşire din normă se
află într- un echilibru reiterat”
(,„il cinema europeo”, gius
laterza& figli, 2011).

semnătura regizorului este
convingătoare în cazul lui de
oliveira care, prin cele două lun-
gmetraje duce mai departe for-
mula alegoriei subtile. ambele
sunt poveşti ale unor iubiri
imposibile. în prima, după ce
obstacolele sociale sunt cu greu
depăşite, tânărul îndrăgostit e
decepţionat de logodnica lui
cleptomană. al doilea film inclu -
de, într- o poveste cu fantome, o
întâmplare cu multiple sensuri:
un fotograf chemat de o familie
nobilă să fotografieze o recent
decedată se îndrăgosteşte de ea
atunci când i se pare că îi zâm-
beşte. Mai mult, în fotografia pe
care el i- o face, frumoasa angeli-

ca deschide ochii şi îi surăde din nou. dincolo de
povestea romantică a iubirii dincolo de moarte,
cineastul meditează asupra imaginii înregistrate,
care poate reda viaţa celor surprinşi pe peliculă. nu
e întâmplător că cineastul cu acest crez a început de
curând să filmeze din nou, în luna aprilie. să sperăm
că noua sa peliculă, Bătrânul din restelo, va fi inclu-
să în programul ediţiei de anul viitor a festivalului
filmului european. r
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Umbra lui Luis Buñuel pluteşte şi ea
peste această poveste despre femei

abuzate. Revelând cu zgârcenie detalii
despre relaţiile sordide din această
familie dominată de un tată tiranic,

filmul vorbeşte despre o monstruoasă
mentalitate patriarhală, dar şi despre

problelmele acute ale unei ţări în
criză.
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cum am subliniat şi în numărul anterior
al revistei, Premiile uniunii cineaştilor
– intrate în tradiţie şi revigorate în ulti-
mele două ediţii – reprezintă, alături de

Premiile gopo (la care m- am referit în respectivul
comentariu), evenimente de vârf ale anului cinemato-
grafic românesc, oglinzi (mai mult sau mai puţin)
fidele ale producţiei autohtone de filme din anul 2013.
gala Premiilor ucin din acest an – care a inclus şi
premiile anuale ale asociaţiei criticilor de film
(a.c.f.) –, desfăşurată în ambianţa plăcută şi familia-
ră a cinematografului bucureştean „studio”, a prile-
juit un spectacol încântător, la care au contribuit, cu
succes, magistralul cor „Madrigal” condus de Voicu
Popescu – care a interpretat, la început, melodia „flă-
cări şi roţi” de corneliu cezar şi a încheiat manifesta-
rea cu o suită de cântece din oaş – şi superba balerină
şi actriţă liliana tudor- iorgulescu, protagonista unui
virtuoz intermezzo coregrafic; aş reţine faptul că
artiş tii invitaţi sunt personaje „de suflet” ale preşe-
dintelui uniunii cineaştilor laurenţiu damian (corul
„Madrigal” este personajul central al filmului său
documentar madrigal în constelaţia uneSCo, iar
liliana iorgulescu a asigurat coregrafia şi interpreta-
rea câtorva alte mici bijuterii cinematografice recente
ale regizorului). laurenţiu damian însuşi, împreună
cu tânăra şi frumoasa actriţă alexandra Velniciuc, au
fost şi gazdele spectaculoasei gale, în cadrul căreia au
fost premiaţi protagoniştii anului cinematografic
2013. juriul prezidat de acad. răzvan theodorescu,
în componenţa căruia au intrat cineaşti din toate
bres lele uniunii, precum Şerban Marinescu, cristian
tudor Popescu, doru Mitran, irina gărdescu, Mihai
Şurubaru, ioana corciova, silvia cusursuz, călin
stănculescu, Ştefan Velniciuc şi cornelia tăutu, a
colaborat – conform mărturisirilor preşedintelui –
armonios, stabilind un palmares echilibrat şi semnifi-
cativ al anului cinematografic românesc. (într- o
paranteză, mi- aş îngădui un racord sentimental
privitor la acest juriu: m- a bucurat mult revenirea
printre noi a actriţei irina gărdescu – o minune a
tinereţii noastre cinematografice –, plecată în ameri-
ca încă din anul 1975, dar care a lăsat în cinemateca
noastră personală amintiri de neşters prin rolurile
interpretate odinioară, ana din la patru paşi de infi-
nit de francisc Munteanu, prinţesa rossana din
mihai viteazul de sergiu nicolaescu sau Mina din
ultima noapte a copilăriei de savel stiopul)…

Marele Premiu şi trofeul ucin au revenit fil-
mului poziţia copilului, regizat de călin Peter netzer
şi produs de ada solomon. suntem îndreptăţiţi, aşa-
dar, să considerăm – coroborând această opţiune a
juriului cu principalele Premii gopo, revenite acelu-
iaşi film – că poziţia copilului reprezintă principalul
câştig artistic al anului cinematografic românesc, fapt
confirmat, de altfel, şi de importantele distincţii inter-
naţionale repurtate pe parcursul anului trecut de
această peliculă reprezentativă a noului cinema
românesc. celelalte două filme nominalizate pentru
Marele Premiu au fost domestic de adrian sitaru şi
rocker de Marian crişan. au fost acordate, în cadrul
galei, alte trei trofee ucin, odată cu Premiile acade-
mice ucin. unul a revenit superbei actriţe luminiţa
gheorghiu, cu două creaţii interpretative de excepţie
în anul cinematografic 2013, acelea din filmele pozi-
ţia copilului de călin Peter netzer şi Sunt o babă
comunistă de stere gulea (actriţa a fost nominaliza-
tă, de altfel la premiul de interpretare, dar juriul a
considerat, pe bună dreptate, că actriţa merită o dis-
tincţie mai importantă), celelalte două mergând către
criticul şi istoricul de film Manuela cernat (cu o pro-
digioasă carieră publicistică şi editorială în domeniul
criticii şi istoriei de film) şi către regizorul dan Piţa

(personalitate proeminentă a cinematogra-
fului românesc de ieri şi de azi, exponent de
frunte al „generaţiei ’70”, cu rol precumpă-
nitor în destinele cinematografiei naţiona-
le). Premiul pentru cea mai bună regie a
fost acordat, ex aequo, regizorilor adrian
sitaru (pentru domestic) şi anca damian
(pentru o vară foarte instabilă), cel de al
treilea nominalizat fiind călin Peter netzer
(dar el a primit Marele Premiu). Premiul
pentru cel mai bun scenariu a revenit lui
adrian sitaru (domestic), la concurenţă cu
călin Peter netzer şi răzvan rădulescu
(poziţia copilului) şi Marian crişan (roc-
ker). tot unora dintre realizatorii filmului
domestic le- au revenit şi Premiul pentru
cea mai bună imagine (operatorul adrian
silişteanu) şi Premiul pentru cea mai bună
scenografie (scenograful cristian nicules-

cu), în timp ce Premiul pentru cele mai bune costume
a revenit scenografei alexandra alma ungureanu
(pentru costumele din rocker). Premiul pentru cea
mai bună interpretare feminină (în condiţiile aminti-
te) a revenit ioanei flora, pentru rolul ei deloc uşor
din filmul lui dan chişu déja vu (nominalizată a fost
şi ana ularu, cu roluri remarcabile în o vară foarte
instabilă de anca damian şi Sunt o babă comunistă
de stere gulea), în timp ce Premiul pentru cel mai
bun rol secundar feminin a fost acordat unei minuna-
te actriţe aflate la ora „apusului de soare”, Valeria
suciu, pentru rolul său ataşant din filmul roxanne de
Vali hotea. Premiul pentru cel mai bun rol masculin
a dobândit numele de „geo Barton” (şi a fost înmânat
de fiica ilustrului actor); din păcate, din punctul meu
de vedere, alegerea juriului a fost mai puţin inspira-
tă, în concurenţa cu adrian titieni (protagonistul din
domestic) şi dan chiorean (protagonistul din rocker),
ambii exemplari în rolurile lor, a fost preferat cri-
stian ioan gutău, interpretul dezechilibrat al unui
personaj sinistru din Killing time de florin Piersic jr.
într- un anume fel reparatoriu a fost Premiul pentru
cel mai bun rol secundar masculin, acordat lui alin
state (care este fiul lui dan chiorean în rocker). Pre-
miul pentru cel mai bun montaj a revenit lui ion ioa-
chim stroe (o vară foarte instabilă), Premiul pentru
cea mai bună coloană sonoră trio- ului alcătuit din
Mihai Bogos, kai tebbel şi olaf Mehl (rocker), iar
Premiul pentru muzică de film, englezului nathan
larson (pentru filmul o vară foarte instabilă). a fost
acordat şi un Premiu pentru film experimental, el a
revenit peliculei Killing time de florin Piersic jr.
Premiul „opera Prima” (pe care- l consider printre
cele mai importante ale „competiţiei”) a revenit, ex
aequo, filmelor love Building de iulia rugină şi Câi-
nele japonez de tudor cristian jurgiu. Premiul pen-
tru film documentar a revenit – pe bună dreptate,
cred – filmului afacerea tănase al regizorului
româno- francez ionuţ teianu, Premiul pentru cel mai
bun scurt metraj de ficţiune a recompensat filmul
Betoniera de liviu săndulescu, Premiul pentru film
de animaţie a fost acordat filmului puterea celor zece
luni de adrian Băluţă (nu pot s- o uit pe regretata
regizoare luminiţa cazacu, care, cu ani în urmă, mi- a
zis, bucuroasă, într- o zi: „căline, am descoperit un
mare talent în filmul de animaţie, îl cheamă adrian
Băluţă şi lucrează filme acasă, în 3d”). a fost acordat
şi un Premiu pentru cea mai bună imagine de film
documentar, el a revenit lui sorin chivulescu pentru
scurt metrajul frescele călătoare. juriul a acordat şi
câteva Premii de excelenţă, ele au revenit publicistei
şi scriitoarei silvia kerim, criticului şi istoricului de
film Bujor t. rîpeanu, producătoarei Victoria Mari-
nescu şi actorului eusebiu Ştefănescu, cu cariere „de
excelenţă” în sfera lor de creaţie. a existat şi un Pre-
miu al Preşedintelui ucin, pe care laurenţiu
damian l- a înmânat autorilor a două importante cărţi
de film: Marilena ilieşiu pentru „Povestea poveştii în
filmul românesc” şi Mircea Bunescu pentru „imagi-
nea – o dimensiune estetică”. de semnalat este şi un
premiu „special”, Premiul comitetului director al
ucin, care a revenit canalului tVr2 pentru iniţiati-
va introducerii unei emisiuni permanente, „duminica
filmului românesc”. Premiul pentru cel mai bun
producător l- a recompensat (într- un mod întrucâtva
paradoxal, din moment ce ada solomon a produs
poziţia copilului!) pe gabriel antal pentru filmul
domnişoara Christina. 

cum spuneam la început, în cadrul galei au fost
înmânate şi Premiile asociaţiei criticilor de film
(a.c.f.). amfitrioana acestei secţiuni a fost criticul de
film dana duma, secretarul a.c.f. Premiul „george

littera” a revenit criticului şi istoricului de film
dominique nasta, profesoară de film la université
libre de Bruxelles, pentru volumul „contemporary
romanian cinema. the history of an unexpected
Miracle”. Premiul „ion cantacuzino” a revenit unui
critic de film foarte tânăr, irina trocan, pentru publi-
cistica sa cinematografică din revistele „film”, „film
Menu” şi „close up”. a fost acordată şi o menţiune
pentru educaţie cinematografică, ea a revenit autori-
lor videovolumului „limbajul imaginii filmice”, Mari-
na roman şi ion Bucheru. Membrii activi ai a.c.f. au
stabilit, prin vot, şi premiile pentru producţia cinema-
tografică românească din 2013: Premiul a.c.f. pen-
tru cel mai bun film a revenit filmului poziţia copilu-
lui de călin Peter netzer, Premiul pentru cel mai bun
regizor a fost acordat lui călin Peter netzer, Premiul
pentru cea mai bună actriţă a recompensat- o pe
luminiţa gheorghiu (pentru rolurile din poziţia copi-
lului şi Sunt o babă comunistă), iar Premiul celui mai
bun actor (care poate fi considerat tot un gest repara-
toriu) a revenit lui Victor rebengiuc, pentru rolul din
Câinele japonez. la propunerea asociaţiei, secretarul
general al fiPresci (federaţia internaţională a Pre-
sei cinematografice), klaus eder, a primit titlul de
membru de onoare al ucin (unde se află într- o com-
panie selectă, alături de jean negulesco, krzysztof
zanussi, Moritz şi erika de hadeln, jiři Menzel, emil
loteanu şi angela gheorghiu) şi trofeul ucin. Pre-
zenţa la Bucureşti a secretarului general fiPresci,
domnul klaus eder, a constituit un „moment de vârf”
al galei ucin.

Pentru că vorbeam, mai înainte, de faptul că
Premiile uniunii cineaştilor (ca şi Premiile gopo)
sunt oglinzi („mai mult sau mai puţin”) fidele ale anu-
lui cinematografic anterior, putem trage şi o concluzie
despre anul cinematografic românesc 2013, văzut
prin prisma Premiilor ucin. „filmul anului”, aşadar,
a fost poziţia copilului de călin Peter netzer (distins
cu Marele Premiu şi cu un Premiu academic pentru
luminiţa gheorghiu), el a fost urmat de domestic, în
regia lui adrian sitaru (cu premii pentru regie, scena-
riu, imagine şi scenografie), de filmul ancăi damian
o vară foarte instabilă (co- premiat pentru regie, cu

premiul pentru montaj şi cu premiul pentru muzică
de film), de filmul rocker al lui Marian crişan, distins
tot cu trei premii ucin (aş face, aici, precizarea că
acest film, deşi a avut 11 nominalizări la Premiile
gopo, nu a obţinut niciun premiu al juriului, ci doar o
distincţie colaterală oferită de Pro tV), printre filmele
laureate cu una- două distincţii numărându- se şi Kil-
ling time de florin Piersic jr. (premiul de interpreta-
re masculină şi premiul pentru film experimental),
déja vu de dan chişu (premiul de interpretare femi-
nină), roxanne de Vali hotea (premiul pentru rol
secundar feminin), love Building de iulia rugină
(„opera Prima”), Câinele japonez de tudor cristian
jurgiu (tot „opera Prima”), domnişoara Christina de
alexandru Maftei (premiul pentru cel mai bun produ-
cător) şi afacerea tănase de ionuţ teianu (premiul
pentru film documentar). Pe lângă faptul amintit că
nu toate opţiunile juriului mi s- au părut foarte inspi-
rate, o singură corecţie aş face la acest „tablou” al
anului cinematografic românesc: din punctul meu de
vedere, printre primele trei- patru filme ale anului
face parte, neîndoios, şi Sunt o babă comunistă de
stere gulea. r

Marele Premiu şi Trofeul UCIN au
revenit filmului Poziţia copilului,
regizat de Călin Peter Netzer şi
produs de Ada Solomon. Suntem

îndreptăţiţi, aşadar, să considerăm –
coroborând această opţiune a juriului
cu principalele Premii Gopo, revenite

aceluiaşi film – că Poziţia copilului
reprezintă principalul câştig artistic
al anului cinematografic românesc,

fapt confirmat, de altfel, şi de
importantele distincţii internaţionale.
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în câmpul virtual al acţiunii sociale, cu
imperativele ei, răsună semnalul grav al
unui eveniment real, a fi cu moartea în
faţă, şi chiar ea trezeşte o sensibilitate vie,

aşa cum simte şi nikolai rostov, fratele nataşei, ofi-
ţer de cavalerie, în toiul luptei: „nikolai rostov se
întoarse şi, ca şi când ar fi căutat ceva anume, înce-
pu să se uite în depărtări, la apa dunării, la cer şi la
soare! ce frumos i se părea cerul! cât de albastru, de
liniştit şi de adânc! cât de puternic şi de solemn
asfinţea soarele! cu ce luciu dezmierdător sclipea
departe dunărea! Şi parcă şi mai frumoşi erau acum
în zare munţii, care albăstreau depărtările, dincolo
de dunăre; frumoasă era mănăstirea, frumoase erau
tainicele văgăuni şi pădurile de pini, cu creştetele
învăluite în negură! ce linişte e- acolo… ce ferici-
re…”. lumea, maculată de obişnuinţe, se dezvăluie
în toată frumuseţea ei atunci când viaţa e la un pas
de moarte. există în această percepţie germenii unei
renaşteri, ai unei sensibilităţi renăscute şi purifica-
te. Pentru andrei Bolkonski, pentru care moartea sa
e privită doar în câmpul virtual, atitudinea e una de
eroism. „dar dacă nu- mi rămâne nimic altceva de
făcut decât să mor? se gândea el. ce să fac? dacă tre-
buie! Mă voi strădui să fac în aşa fel, încât să nu fiu
mai prejos de ceilalţi”. ceea ce pare să caute prinţul
andrei nu e vreun adevăr, ci „toulon”- ul său,
momentul privilegiat ce- l va conduce pe căile gloriei.
„dar unde oare şi cum va fi «toulon»- ul meu?” se
întreabă el, având în minte naraţiunea prezumtivă
care îl conducea spre glorie. Pentru un suflet nobil
cum e cel al lui andrei, gloria nu e căutată din trufie
sau din interes, cum e pentru ofiţerul Berg, care îşi
expune rana, menţionând că, deşi rănit, nu a părăsit
bătălia, ci pentru că ea ar putea da sens existenţei
sale. a- şi urma modelul, pe napoleon, a- şi găsi
„toulon- ul”, e pentru prinţul andrei suprema împli-
nire. „Pe urmă… îşi spuse singur prinţul andrei, eu
nu ştiu ce va fi până la urmă, nu vreau să ştiu şi nici
nu pot şti, dar dacă vreau lucrul acesta, dacă vreau
glorie, dacă vreau să fiu cunoscut de oameni, dacă
vreau să fiu iubit de ei, eu nu sunt vinovat că vreau
asta, că nu vreau decât asta, că numai pentru asta
trăiesc. da! numai pentru asta! nu voi destăinui
nimănui niciodată lucrul acesta, dar, doamne, ce pot
să fac, dacă nu- mi este nimic mai drag pe lume decât
gloria, dragostea mulţimilor. Moartea, rănile, pier-
derea familiei, nimic nu mi se pare prea înspăimân-
tător, şi oricât de scumpi şi de dragi mi- ar fi mulţi
oameni… oricât de groaznic şi de nefiresc s- ar părea,
pe toţi i- aş da pe loc pentru o clipă de glorie, de tri-
umf asupra oamenilor, de dragoste faţă de mine a
celor mulţi, pe care nu- i cunosc şi nici nu- i voi
cunoaşte vreodată”. gloria, acea clipă supremă în
care inimile oamenilor se întorc spre o persoană, e
pentru andrei Bolkonski suprema împlinire la care
poate spera. Şi, chiar a doua zi, în bătălia de la aus-
terlitz, îi e dat să o atingă. ridicând drapelul căzut
al unui batalion ce se retrăgea în dezordine sub ploa-
ia de gloanţe ale francezilor, andrei Bolkonski însu-
fleţeşte soldaţii, care îl urmează înflăcăraţi. rănit în
cele din urmă, prinţul cade, şi în acel moment de glo-
rie, de împlinire mult visată, descoperă cerul:
„deasupra lui nu mai era acum nimic altceva decât
cerul, înaltul cerului, înnourat şi totuşi nesfârşit de
adânc, mişcându- şi domol pe boltă norii suri… «ce
linişte, ce pace solemnă, cu totul altfel decât atunci
când mă sileam să fug, gândi prinţul andrei, altfel
decât atunci când alergam cu toţii, strigam şi lup-
tam; altfel decât atunci când franţuzul şi tunarul îşi
smulgeau unul altuia, cu furie şi cu spaimă, ver-
geaua din mână, cu totul altfel lunecă acum, pe înal-
tul nemărginit al cerului, nourii. cum de n- am văzut
eu până acum înaltul acesta al cerului? cât sunt de
fericit că l- am putut cunoaşte în sfârşit! da! totul
nu- i decât zădărnicie, totul nu- i decât iluzie, afară de
cerul acesta fără margini. nimic nu există, nu există
nimic în afară de tăcere şi de linişte. slavă domnu-
lui că este aşa!»”. căderea sa e totodată spulberarea
bruscă a registrului virtual în care trăia, şi realita-
tea, indiferenţa maiestoasă a cerului, liniştea lui, i
se deschid în faţă. Mintea sa, prinsă cum fusese în
obsesia ţelurilor naraţiunii prezumtive, face un salt
de nivel descoperind „logica” cerului, netulburata sa
indiferenţă şi linişte peste încrâncenarea umană. în
buddhismul zen aceasta prefacere bruscă, pe fondul
unei căutări spirituale, poartă numele de satori şi
implică iluminarea. experienţa revelatoare e un
adevărat salt cuantic de conştiinţă, prin care siste-
mul de referinţă axat pe valorile personale, istorice

şi general umane se lasă înlocuit cu unul mistic, al
tăcerii pătrunse de real. „Prinţul andrei înţelese că
de el era vorba şi că cel care vorbea era napoleon.
auzise cum îl numiseră «sire» pe cel care rostise
aceste cuvinte. dar cuvintele îi ajunseră la ureche
doar ca un bâzâit de muscă. nu numai că înţelesul
cuvintelor nu- l interesase, dar nici măcar nu le
dăduse vreo atenţie şi chiar le şi uitase în aceeaşi
clipă. capul îi ardea; simţea că i se scurge tot sânge-
le şi vedea deasupra lui, depărtat, cerul înalt şi veş-
nic. Ştia că lângă el era napoleon, eroul său, dar în
comparaţie cu ceea ce se petrecea atunci între sufle-
tul lui şi înaltul nesfârşit al acestui cer pe care aler-
gau nourii, napoleon i se părea prea mic şi neînsem-
nat”. saltul din zona verbală, din registrul virtual în
cel real, se face sub percepţia cerului ca atare, acest
cer, iar nu unul simbolic. tolstoi ne pune în faţa unei
revelaţii „primitive”, deşi termenul de „primitiv” ar
trebui considerat mai degrabă în sensul său de „fun-
damental”, nu de „străvechi” sau „rudimentar”.
revelaţia cerului e, totodată, revelaţie a vieţii, „viaţa
care i se părea atât de minunată, acum, când o înţe-
legea atât de altfel”. acest „altfel” semnifică însăşi

mutaţia care a avut loc în mintea prinţului andrei
care, rănit, atins în corporalitatea sa ignorată de om
pătruns doar de aşteptările sale narative, coboară în
ea, se identifică cu aceasta, descoperind minunea
vieţii. e vorba de o corporalitate nu doar biologică, ci
de una ontologică, spiritualizată de întâlnirea fiinţei
şi neantului, întâlnire trăită absolut direct. acţiuni-
le lui napoleon, măreţia acestuia, eroul pe care voia
să- l imite, toate i se par meschine, conduse de o vani-
tate măruntă. „de altfel, vedea în toate atâta nimic-
nicie şi deşertăciune acum când le compara cu seve-
ra şi măreaţa sferă a gândurilor pe care i le stârnise
secătuirea puterilor datorită pierderii de sânge,
suferinţei şi aşteptării morţii apropiate”. situaţia- li-
mită devine vehiculul unei înţelegeri peste înţelege-
rea obişnuită, în care cuvintele nu mai pot semnifica
noţional şi pragmatic, dar, devenind meditativ- poeti-
ce, ating un tărâm supraraţional. „ce bine ar fi să
ştim unde să ne căutăm ajutor în viaţa aceasta, şi la
ce să ne aşteptăm, trecând pragul ei, acolo, dincolo
de mormânt. cât de liniştit şi de fericit aş fi eu
dac- aş putea spune acum: doamne, miluieşte- mă!…
dar cui, cui să- i spun asta? oare puterea aceea nede-
finită, necuprinsă de mintea noastră, căreia nu
numai că nu- i pot adresa rugăciuni, dar pe care nici
măcar nu o pot exprima prin cuvinte, acel mare tot
sau nimic, îşi spunea el singur sieşi, oare acesta să
fie dumnezeu din talismanul pe care mi l- a atârnat
la gât prinţesa Maria? nimic, nimic nu e sigur, afară
de nimicnicia tuturor lucrurilor pe care le pot
cuprinde cu mintea şi de măreţia tuturor celor pe
care nu le cuprind, dar care sunt singurele de mare
însemnătate!”. sacrul resimţit prin experienţa pură
este pus în cumpănă cu cel încapsulat în medalionul
primit de la sora sa şi care ar fi avut puterea –
magică, desigur – de a- l feri de rele. ca într- un con-
cert, această întrebare anunţă încercarea pe care o
va trăi Pierre Bezuhov.

experienţa spirituală a lui andrei Bolkonski o
anticipează pe cea a lui Pierre, mai tânărul său prie-
ten, aflat la început de viaţă. călcându- şi
promisiunea de a nu- l mai vizita pe kuraghin, Pierre

este implicat într- un scandal cauzat de ceata de
petrecăreţi şi e obligat să plece la Moscova. cu totul
nepăsător faţă de interesele sale materiale în
momentul în care tatăl său natural e pe patul mor-
ţii, Pierre e cu totul neştiutor de intrigile legate de
moştenirea contelui Bezuhov. fără să se străduiască
în vreun fel, Pierre rămâne singurul moştenitor,
fiind apoi de- o generozitate, vecină cu inconştienţa,
faţă de rudele sale. Preocupat de marea naraţiune ce
se desfăşura sub ochii săi, e vorba de eliberarea
popoarelor şi de rolul lui napoleon în politica euro-
peană, Pierre Bezuhov e cu totul rupt de interesele
sale imediate. devenit o partidă strălucită, el e cul-
tivat cu deosebită amabilitate de societatea moscovi-
tă şi mai apoi de cea petersburgheză şi e împins pe
calea căsătoriei cu frumoasa hélène de tatăl aceste-
ia, prinţul Vasili. deşi atras de frumuseţea bine
expusă a hélènei, Pierre nu simte nimic sufleteşte
faţă de ea şi se simte împins pe o cale străină aspi-
raţiilor sale. „o lună şi jumătate de la serata annei
Pavlovna şi de la noaptea frământată de nesomn ce- i
urmase, în care hotărâse că însurătoarea cu hélène
ar fi o nenorocire şi că trebuie să se ferească de acest
lucru şi să plece, Pierre, cu toată hotărârea lui, încă
nu se mutase de la prinţul Vasili; simţea cu groază
că pe zi ce trecea se lega tot mai mult de ea în ochii
lumii şi că n- o mai putea cu niciun chip privi ca
altădată, simţea că nu s- ar mai putea nici despărţi
de ea şi că, deşi era îngrozitor, trebuia să- şi lege
soarta de a ei”. aflat într- o ezitare continuă, Pierre e
în cele din urmă aproape forţat să ceară mâna
hélènei şi, el însuşi nedumerit, îşi va spune: „toate
acestea aşa trebuiau să se întâmple şi nu altfel, se
gândi Pierre – de aceea n- am la ce să mă întreb
dacă- i bine ce s- a întâmplat sau e rău. e bine, pen-
tru că acum lucrurile sunt clare şi s- a isprăvit cu
îndoiala aceea chinuitoare”. Ba chiar se consolează:
„acum e prea târziu; totul s- a sfârşit, de altfel, eu o
iubesc”. în basme s- ar fi spus „Şi trăiră fericiţi până
la adânci bătrâneţi”, dar de fapt abia acum începe
zbuciumul şi nefericirea. deşi nu o iubea, Pierre este
pus în situaţia de bărbat gelos, nu pentru că ar fi fost
„doborât de durere”, cum se bârfea prin saloane, ci
din cauza nemerniciei ofiţerului dolohov, fost amic
de chefuri, pe care- l primise în casa sa şi care, diabo-
lic, îi curta, cu succes de altfel, soţia. sfidat pe faţă
la o masă oficială dată în cinstea generalului Bagra-
tion, cel ce se distinsese în timpul luptelor cu arma-
ta franceză, Pierre Bezuhov îl provoacă la duel pe
dolohov, conştient însă că o ura pe hélène. cu totul
neştiutor în ale luptei, Pierre îl răneşte grav spre
dolohov, dar această victorie îl cutremură şi e gata
să se lase împuşcat de la câţiva paşi de adversarul
rănit. „cu un zâmbet blând, de milă şi părere de rău,
Pierre, scoţându- şi pieptul lat înainte, cu picioarele
răşchirate şi braţele deschise larg şi fără nicio pute-
re, aştepta drept în faţa lui dolohov şi se uita trist la
el”. e aproape o sinucidere şi asta pentru că Pierre
se consideră vinovat, nu atât pentru situaţia din acel
moment, ci pentru marea greşeală de- a fi păşit pe un
drum străin fiinţei sale. „«eşti vinovat – îşi va spune
el – că te- ai însurat cu ea, fără s- o iubeşti, fiindcă
te- ai lăsat înşelat şi pe tine şi pe ea!» Şi îi apăru vie
în minte seara aceea când, după masa de la prinţul
Vasili, îi spusese cuvintele ce i se dezlipiseră atât de
greu de pe limbă: «Je vous aime».«de aici veneau
toate, din cuvintele astea s- au tras toate! simţeam
eu, da, de atunci am simţit, gândea el, am simţit că
nu era bine, că nu aveam dreptul la asta. Şi acum
iată că se adevereşte!»”(35). Pierre descoperise că
frumuseţea impunătoare a hélènei, „mulţumirea
asta de sine şi lipsa oricărei pasiuni şi a oricărei
dorinţi”(36), ascundeau faptul că era o desfrânată.
desfrânarea era însă semnul unei senzualităţi goale,
al unui corp ce trăieşte doar carnal. hélène e la polul
opus personajelor decorporalizate cum sunt andrei
Bolkonski şi Pierre Bezuhov, personaje încărcate de
o spiritualizare narativă, livrescă. cinismul hélènei,
care acceptă despărţirea cu condiţia de a i se asigu-
ra întreţinerea, îi va produce lui Pierre un acces de
furie teribilă, nu, desigur, din cauza banilor, de care
nu se preocupa, ci pentru că descoperă în ea femeia
materiei, femeia unui total gol lăuntric, ce trăieşte
doar epidermic. r

Marius Iosif
A fi cu moartea în faţă
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n Literatura străină



născută dintr- o teză de doctorat
susţinută cu brio la universitatea
„al.i.cuza” iaşi de tânăra rusistă
ieşeană, lucrarea ceciliei Mati-

ciuc îşi propune – dificil demers şi, la noi, nerea-
lizat până acum la asemenea dimensiuni şi cu
atâta acuitate! – să reliefeze dimensiunea scriito-
ricească a lui soljeniţîn, precum şi valoarea este-
tică şi latura ficţională nu numai a scrierilor lui
raportabile la forme literare tradiţionale, dar şi a
arhipelagului Gulag care nu poate fi înscris în
nici o structură formală literară cunoscută.
Printr- un exerciţiu teoretic de mare fineţe şi apli-
caţie, autoarea cărţii aduce limpeziri în problema
literaturii- document, ca „document artistic”, ur -
mărind înscrierea acesteia în tabloul general al
formelor şi speciilor literare. intenţiile respecti-
ve, dar şi natura însăşi a creaţiei lui soljeniţîn, o
obligă pe cecilia Maticiuc la analize textuale
detaliate şi la excursuri teoretice şi terminologi-
ce destul de întinse, împrejurare ce imprimă căr-
ţii ei un accentuat caracter tehnic şi de studiu ce
aminteşte de cartea lui g. lucacs, Soljenitsyne,
apărută la Paris şi la Berlin în 1970, înainte ca
scriitorul rus să fie expulzat din urss. tot atât
de complet şi de riguros ca ţinută comparativ cu
cartea lui lucacs, studiul ceciliei Maticiuc se
detaşează, însă, de aceasta (care datorează mult
criticii marxiste, precum şi ideii că scrierile lui
soljeniţîn sunt o continuare a momentului de
vârf al realismului socialist în literatura rusă)
prin lectura strict poetică şi complet anti- realism
socialist a operei soljeniţiene, prin rigoarea cu
care stăpâneşte problematica artei narative şi o
aplică operelor scriitorului rus, precum şi prin
accentul pe care- l pune pe sensul spiritual al
acestora. 

toate aceste deosebiri, care sunt, de fapt,
veritabile contribuţii critice, pot fi întrezărite în
structura cărţii. aceasta consacră un capitol
întins problemei realitate şi ficţiune în opera lite-
rară înainte de a aborda analitic proza lui solje-
niţîn cu aspecte ale artei narative, neuitând să
întreprindă şi un examen atent şi nuanţat al rea-
lităţilor care se instituie în referent pentru proza
respectivă şi care, ca material „real”, pot da
seama de deformările ficţionale pe care le supor-
tă respectivul material chiar în ceea ce se
numeşte literatura- document. 

Punctul de plecare în preliminariile teoreti-
ce, care plasează discuţia în planul problemei
epistemologice fundamentale a relaţiei dintre
artă şi realitate, cum era şi firesc pentru autorul
abordat, este mimesisul aristotelian. acestui con-
cept, confruntat şi asociat cu concepte poetice de
cea mai recentă extracţie, i se nuanţează şi i se
adâncesc sensurile chiar pe baza textului sursă,
stabilindu- se că mimesisul ca imitaţie în absolut
este o imposibilitate. dat fiind că primul său teo-
retician a considerat mimesisul cunoaştere ca
reelaborare a datelor realului întru revelarea
sensului gândit şi exprimat de subiectivitatea
care apelează la acest real, cecilia Maticiuc
insistă pe acel „cum” al relaţiei artă- realitate
care înregistrează moduri diferite de realizare,
tocmai pentru că, aşa cum pe bună dreptate
subliniază autoarea în spiritul teoriei bahtiniene,
aceasta operează cu realităţi valorice, iar nu cu
realităţi brute. un „cum” la care, în mod esenţial,
participă şi receptarea- cititorul, termen al ecua-
ţiei foarte important pentru literatura- document,
teoretizată şi analizată ca literatură de frontieră.

nefiind de acord cu echivalenţa dintre
factual şi non- literar, precum şi cu aceea dintre
ficţional şi literar, cecilia Maticiciuc se întreabă,
pe bună dreptate, dacă putem considera ca defi-
nitivă convingerea multor comentatori ai scriito-
rului rus cum că nu pot fi socotite literare scrie-
rile lui care nu sunt marcate generic. întrebarea
şi răspunsul la această întrebare pe care îl pro-
pune cartea de faţă se bizuie pe convingerea că
literaritatea este o realitate dinamică, marcată
de permanenta întâlnire între scriitori şi recep-
tori, de distanţa în timp, precum şi de
posibilitatea re- cunoaşterii de către cititor a refe-
rentului real. această poziţie a autoarei este sus-
ţinută chiar de situaţia literaturii, şi nu numai a
literaturii ruse, din a doua jumătate a secolului
xx şi de la începutul secolului xxi, care cere, tot
mai insistent, revenirea cuvântului la adevărul
profund al vieţii şi al lumii, adevăr viciat şi chiar
negat de atâtea experienţe istorice. sunt expe-
rienţe care, se pare, ca niciodată, ţin să se ascun-

dă de ochiul critic, evaluator al omului şi pentru
care victimele lor – oameni şi ele – ţin să depună
mărturie dintr- un impuls mărturisitor, izvorât
din presiunea constantă a adevărului. acesta se
cere scos la lumină pentru a se contrapune, de
exemplu, unui paragraf din codul Penal, redac-
tat de lenin imediat după revoluţie „tribunalul
nu trebuie să elimine teroarea: a promite acest
lucru ar fi o autoamăgire sau o amăgire; ea tre-
buie argumentată şi legiferată în principiu, clar,
firesc şi fără înflorituri” sau cererii unui scriitor,
laureat şi el al Premiului nobel în 1965 (l- am

numit pe M. Şolohov), ca soljeniţîn „să nu mai fie
lăsat să se apropie de vreo unealtă de scris”. 

considerând că „situaţia de enunţare (…)
precum şi convenţiile culturale mediază ficţiona-
litatea şi factualitatea”, autoarea cărţii va avan-
sa o constatare de notabilă semnificaţie teoretică
şi metodologică: „ficţiunea nu mai este o proble-
mă de verosimilitate, ci de modalităţi de naraţiu-
ne, de dinamică textuală, dar şi modul în care
textul este receptat”. această constatare, alături
de întrebarea lui soljeniţîn din discursul nobel
„cine ar îndrăzni să spună că a putut stabili
limitele artei şi că i- a întrevăzut toate faţetele?”
va deveni un reper constant atât pentru structu-
rarea părţii analitice a lucrării – un exerciţiu
convingător de înţelegere şi de interpretare – cât
şi pentru căutarea suprasensului operelor anali-
zate în triada „adevăr, bine, frumuseţe”, nu o
dată invocată de autorul lor. în contextul seman-
tic al respectivei triade, spaţiul recluziunii, cu
sau fără ziduri şi sârmă ghimpată, „reconstituit”
de soljeniţîn devine spaţiu al „încercării”, o lume
în care, în funcţie de relaţia omului cu suferinţa,
se poate produce o renaştere spirituală sau poate
interveni trista şi tragica realitate a degenerării
umane cu multiplele ei chipuri. invocând această
ultimă realitate, asemenea lui steinhart sau a
altor mărturisitori despre lumea carcerală din
literatura lumii, scriitorul rus nu oboseşte să
repete că, oricât de absurd ar părea, în lumea
recluziunii, că fericirea este posibilă. sub semnul
acestui adevăr, probat nu numai de opera lui sol-
jeniţin, dar şi de propria lui viaţă, cartea ceciliei
Maticiuc a ales să descifreze sensul particular al
schiţelor, povestirilor, romanelor, precum şi al
„studiului artistic”, cum îşi subintitulează auto-
rul scrierea arhipelagul Gulag, mergând dinspre
operă spre autor, pentru a se reîntoarce la operă,
conferind demersului său analitic o deschidere
spre „exemplaritate”, ce elimină din capul locului
închiderea asupra autorului şi asupra biografis-
mului. această deschidere este susţinută de opri-
rea comentariului cărţii asupra câtorva aspecte
narative din proza lui soljeniţîn care- i permit să
releve artisticitatea acesteia, precum şi modul în
care scriitorul rus a adus înnoiri formelor şi gra-
maticii lor narative.

cum era de aşteptat, discuţia pleacă de la
procedeele narative şi formele pe care însuşi
autorul lor le- a comentat cu diferite ocazii (în
special, în interviul pe care l- a dat în 1967 scrii-
torului slovac Pavel lichko sau în volumul
viţelul şi stejarul) şi pe care le- a transformat,
obţinând o formă originală de roman, de povesti-
re sau de schiţă, dar şi o variantă modernă a epo-
peii în arhipelagul Gulag şi în roata roşie. în
acest sens, lui soljeniţîn i se pare cel mai intere-
sant „romanul polifonic, perfect delimitat în timp
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Există o necesitate în stil a legăturilor unei 
naturi ascunse, de la Dante

o lumină făcu să apară peste întunericul din est
un capital exorbitant.
cuvinte proaspete şi dense,
atente la muşchiul prisosului lor, îi deveniseră fidele.
rămăşiţe ale beznei sociale se puteau citi pe fiecare chip fericit.
era clasa muncitoare.
cei bogaţi aveau lumina opacă a occidentului,
Părul le creştea abundent,
fără adevăr.
Păstrau intact adevărul în ei.
doar producţie, concedii, existenţă roz 
peste un mecanim complicat social,
abundenţă pe dinafară –
Materia unei noi existenţe îi aştepta pe toţi.
fusese o răzbunare a materiei de la începutul veacului,
nu un surplus de viaţă pentru o aventură,
nu.
nimic nu i se arătă ochiului răbdător.
apoi ochiul se întristă şi adormi,
înăuntru,
limba se prefăcu într-un adăpost pentru slăbiciuni şi spaime. 
limba, de fapt,  
se schimba odată cu schimbarea oamenilor vii.
există o necesitate în stil a legăturilor naturii ascunse,
de la dante.

M-am obişnuit aşa să trădez

Şi de ce îmi vorbeşte atât de adevărat cel mai neînsemnat lucru,
când trădez din nou?
Vrea să-mi ia minţile chiar acum?
azi dimineaţă când m-am trezit l-am auzit din nou.
eşti viu? Pauză. eşti viu?
sau te prefaci?
nu se mişca din locul lui strâmt.
nu creştea în formele puternice cum mi-l 
închipui când sunt foarte slab,

predispus la îndoieli.
fu liniştit el mai întâi.
linişte şi pace, am repetat eu înainte de-a adormi.
linişte şi pace, a repetat el rugăciunea 
de o mie de ori în aceeaşi zi.
am să-ţi iau minţile, îmi spunea tot mai încet.
aştept să se micşoreze neliniştea în somn şi 
când cuvintele se vor aşterne tăcute în cap,
Voi uita de rugăciune.
Peste faţă voi avea undelemn.
am untdelemnul somnului şi al oboselii, 
amestecat cu sudoare.
este untdelemnul pe care îl las să se scurgă 
peste tronul urât al cărnii.
Prin deschizătura trupului am un ochi,
care îmi dă voie să descopăr clipele de negrăită  
frumuseţe când rămân fidel cuiva.
Pândesc. atât.
clipele false din viaţă care au trecut şi care-mi 
vor schimba fără vrere viaţa în continuare,
nu.
căci trupul nu-şi uită castitatea şi reface cu toată 
încrederea ceea ce-mi închipui a fi cel mai pur. 
atunci a venit din nou. 
îl simt cum se roagă în urechea stângă,
căci se gândeşte cum să devină puternic în absenţa mea.
în zona dreapta mă plictisesc.
trădez când sunt prea lucid acolo.
dacă se va întâmpla asta,
el va vorbi limpede ca atunci când vreau 
să aflu cum înfloresc lucrurile mele preţioase, 
despre cum îmi pătrunde grija 
femeii mele în toate organele vitale,
cum mi le înveleşte cu iubire.
iubita mea vede grijulie cum toate plăcerile 
străine mă întremează,
cum îmi făgăduiesc o realitate nouă.
sâmburii profeţiei îmi încolţesc  
în materia de foc a trădării atunci.
M-am obişnuit aşa să trădez.

livia Cotorcea
Alexandr Soljeniţîn 
şi instrumentele poeticii

n Poeme

CONSTANTIN IFTIMe
n Literatura străină

„Universul are atâtea centre câte
fiinţe trăiesc în el. Fiecare dintre
noi este centrul universului”, va

scrie el în Arhipelagul Gulag.
Convingerii respective i se

adaugă lămuritor opinia
scriitorului cu privire la
polifonism şi la personaj:
„Fiecare personaj devine

principal de fiecare dată când
acţiunea îl priveşte (…). Dar nu

trebuie să te laşi prea mult
antrenat de imaginaţie”.



şi spaţiu. fără erou principal”. cu alte cuvinte, el optea-
ză pentru forma de „roman liber”, impus în literatura
rusă de primul ei scriitor clasic, a.s. Puşkin, şi dezvoltat
atât de ingenios de romanul lermontovian şi dostoiev-
skian. 

interesul lui soljeniţîn pentru forma respectivă nu
porneşte din raţiuni strict literare. Mai curând, acesta
răspunde viziunii lui asupra omului în care individuali-
tatea umană dobândeşte o semnificaţie aproape sacră.
„universul are atâtea centre câte fiinţe trăiesc în el. fie-
care dintre noi este centrul universului”, va scrie el în
arhipelagul Gulag. convingerii respective i se adaugă
lămuritor opinia scriitorului cu privire la polifonism şi la
personaj: „fiecare personaj devine principal de fiecare
dată când acţiunea îl priveşte (…). dar nu trebuie să te
laşi prea mult antrenat de imaginaţie”. o concepţie ce va
duce polifonismul la limită, provocând dezintegrarea for-
mei romaneşti tradiţionale şi adoptarea unei sintaxe a
textului ale cărei libertăţi şi practici puzzle şi tautologi-
ce rezonează cu libertăţile naraţiunii postmoderniştilor.
la soljeniţîn, polifonismul se configurează ca prezenţă a
mai multor voci din realitatea reconstituită, voci ce au a
mărturisi acelaşi adevăr despre lumea în care autorul
însuşi a trăit. Punerea la lucru a acestor voci este expre-
sia respectului absolut pe care autorul o are pentru con-
fraţii săi întru infern, alături de care el se încumetă cu
umilinţă a mărturisi ca egal, apelând la discursul omnis-
cient doar din raţiuni tehnice. un aspect pe care cartea
îl evidenţiază cu deosebire în capitolul intitulat bahti-
nian Zona discursivă a personajului.

abordarea zonei discursive a personajului a fost
pregătită, într- un fel sau altul, de capitolele anterioare
prin câteva consideraţii cu privire la combinaţiile specta-
culoase în jocul percepţiilor, la tipurile de naratori şi per-
sonaje, prin referinţele la dominanta „explicativă” şi
„evaluativă” din discursul personajului, în ipostaza lui
de actant, narator şi chiar autor. această abordare, rea-
lizată cu instrumentele poeticii şi ale stilisticii vorbirii,
atestă interesul deosebit pe care l- a manifestat prozato-
rul rus pentru lexicografie, în general, în particular, pen-
tru particularităţile limbajului pe care îl foloseau locui-
torii gulagului – zekii.

fără a se opri în mod special asupra lexicului spe-
cific arhipelagului, analizat anterior de destui comenta-
tori ai lui soljeniţîn, cecilia Maticiuc este interesată în
ce măsură acesta poate spune ceva despre modul cum se
construieşte discursul personajului la nivel tematico- mo-
tivaţioal, la nivel stilistic, sintactic şi intonaţional. cu
alte cuvinte, în locul inventarierii lexicale, autoarea căr-
ţii a ales să investigheze ceea ce Bahtin numeşte „vocea”,
căreia îi relevă specificul de emisie, conţinutul ideatic şi
afectiv, dar şi strategia de a se raporta la alte voci şi de
a se articula cu acestea într- un dialog deschis sau
ascuns, textual, extratextual şi supratextual. o reuşită
certă a autoarei este identificarea, pe baza manifestări-
lor vocii, a ideologemelor pe care aceasta le emite şi le
construieşte, contribuind la logica compoziţională a tex-
tului, concurând şi uneori depăşind întru aceasta chiar
rolul discursului narativ auctorial. este ceea ce a urmă-
rit în mod constant soljeniţîn care a devenit scriitor pen-
tru că a vrut să mărturisească, împreună cu alţii, un
adevăr ascuns ce se cerea spus pe mai multe voci. 

că autorul arhipelagului Gulag a reuşit să confere
acestei mărturii forţa şi expresia discursului poetic este
dovada unui talent pe care l- a purtat cu demnitate şi
modestie şi pe care l- a exersat cu teama că realităţile
despre care vrea să vorbească, laolaltă cu toate persona-
jele sale, pot fi considerate cândva o ficţiune.

departe de degajarea cu care mare parte din criti-
ca noastră avansează afirmaţii şi judecăţi al căror sens
se presupune a fi de la sine înţeles, cecilia Maticiuc îşi
demonstrează observaţiile şi punctările teoretice şi ana-
litice în fraze pe cât de riguroase, de argumentate şi de
exacte, tot pe atât de sclipitoare în simplitatea şi în apli-
caţia lor la obiect. e o caracteristică ce ni se impune pe
tot parcursul lucrării, dar ea ni se pare cu atât mai evi-
dentă atunci când citim comentariile pe marginea formei
scurte sau a romanului, 

învestigând mişcarea dinspre spaţiul exterior spre
spaţiul interior al povestirii sau al romanului, nuanţând
distanţele dintre cele două spaţii ca tot atâtea moduri de
a ficţionaliza, autoarea pune la lucru o notabilă „ştiinţă”
de a citi textul, precum şi o veritabilă supleţe şi fineţe
interpretativă, toate nu mai puţin importante decât
buna cunoaştere şi mânuire a instrumentelor poeticii
narative şi a bibliografiei critice, consultate în cel puţin
trei limbi străine. referitor la ultimul aspect, se cuvine a
observa că, în noianul de lucrări ce folosesc „ilicit” surse-
le critice, cartea ceciliei Maticiuc se remarcă printr- o
absolută onestitate a trimiterilor la o bibliografie critică
deloc neglijabilă, precum şi prin clara ei situare faţă de
respectiva bibliografie. 

spiritul de analiză şi de sinteză al autoarei îşi dă
întreaga lui măsură în abordarea unor probleme ca:
narator şi perspective narative, Personajul între model
real şi construcţie imaginară, de la narator- personaj la
personaj- narator. jocul percepţiilor sau Personajul auto-
biografic, Personajul istoric, Personajul şi modelul cris-
tic.

de tot interesul sunt şi consideraţiile privitoare la
timp- spaţiul narativ soljeniţian, nu numai pentru valoa-
rea lor în sine, dar şi prin promisiunile pe care le rezer-
vă pentru momentul când cecilia Maticiuc se va decide
să revină, într- o altă carte, la acest autor şi la imensa lui
epopee roata roşie, pe care, dintr- un scrupul uşor de
înţeles pentru cineva care debutează – deşi excelent! – în
critica literară, a lăsat- o (dar nu de tot!) în afara discu-
ţiei purtate în cartea de faţă. r
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avea o privire expertă pentru tot ce i se
părea a fi învăluit într- o „aura mysti-
ca”: „amintiţi Sonetele către orfeu:
acestea ar putea să li se înfăţişeze citi-

torului, din când în când, oarecum lipsite de scrupu-
le. ele sunt poate cel mai tainic lucru, în potopirea şi
în impunerea lor – mie, dictatul cel mai enigmatic, pe
care l- am suportat şi prestat vreodată; întreaga
primă parte a fost aşternută pe nerăsuflate într- o
unică spunere, între 2 şi 5 februarie 1922, fără a mă
îndoi ori a schimba un cuvânt măcar. (…) cum să
nu- ţi sporească smerenia şi gratitudinea, în faţa unor
astfel de experienţe întru propria existenţă?”1.

Mereu reluata experienţă a trecătoarelor, a
petrecerii a tot şi a toate, se mistuie în atitudinea lui
rilke, o atitudine conştientă dureros de acestea,
încercând în acelaşi timp să le domine. Şi aceasta
printr- o asumare, printr- o întâmpinare şi o dăruire
în miezul acestor prefaceri, înălţându- le prin genui-
tatea trăirii şi prefigurând astfel frumuseţea. Prin
intruziunea sensibilă în mijlocul prefacerii/ trecăto-
rului, inima descoperă înlăuntrul ei desfăşurarea
aceleiaşi prefaceri, învăluite într- o taină fisurată de
un luciu al făgăduinţei.

„Îndurarea şi mântuirea nu pot să fie… tocmai
de aceea există”, spune kierkegaard în revelaţia
maximă a experienţei sale. Predominarea tot mai
acută a „hybrisului” în lumea modernă duce la cata-
logare şi nu la asumare, la evaluare şi nu la deschi-
dere – o reducere la calapodul propriu şi nu accepta-
rea de a depăşi propriile limite printr- o lină călăuzi-
re: „unde mai rămâne un obscur, acolo acesta e de o
modalitate care nu cere explicitare, ci supunere”.2 o
taină adevărată se- mpotriveşte deci oricărei explici-
tări. ea nu cunoaşte în esenţa ei categoria de raţio-
nal, prin care se încearcă „dezlegarea” ei. însă e parte
a realităţii. existenţa ei este dovedită tocmai de limi-
tarea noastră: faptul că nu o percepem nu înseamnă
că ea nu există; pentru fiinţele mai bine înzestrate în
acest sens, ceea ce pentru mulţi e o taină mistifica-
toare este un lucru de la sine înţeles: „Însuşirile
preluate de la dumnezeu, de- ne- rostitul, cad înapoi
în creaţie, în iubire şi moarte…”3

transpare aici trăsătura magică a fiinţei lui
rilke, cel care aspira mereu spre limite, a celui care
se rotea în jurul lui dumnezeu. descoperirea interde-
pendenţei absolute între iubire, frică, agresiune, gol,
duce la transgresarea ego- ului. rilke descoperă că
scopul acestui ego este de- a proteja omul de singură-
tate. acest ego cuprinde critică, tânguiri, temeri, vul-
nerabilităţi, atitudini defensive şi un de neostoit
reproş. conştiinţa acestui fenomen conduce la extre-
mele unei polarităţi: apropiere şi refugiu, alternând
neîntrerupt şi brusc. instituirea ego- ului se datorea-
ză însă şi experienţei îndelungi a izolării/ însingură-
rii voite. Poetul era un spirit mult prea adânc şi sen-
sibil spre a nu realiza aceste contradicţii ce- l prăbu-
şeau în durere şi frământări sublimate în operă de
artă. 

această sublimare însă constituie şi atitudinea
admirabilă a lui rilke, care nu se refugiază, nu refu-
lează trecutul, ci îl întâmpină, îl asumă, atingând
praguri existenţiale metamorfozate în poezie, nemai-
visate până la el. atitudinea pare paradoxală, însă
este adânc umană. erau stări pe care rilke le deplân-
gea în corespondenţa şi opera sa, însă pe care şi le şi
dorea, spre a- şi duce la liziere experienţele. forţa sa
sporeşte cu vremea prin realizarea faptului că sufe-
rinţa este o şcoală pe care o frecventezi zilnic, însă nu
fără întreruperi de cumpănire, graţie legăturii intime
cu lăuntrul. treptat acest ego se va sublima înspre
sfârşitul vieţii sale în forţă, iubire şi înseninare. 

reîntâlnindu- se cu rilke înspre sfârşitul vieţii
acestuia, Maria von thurn und taxis este uluită de
„întinerirea” bruscă a poetului, de bucuria şi

seninătatea ce- l însoţesc. cercul se- nchide. rilke se
reîntâlneşte cu lăuntrul său cel mai intim.

rănile copilăriei constituie abisul cel mai
adânc şi mai tainic al unui om. însă curajul de- a
coborî înspre ele, risipind spaima care însoţeşte
această asumare, este mereu răsplătit. acest lucru
rilke l- a realizat prin şi întru poezie. există o simbio-
ză absolută între rilke şi poezia sa. dacă alţi creatori
înfăţişează în operă un chip, iar în viaţă o cu totul
altă faţă, rilke este unul din foarte puţinii oameni, la
care viaţa şi opera pot fi considerate a fi aproape
„sinonime”. reacţiile de apărare/ protejare funcţio-
nau la el altfel, aproape ca un fel de oroare faţă de
teatral, compromisuri cu sine. chiar şi în timpul vie-
ţii sale, a fost văzut ca pildă a poetului pur, ce
se- ndreaptă neabătut şi netulburat de socialul strati-
ficat din jurul său înspre ţelul obsedant. Şi totuşi,
stefan zweig într- o evocare müncheneză a poetului
spunea: „nimeni nu i- a cunoscut deplin viaţa lăuntri-
că (…)”. 

nu este aceasta o dovadă deplină şi în spiritul
interpretării operei sale? opera sa însă comportă şi
cere – rilke era conştient de această necesitate – o
interpretare. însă orice interpretare nu poate fi efica-
ce decât în tăcerea fertilă a fiecăruia ce se simte intim
legat de poeziile sale. o tăcere – paradoxală – a
prefacerilor lăuntrice, rostindu- se şi manifestându- se
astfel în entelehia fiecăruia. o trezire şi delumire a
conştiinţei într- o evoluţie endotimă. rilke „se rosteş-
te” prin metanoia pe care o provoacă în conştiinţa lec-
torului înrudit electiv, şi nu numai. este victoria sa
absolută. Victoria universului poetic instituit de el şi
care cunoaşte sublimări cu totul individuale. 

el este în mod absolut un trezitor. opera şi
fiinţa sa devin transparenţe intersectante, aflate
mereu la liziera dintre rostire şi cele de nerostit, între
bucuria spontană a contopirii şi întrepătrunderii cu
tot ce era lumesc şi tânjirea dureroasă înspre un
meleag natal bănuit dincolo de văluri. dezrădăcina-
rea hălăduitorului, ademenit deopotrivă de izolare şi
de societate, pregătit mereu a mai urca o treaptă
întru sine, obsedat a- şi duce la capăt, epuizând toate
rezervele sale native, „misiunea”, toate acestea nu
l- au îndepărtat de ţelul său: o cât mai personală –
mai intim lăuntrică – imagine şi înţelegere a lumii,
cizelate într- o operă de- o unicitate absolută. 

Vicisitudinile vieţii sale, biografia sa deseori
deconcertantă şi paradoxală în derularea ei, sunt
risipite de căutarea obsesivă, de dăruirea deplină
întru frumos şi de efortul aproape inuman de a stră-
punge lizierele. însă toate acestea, dinspre un fundal
de iubire, contopire deplină cu tot ce- l înconjura.
acalmia fisurată de suferinţă a izolării oferă prilejul
adăstării şi sublimării lumii în ea. totul conjugat cu
o auscultare reluată a lăuntrului, de care se „releagă”
necondiţionat. incapacitatea sa în lumea reală trezea
mereu impresia izolării, a fiinţării depline într- o
lume proprie.

ruperea prin refulare a legăturii cu lăuntrul se
produce la rilke încă din copilărie. iubirea posesivă a
mamei, încercând a- i aplica o educaţie de fetiţă,
venea în grobiană contradicţie cu o carieră soldăţeas-
că. izolarea printre cadeţi sporeşte şi mai vertiginos.

la acestea se adaugă constatarea mai târzie a
faptului că- şi simte copilăria nu lipsită, dar axată pe
o fals înţeleasă iubire: mult posesivă, fără de menaja-
mente şi neatentă. neposesiva iubire devine astfel în
parte laitmotiv în creaţia sa (ewald tragy, ori în
Însemnările lui malte). Poetul rămâne plin de suspi-
ciune în faţa fiecărei înclinări de iubire, simţindu- se
el însuşi doar în singurătate şi neatârnare. legături-
le sale cu femeile, a căror prezenţă o dorea şi cărora
le acorda o poziţie favorizată, stau totuşi sub semnul
unei iubiri intranzitive: se apropia sub forţa unei
necesităţi absolute, atras şi în acelaşi clipă simţea
nevoia retragerii. tocmai în acest flux- reflux se naşte
dureros opera. orice iubită potenţială era pentru el
dinainte pierdută. Mişcările de epocă pentru emanci-
parea femeii au fost salutate elogios de rilke, ele
corespunzând necesităţilor sale întemeiate lăuntric.
nu se observă de altfel la el aproape nici o inconsec -
venţă, opera sa manifestându- se printr- o continuita-
te ascendentă, apoteotică, precum şi prin coeziunea
problemelor tratate. r

1 scrisoare către xaver von Moos
2 scrisoare către clara rilke.
3 scrisoare cãtre ilse jahr.

Marginalii

Andrei Zanca
Fragmente despre Serafico



Magda şi Petru ursache au alcătuit şi
au publicat într- un volum apărut la
editura timpul dosarele poemelor
eminesciene: doina şi luceafărul.

Primul cuprinde variantele eminesciene ale doinei,
dar şi doinele folclorice, probându- se astfel rădăcinile
adânci ale unei dureri de neam, cu expresia lui Petru
creţia. apoi, pentru a întregi imaginea, autorii au
grupat în anexe articole politice, al căror conţinut şi a
căror tonalitate „trimit” la doina lui eminescu, dar şi
două studii analitice: al lui Perpessicius şi al lui alain
guillermou. 

de o impecabilă ţinută ştiinţifică şi admirabil
scris, studiul introductiv al profesorului Petru ursa-
che, începe cu o tristă rememorare: „s- a făcut închi-
soare pentru doina lui eminescu, pe vremea comu-
niştilor şi, mai ales, a sovietizării. Multe decenii poe-
zia a fost scoasă din manualele şcolare, ediţiile au
apărut ciuntite, forfecate, orice aluzie cât de vagă în
exegeza critică a fost eliminată prompt de slujbaşii
cenzurii, iar pe nefericitul autor care- şi asuma un ase-
menea curaj îl aşteptau zile negre. numai la aiud
doina se recita şi se cânta în libertate deplină, ca să
confirme paradoxul că într- o închisoare poţi fi mai
liber decât în libertate”. 

Petru ursache supune tema abordată unei ana-
lize minuţioase, din mai multe perspective, inclusiv
psihosociologică – în două subcapitole ale studiului
său: Cazul doina şi doina, expresie a mentalului
românesc – dar şi etnolingvistică şi stilistică. rezulta-
tul demonstraţiei sau, oricum, una din concluziile ei
fiind: „eul colectiv originar îşi însuşeşte un timbru
nou, cel al lui eminescu”. faptul că doina „exprima
(exprimă – nota mea) o concepţie născută din spiritul
autohton, fiind expresia însăşi a mentalului româ-
nesc”, transfigurând un profund sentiment al istorici-
tăţii, explică, în opinia profesorului ursache, şi răsu-
nătorul succes pe care poemul l- a avut la junimea.
cum se ştie, eminescu urma să citească doina la fes-
tivitatea dezvelirii statuii ecvestre a lui Ştefan cel
Mare din iaşi, la 5 iunie 1883. nu a citit- o însă la cere-
monia ce a avut loc în faţa Palatului domnesc din
motive rămase neclare, deşi eminescu s- a deplasat de
la Bucureşti în capitala Moldovei şi în acest scop. cel
mai probabil este că pe poetul şi temutul gazetar l- a
indignat faptul că serbarea fusese „confiscată” de rege
şi de politicienii vremii – atât liberalii cât şi conserva-
torii – în scopuri propagandistice, după cunoscutul
obicei politicianist, abuzând de memoria unei figuri
emblematice a istoriei naţionale. s- a acreditat ideea
că neparticiparea lui eminescu la ceremonie ar fi avut
drept cauză sănătatea sa precară, idee bazată pe o
mărturie, nu întrutotul demnă de încredere, a lui sla-
vici. în seara aceleiaşi zile, eminescu a fost însă pre-
zent la aniversarea junimii, unde a citit doina, eve-
niment evocat de iacob negruzzi: „efectul acestor ver-
suri, care contrastau aşa de mult cu celelalte ode ce se
compuneau cu ocazia acelei strălucite serbări fu
adânc indescriptibil. în contra obiceiului junimii,
căreia nu- i plăcea să- şi manifeste entuziasmul, pen-
tru întâia dată de 20 de ani de când exista societatea,
un tunet de aplausuri izbucni la sfârşitul cetirii şi mai
mulţi dintre numeroşii membri prezenţi îmbrăţişară
pe poet”. 

a fost, de altfel, ultima lectură a lui eminescu la
junimea. se exprimase acolo prin versul şi glasul său
„eul colectiv originar” transfigurat cu o forţă care îi va
înfuria mereu pe „cominterniştii mutanţi…”, cum
scrie Petru ursache. învăţatul estetician, etnolog şi
istoric al culturii avansează o idee esenţială: „aşa
cum luceafărul nu este copia unui basm, ci un poem

autohton, nici doina nu rescrie forma unui anumit
prototip folcloric, identificabil perfect în oralitate.
Poetul recompune întreaga atmosferă istorică mai
veche ori mai nouă, care a dat naştere sentimentului
de înstrăinare şi de jale. el transformă oralitatea în
materie primă, dându- i o formă nouă şi forţa necesa-
ră de a cuprinde şi exprima cu intensitate sporită
durerea neamului. aici se cuvine să reţinem o deose-
bire între luceafărul şi doina, cele două capodopere
din dramaticul an 1883. Prima poemă cuprinde şi ea
în compoziţie elemente folclorice, dar acestea slujesc
viziunilor cosmogonice şi titaniene, pilonii de susţine-
re ai luceafărului. în doina, materialul oral intră în
construcţie pentru a exprima însăşi esenţa poeziei,
adică starea de agitaţie a etnicului şi de lamentare în
faţa tendinţelor de înstrăinare”. un lamento care se
transformă în revoltă şi într- o afirmare clară, ce
exclude orice concesie, încă de la primul vers, a unită-
ţii de neam, de limbă şi de teritoriu a românilor, pro-
feţind, în fond, observă Petru ursache, Marea unire. 

aminteam că Magda şi Petru ursache au inclus
şi studiul, mai bine zis capitolul, consacrat doinei de
către cunoscutul românist şi eminescolog francez
alain guillermou în cartea sa Geneza interioară a
poeziilor lui eminescu (Paris, 1963), capitol scos de
cenzura comunistă, în 1977, când Geneza… a apărut,
pentru prima dată în traducere românească, în colec-
ţia eminesciana a editurii junimea din iaşi. abia în
1995 gh. Bulgăr a putut publica textul tradus, în
limbă şi literatură (ii, pp. 90- 93). 

l- am cunoscut pe alain guillermou, la iaşi, cu
prilejul festivalului naţional de poezie „Mihai emi-
nescu” din 1977, când a fost lansată şi versiunea
românească a cărţii sale. i- am luat atunci un interviu
pentru radio iaşi, interviu ascultat cu emoţie, aveam
să aflu după 1990, în Basarabia. la un moment dat,
pe parcursul convorbirii noastre, guillermou a scos
din buzunar o ediţie liliput a poeziilor lui eminescu
datorată lui ibrăileanu şi mi- a mărturisit că poartă
tot timpul cu el acea cărticică, de mai multe decenii.
glasul îi tremura şi ochii i se umeziseră. din păcate,
satisfacţia sa de a- şi vedea cartea tipărită şi în româ-
nia (după 14 ani de la apariţia ei la Paris) era umbri-
tă de amputarea amintită. întâmpinat la gară de
directorul de atunci al editurii junimea, Mircea radu
iacoban, care i- a înmânat la coborârea din tren
cartea, guillermou a răsfoit- o cu înfrigurare în maşi-
nă. constatând că lipseşte capitolul doina, indignat,
a cerut să fie condus înapoi la gară. în cele din urmă
a fost convins să se instaleze la hotel, de unde a tele-
fonat la ambasada ţării sale. i s- a spus că situaţia tre-
buie privită cu înţelepciune şi i s- a precizat cu subîn-
ţeles că se află la doar 17 km de „măreaţa uniune…”.
guillermou, cu aerul ingenuu al omului de bibliotecă,
s- a putut convinge apoi că, într- adevăr, „ceva mai
încolo”, peste dealul Şorogarilor, străbătut şi contem-
plat de atâtea ori de eminescu, creangă, sadoveanu,
începea uriaşul imperiu de la răsărit… astăzi, când
doina este din nou pusă la zid de „cominterniştii
mutanţi”, oare ce imperiu i- am putea arăta – ca spe-
rietoare – unui alain guillermou?!

Mă tem că punctul cardinal spre care l- am
îndemna să- şi îndrepte acum privirea ar fi cel opus,
adică acolo unde, într- o perfectă simetrie cu „interna-
ţionalismul proletar” de mai ieri, funcţionează autori-
tar, ba chiar totalitar, intoleranta „corectitudine poli-
tică”. 

după un studiu introductiv semnat de Petru
ursache, dosarul luceafărul cuprinde, într- un prim
capitol, patru versiuni (a patra – doar un fragment) şi
două variante ale poemului (varianta „almanah” –
„convorbiri literare” şi varianta Maiorescu). apoi
patru anexe, în ordinea din volum: prelucrările; exe-
geze (g. ibrăileanu, tudor arghezi, d. caracostea, n.
iorga, tudor Vianu, g. călinescu, Mihail dragomires-
cu, Perpessicius, Vladimir streinu, Pompiliu con-
stantinescu, alain guillermou, rosa del conte, ioan
constantinescu, constantin noica, ioana em. Petres-
cu, liviu rusu, Petru caraman, zoe dumitrescu- Bu-
şulenga, edgar Papu, constantin ciopraga, Petru
creţia, amita Bhose, d. r. Mazilu, s. Paleologu–
Matta, dan Mănucă) şi, în fine, opt traduceri în lim-
bile latină, italiană, franceză, spaniolă, portugheză,
germană, engleză şi rusă ale luceafărului, care ne fac
să constatăm, încă şi încă o dată, cu amărăciune, cu
un sentiment de frustrare, cât de mult pierde versul
eminescian când este transpus într- o altă limbă. iată,
dacă e să exemplificăm, în două dintre cele romanice:
franceză şi italiană, chiar prima strofă: „a fost odată
ca- n poveşti,/ a fost ca niciodată,/ din rude mari
împărăteşti,/ o prea frumoasă fată”. în franceză (tra-

ducere Mihail Bantaş): „on dit qu’il etait une fois,/
Comme dans un beau conte,/ une belle fille de rois,/
a ce que l’on raconte”. în italiană (traducere – Mario
de Micheli şi dragoş Vrânceanu): „C’era una volta
come nelle favole,/ e come non c’e mai stato,/ una stu-
penda fanciulla,/ di alta stirpe regale”. departe de
spiritul şi muzicalitatea stihului eminescian. tocmai
cel care ne- a deschis larg porţile universalităţii nu
poate fi tradus la înălţimea valorii sale. ne resemnăm
şi, în locul miilor de kilometri tereştri, pe care îi stră-
batem mai greu, ne mulţumim şi cu… „miile de ani
lumină”.

datorită exegezelor grupate în anexa a treia,
avem o imagine concludentă a receptării critice a
luceafărului. se detaşează net cea a lui g. călinescu
din opera lui mihai eminescu şi apoi studiul lui
tudor Vianu intitulat luceafărul, publicat în volumul
eminescu, prefaţat de al. dima şi apărut în 1974, la
editura junimea. dar în amintita anexă au fost
incluse şi texte care nu sunt neapărat exegeze, cum
este, de pildă, cel al lui tudor arghezi, intitulat admi-
ratorii. frapează actualitatea acestuia. Publicat în
Seara, textul este unul omagial, prilejuit de împlini-
rea a 25 de ani de la moartea Poetului: „ce s- ar putea
spune despre eminescu? că este poetul cel mai mare
al limbii româneşti? s- au spus acestea toate şi altele
multe. este un singur papagal din câţi îşi curăţă cio-
cul pe vergeaua coliviei culturale, care să nu fi reedi-
tat aceleaşi exclamaţii, scoase de mii de ori pentru
eminescu, şi alţii câţiva? numeroase au fost moliile şi
numeroşi gândacii care au căutat în eminescu o
pricină de celebritate şi s- au pudrat pe aripi şi labe cu
polen din aurul lui… omagiile contimporanilor nu ne
mişcă afară din cale, astăzi când a nu respecta pe
eminescu este o dovadă de imbecilitate. dacă ar trăi
din nou eminescu şi din nou s- ar apuca să cânte, şi
din nou ar frământa limba, ca să o reînvie într- o
urzeală de zale cu luminişuri de oţel necunoscute,
aceeaş ar fi lumea din jurul lui ca pe timpuri, şi
aceeaş antipatia. el ar fi numaidecât contestat de un
Bianu, criticat de un dragomirescu, concurat de un
eftimiu, insultat de un Banu, bârfit de un lăcustea-
nu, izmenit în proză şi versuri de nişte ucenici furi-
bunzi, care îl vor recunoaşte cel mult ca un egal./ Şi
astăzi când alături de gunoiul nostru literar, acest
nefericit şi glorios eminescu, al cărui trup sufletesc
îmbălsămează toată arta între aldebaran şi terra, ar
azvârli cristale definitive în vântul ce nu le poate duce
ar fi pentru noi de prisos, noi nu l- am putea cinsti şi
cunoaşte…”. 

un astăzi etern. cine i- ar putea „înlocui” într- un
virtual text scris astăzi de arghezi pe dragomirescu,
eftimiu, Banu, lăcusteanu şi pe alţi furibunzi? un
oarecare răzvan rădulescu, care afirma cu emfază
într- un număr de ruşinoasă amintire al unei reviste
elitiste, după ce îşi punea sub nume titlul scriitor: „nu
am nici o afinitate cu poezia lui Mihai eminescu. îi
pot recunoaşte meritul de a fi fost nu mai mult decât
onorabil poet de secol xix…”?! un t.o. Bobe, tot…
scriitor?! un cristian Preda, specialist în canibalism,
care mâzgăleşte negru pe alb: „eminescu trebuie con-
testat şi demitizat, dar nu pentru rudimentele sale de
gândire politică. din acest punct de vedere, el e real-
mente nul”?! de unde se vede cât de uşor le este nuli-
tăţilor insolente să rostească vorba nu! r
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Constantin Coroiu
„Dosare” Eminescu

„Numeroase au fost moliile şi
numeroşi gândacii care au căutat în
Eminescu o pricină de celebritate şi
s- au pudrat pe aripi şi labe cu polen

din aurul lui… Omagiile
contimporanilor nu ne mişcă afară din

cale, astăzi când a nu respecta pe
Eminescu este o dovadă de

imbecilitate. Dacă ar trăi din nou
Eminescu şi din nou s- ar apuca să

cânte, şi din nou ar frământa limba, ca
să o reînvie într- o urzeală de zale cu

luminişuri de oţel necunoscute, aceeaş
ar fi lumea din jurul lui ca pe timpuri,
şi aceeaş antipatia. El ar fi numaidecât

contestat de un Bianu, criticat de un
Dragomirescu, concurat de un Eftimiu,

insultat de un Banu, bârfit de un
Lăcusteanu, izmenit în proză şi versuri
de nişte ucenici furibunzi, care îl vor

recunoaşte cel mult ca un egal./ Şi
astăzi când alături de gunoiul nostru

literar, acest nefericit şi glorios
Eminescu, al cărui trup sufletesc

îmbălsămează toată arta între
Aldebaran şi Terra, ar azvârli cristale

definitive în vântul ce nu le poate duce
ar fi pentru noi de prisos, noi nu l- am

putea cinsti şi cunoaşte…”.
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„revoluţia noastră din decembrie ‘89 va fi…”
într- un an plin de evenimente socio- politice de

tot felul eşti nevoit, ca analist, să străbaţi pe cât
posibil, domeniile şi manifestările ce s- ar putea
constitui într- o introspecţie globală a manifestărilor
vieţii sociale in general. Pentru un deziderat, în
acest an, avem la îndemână presa cultural- socială în
general, începând cu revista Contemporanul (nr. 4/2014),

unde scriitorul nicolae Breban ne mărturiseşte că
„revoluţia noastră din decembrie ‘89 va fi dacă insti-
tuţiile şi valorile pe care ea le- a făcut posibile vor
fiinţa cu adevărat, schimbând în mod radical nu
numai modul de organizare, de valorizare a societă-
ţii româneşti, dar şi capacitatea noastră de a ne crea
cu adevărat un mediu propice, adecvat de producţie,
schimburi, apreciere şi selectare. de a schimba nu
numai, în esenţă, teoria maselor care trebuie să con-
ducă, dar şi pe cea a unui capitalism care, nu numai
la noi, şi- a atins limitele, traversează o reală criză,
nu financiară, ci morală. Poate o altă formă de demo-
craţie sau, mai ştii, continuarea începuturilor edifi-
cării democraţiei româneşti, numită între războaie,
când, e adevărat, am avut un rege bun şi unul rău –
ferdinand, care a întronat marea unire, şi carol ii,
care a stârnit o uriaşă confuzie în lumea politică,
precum şi în cea culturală românească, slăbindu- ne
şi mai mult fragilele schele ale democraţiei, dar şi
ale unirii, lăsându- ne încă o dată şi mai nepregătiţi
pentru marele taifun ce se pregătea: presiunea teri-
bilă a maşinii de război hitleriste, dezmembrarea
ţării – am trăit ceea ce pentru Polonezi a fost aproa-
pe un destin tragic, încă din secolul xViii! – şi apoi,

în plină respiraţie paşnică, şi înainte să ne oblojim
rănile unui război absolut fantastic, nu numai nimi-
citor, deoarece a trebuit să luptăm când în răsărit,
când în apus, întorcând armele, cum se spune şi, vai,
obişnuindu- ne de pe atunci – dacă nu cumva
rafinaţii, viclenii fanarioţi ne- au inculcat- o cu vreo
trei secole mai devreme! – nu numai cu această
întoarcere a armelor, dar şi a gândului, şi – ceea ce
e infinit mai grav – cu întoarcerea convingerilor, a
credinţei! – să cădem în tumultul, abuzurile şi crime-
le unui alt război, numit revoluţia comunistă. un
război nu numai atipic, dar de o viclenie şi brutalita-
te cum, poate, numai medievalitatea, cea de început,
a cunoscut- o. cu deposedarea nu numai de avuturi şi
de libertate, dar şi cu încercarea de a ne destabiliza
în fiinţa noastră istorică, în conceptul de identitate
despre care ni s- a interzis decenii lungi să vorbim
sau, când s- a putut, culmea neruşinării politice, ea,
această idee, raţiune de a fi a comunităţii a fost
manipulată grosolan, isteric pentru a prezerva pute-
rea”.

de la stres la chelneri insolenţi
luceafărul din aprilie 2014 ne aduce la cunoş-

tinţă, prin tudor călin jarojeanu, faptul că „mă con-
frunt zi de zi, ceas de
ceas, şi în proporţie de
masă cu prostia, mă
interesează extraordi-
nar, mă oboseşte (…),
oamenii nu se ascultă
unii pe alţi, şi chiar
dacă s- ar asculta, ar
înţelege ceea ce li se
cere, ar pricepe că
rozul lor e pentru alţii
galben şi şi- ar lăsa in -
terlocutorul să- şi adu -
că ideea sau relatarea
până la capăt”. gabrie-
la gheorghişor susţine,
tot în luceafărul, că
„în calitate de cronicar
literar mă stresează,
fireşte, deadline- urile.
dar cred că nu doar pe
mine şi, de fapt, este
un stres catalictic pen-
tru lumea aristocratică
a artistului mai mult
visător decât înreprin-
zător. ce mă stresează
cu adevărat ţine de
birocraţia existentă în
toate sectoarele vieţii
noastre (…). scriitorul
este mai expus la stres fiindcă el se simte enorm şi
vede monstruos. nu ştiu cum se apără alţii, dar
bănuiesc că încearcă să evadeze din cotidianul stre-
sant”.

criticul literar răzvan Voncu bănuieşte că „în
măsura în care a fi scriitor este o profesie diferită de
altele, există şi anumiţi factori de stres profesional,
ca să zic aşa. dar, cum ancheta nu se adresează scrii-
torilor în calitatea lor de membri de sindicat, voi
spune pe scurt ce mă stresează: mă stresează restau-

rantele cu mâncare proastă şi chelneri insolenţi, pro-
dusele Microsoft în întregul lor, publicitatea de orice
fel, emisiunile gastronomice realizate de englezi,
comentariile literare ale filosofilor şi cele ale literaţi-
lor. după cum vedeţi, chestiile obişnuite”. (ibid)

observatorul analist cristian Pârvulescu vine
şi el cu percepţiile sale asupra „stării naţiunii”: „rea-
liste, partidele româneşti nu au încercat să- şi
construiască un electorat, ci s- au complăcut să se
limiteze doar la participarea la vot. absenteismul
indus asigura partidelor reproducerea lor politică
fără eforturi substanţiale. or, absenţa de la vot nu
încurajează partidele să se schimbe, partidele româ-
neşti se mulţumesc să se construiască pe criterii
administrative şi nu politice”. 

scriitoarea irina Petraş, invitată la dezbaterea
revistei luceafărul, are următoarea opinie: „nu ştiu
dacă stresul e neapărat boala acestui secol, căci defi-
niţiile sale oscilează în funcţie de emitent. (…) dacă
vorbim de românia şi de estul european, se poate
numi stres generalizat”. 

vizionarii de rezervaţie
Cultura (mai 2014) publică un portret literar

semnat de istoricul alexandru zub, în care istoricul

afirmă „trecutul istoric pare a fi, pentru ana Blan-
diana, o preocupare constantă, din care s- au nutrit
numeroasele texte. (…) între poet şi istorie,

legăturile sunt într- o asemenea
măsură determinate reciproc, încât,
chiar dacă le- ar fi divergente inten-
ţiile şi idealurile, destinele lor se
împletesc impecabil de la începutul
până la sfârşitul, mereu prorocit, al
lumii”.

tot Cultura, prim analista
angela Martin, ne aminteşte că
„statul este dator să le asigure cetă-
ţenilor săi hrana, imbrăcămintea şi
un mod de viaţă care să nu fie con-
trar sănătăţii – iată o gândire ce ne
lasă visători. Pentru că ne- am dori
alt stat să ne dădăcească: că la noi
nu se practică moderaţia – de vom
fi cunoscut- o vreodată în politică,
aşa cum este recomandată, nu chiar
din raţiuni de eleganţă, politicienii
noştri, unii dintre ei chiar legiui-
tori, se consideră mai presus de
lege, sunt vizionari de rezervaţie,
mari cultivatori de perspective piti-
ce, purtând altoiul pervers al pro-
priilor interese”. 

rămăne să urmărim toate
aceste procese până la sfârşitul
anului şi să le facem cunoscute
întregii societăţi. r

Marin Radu Mocanu
Despre societate, cultură şi politică



■ 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)


