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

Friedrich Nietzsche
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■ După ani de calomnii, procesul a ajuns la liman
Ce a decis definitiv Justiţia în disputa

colaborării lui Nicolae Breban cu Securitatea

scriitorul nicolae Breban a câştigat irevocabil procesul în care era acu-
zat de colaborare cu securitatea. înalta curte de casaţie şi justiţie a admis pe
18 iunie recursul declarat de scriitor împotriva sentinţei din 2012 a curţii de
apel Bucureşti prin care acesta fusese declarat colaborator al securităţii.

instanţa supremă a modificat astfel sentinţa curţii de apel Bucu-
reşti, respingând acţiunea formulată de consiliul naţional pentru stu-
dierea arhivelor securităţii (cnsas), ca neîntemeiată.

„admite recursul declarat de Breban nicolae alexandru împotriva
sentinţei civile nr.4430 din 2 iulie 2012 a curţii de apel Bucureşti – sec-
ţia a Viii-a contencios administrativ şi fiscal. Modifică sentinţa ataca-
tă în sensul că respinge acţiunea formulată de consiliul naţional pentru
studierea arhivelor securităţii, ca neîntemeiată”, se arată în deci -
zia înaltei curţi de casaţie şi justiţie.

decizia instanţei supreme este irevocabilă. la recurs au fost accep-
tate în apărarea lui nicolae Breban un studiu al lui gabriel
andreescu, declaraţia lui Paul goma şi declaraţia lui Virgil tănase.

cnsas a cerut curţii de apel Bucureşti să constate calitatea de
„colaborator al securităţii“ în cazul lui nicolae Breban. consiliul a pier-
dut irevocabil săptămâna aceasta procesul la instanţa supremă. (sursa:
http://www.cotidianul.ro/ce-a-decis-definitiv-justitia-in-disputa-colabo-
rarii-lui-nicolae-breban-cu-securitatea-241715/)

Scriitorul Nicolae Breban nu a fost 
colaborator al Securităţii
Scriitorul Nicolae Breban nu a fost colaborator al Securităţii, a
decis irevocabil Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), care
a admis recursul faţă de o hotărâre luată în 2012 de Curtea de

Apel Bucureşti.

consiliul naţional pentru studierea arhivelor securităţii (cnsas) a
cerut, la începutul lui aprilie 2011, curţii de apel Bucureşti să constate
calitatea de colaborator al fostei securităţi a scriitorului nicolae Breban.

decizia de colaborare în cazul nicolae Breban a fost dată de cnsas
în martie 2011, iar dosarul în care consiliul cerea constatarea calităţii
de colaborator al securităţii a scriitorului a fost înregistrat la curtea de
apel Bucureşti – secţia de contencios administrativ şi fiscal pe 4 aprilie
2011.

Pe 2 iulie 2012, curtea de apel Bucureşti a
admis cererea cnsas, constatând astfel calita-
tea de colaborator al securităţii în privinţa lui
nicolae Breban.

hotărârea a fost atacată de nicolae Breban la
înalta curte de casaţie şi justiţie. Miercuri, 18 iunie,
îccj a admis recursul şi a stabilit irevocabil că nico-
lae Breban nu a fost colaborator al securităţii.

„sunt bucuros că după trei ani de zile a fost
luată această decizie. eu am rămas uimit acum
trei ani de decizia cnsas, pentru că eu n-am dat
în viaţa mea securităţii un rând, dimpotrivă,
eram urmărit. Mă bucur că înalta curte de casa-

ţie şi justiţie m-a reabilitat”, a declarat vineri, pentru Mediafax, scrii-
torul nicolae Breban.

el a mai spus că profesia sa este una publică şi a avut de suferit din
cauza deciziei cnsas, precizând însă că nu a luat o decizie dacă va des-
chide un nou proces pentru a cere daune morale consiliului.

nicolae Breban, născut în 1934, la Baia Mare, este romancier şi
eseist, precum şi directorul revistei Contemporanul, editată de fundaţia
culturală ideea europeană.

a debutat literar în revista viaţa studenţească, în 1957. opt ani
mai târziu, Breban a publicat primul său roman, francisca (tradus în
limbile bulgară şi rusă), distins cu premiul „ion creangă” al academiei
române. în 1966, îi urmează romanul În absenţa stăpânilor, iar în 1968,
animale bolnave, premiat de uniunea scriitorilor. Breban a fost redac-
tor-şef al revistei românia literară.

Breban a semnat scenariul filmului răutăciosul adolescent, precum
şi scenariul şi regia filmului printre colinele verzi, o ecranizare a roma-
nului animale bolnave, inclus în selecţia oficială a festivalului interna-
ţional de la cannes.

în 1973, apare romanul Îngerul de gips, iar în 1975, versiunea în
limba suedeză a romanului În absenţa stăpânilor. nicolae Breban a mai
publicat volumele bunavestire (1977), don Juan (1981), piesele de teatru
Culoarul cu şoareci şi bătrâna doamnă şi fluturele (1981-1982, Paris), edi-
ţia franceză a romanului În absenţa stăpânilor (1983, flammarion, Paris),
drumul la zid (1984), versiunea franceză a romanului bunavestire (1985,
flammarion, Paris), pândă şi seducţie (1991), volumul de versuri elegii
parisiene (1992), trilogia amfitrion (1994) – demonii mărunţi, procuratorii,
alberta –, riscul în cultură (1997), ziua şi noaptea (1998), Stricte amintiri
literare (2001), voinţa de putere (2001), Sensul vieţii. memorii I (2003), Sen-
sul vieţii. memorii II (2004) şi Sensul vieţii. memorii III (2006).

Mădălina cerban – Mediafax
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„ostafie cutreieră azi europa…”
sunau ultracunoscutele cuvinte cu
care începea, o ştim cu toţii, acel
manifest comunist al lui Marx, pe

care, în lipsă de texte teoretice, fondatoare, şi l-au
revendicat apoi acei anarhişti ruşi care s-au botezat
bolşevici, pentru a prelua puterea, profitând de criza
profundă în care se găsea rusia ţaristă după sparge-
rea frontului. de fapt, nu au preluat puterea atunci,
doar pretindeau asta, în acel mult comentat, răspân-
dit 7 noiembrie (după stil nou!) deoarece, încă o dată,
o putere politică şi administrativă radical nouă are
nevoie de date şi însemne clare care să-i consfinţeas-
că posesia asupra bunurilor, instituţiilor, oamenilor
etc. de fapt, a durat vreo cinci ani de zile această pre-
luare a puterii, între 1917 şi 1922, când sa terminat
cu adevărat acel teribil război civil, cu forme ameste-
cate, civile şi armate, şi întreaga uriaşă rusie a fost
teatrul unor mişcări sângeroase, apocaliptice de la
stânga la dreapta teritoriului, şi înapoi, chiar şi după
pacea de la Brest-litovsk, semnată de troţki cu şefii
armatei germane (care ocupa tot flancul vestic al
marii împărăţii), urmând indicaţiile viclene, pragma-
tice, ale lui lenin: „dă-le tot ce cer cu condiţia să se
oprească pe loc!” (Şi contra voinţei biroului politic al
propriului partid!) cine contemplă harta rusiei euro-
pene şi asiatice în acei ani observă că doar o fâşie
îngustă, ce mergea de la nord la sud, turtită între
uriaşele spaţii prinse la est şi vest de nemţi sau de
armatele ţariste albe, erau în posesia noii armate
roşii, create şi conduse de Bronstein-troţki. 

Putem parafraza acest început, ce suna ca o
metaforă a manifestului… marxist, spunând că şi în
românia postdecembristă o stafie ne cutreieră plaiu-
rile şi instituţiile, minţile, obiceiurile, poate chiar şi
reflexele: stafia prezentului!

Mama mea, de origine şvabă, din sudul Banatu-
lui românesc şi sârbesc, în primul an după ’89, într-o
plimbare prin nordul Moldovei, a spus o frază pe care
am reţinut-o, vorbind noi despre revoluţia română,
atât de discutată şi contestată atunci: „libertatea
este cel mai frumos prézent care i s-a făcut româniei!”

evident, fosta domnişoară Böhmler kunert,
folosea cuvântul prezent aşa cum îl folosesc nemţii şi
englejii, cu sensul de dar. dar confuzia semantică 
mi-a dat ideea unui frumos calambur – eu care nu
iubesc calambururile! – şi mi-am zis, ani la rând, că
Mama avea dreptate: „libertatea a fost un dar al…
prezentului ţării, al nostru, al istoriei hâde a ultimei
dictaturi!”. dar există, cum spun franţujii, şi daruri
otrăvite, des cadeaux empoisonnés! nu, eu nu cred că
revoluţia noastră – care a fost cu adevărat o revolu-
ţie, amestecată cu multiple influenţe, cum se întâm-
plă într-o ţară şi istorie în care un eveniment de acest
tip nu e organizat, pregătit, şi nu există cadre formate
pentru a-l gera – adică răzmeriţă, putsh, influenţe
străine şi o voinţă aproape unanimă de a termina cu
cuplul dictatorial! – a fost un dar otrăvit. nu, a fost
la propriu un dar, şi încă unul atât de colosal, de neaş-
teptat – deşi cu toţii îl visam, cei care mai aveam
puterea de a crede, de a visa! – încât ani buni nu 
ne-a venit să credem că a venit, s -a întâmplat, am scă-
pat de ei şi suntem într-adevăr liberi, total, profund,
nesperat de liberi!

dar… ce să faci cu un asemenea, aproape apoca-
liptic dar care vine după o jumătate de secol de tira-
nie şi tirani, când realitatea, când normalitatea
păreau cu totul altele, opuse acelei libertăţi şi demo-
craţii de care, vârstnicii mai ales, îşi aduceau aminte;
idilizând nu rareori propriile lor tinereţi şi acel teren,
timp, aproape de basm – există şi basme sociale! –
în care existau mai multe partide, ziare libere, grani-
ţe deschise, alegeri mai mult sau puţin trucate dar
libere, manuale şcolare semnate de autori diferiţi care
nu concordau totdeauna, respectul real faţă de biseri-
că, o istorie mereu cercetată, discutată, o monarhie,
instituţii ce funcţionau nu prin ucazuri de sus, ci
printr-o autonomă geranţă, corupţie, e drept, impos-
tură, abuzuri discutate adesea în lumina publică a
presei. care exista, diversă, scandaloasă, condusă de
unii rechini sau de alţii, naivi, ce dădeau iute fali-
ment; dar… exista!

au existat, desigur, unii mai vârstnici sau foarte
vârstnici, din ţară şi din străinătate, care au crezut –
mai mult au sperat, cred eu! – că s-au întors vremuri-
le de altădată! alţii, mai realişti, din ţară, au ştiut că
în fapt nu există basme sociale, deşi, într-adevăr, cum
am spus în câteva rânduri, cele câteva zile, trei sau
patru, în jurul crăciunului anului ’89, au semănat cu
un fel de basm sau mai bine cu acea mereu improbabi-
lă, profund ficţională, pură, totală justiţie a basmului!
ca şi în unele piese ale lui Molière sau shakespeare,
când tatăl, venit de peste mări şi ţări, crezut mort de
mulţi, îşi recunoaşte progeniturile, bunurile sunt retro-
cedate celor în drept, ticăloşii, atât de truculenţi şi
norocoşi până atunci, sunt brusc demascaţi şi anihilaţi,
„masele” binevoitoare se alătură protagoniştilor,
printr-un miracol matematic, toate neînţelegerile
grave, insurmontabile, de până atunci se rezolvă cât 
te-ai şterge la ochi şi, mai ales, se constată o nivelare
splendidă a voinţelor şi caracterelor; cu toţii sunt mag-
nanimi, înţelegători, largi în spirit, pacea şi veselia
sunt înscrise pe feţele tuturor!

Vai, nu, această justiţie de basm nu a durat
decât trei zile, apoi, „fireasca” anarhie care se insta-
lează după mari surpări şi-a reluat drepturile, în locul
„gol”, politic şi social, s-au înfipt, s-au erijat nu unii
cetăţeni cumsecade, animaţi de „bune intenţii”, necu-
noscuţi, urcaţi la balconul ceceului de pe stradă; cum
se întâmplă, cei care aveau încă frâiele puterii, în pri-
mul rând militarii, au cerut concursul unora dintre
vechii politicieni care se bucurau de un fel de presti-
giu în rândurile unei părţi a populaţiei. Şi în străină-
tate, revista germană der Spiegel, una din foile cele
mai bine informate din lume, vorbea de iliescu ca de
un posibil „continuator” încă din anii şaptezeci! sigur,
mulţi, foarte mulţi chiar, ar fi vrut să nu fie nici un fel
de „continuare”; dar… cu cine?! unde era havel al
nostru şi, mai ales, unde se afla în acele zile, luni tur-
bulente „catifeaua” revoluţiilor de la nordul româ-
niei, adică o mişcare fără fricţiuni, fără morţi, datora-
tă unei bune pregătiri a forţelor de opoziţie reale,
organizate şi, mai ales, beneficiind de aportul unor
instituţii de prestigiu – Biserica catolică!, de o istorie
în care astfel de mişcări se mai făcuseră?! absenţa
unor mişcări de împotrivire violentă la puterea dis-
creţionară a celor de sus în istoria noastră s-a făcut
simţită evident şi în acele zile şi luni postrevoluţiona-

re. s-a făcut simţită, de altfel, şi în timpul ultimei dic-
taturi ceauşiste şi, mai flagrant, în ultimul deceniu
când ea, dictatura, a luat forma cu adevărat de coş-
mar social, uman, psihologic. 

unde erau atunci intelectualii noştri, dl.
liiceanu şi compania, care s- au arătat apoi atât de
înflăcăraţi, de pătrunşi de fibra „morală”, pozând în
victime ale ticăloşilor care nu vor să abandoneze pute-
rea, apelând, cu o naivitate şi impetuozitate ce friza
demagogia cea mai curată, la „lichele”, cu aerul unui
savonarola care se ridică contra abuzurilor şi defor-
mărilor credinţei! în Istoria critică a literaturii… apă-
rută de curând, dl. Manolescu încă îl plânge, după
două decenii, pe amicul său liiceanu, care ar fi fost o
victimă a tuturor acelor sceleraţi, care n- au înţeles,
probabil, „curăţenia” şi „dezinteresarea” unui intelec-
tual, cu un nume relativ nou, cvasinecunoscut chiar şi
pe piaţa cărţii literare, care voia, nu- i aşa, să facă
locul gol; a, nu, nu pentru a conduce chiar el, ci pen-
tru ca acel loc să fie ocupat de alţii, curaţi, pricepuţi,
reprezentanţi „reali” ai noii libertăţi! da, dar… cine?
unde se aflau aceşti reprezentanţi şi… cine anume, ce
instanţe să- i aleagă, trieze, numească? cu ce autori-
tate?

Voiau oare, dnii Manolescu, liiceanu sau alţii
câţiva, răsăriţi peste noapte într-o nouă, aprigă falan-
gă politică, dublată de morala cea mai severă, voiau
oare încă o dată cunoscutele tribunale populare, sus-
ţinute de armata roşie? sau termidorul revoluţiei
franceze, cu acei sublimi danton, saint-just şi
robespièrre care s-au măcelărit între ei după ce au
urcat pe eşafod crema aristocraţiei, bezmetică, aro-
gantă ea însăşi?!

care… lichele? cine îşi permite să facă astfel de
denominări, de o suspectă şi ridicolă generalitate şi
generalizare, căzând în gafa omului de bune intenţii
care a fost politicianul raţiu (care avea totuşi în spate
o familie luptătoare în istorie pentru libertatea româ-
nilor din ardeal), care a vorbit de cele patru milioane
de membri de partid? fiind total nepregătiţi, neexpe-
rimentaţi în lupta politică şi în opoziţia directă, acti-
vă, dnii liiceanu şi Manolescu au căzut în plasa psi-
hologică a unor outsideri, a unor figuri din emigraţia
românească care nu cunoşteau deloc noile realităţi,
psihologice mai ales, ale unei mari părţi din populaţia
activă şi care, în plus, veneau cu un dor nepotrivit,
uşor ridicol, nu lipsit de riscuri – pentru sutele de
mii de cetăţeni cu ochii încă tulburaţi de marea,
aproape brutala noutate, libertate! – dorul de
răzbunare! r
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Nicolae Breban
După o jumătate de secol de tiranie

Unde erau atunci intelectualii noştri,
dl. Liiceanu şi compania, care s- au
arătat apoi atât de înflăcăraţi, de

pătrunşi de fibra „morală”, pozând în
victime ale ticăloşilor care nu vor să
abandoneze puterea, apelând, cu o
naivitate şi impetuozitate ce friza

demagogia cea mai curată, la „lichele”,
cu aerul unui Savonarola care se

ridică contra abuzurilor şi
deformărilor credinţei! În Istoria
critică a literaturii… apărută de

curând, dl. Manolescu încă îl plânge,
după două decenii, pe amicul său

Liiceanu, care ar fi fost o victimă a
tuturor acelor sceleraţi, care n- au

înţeles, probabil, „curăţenia” şi
„dezinteresarea” unui intelectual.

n Editorial

citesc cu mare satisfacţie pe blogul „ideea euro-
peană” un happyend al cărui erou este marele scriitor
român nicolae Breban. în urmă cu trei ani, consiliul
naţional pentru studierea arhivelor statului (cnsas) a
luat o decizie lipsită de creier, precum că scriitorul nico-
lae Breban a fost „colaborator al securităţii”. Pritocită de
câţiva invidioşi, campioni ai minciunii, fără vreo bază cât
de cât substanţială, această decizie ne- a întristat enorm
pe noi toţi, cei care îl ştim pe Breban de peste jumătate de
secol şi- i admirăm romanele. am admirat întotdeauna la
nicolae Breban şi curajul său civic, prezenţa sa activă în
cetate, vocaţia sa democratică, emoţia mărturisită faţă de
marea carte a evreilor – Vechiul testament – şi interesul
constant faţă de lumea evreiască şi israelul de astăzi.
acum, îmi exprim marea satisfacţia că în sfârşit, înalta
curte de casaţie şi justiţie (iccj) a spulberat definitiv
acuzaţiile. aceasta a admis recursul lui nicolae Breban
faţă de hotărârea luată în 2012 de curtea de apel-  Bucu-
reşti. cum a început această nenorocită poveste? consi-

liul naţional pentru studierea arhivelor securităţii
(cnsas) a stabilit fără un minim control şi decenţă,
„calitatea de colaborator al fostei securităţi” a scriitorului
nicolae Breban, cerând imediat curţii de apel Bucureşti
să legalizeze decizia. Pe 2 iulie 2012, curtea de apel
Bucureşti a admis cererea stupidă a cnsas- ului, consta-
tând calitatea de „colaborator al securităţii” al scriitoru-
lui. revoltat şi plin de amărăciune, nicolae Breban s- a
adresat înaltei curţi de casaţie şi justiţie. Miercuri 18
iunie 2014, iccj a admis recursul şi a stabilit irevocabil
că nicolae Breban nu a fost colaborator al securităţii. o
decizie înţeleaptă şi aşteptată. dacă n- aş înţelege supăra-
rea lui nicolae Breban aş privi cu humor această ignobilă
poveste. încercarea de a- l demola pe un uriaş al literatu-
rii române a fost stupidă şi absurdă. cine are timp şi
curiozitate ar trebui să citească sau să recitească francis-
ca, animale bolnave, În absenţa stăpânilor, don Juan,
buna vestire, trilogia amfitrion, ziua şi noaptea, Singu-
ra cale – romane care definesc amploarea prozei contem-

porane româneşti. ca să te apuci să murdăreşti o aseme-
nea statuie e, fără îndoială, o probă de sminteală. 

„sunt bucuros că după trei ani de zile mi s- a făcut
dreptate. eu am rămas uimit acum trei ani de decizia
cnsas, pentru că eu n- am dat în viaţa mea securităţii
un rând, dimpotrivă, eram urmărit. Mă bucur că înalta
curte de casaţieşi justiţie m- a reabilitat“, a declarat
scriitorul nicolae Breban. el a mai spus că profesia sa
este una publică şi a avut de suferit din cauza deciziei
cnsas, precizând însă că „nu a luat o decizie dacă va
deschide un nou proces pentru a cere daune morale”. 

nu există, probabil, atâţia bani care ar putea să- l
facă pe nicolae Breban să uite ultragiul ce i s- a făcut.
Poate doar câte o pereche de palme pe obrajii lipsiţi de
ruşine ai fiecăruia din cei care s- au dedat la această pro-
vocare odioasă împotriva celui mai important scriitor al
româniei de astăzi. 

teşu soloMoVici 
(israel) 

♦ Primim
Scriitorului român Nicolae Breban i s- a făcut dreptate



Prima persoană căreia îi dau bunavesti-
re că un maestru al literelor române a
fost absolvit în justiţie de o infamă acu-
zaţie mă priveşte condescendent,

comentând sec: „Voi, ăştia cu pixurile… ”. e licen-
ţiat, titular până nu de mult al unei catedre la Poli-
tehnică, şi totuşi nu are încredere în forţa cuvântului
tipărit. Mă întreb dacă l- aş fi impresionat mai mult
spunându- i, presupunând că aş fi ştiut, cine a făcut
parte din completul de judecată…

logica guvernării pe bază de principii sau în
funcţie de persoane nu depinde, probabil, doar de
cercul restrâns al puterii, ci de setul de valori al
întregii societăţi. ce conferă cuiva prestigiu la
români? conform unei voci autorizate a sociologiei
noastre contemporane, cercetătoarea laureana
urse, „criteriile economice de diferenţiere [a claselor
sociale] sunt veniturile, proprietatea şi averea (acu-
mulările)”. (Clase sociale şi stiluri de viaţă în roma-
nia) aşa ştiam şi noi, din păcate. în anglia, structu-
ra de clasă acreditată prin educaţie instituţionaliza-
tă, adică prin manuale universitare (john oakland,
british Civilization), are drept principal crieriu gra-
dul de calificare şi performanţa profesională, cobo-
rând, pe şase nivele, de la doctori în ştiinţe şi magis-
traţi la muncitori necalificaţi. inteligenţa creatoare
se bucură de un prestigiu superior simplului profe-
sionist, cel care exercită o meserie pentru a- şi câşti-
ga existenţa. dacă nu am întreprins vreo anchetă
printre cetăţenii de rând din regatul unit, cel puţin
discursul public şi instituţional îl vedem marcat de
deferenţă faţă de intelectual, revendicată la apogeul
iluminismului de immanuel kant. acesta „îndrăz-
nea” nu numai să ştie („sapere aude”), ci să impună
puterii respect pentru pascaliana „trestie gândi -
toare”: „îţi plătesc taxele, lasă- mă să gândesc liber!”.
de altfel, cum citim într- unul din eseurile dedicate
iluminismului din ultimul număr al revistei euro-
pean Journal (editată de dr. Vincenzo Merolle), în
Parisul secolului al xViii- lea, o persoană care ştia
doar să citească, nu şi să scrie, era considerată
„semianalfabetă”. cu toate acestea, literatura
iluministă nu s- a născut dintr- o poetică a gratuităţii
esteticului – ei, „cei cu tocurile şi cerneala” – ci din
efortul şi izbânda de a democratiza europa.
alianţele politico- militare din secolul trecut, cel mai
sângeros din istoria omenirii, cum remarcă editorul,
invitând la meditaţie asupra avatarilor feţei întune-
cate a iluminismului, începând cu ororile revoluţiei
franceze, au lăsat în urmă abatoare autorizate,
uneori deliberat, alteori ca „efecte secundare”. dacă
deviza noii europe este „seid umarmt, Millionen”,
ea trebuie să devină, ca şi editorul acestei reviste, o
societate pentru unitatea culturală a europei. un
spaţiu etic şi spiritual.

„dezmoştenit” de putere în societăţi mai puţin
favorabile minţii critice şi independente, scriitorul
român a avut şansa opţiunii pentru un destin exem-
plar. societatea comunistă în variantă dictatorială,
în care un spirit voltairean (ne referim la ciomăgirea
filosofului de brutele angajate de un aristocrat ofen-
sat, care urmărea cu mult curaj scena din trăsură)
avea toate şansele să suporte o gamă generoasă de
victimizări, de la tratament obraznic la anihilare, a
fost reprezentată în regimul metaforic al subumani-
tăţii: groapă, comunitate turbată canino- umană,
cuţarida, vânturare de grobei, adunătură de păsări

împăiate sau de simulacre de gips. Mai îndepărtaţi
de violenţa stalinistă şi proletcultistă, şaptezeciştii
îşi permiteau deja spaţii estetic- simbolice, în care
politicul era distanţat prin parabolă, dar vizat:
Mezareea, Vladia, umbria… ciudată a fost subita şi
totala depolitizare a prozei tocmai în anii optzeci,
adică în faza finală şi isterică a ceauşismului, cu ico-
noclastia scenelor stradale ale demolărilor de bise-
rici şi alte preţioase monumente ale memoriei cultu-
rale. cel care străbate infernul unor asemenea dez-
moşteniri mai poate fi învingător doar dacă, asemeni
dezmoştenitului lui nerval, trece printr- o a doua
moarte, simbolică, traversând în sens invers, în spa-
ţiul orfic al artei. 

Venind de dincolo, poetul ni se înfăţişează ca
un trup alcătuit doar din cuvinte. „nu- l cunosc per-
sonal pe autorul volumului de faţă” sună începutul
postfeţei semnate de criticul Ştefan Borbély, care
apreciază totuşi „privilegiul” de a schiţa un portret
exclusiv interior, „pe baza poeziilor”, spre deosebire
de exerciţiile exegetice anterioare, când „eul fizic
interferează abuziv cu cel poetic, şi nu de puţine ori
chiar ajunge să- l ecraneze sau să- l înlocuiască”. Poe-
tul în cauză, cu nume de prinţ, ionuţ caragea, ne
invită, aşadar, în cerul secund al poeziei sale din
volumul bilingv Cer fără scări. Ciel sans escalier
(editura eliteratura, 2014), care se adaugă unui
număr mare de precedente, precum şi unui roman
ştiinţifico- fantastic de succes, publicat sub pseudo-
nim: Snowdon king – uezen şi alte povestiri. ele-
mentele inedite nu se rezumă la condiţia de „frumoa-
sa fără trup” a poeziei sale, firească la un autor „năs-
cut de google”, după cum însuşi declară. criticul
remarcă şi o neobişnuită atitudine la acest tânăr
autor lansat nu de foarte mult timp pe pământ
românesc din canada: el s- ar exprima „semeţ”, chiar
sfidător, declarând, de pe un „piedestal de cuvinte”
că nu are „nevoie de ceilalţi” şi alte asemenea profe-
siuni de credinţă kantiană (kant: „a fi iluminat/ ilu-
minist înseamnă a te sprijini doar pe propria judeca-
tă”). când nu scrii în lumea lui kant, ci într- una
„betonată de cuminţenie”, e firesc să- ţi atragi obser-
vaţii (admirative!) de genul: „de la avangardiştii
impenitenţi sau de la geo dumitrescu (libertatea de
a trage cu puşca) n- am mai citit asemenea provocări,
care pot stârni exasperare într- o cultură betonată de
cuminţenie.” cu fină intuiţie, Ştefan Borbély desco-
peră şi temeiul unei asemenea poetici frondiste, care
rezidă în ieşirea din imperiul religiosului, al supuşe-
niei, şi intrarea în epoca numită de eminescu, tradu-
cătorul lui kant, a „criticismului”. transcendenţa
acestui cer nu este imperiul unei divinităţi anume
(nerval rosteşte pe strune atât suspinele Maicii, cât
şi strigătele Zânei păgâne), ci natura noetică a pro-
iecţiilor subiectului transcendental: „e o altă percep-
ţie a transcendenţei, aici, mai apropiată de artă, de
capacitatea omului de a crea valori superioare, decât
de umilinţă sau de rugăciune.”

arta poetică ce deschide volumul proclamă toc-
mai această condiţie a morţii simbolice prin care
poetul ne dă posibilitatea să reînviem cu el într- o
formă de existenţă plenară, deoarece e inteligibilă:
„iar foaia de hârtie/ este cimitirul alb/ în care îmi
îngrop deseori/ amintirile/ este atâta poezie în jurul
meu/ încât pixul se împotriveşte să scrie/ trebuie să
moară ceva în mine/ trebuie să pierd ceva la care/ am

ţinut foarte mult/ voi
ucide întreaga lume/
dintr- un singur gând/ îmi
va curge o singură lacri-
mă/ este atâta moarte în
jurul meu/ şi atât de
multă viaţă/ în această
poezie!”.

la ce foloseşte pixul
care se împotriveşte pri-
mei naturi a lumii în care
ne ducem existenţa istori-
că? dacă sociologii ne
spun că procesul de indi-
viduaţiune nu mai e ceea
ce era la hegel, ci o formă

de inserţiune a eului notru în tot felul de reţele
deterministe din exterior, scrisul e evaziunea eului
estetic din imperiul lor: poetul se autocreează aşa
cum doreşte el să apară semenilor şi să rămână pen-
tru posteritate. condiţia de „cyber- poet” e şi mai
nesigură decât într- un lagăr: „şi dacă pică serverul
mai sunt poet?/ şi dacă pică brusc internetul în toată
lumea/ cine va mai auzi de mine?”. nu numai
scriitorul, pe care nu- l mai recuperăm din manuscri-
sul B varianta c, cu toată istoria şi travaliul uman
al scrierii unei cărţi, ci toţi cei care trăim în epoca
computerelor cunoaştem panica de a constata că
site- urile despre noi apar şi dispar zilnic… cu miile.
spaţiul virtual oferă însă imensa şansă a transfor-
mării monologului adresat necunoscutului de către
autor într- o comunitate de lectură, deoarece cititorul
virtual poate el însuşi posta comentarii, dialoga, nu
doar cu autorul, ci şi cu alţi cititori. iată că ordinea
cosmopolitană visată de kant a fost realizată, chiar
dacă, paradoxal, în formă virtuală. în colimatorul
cinematografiei violenţei ca scop în sine, produsă
parcă de sadici şi oligofreni, poetul strigă conştiinţei
anesteziate: „trăim la distanţă, ne iubim la distanţă/
şi când ne apropiem uităm cine suntem/ m- am năs-
cut pe google pe înţelesul tuturor / aveţi la
îndemână un sentiment accesibil/ nu- i daţi cu picio-
rul, nu vă faceţi că plouă/ ochii mei sunt albaştri şi
se- nchid/ din senin”. natura e anomică, totul se
întâmplă „din senin”, dar destinul omului este de
fiinţă cu sens. Poetul prezentului nu doreşte să
delecteze vreo domniţă leneşă, ci să- şi atragă citito-
rii la această existenţă obiectivată în autocreaţie
printr- un limbaj care, ca şi la urmuz sau Marin
sorescu, sparge clişeul comunicării pentru a evada
în joc al combinaţiilor ingenioase: „nu aştepta
cuvinte care să- ţi aline suferinţa/ şi să te poarte pe
valuri/ nu aştepta atingerea mea drept/ mântuire/
târâie- ţi paşii pe dealul golgotei/ de bună voie şi
nesilit de nimeni”. 

dacă lucian Blaga distingea rolul pur orna-
mental al tropismelor de cel revelator (metafore cog-
nitive), ionuţ caragea pare interesat de un heideg-
gerian act poetic al devenirii întru fiinţa mai profun-
dă, inteligibilă. ordinea naturii e, ca şi în celebrul
expriment cu picătura de cerneală al lui david
Bohm, ordinea extrinsecă, o realizare aleatorie a
unui model informaţional (ordine intrinsecă). deşi
revelaţia modelului implicat al unei realităţi în spa-
ţiul liric e poate o sugestie a educaţiei de fizician
electronist, imaginile sunt împrumutate din
inventarul mito- poetic al unei minţi cultivate estetic.
nu în universul empiric vom descoperi adevărurile
salvatoare ale omenirii, ci în interiorul propriei
noastre umanităţi definite prin rostire profetică:
„m- am întâlnit cu adevărul/ după ce l- am alergat ca
ahab prin oceanele lumii/ m- am întâlnit şi- am vrut
să- i înfig harponul adânc în inimă// adevărul mă pri-
vea cu ochi blajini/ înghiţind tone de adevăruri
minuscule/ un adevăr care se hrănea pe sine cu ade-
văruri/ lăsate de izbelişte/ un adevăr care devenise
un monstru// nu era mai bine să fiu un iona în pân-
tecul adevărului/ trăind în adevăr, murind în ade-
văr?”.

în ciuda figuraţiei biblice, prelucrate şi de Mel-
ville, rostirea profetică are în poezia lui ionuţ cara-
gea un sens semiotic. Poezia îndeplineşte o dublă
funcţie: eliberându- ne de „hic et nunc”, ea îngăduie,
pe de o parte, recuperarea şi „salvarea” (în limbajul
computerelor) trecutului, iar, pe de alta, crearea
unei matrice de posibile realizări viitoare prin lectu-
rile diverşilor cititori: „la o atingere de cuvinte se
află iubita/ o furi trecutului şi o întemniţezi /într- o
carte în care fiecare pagină/ reprezintă o viaţă vii-
toare”. recontextualizând cu spirit jucăuş şi inventiv
formule de limbaj asociate unor situaţii tipice, poetul
ne aminteşte adesea de Marin sorescu, neabando-
nând nici poza iniţiatului orfic sau tentaţia rostirii
aforistice: „poezia e o trecere de pietoni/ între viaţă şi
moarte”. r
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► Frank Wedekind, 
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► mircea ioan casimcea, 
Misterul cărţii

Logica guvernării pe bază de principii
sau în funcţie de persoane nu depinde,

probabil, doar de cercul restrâns al
puterii, ci de setul de valori al întregii
societăţi. Ce conferă cuiva prestigiu la

români?
Maria-                Ana Tupan
El Desdichado

n (Con)texte



am menţionat în mai multe locuri că
studiile interdisciplinare despre moar-
te, coordonate de către Marius rotar şi
adriana teodorescu la universitatea

„1 decembrie 1918” din alba iulia, reprezintă cea
mai solidă instituţie serială de cercetare academică
de care dispune în prezent românia. tema stârneş-
te – aşa cum e de aşteptat – frisoane întunecate prin-
tre cei care nu sunt în stare să se detaşeze intelectiv
de un subiect delicat, nici congresele internaţionale
anuale, pe care cei din alba iulia le ţin regulat la fie-
care început de septembrie, nu sunt chiar uşor de
îngurgitat de firile mai gingaşe (mai ales la catego-
ria imaginilor şi filmuleţelor pezentate), însă congre-
sul (dying and death in 18th – 21st Century europe)
a dobândit deja o notorietate continentală de o foar-
te bună factură şi audienţă, participanţii venind
buluc din diferite părţi ale lumii.
Poate n- ar fi lipsită de interes, pe
viitor, o extindere a ariei de inves-
tigaţie dincolo de perimetrul cul-
tural european, la care cercetarea
se limitează acum, mai ales din
cauza mondializării fenomenului
academic anglo- saxon – în care se
formează majoritatea participan-
ţilor –, sau a celui hispanic, mai
puţin prezent din cauze ce ţin de
inhibiţiile specifice ale mediilor
culturale şi religioase catolice. 

cu toate acestea, thanatolo-
gia academică transilvană, girată
de către Marius rotar şi adriana
teodorescu, e un exemplu de cum
se poate întreprinde ceva durabil
şi prestigios într- un spirit de
modestie exemplară, fără prea
multă vorbă, dar dedicat, con-
structiv, memorabil. aş mai preci-
za un singur aspect tangenţial
legat de acest fenomen: aşa cum e
tiff- ul clujean (şi exemplele locale se pot înmulţi!),
dying and death se datorează unor „fanatici” consa-
craţi obsesiei lor, pasionaţi, care nu s- au descurajat
la primele beţe aruncate în spiţe sau la primele opre-
lişti, perseverând pe o linie pe care cei mai prudenţi
au considerat- o ca fiind perdantă, nerentabilă. în
unele situaţii, autorităţile locale nici nu
conştientizează ce bogăţie le- a picat în poală. Marius
rotar a dobândit, la o universitate „mică”, un presti-
giu internaţional pe care cele „mari” n- au reuşit să- l
consolideze. ar trebui ridicat pe un soclu şi finanţat
cu generozitate; altminteri, centrele noastre de exce-
lenţă se cam duc, aşa cum se zvoneşte că ar face- o
institutele de istorie comparată a religiilor, în ţara –
horribile dictu! – a lui Mircea eliade şi culianu.

ce înseamnă prestigiu academic, în cazul de
faţă? un congres anual de înaltă ţinută, considerat
de referinţă în domeniul „studiilor despre moarte”
(death studies) într- un spaţiu preponderent – dar nu
exclusiv – european, un congres ale cărui lucrări se
difuzează internaţional nu numai prin intermediul
site- urilor academice şi ştiinţifice de referinţă, dar şi
editorial. iată, de pildă, Marius rotar a publicat, la
cambridge scholars Publishing, volumul history of
modern Cremation in romania (2013), şi tot editura
britanică a publicat, în 2014, volumul al doilea al
seriei dying and death in 18th – 21st Century euro-
pe, redactat de către Marius rotar, adriana teodo-
rescu şi corina rotar, care strânge laolaltă o selecţie
a celor mai bune intervenţii de la congresele din

perioada 2010- 2012. Volumul se structurează pe
cinci arii tematice (etnografie, istorie, filosofie&lite-
ratură&muzică, sociologii atitudinale privind moar-
tea, respectiv doliu şi eutanasie), fiind un mixaj
interdisciplinar alcătuit din diferite metode: sociolo-
gie, cercetare de teren şi interviuri, statistică, her-
meneutică, analiză umanistă şi interpretare. într- un
mod firesc, datorită anilor care s- au scurs de la
prima ediţie a congresului, temele moderne au fost,
încetul cu încetul, epuizate (nu integral!), atenţia
multor cercetători focalizându- se, în momentul de
faţă, pe sociologia postmodernă a morţii: imagini,
simboluri şi reprezentări eclectice, uneori chiar
exorcizante într- o direcţie histrionic- comică, „docu-
mente” thanatologice şi culturale preluate din comic-
suri, din ofensiva eschatologică pe care o trăim,
inclusiv în benzile desenate, cinematografie sau lite-

ratură şi filosofie. o constatare de
ansamblu: mulţi protestanţi de
bună factură se ocupă de aceste
teme sau se află la originea lor,
confirmând, din nou, valoarea cul-
turii de sorginte protestantă care
s- a extins în europa în siajul
revoluţiei nietzscheene. să luăm,
însă, temele la rând.

la secţiunea etnografie, clu-
jeanul Bogdan neagotă analizea-
ză necromanţia extatică din olte-
nia – Banat („căderea în sfinte”,
„datul în sămn” etc.), pe baza unor
scrupuloase cercetări de teren şi
arhivă, în vreme ce alin rus (în
prezent, în sua) descrie şi inter-
pretează două ritualuri funerare
din heleşteni, iaşi, unul ortodox
clasic şi unul penticostal. intere-
sante sunt consideraţiile legate de
motivaţia schimbării religiei: por-
nind de la constatarea, strict sta-
tistică şi documentară, că bătrâ-

nii sunt cei care părăsesc ortodoxismul în favoarea
neoprotestantismului, rus exclude ipoteza facilă a
„naivităţii”, privilegiind, în schimb, convingeri care
ţin de o sticteţe religioasă „ascetică”, pe care
mercantilismul Bor nu pare s- o mai susţină. i- aş
adăuga întrajutorarea exemplară, esenţială într- o
situaţie de criză. tot aici, remarcăm studiul litua-
niencei rasa račiunaité Paužuoliené despre apoteo-
za post mortem din regiune (suflete care urcă un
munte înalt sau se regăsesc în calea lactee) sau cel
al aleksandrei Pavićevići despre mutaţii funerare
din serbia sfârşitului de mleniu ii, unde creşte
numărul cazurilor de exorcizare a fricii de moarte
prin intermediul umorului negru sau al histrionis-
mului (la priveghi sau chiar la mormânt). 

în secţiunea dedicată istoriei, nemţoaica fran-
ziska rehlinghaus investighează un caz particular,
cel al „înmormântării silenţioase” (nocturne) din
comunităţile protestante ale secolului xix- lea. un
fenomen similar va fi analizat şi de către finlandeza
anu salmela în secţiunea sociologică: rezervată ini-
ţial „nelegiuiţilor” (hoţi, sinucigaşi etc.), înhumarea
nocturnă se resemantizează în deceniile de după
romantism, „logodna cu întunericul” având, între
altele, şi o valoare exorcizantă. tot acolo, Piero
Pasini cercetează cultul eroic, foarte politizat, al
relicvelor reînhumate festiv în Veneţia de după
risorgimento, erika Quinn recenzează reprezentări-
le „văduvelor cernite” în arta şi în expresionismul
german de după primul război mondial, în vreme ce

constantina raveca Buleu continuă foarte studioasa
cercetare personală dedicată ezoterismului româ-
nesc interbelic – din care a publicat deja câteva stu-
dii, documentate la Paris şi roma –, scriind despre
incidenţele morţii şi ale mitului „monarhului
ascuns”. tódor csaba investighează sociologia (pre-
ponderent rurală) a mormintelor pregătite în devans
(o bună comparaţie: Satyricon- ul lui Petronius!), pe
când Marius rotar ţinteşte, ca întotdeauna, departe,
analizând câteva ceremonii funerare oficiale din
comunismul românesc al anilor ’50 (lothar rădăcea-
nu, theodor iordăchescu), cât şi surprinzătoarele
studii favorabile incinerării, pe care Vladimir Prelip-
cean le publică în Studii teologice (1962, 1967). în
ciuda opoziţiei de principiu a Bor, favorizarea inci-
nerării de către unii reprezentaţi ai nomenclaturii
comuniste rămâne de cercetat, chiar deasupra lucră-
rilor de excepţie pe care rotar le- a consacrat – întru
exasperarea multora, în sutană sau nu… – subiectu-
lui. 

Moartea e un „posibil” al fiinţei noastre, nu un
„viitor real”, scrie heidegger, prilejuindu- i lui rorty
o analiză – parţial lingvistică – a vieţii ca suspenda-
re în aşteptare, a vieţii ca „încă nu” moarte: e ceea ce
analizează o specialistă în rorty, ormeny theodora
eva, într- un studiu despre „finitudine”, în secţiunea
de filosofie&literatură&muzică, unde trec smerit
peste contribuţia mea, pentru a ajunge la ontologia
morţii, discutată de către alfred james ellar şi la
modul în care moartea – nu doar cea eroică – apare
în muzică (anna g. Piotrowska). trecând la sociolo-
gie, atitudini şi mentalităţi, aflăm, în continuare, de
la germanii kornelia sammet şi franz erhard că,
strict statistic, fosta germanie de est e cea mai…
atee regiune din europa (doar 1/5 din populaţie
crede în divinitate), studiul care urmează, semnat de
către gabriel roman, ducându- ne în comunitatea
ţiganilor din iaşi şi cluj, prin intermediul unui
număr de 48 de interviuri de teren, dintre care jumă-
tate sunt realizate cu bolnavi cronici şi incurabili.
Boala şi moartea stigmatizează, poluează – spun
respondenţii –, ceea ce face ca mai toţi bolnavii să se
retragă sau să se ascundă de comunitate. de reţinut
e şi dualismul: omul are două entităţi spirituale,
coxano, cea negativă întorcându- se malefic printre
cei vii, după moarte. adela toplean sintetizează zece
ani personali de „death studies”, un foarte bun mini-
capitol din această secţiune aparţinându- i adrianei
teodorescu – excelentă poetă, de altfel –, iniţiatoa-
rea unui concurs de eseuri despre opţiunea pentru
incinerare. 

în secţiunea finală, Maria xenaki şi adrian
coyle scriu despre doliul monoparental, macedonea-
nul dejan donev despre bioetica eutanasierii, iar
anna davidsson Bremborg şi ingela rådestad des-
pre doliul suedez prilejuit de moartea copiilor la naş-
tere. un volum substanţial, excelent lucrat, scris de
specialişti într- un domeniu academic foarte căutat
nu numai astăzi, dacă ne gândim la omul în faţa
morţii a lui Philippe ariès, citat, de altfel, de majori-
tatea participanţilor. nu mai e mult până când, în
septembrie, thanatologii se reîntâlnesc la alba
iulia… r
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Noutăţi editoriale

Aura christi, Tragicul visător
poeme
Editura ideea Europeană, 2013

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

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

Nicolae Breban

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

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

Ştefania Mincu
http://aurachristi.ro/

Ştefan Borbély
Thanatologie românească 
la Cambridge

Un volum substanţial, excelent lucrat,
scris de specialişti într- un domeniu

academic foarte căutat nu numai
astăzi, dacă ne gândim la Omul în faţa

morţii a lui Philippe Ariès, citat, de
altfel, de majoritatea participanţilor.



s.alexandrescu se arată convins de un
mare prozator, inventiv psihologic şi
narativ de la început, producător
omogen, dovedind, în ciuda declara-

tei lăsări în voia inspiraţiei şi aleatoriului, că are
totuşi „intuiţia întregului” ciclu. omogenitatea îi
este recunoscută de monograful său român pe toată
durata creaţiei, între 1929- 1962. Pe parcurs, însă, se
mai strecoară constatări ale unor denivelări de inspi-
raţie şi producere. capodoperele le dă, oricum, în 11
ani, între 1929- 1940. dar bazele scrisului, faulkner
şi le aşează extrem de repede. Până în 1930 el aplică
deja toate spectaculoasele sale tehnici narative. face
operă de paseist, cu timp oprit în 1861. Prezentul
este transformat simbolic în trecut. timpul rămâne
dominat nu de o idee, dar de o stare sau o situaţie,
iubirea şi marile ei obstacole, iubirea în ciuda a ceva
sau cineva. lumea, existenţa constrângătoare, iată
ce- l pasionează. o luptă- i viaţa, simpla idee din ver-
sul lui coşbuc, îi modelează viziunea, care capătă o
ilustrare largă, adâncă, singulară, universală.

are un soi de religie ori chiar de mistică a con-
ştiinţei literare. crede nemăsurat în victoria sau cel
puţin în neînfrângerea omului exemplar, indiferent
de rasă, aflat în conflict cu viaţa, din jur şi chiar din
el însuşi. îşi foloseşte prestigiul în societatea ameri-
cană şi prin 1955 se arată cu vehemenţă revoltat de
persecuţiile asupra negrilor. s. alexandrescu obser-
vă că în opera sa incestul apare mai puţin vinovat ca
amestecul raselor.

s. alexandrescu sistematizează opera, ciclul
central, operele exterioare lui, şi pune în ordine cro-
nologia istorică. reface geografia şi istoria reală şi
ficţională a ţinutului yoknopataupha de la înteme -
iere, apoi în secolele 18- 19, cu toată structura etnică
şi datele economiei. stabileşte relaţiile dintre nara-
ţiune, timp, memorie. dezvăluie unele inadvertenţe
ale datelor personajelor. decriptează onomastica.
numele doom, care înseamnă „osândă, pierzanie,
blestem”, ascunde sensul francez du homme. omul
se găseşte chiar în centrul operei. întemeietorul este
Mccaslin, care va da urmaşi rezistenţi pe ambele
ramuri rasiale, albă şi neagră. dar mai există şi alţii
cu statut de întemeietor, toţi duri şi ambiţioşi să
dăinuiască, într- o lume „injustă şi blestemată”, lăsa-
tă „cuiva care să le poarte numele şi să le menţină
averea”. clanurile sartoris şi snopes figurează con-
fruntarea fundamentală. ab snopes este un „nou tip
uman în yoknopataupha”. femeile sunt şi ele virili-
zate, dârze şi voluntare, din timpul războiului civil.
iar „«în absenţa stăpânilor», matriarhatul se accen-
tuează”. neîmblânzita drusilla este femeia emble-
matică a sudului. femei autoritare sunt rosa Mil-
lard, Virginia. narcissa este o „floare delicată răma-
să pradă meschinei lumi snopes”. lumea, viaţa sunt
ca o pradă la faulkner, idee păstrată şi la românul,
înrâurit de american, M. Preda. Munca se face „cu o

furie vecină cu demenţa”.
sclavagismul şi civiliza-
ţia coexistă.

Viziunea lui faul-
kner trece „prin aburul
legendei” şi lasă în urmă
„tablouri halucinante”.
Punctul de vedere narativ
este fie aristocrat, fie
neutru. naratorul nu de -
vine omniscient într- un
roman al vocilor ca pe
patul de moarte. cauzali-
tatea diegetică apare enig -
matică. faulkner, „genia-
lul prestidigitator care a
scris absalom sau Cătu-
nul”, este un „scriitor
ambiguu, dar şi obiectiv
prin excelenţă”. temele
recurente sunt timpul
trecut „iremediabil şi
obsesiv”, prăbuşirea unor
clanuri ca sutpen şi com-
pson, obsesia şi ideologia
rasială, degenerarea, dar
şi „rezistenţa morală”.
negrii sunt umiliţi şi
chiar ucişi, dar nu dispa-
re „forţa de caracter a
negrului”. nu tot omul

învinge, există şi „ura irevocabilă a învinşilor”. cei
care mor au motivaţia apărării unor valori. w. faul-
kner este atent la mentalităţi şi nu la istorie. Vechea
lume dispare în primele două decenii ale secolului
mărturisit de scriitor, când – adoptă monograful o
grilă ideologică vădit conjuncturală – domină o bur-
ghezie demagogică.

în afara ciclului regional, ce se schimbă este
orice altceva dar nicidecum arta narativă, elemente-
le ei procedurale. însă aici, ca spaţiu şi performanţă
artistică, faulkner nu mai este acasă. omogenitatea
operei suferă vizibil. faulkner s- a încercat şi el, ere-
tic, fără reală conştiinţă estetică, în poezie, şi nu a
trecut peste un nivel de versificator simbolist- deca-
dent. a scris şi patru scenarii cinematografice. a mai
tatonat câte ceva în proza scurtă, contrapunctul, teh-
nica simplificată (ceea ce azi se cheamă minima-
lism). o reuşită rară este bătrânul. o a doua mare
reuşită, în proza scurtă, este recunoscută prin poves-
tirea „capodoperă” Carcassonne. au interes şi poves-
tirile despre primul război mondial. entropia dizolvă
romanul o fabulă sau parabola. 

structura tipologică face evident recurs viu la
metoda critică. e configurat planul sintagmatic al
operei, al „combinaţiei între personaje, acţiuni, con-
flicte, evenimente, aşa cum apar cu adevărat în tex-
tul faulknerian”. Planul paradigmatic „conţine siste-
mul (sistemele) civilizaţiilor, personajelor, conflicte-
lor etc.”. începe însă abuzul de indici simbolici care
fac textul greu de urmărit. e dresată cu extremă
rigoare o schemă logică a reducţiei tipologice. din
motive de întindere a monografiei, nu se ajunge la
cuprinderea totalei structuri (pattern), restrânsă la
numai trei civilizaţii (din cele cinci, cu subetapele
lor, câte numără în ciclul yoknopataupha) şi opt
tipuri de personaje. civilizaţiile se înlănţuie progre-
siv, supuse unui darwinism social, prin clanuri
urmărite în cicluri istorice. centrală rămâne „teribi-
la tragedie a luptei omului cu timpul”. se confruntă
două perspective, aceea umanistă în opoziţie cu
aceea naturalistă, potrivit criticului o’donell.

în clasarea şi analiza personajelor, la metoda
structuralistă şi cea istorico- literară se adaugă şi
aceea sociologică. cele vreo 1400 de personaje sunt
reprezentări şi ale unor clase sociale. de remarcat
nuanţările sociologice, criteriul social al tipologiei.
încadrarea sau clasarea personajelor comportă fireş-
te dificultăţi, până la urmă ea rămâne relativă.
umanitatea lui faulkner este eterogenă în reprezen-
tare. Prozatorul alterează şi transfigurează istoria.
ar fi fost necesar să se explice şi pe ce bază. „Prima
problemă care se pune este identificarea trăsăturilor
semantice.” acestea alcătuiesc schema de identităţi
şi variabile. fundamentale rămân natura (trădată
de om), patriotismul, religia, individualismul, res-
ponsabilitatea. Morala apare dedusă din comporta-
ment. sunt aflate 14 nuanţe ale trăsăturilor genera-

le la fiecare tip de personaj şi apar notate altoiri şi
modificări ale codului.

indienii poartă nume- porecle de la plante şi
animale, consideră munca înjositoare, au orgoliul
rasei, luptă pentru femeie, sunt baza civilizaţiei,
deţin, potrivit lui faulkner, valorile fundamentale,
„mândria, umilinţa, curajul, inocenţa, respectul,
coeziunea socială, experienţa vieţii codificată în
rituri imuabile, natura ca prezenţă copleşitoare, ca
exemplu moral”. sunt ilustrate calităţi şi defecte, cât
relaţionează un tip cu alte tipuri (aristocratul cel
mai mult), opoziţia dintre curaj şi laşitate, femeia
(cult, matriarhat), cultul onoarei. criticul compara-
tist aduce în cadrul lărgit alţi scriitori americani ai
sudului. evidenţiază nostalgia trecutului şi atacul
la burghezia prezentului, primatul moral. la albul
sărac, apropiat mentalitar de indian, primează
munca, apoi voinţa, dragostea şi femeia rămân
secundare, religia este marcat puritană, lipsesc sen-
timentul ierarhiei (puternic la aristocraţi) şi îndoia-
la, istoria nu interesează. albul sărac este şi el
urmărit la mari scriitori americani. omul de afaceri
este de gaşcă, suflet sterp, capitalist, tâlhar. clasa-
rea lui îi trădează monografului nostru şi conjunctu-
ra metodică, de un sociologism marxist neabătut
anticapitalist. intelectualul este prins în conflict
interior, „colaborare, luptă, interferenţă, lipsă de
raport”, cu minime resurse de omenie, lipsit de inte-
res material, sedus de femeia ideală şi pură,
estetizându- şi instinctele (după formularea lui john
crowe ransom, forms and Citizen, forme şi cetă-
ţeni), trăind în izolare, singurătate, visare, utopie. e,
desigur, căutat la alţi autori, gânditori şi scriitori.
Metisul vieţuieşte între abulie (joe christmas) şi
pasiune. fapt curios, în înţelegerea monografului, în
creaţia de personaje, autorul w. faulkner apare tra-
tat nu atât ca ficţionar, cât ca memorialist ori dia-
rist, primind răspunderi morale mari, peste cele
estetice. oricare personaj este citit ca un „adevărat
porte- parole al opiniilor romancierului, prea puţin
(cf. cap. ii) exprimate direct”.

Prozatorul w. faulkner este cu pregnanţă un
„poet tragic”. Marota tragicului ori a păcatului îl
întoarce pe scriitor în sinea adâncă. tragicul este o
categorie estetică doar virtual axiologică, asemenea
tematicii sau problematicii şi, cum s- a precizat,
structurii. el nu conferă prin sine valoare. există şi
la faulkner tragic ratat. ca mod de formalizare, este
descoperită „polivalenţa structurii tragice” (nu ştiu
dacă termenul polivalenţă are directă legătură cu

6

ANUL XXV  t Nr. 7 (748)

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

Marian Victor Buciu
Sorin Alexandrescu şi 
o mistică a conştiinţei literare

Viziunea lui Faulkner trece „prin
aburul legendei” şi lasă în urmă

„tablouri halucinante”. Punctul de
vedere narativ este fie aristocrat, fie

neutru.

sorin AlexAnDrescu



polivalenţa necesară a lui Paul georgescu). tragicul
implică formativitatea, paideicul. e astfel urmărită
relaţia „maestru/ucenic”. tragicul este însă prea lăr-
git, invadând domeniul religiosului, chiar a celui
precizat creştin. e drept că lumea epicii lui faulkner
este ea însăşi lărgită, de la sclavagism la liberalism
burghez. e o lume legată în mod imanent doar în
măsura în care apare legată în mod transcendent. Pe
lângă tragicul ritual, eroic, mitic, antimodern, se
constată şi o „zonă tragică, creştină”, protestantă, în
manifestarea predestinării. tragicul provine din
păcatul nerăscumpărat. Păcatul individual reflectă
păcatul originar. Păcatul locuieşte mai ales în feme-
ie. legătura dintre tragicul faulknerian şi a
celui originar, antic, grec, este realizată de ceea ce
există dincolo de omenesc. destinul tragic la vechii
greci este irepresibil violent şi acţionează prin „coin-
cidenţa suprafirească a evenimentelor”. „Personajul
faulknerian trăieşte într- o lume structurată, supusă
unor norme supraindividuale.” structurarea mun-
dană, tragică, invocă repetat drept necesară lectura
structuralistă.

răul social, dincolo de cel moral, este un aspect
major al tragicului. iar el este organic, nu mecanic:
„viziunea socială şi istorică a lui faulkner depăşeşte
aspectul mecanic, deşi patetic, al reprezentării sha-

kespeariene”. e aici o lume rea, a rău-
lui, dată răului, diabolică, stăpânită
de uzurpatori şi ticăloşi satanici. „la
faulkner, răul are o putere de extinde-
re nelimitată…” (s. s. a.). o lume
ascunsă, secretă, adesea trăind într- o
farsă tragică – monograful doar suge-
rează acest aspect – prin disimularea
sub masca blândeţii. în demers socio-
logizant, este fixat în imanent un
puternic determinism social. intimita-
tea, biologicul în general, apar secun-
dare, supuse. existenţa funcţionează
organic de la social la sexual şi nu
invers. Psihanalizând în treacăt, ana-
listul structuralist constată prezenţa
sexului ca revanşă, traumatismele
infantile, obsesia nerealizată a inces-
tului.

comicul este analizat odată cu
tragicul, motivându- se că spectacolul
grec, alcătuit din patru piese, conţinea
o trilogie tragică urmată de o comedie.
contrapuse, tragicul şi comicul dobân-
desc o anume confluenţă. „comicul
este singura compensaţie oferită de
destin, ori de către dumnezeu.” tragi-
cul presupune comicul şi la shakes-
peare ori la dostoievski. niciodată
n- au foste pure tragicul şi comicul. din
totdeauna există mixajul tragicomic.
tragicul este bipolar, înălţare urmată
de cădere. comicul este singular: exis-
tă doar ca exces. la faulkner, exege-
tul structuralist dezvăluie comicul
naratorului (de expresie), al autorului
(de compoziţie), relaţia polivalentă a
comicului. există o unică tehnică a
comicului în ironie şi umor. Metodă
spaţialistă, structuralismul lărgeşte şi
restrânge câmpul de acţiune. 

naratologul face jocurile lecturii
în ultimele mai puţin de o sută de
pagini. instanţa narativă este plurală.
există naratori centrali (am văzut că
nu tocmai desprinşi de autor), dar

există şi naratori intermediari. funcţia naratorului
este de înţelegere a tot ce se petrece obiectiv şi
subiectiv. „eveniment (epic) înseamnă deci mister,
iar atitudinea naratorului reprezintă încercările lui
de a- l rezolva, într- un fel sau altul.” (s. s. a.). totul
apare, deci, corelat cu enigmaticul care trebuie des-
cifrat. s. alexandrescu este interesat de secretul ope-
rei din ea însăşi şi mult mai puţin de secretul auto-
rului din propria viaţă transferată creaţiei, cum va
proceda Matei călinescu în cazul lui Mateiu i. cara-
giale, M. eliade, e. ionesco. structura operei emană
prin autor, el este cel care organizează, naratorul
este investit ca să relateze. între autor şi narator
sunt diferenţe de cunoaştere. naratorul află în timp
şi se corectează mereu. naratorul este multiplicat,
de aici tehnica epică a vocilor narative, cu urmări
precum „dramatizarea scenei, misterul evenimentu-
lui, complexitatea personajelor şi a relaţiilor umane,
densitatea şi adâncimea infinită a realului.” 

adevărul rămâne tatonat, aproximat. c. aiken
constată „eludarea metodică a sensului”, s. alexan-
drescu dezvăluie suspendarea acestuia. relatarea
admite şi comentariul. naratorul intervine direct, ca
în proza tradiţională. coexistă mai multe registre
narative. rezultă o sinteză narativă. descifrarea

este prima operaţie a lecturii, una, cum am menţio-
nat, secretizată, de aceea semantica este pusă deasu-
pra sintaxei, cea care realizează personalul stil în
cadenţă gravă şi adâncă. cele două axe semantice
evidenţiate sunt una a evenimentelor, cealaltă a
structurii. organizarea paradigmatică înseamnă sis-
tematizarea evenimentelor. 

accesând ambele planuri, obiectiv şi subiectiv,
ca şi joyce, faulkner accede la fluxul conştiinţei (al
conştienţei, cum s- a spus, ar fi termenul potrivit). de
aici, deschiderea este liberă deopotrivă spre real şi
fantastic. tehnica „fondu”, cinematografică, de „topi-
re” ori de „suprapunere a două imagini”, obţine şi ea
un efect de complexitate. un subcapitol fixează lim-
bajul „caracteristic”, jargoanele, devierea de la nor-
mele limbajului, fonetice, lexicale, morfologice, sin-
tactice. un altul se preocupă de organizarea eveni-
mentului epic, activitatea principală a autorului:
simultaneitatea (desfiinţarea duratei) şi succesiu-
nea, spaţiul (şi ca viziune), absenţa descrierii locului
acţiunii, plastica şi portretul. 

organizarea în succesiune activează deopotri-
vă blocarea şi accelerarea timpului relatării. nara-
ţiunea este orientată înainte şi înapoi, ea anticipă şi
retrospectează (nu- i sunt cunoscute monografului
noţiunile de prolepsă şi analepsă). construcţia (ter-
menul tradiţional, nu cel de structură) se edifică în
spirală. ilustrativ este „absalom, romanul recons-
trucţiei prin excelenţă a unor evenimente din memo-
rie”, un roman conceput anticronologic. faulkner
structurează, însă, sistematic. „nu există evenimente
în sine, ci doar sisteme de evenimente.” (s. s. a.).
ambiguitatea, enigma stăpânesc în creaţia lui faul-
kner, care este una labirintică. atracţia vine din
direcţia cauzei şi nu a faptei misterului. Penultimul
aspect naratologic se referă la planurile semantice şi
construcţia atemporală. e reafirmat „principiul rela-
ţiilor secrete” în construcţie şi sunt constatate modu-
rile acesteia: construcţie impersonală, ca în Sartoris,
şi subiectivă, ca în zgomot şi furie, În timp ce agoni-
zez, Cătunul. în sfârşit, recurenţa imagistică duce la
convingerea argumentată că w. faulkner uzează de
„o neaşteptată dilatare lirică a textului” şi „tratează
deci romanul ca un poem”. în bibliografia de gen,
monografia oferă numeroase elemente de studiu şi
îşi păstrează exemplaritatea. r

IULIE 2014

7

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

Dintr-o haltă părăsită

Cassian Maria Spiridon
batem în pământ cu pumnii

răpitoarea de suflete este mereu aproape
se mişcă vaporoasă în aerul pe care-l respir
ţopăie prin iarba culcată 
picură odată cu sudoarea

cu broboanele efortului tău
când spargi lemne

sub stelele albe de ger
ca un abur se ridică

din respiraţia ta
din rugăciunile tale

grijulie tot timpul
atentă să nu te piardă din ochi

cu o sporită amplificată vigilenţă
un gardian mai prezent decât umbra
de sub atenta lui supraveghere

n-a evadat nimeni
niciodată

cu mult peste acele penitenciare
de maximă siguranţă

unde
oricând pot cădea zidurile

nu şi aici
unde

fără garduri cu sârmă ghimpată
fără stâlpi de înaltă tensiune
fără cuiburi de mitralieră

gata să tragă
se preumblă doar ea

singură
încrezătoare în permanenţă

culegătoarea de suflete

batem în pământ cu pumnii
să vorbim cu cei care-au plecat
sfatul lor să îmblânzească
paşii inimii

cuprinse în palmele înroşite

pe zăpadă
luminând un zâmbet

în câmpie
să vorbim cu măsurată linişte
din zori şi până-n noapte

toate trec
cu tot cu noi
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ecurios cum în plină estetică neomoder -
nistă remanenţa est- eticii marxist- leni-
niste supravieţuia, încât se poate spune
că a existat o continuitate neîntreruptă

între aceasta şi est- etica de semn întors revigorată în
1989 pe urmele Monicăi lovinescu. în 1977, Valeriu
râpeanu scria despre afirmarea unor înalte valori
morale în trei dintre romanele lui d.r. Popescu: vână-
toarea regală, Împăratul norilor şi ploile de dincolo de
vreme, încadrându- le într- o di recţie a prozei vremii,
alături de cărţile lui Marin Preda, eugen Barbu şi con-
stantin ţoiu. Şi asta „în ciuda unei formule literare
faulkneriene şi a unei expresii stilistice ce devine câteo-
dată stufoasă”, încât cele trei romane „sunt înscrise
într- o tradiţie românească prin sensul lor moral”: „con-
flictul acestor trei cărţi se desfăşoară între adevăraţii
revoluţionari, şi unii ca gălătioan care a denaturat
principiile urmărindu- şi interesele lor egoiste, străine
de cauza revoluţiei.”1

fidel, în schimb, esteticii va rămâne eugen
simion, specialistul nr. 1 al momentului în lovinescia-
nism2. sub această fidelitate faţă de estetic îşi va publi-
ca seria de volume Scriitori români de azi (i- iV,
1974- 1989), cu un capitol substanţial despre d.r.
Popescu. universul artistic derepopescian se sprijină,
în lectura lui eugen simion, pe trei piloane: „gustul
pentru mister şi spectaculos, o intrigă bogată şi, insta-
lat în inima notaţiei realiste, poeticul, manifestat în
preferinţa pentru simboluri.”3 eugen simion este, se
pare, cel dintâi comentator care părăseşte grila
intenţiilor „est- etice” la d.r. Popescu, într- un sens
aproape nietzschean: „Viaţa apare astfel ca o poveste
confuză, neîncheiată, constituită dintr- un amalgam de
fapte, bune şi rele, urâte şi frumoase, verosimile şi
neverosimile, care se agresează reciproc şi se îngăduie
cu dificultate. înfăţişând- o, prozatorul nu intenţionează
s- o ordoneze şi s- o judece more geometrico. la sfârşitul
cărţii, istoriile sunt tot atât de tulburi, contradictorii,
iar cititorul este silit să caute el însuşi un sens şi să dea
o soluţie.” calea urmată de prozator este, astfel, pe
deplin modernă, cu părăsirea naratorului omniscient şi
omniprezent. eugen simion nu mai este şocat etic de
„bizareriile” personajelor, puse de criticii anteriori, dar
nu numai, pe seama reminiscenţelor vechiului care nu
se lasă „învins de nou”: „fără să împingă lucrurile până
la acest punct, d.r. Popescu a deprins din proza moder-
nă gustul de a relativiza adevărurile naraţiunii, şi isto-
riile sale, debitate repede, într- un stil colorat şi împle-
ticit, vorbesc în chip firesc de întâmplări nefireşti şi de
indivizi ce trăiesc normal în bizarerie.”4 în acelaşi timp
însă, criticul observă că, în vânătoarea regală, ca în
întreg ciclul f, invazia bizarului e semn al unui univers
tragic, nicicum spectacol artistic gratuit: „inocentul
omoară pe salvatorul său, săvârşind, astfel, un act sim-
bolic: procurorul devenise culpabil prin încercarea de a
da la o parte misterul care stăpâneşte peste o lume
plină de tragedii irecuperabile.” 

în limitele cenzurii dintre 1974- 1978, eugen
simion nu putea spune mai mult, retezând orice tenta-
ţie de hermeneutizare în plus, dincolo de aspectele teh-
nice ale esteticului. cu atât mai puţin îşi va îngădui cri-
tica din anii ’80, predispusă, mai degrabă, la a plonja în
gratuităţile verbioase ale textualismului postmoder -
nist. aşa se şi explică de ce s- a produs reacţia de nega-
re a „neomodernismului” generaţiilor ’60- ’70 în favoa-
rea noii mode împrumutate din occident, dar fără
suportul postmodernităţii organice de acolo, cum va
sesiza adrian dinu rachieru: „golit de postmodernita-
te, postmodernismul românesc riscă să suporte un
tratament «junimist», dovedindu- se păgubos, o nouă
formă fără fond”5. de aceea, nuanţări interesante des-
pre proza lui d.r. Popescu vor veni, în continuare, dins-
pre criticii ancoraţi în modernitate, chiar veniţi din
generaţia ’80. „Şaptezecistul” dan culcer, bunăoară,
deşi nu părăseşte calea estetică a lui eugen simion,
vorbind despre aceleaşi două romane de sfârşit de ciclu
(Împăratul norilor şi ploile de dincolo de vreme), revine
totuşi la o est- etică implicită, ca opţiune a cititorului,
concordantă cu a autorului: „fără a moraliza, opţiunea
etică şi politică a autorului este clară, el fiind de partea
valurilor pozitive ale istoriei şi implicarea noastră de
cititori este cu atât mai profundă cu cât ne identificăm
pe nesimţite, alergând, analizând, discernând semnifi-
caţii şi fiind obligaţi să confruntăm propriile noastre
versiuni cu poziţia autorului…” în realitate, din cele
spuse de dan culcer, nu- i deloc clar care este „opţiunea
etică şi politică” a scriitorului, cel puţin în sensul postă-
rii „de partea valurilor pozitive ale istoriei”. care
„valuri pozitive”? ambiguitatea, în ce- l priveşte pe cri-
tic, trebuie să se fi prelungit până în anul 1987, când
s- a hotărât să se autoexileze la Paris, urmându- şi soţia,

prozatoarea Maria Mailat. iată de ce putem din nou
anticipa că între est- etica de sorginte sovietică şi cea
„anticomunistă” pariziană nu era decât un pas.

se cuvine, de aceea, să ne confruntăm cu opinia
critică a unui „optzecist”, nemţeanul cristian livescu,
dar, mai degrabă, „neomodernist” prin opţiunea esteti-
cului. se pronunţă şi el despre ultimele două romane
ale ciclului, într- un articol pe care- l va include în cartea
Scene din viaţa imaginară (1982). cristian livescu
sesizează o încercare de depăşire a narativităţii din
vânătoarea regală, „accentuând
cu deosebire pe incoerenţa indi-
vidualităţii umane şi mai puţin
pe freamătul de fundal al colecti-
vităţilor degradate, în care încă
izbucnesc furii totemice.”6 de
fapt, nu este vorba despre o
„depăşire”, ci de o întregire, la
nivelul coerenţei ciclului, a
„antiepopeei”/antigenezei, f(ace-
rii) în oglindă derepopesciene.
altfel spus, uriaşa degradare/
turbare a colectivităţilor nu
putea să nu atingă şi individua-
lităţile umane. împletirea realu-
lui cu „fantasticul”, zice livescu,
se interiorizează aici, procesul „e
mai elaborat, implicat în chiar
viaţa ascunsă a personajelor, le
creează o dublură convulsionată,
o a doua stare pe care o poartă
cu ele ca pe un însemn al «pute-
rii», dar şi al ruinei lăuntrice.”
de aceea, tot ce vrea să clarifice
tică dunărinţu „mai rău le învă-
luie în mister”, care „fascinează”
nu ca mister în sensul blagian al
cuvântului, ci, poate, ca myste-
rium tremendum, fără acces la
mysterium fascinans. cristian
livescu bănuieşte că există în romane „o filosofie de
subtext”, poate un „«joc» cinic”, o strategie a răzbunării,
„centrală în romanele lui d.r. Popescu.” din această
perspectivă, Moise devine, în Împăratul norilor, „un
monstru cu «suflet negru şi rău», un «bătrân drac
împieliţat»… care se vindecă de boli scăldându- se la
«moara cea veche a lui adolfică».” interesant că tot
„moara lui adolfică” este invocată şi de către Marin
Preda în delirul, unde dictatorul nazist este simbolizat
de pasărea cu penaj roşu din delta dunării, destinată
a- şi extermina propria specie. de astă dată, simbolul
penajului roşu i- a fost de ajutor lui Preda. dar, în defi-
nitiv, şi d.r. Popescu recurgea la vechea zicală: bate
şaua ca să priceapă măgarul, căci „moara lui adolfică”
nu se diferenţia prin nimic de „moara lui iosifică” sau
de cea autohtonă a lui „nicolaecică”. d- l livescu găseş-
te în finalul ciclului romanesc şi rezolvarea crizei sacri-
ficiale, pe care, desigur, nu o numeşte astfel, rezolvare
prin mijloacele precreştine, mitice ale „vrăjitoarelor din
planul secund, sevastiţa şi anghelina. răpunerea
demonului se produce ca un act justiţiar, de anulare a
unuia din reprezentanţii răului, hulit de cei ce i- au
detectat apartenenţa la lumea întunericului. iar finalul
din Împăratul norilor împlineşte un aprig blestem
introdus la un moment dat în roman, pus pe seama
mamei lui calagherovici, blestem care accentuează acel
hybris care planează neiertător peste destinul persona-
jului. d.r. Popescu concepe un sistem de oglinzi, care
să pregătească halucinant căderea lui Moise. comuni-
tatea nu mai este o forţă oarbă, care acţionează – ca în
vânătoarea regală – în slujba infernalului misionar, ci
îl împresoară, îl doboară printr- o serie de mijloace
ţinând de arsenalul magic, a căror acţiune e avantajată
de turnura oarecum ezoterică pe care o ia romanul, ape-
lând la un «pendant» de aşteptare, regenerator şi inte-
grator, menit să sporească misterul naraţiunii.” secre-
tul acestei lumi subterane pare să- l deţină, observă cri-
stian livescu, personajul francisc Pirelli, zis emyro,
recte „împăratul norilor”, sosit de pe un alt tărâm pen-
tru nimicirea monstrului ipostaziat în Moise. el
completează cuplul sevastiţa- anghelina, cvasieficient
la nivelul colectivităţilor, criticul comparându- l pe
francisc cu Messerul ottaviano din princepele lui
eugen Barbu: „francisc e trimis să împlinească drepta-
tea, să restabilească adevărul, e un «raisonneur» din
stirpea celor cu clarviziune magică, pe care fantezia îi
face respectabili, tot ea ducându- i la pieire. din fante-
zia bolnăvicioasă a lui francisc – ne lasă autorul să
înţelegem – erupe crima odioasă a lui Moise, prin care
acesta se autodistruge. Pentru că răul nu poate fi sub-
minat şi învins decât de un alt rău, coborât din subli-

muri. în parabola inclusă în Împăratul norilor, d.r.
Popescu infiltrează aşadar un personaj cu cheie, un
necesar «salvator», care graţie calităţilor sale neobiş-
nuite face să triumfe vrerea colectivităţii. francisc sim-
bolizează, în cadrul sistemului complex de traiectorii şi
semne ale romanului răbdătoarea unealtă a adevăru-
lui, triumfând cu inteligenţă şi fantezie.”

dar francisc nu poartă în el justiţia hristică, ci
contrastul ei luciferic, comparându- se deopotrivă cu
diavolul şi cu dumnezeu. iată de ce concluzia optimis-

tă a criticului este, cel mult, una
„raţionalistă”, domeniu în care
diavolul este neîntrecut. Păcat
că pătrunzătorul critic s- a împot-
molit la malul unei investigaţii
remarcabile. or, intuiţia roman-
cierului, chiar împotriva ispitei
raţionaliste, impuse de constrân-
gerile ideologiei oficiale, a pă -
truns mult mai departe. iată de
ce, după acest formidabil travaliu
(care este ciclul de romane f), el
a simţit că soluţia din Împăratul
norilor poate seduce şi dezori -
enta. în consecinţă, s- a simţit
îndatorat s- o ia de la capăt, cu un
nou ciclu romanesc, cel despre
viaţa şi opera lui tiron b. i,
Iepurele şchiop (1980); viaţa şi
opera lui tiron b. ii, podul de
gheaţă (1982).

de la bun început, acest
nou „ciclu” a derutat, cei mai
mulţi considerându- l o descreşte-
re valorică, până la ilizibil. scri-
ind despre Iepurele şchiop, Mir-
cea iorgulescu îl vede „deconcer-
tant”, semnificativ pentru „elas-
ticitatea extremă a formulei
întrebuinţate de scriitor.”7 în

acelaşi timp, un roman „total” prin abandonul autono-
miei şi purităţii speciei, semne deja prezente în ante-
rioarele romane, acum însă „această atitudine este
împinsă până la ultimele consecinţe: personajele şi
relaţiile dintre ele, evenimentele, situaţiile, timpul
narat şi timpul naraţiunii, chiar înşişi naratorii se mul-
tiplică şi se distorsionează continuu, ca într- o nesfârşită
trecere printr- un labirint coşmaresc de oglinzi deforma-
toare. nu este un joc inocent şi crud, nici un experiment
şi prin proporţii considerabil, ci o aventură a scrisului
şi conştiinţei creatoare”. dacă în ciclul f, scriitorul
pariase pe „destabilizarea naraţiunii” prin acea deru-
tantă multiplicare a naratorilor, aici, „se face o încerca-
re de destabilizare a însăşi creaţiei”. artificiul vechi era
găsirea unui manuscris valoros care obliga restituirea
lui către publicul potenţial, pe când, în noul roman,
tiron B. este un „amator”, un „semiprofesionist”, încât
din motivaţia publicării lipseşte „considerentul artis-
tic”. convenţia se transformă în lipsa oricărei reguli,
deci într- o „impostură a convenţiei”: „nu mai este, ca în
f şi celelalte romane din aceeaşi serie, un univers fără
centru, zbătându- se chinuitor şi inutil într- un carnaval
suferind, este o lume aplatizată şi fără sens, trăind sub
teroarea nimicului proliferant, agresiv şi multiform.”
diagnosticul este corect şi extrem de important, chiar
dacă Mircea iorgulescu nu- i înţelege perfecta „armoni-
zare” cu celălalt ciclu de romane, adică esenţa „antige-
netică” de întoarcere haosmică la nimicul din creaţie,
încât, finalmente, criticul crede că e vorba doar de un
nou experiment romanesc: „importanţa cărţii este în
primul rând una de ordin experimental”. ceea ce con-
trazice şi anulează diagnosticul anterior. r

1 Valeriu râpeanu, afirmarea unor înalte valori
morale, în „românia liberă”, an. xxxV, nr. 10030, 2
februarie 1977, p. 2.

2 eugen simion va realiza ediţia de Scrieri ale lui
lovinescu, vol. i- ix, 1969- 1982, iar în 1971 va publica
monografia e. lovinescu, Scepticul mântuit.

3 eugen simion, Scriitori români de azi, i, ediţia a
doua revăzută şi completată, editura cartea românească,
Bucureşti, 1978, p. 616.

4 Ibidem, p. 617.
5 adrian dinu rachieru, elitism şi postmodernism,

editura garuda- art, chişinău, 2000, p. 268.
6 cristian livescu, fantasticul parabolic, în Scene din

viaţa imaginară, editura cartea românească, 1982, p. 150.
7 Mircea iorgulescu, „Iepurele şchiop” sau ficţiunea

totală, în Ceara şi sigiliul, editura cartea românească,
Bucureşti, 1982, p. 177.

Theodor Codreanu
D.R. Popescu. 
Prin estetică şi est-etică

Intuiţia romancierului, chiar
împotriva ispitei raţionaliste, impuse
de constrângerile ideologiei oficiale, a
pătruns mult mai departe. Iată de ce,
după acest formidabil travaliu (care

este ciclul de romane F), el a simţit că
soluţia din Împăratul norilor poate
seduce şi dezorienta. În consecinţă,

s- a simţit îndatorat s- o ia de la capăt,
cu un nou ciclu romanesc.
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„se pare că oamenii aceştia 
nu au pe ei carne, ci bronz.”

f.M. dostoievski, Crimă şi pedeapsă

eîn afara oricărei îndoieli faptul că poe-
zia română îşi trage rădăcinile dintr- o
mare tradiţie, capul de serie al poeţilor
canonici fiind, indiscutabil, poetul prin

a cărui operă s- a pus temelia limbii şi a literaturii
române moderne, Mihail eminescu – copilul neferi-
cit şi norocos al pătimaşului secolul al xix- lea, artis-
tul de geniu trecut în repetate rânduri prin furcile
caudine ale contestaţiilor – inclusiv după revoluţia
din 1989 – şi ieşit, previzibil, de fiecare dată învingă-
tor. calomnia e un semn al succesului. contestaţia
nu- i decât o invitaţie la lectură, ascunsă după masca

negativităţii. sudalma nu are cum atinge vulturii
care zboară la înălţimi. găunoşenia sufletească şi
mentală în ce fel să se măsoare cu anvergura aripi-
lor unui condor? ori de câte ori mă gândesc la torna-
dele de calomnii şi abjecţii a căror ţintă a fost poetul
naţional al românilor – una dintre culmile maligne,
un monument de… era să spun imbecilitate şi stupi-
zenie, în egală măsură, fiind atinsă prin sintagma
patapieviciană: eminescu, „cadavrul din debaraua”
literaturii române –, ori de câte ori îmi aduc aminte,
aşadar, de calomniile de care a avut parte eminescu
după 1989, mă gândesc la textul lui tudor arghezi,
admiratorii, scris cu prilejul aniversării a 25 de ani
de la moartea poetului şi publicat în Seara. „ce s- ar
putea spune despre eminescu?” se întreba concluziv
autorul volumului flori de mucigai şi răspundea de
îndată fără echivocuri, în stilul său tăios, vulcanic:
„că este poetul cel mai mare al limbii româneşti?
s- au spus acestea toate şi altele multe. este un sin-
gur papagal din câţi îşi curăţă ciocul pe vergeaua
coliviei culturale, care să nu fi reeditat 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 emines-
cu este o dovadă de imbecilitate”. ce s- ar întâmpla

dacă eminescu ar fi viu, ar fi printre noi? arghezi dă
un răspuns de o răvăşitoare actualitate: „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”. aşa cum nu suntem în stare să
cinstim şi să cunoaştem valorile naţionale prin care
se definesc identitatea, rolul şi locul nostru pe
pământ. ceea ce spune multe lucruri nu despre aces-
te valori, ci în primul rând despre noi. despre ceea ce
suntem la această oră. despre ceea ce urmează să
devenim.

în vecinătatea poetului naţional al românilor
îşi află locul lucian Blaga, george Bacovia, tudor
arghezi, ion Barbu, urmaţi – în perioada postbelică
– de nichita stănescu, leonid dimov, ion caraion,
cezar Baltag, Marin sorescu, Ştefan aug. doinaş şi
alţi câţiva poeţi a căror operă ar onora oricare dintre
literaturile majore ale lumii. de cum am enumerat
aceste nume de bronz incrustate pe frontispiciul
templului poeziei române a secolului al xx- lea,
mi- am dat seama că fiecare iubitor de poezie ar
putea face acelaşi lucru, listele întocmite de lectorii
invitaţi să participe la stabilirea unui clasament –
sau, să zicem, a unui top 10 poeţi români – fiind, de
bună seamă, diferite. cert e faptul că dintr- un ase-
menea top poeţii enumeraţi de mine nu au cum lipsi,
pentru că fiecare dintre ei a creat o şcoală de poezie
de un real prestigiu, vogă şi notorietate. cel din
urmă argument mi se pare decisiv în stabilirea locu-
lui şi rolului unui poet în istoria literaturii unei
naţiuni. loc şi rol determinate, de bună seamă, de
trei instanţe neîndurătoare: lectorul, critica de spe-
cialitate şi timpul. e de la sine înţeles faptul că –
dincolo de cititor, o, „hypocrite lecteur, –
mon semblable, – mon frère!”, şi dincolo de citadela
critică – timpul rămâne a fi judecătorul cel mai
necruţător şi mai lipsit de părtinire, căci, în defini-
tiv, această instanţă capricioasă, mereu imprevizibi-
lă, imbatabilă mereu, stabileşte dacă o operă rezistă,
deci, dacă are valoare. anna ahmatova – de la naş-
terea căreia ruşii sărbătoresc 125 de ani – afirma pe
bună dreptate că „literatura este o luptă a caractere-
lor puternice”. această mare doamnă a literaturii
ruse ştia, evident, ce spune. 

e limpede că şcoala de poezie formată în timp
de eminescu, Bacovia, Blaga, arghezi sau Barbu,
nichita stănescu sau Marin sorescu nu are cum să
fie tăgăduită de un spirit critic avizat şi nepervertit.
fiecare dintre poeţii menţionaţi a avut un destin de
singuratic, fiecare a fost, la un moment dat, dacă nu
gonit din cetate, mai devreme sau mai târziu, în mod
cert, izolat ori îmbrâncit în moarte. ceea ce nu este
nicidecum de mirare. julio iglesias are dreptate:
„dacă zbori mai sus”, oamenii „trag ţintindu- ţi
viaţa”. începând cu paradisul omenirii – antichita-
tea – poetul perverteşte şi corupe tinerii, făcându- i
să vadă, să guste şi să cunoască ceea ce nu se cuvi-
ne, ceea ce tulbură şi clatină bunul simţ, ceea ce
deranjează, crispează sau pulverizează tiparele,
cutuma, tradiţia. este motivul pentru care a fost exi-
lat ovidiu – poetul favorit al împăratului augustus
– pe ţărmul Mării negre, în oraşul tomis. admiratul
scriitor al romei – cunoscut, precum horaţiu şi Vir-
giliu, ca unul dintre clasicii literaturii latine – face
referire, în tristia, la faptul că „ar fi văzut ceva ce
n- ar fi fost permis să vadă”. Şi, firesc, a plătit, pen-
tru că a descris ceea ce a văzut, călcând tabu- urile şi
prejudecăţile existente la curtea împăratului augus-
tus. totul se plăteşte; câteodată, cu sânge, alte dăţi
însă, cu viaţa. conştient de riscul de a fi pedepsit
prin expulzare, ovidiu a scris, totuşi, scandalos şi
inacceptabil, ceea ce nu se cuvenea. e de cântărit în
ce măsură spaima, instinctul de conservare, laşita-
tea – la urma urmelor fireşti, ca apa, ca iarba sau
pegaşii – cedează, cenuşă se fac în faţa unui mare
talent şi a curajului. sau să fie vorba de caracter?
da, admiratul, hulitul ori bombănitul caracter, fără
de care – după cum arată istoria literaturilor lumii –

nu se poate. cum să nu- mi aduc aminte de exclama-
ţia excedat admirativă a trufaşului şi pierdutului
rodka raskolnikov referitoare la oamenii mari: „se
pare că oamenii aceştia nu au pe ei carne, ci bronz”?!

iminenţa concesiei într- un regim totalitar sau
într- o democraţie construită în stil sud- american
pulverizează rigiditatea, servind opera, mai exact,
făcând- o posibilă. e suficient, în această ordine de
idei, să căutăm în lutul divin al schimbării la faţă a
părintelui familiei karamazovilor după detenţia şi
domiciliul obligatoriu de circa paisprezece ani –
ţarul nikolai i, cu ohranca şi cenzura lui atroce cu
tot, i- au ras la sânge paisprezece ani din viaţă; liber-
tatea de a gândi şi de a te exprima se plăteşte,
uneori, cu puşcăria –, pentru a vedea ce anume a
prevalat în topografia destinală dostoievskiană: con-
vingerile politice sau opera. e suficient să ne referim
la modul în care şi- au plătit geniul şi curajul de a se
fereca într- un destin major unii poeţi români. numai
un miracol l- a salvat pe lucian Blaga de închisoare.
ca şi autorul bildungsromanului luntrea lui Caron,
george Bacovia a fost azvârlit în marginalitate. la
capătul unor privaţiuni şi umilinţe de neimaginat
pentru un spirit care n- a gustat din fântâna otrăvită
a stalinismului dejist, probabil cu sufletul măcelărit
de teroarea fricii – făcuse şi el închisoare pentru con-
vingerile sale –, obosit să vândă cireşe la poarta
casei sale de pe strada Mărţişor, tudor arghezi a
cedat, încheind pactul cu diavolul, pentru a se autoi-
zola mai târziu. condamnat la moarte de două ori,
ion caraion a făcut puşcărie răstimp de şaptespreze-
ce ani; la ieşirea din închisoare va lucra ca un
damnat, câte 12- 14 ore zilnic, în ocnele creaţiei,
vădit pornit pe anii de care l- a extorcat regimul fia-
rei. Ştefan aug. doinaş a fost întemniţat de cerberii
regimului bolşevic pentru că a refuzat să semneze un
denunţ. ceea ce nu l- a împiedicat pe un tinerel nelip-
sit de talent, cu autoritate de lapte, să- l judece şi să- l
condamne în libertate. 

se pare că nici un poet care a lăsat în urma sa
o operă majoră n- a scăpat, în postcomunism, de pro-
curorii literari şi de revizionismele vitriolante – una
dintre cele mai mârşave şarlatanii înregistrate în
istoria literaturii române, excrocherie culminată cu o

dosariadă de extracţie neostalinistă, drapată în fal-
durile „politicii corecte” sau în cele ale postmodernis-
mului, revizuit şi… era să spun sucit în stilul mişe-
liilor postcomuniste după principiul: la nevoie şi
racul… e peşte, albul – negru, iar negrul e un alb
covârşitor. în timpul mineriadei mediatice
postdecembriste s- au înregistrat nu puţine victime
neîntâmplător alese din falanga de elită a creatorilor
români: nichita stănescu, ion caraion, Ştefan aug.

Aura Christi
„Poeţii sunt – jidovi”

Mai mult în joacă, mi- am imaginat nu
o dată un iad al poeţilor, unde

pedepsele sunt întocmite în funcţie de
fidelitatea faţă de vocaţie ori lipsa ei;
imaginându- şi un iad ştiut prea bine,
nu exclud că cineva din mine glumea,

se juca doar pe jumătate. Altcineva
mare şi puternic a decis pentru mine

să am noroc, da, un imens noroc.

n Povestea subteranei



grăbit să părăsească această lume cu
trei luni înainte de explozia decem-
bristă, aproape necunoscut, „descope-
rit” cu entuziasm după 1989, ion d.

sîrbu ne- a lăsat, s- a spus, „cel mai bogat sertar lite-
rar”. încât alex Ştefănescu ne avertiza: „există doi
i.d. sîrbu”, unul antum, prea puţin cunoscut şi un
altul postum, o adevărată revelaţie. erudit, alert,
risipitor, digresiv, caustic, tăios etc., impunând prin
varietatea lecturilor şi o bogăţie de idei în ebuliţie,
cu vervă maliţioasă, adunând un uriaş „capital de
frustrări şi suferinţe”, crezând ţărăneşte în steaua
lui şi terorizat de gândul că va rămâne un necunos-
cut, acest „proletar” al condeiului, înfruntând – ca
perdant – vicleniile istoriei, a fost, nota Mihai
Barbu, un „scriitor subteran major”. un balcanic
„neamţ”, exilat în propria- i ţară, urmărit de neşansă,
poziţionat invers faţă de mersul evenimentelor,
biciuind stilul de viaţă comunist într- o operă care,
indiscutabil, e inferioară omului (savuros, sclipitor).

cine se încumetă a- i cerceta viaţa, pornind,
fireşte, de la matricea petrileană, va descoperi, fără
efort, o traiectorie aventuroasă, frântă, proiectată pe
un fundal tragic. student de vârf, membru al cercu-
lui literar sibian, dar şi al Partidului comunist (din
1940), ilegalist, aşadar, trimis pe frontul de est,
dezertor, sergent- interpret pe lângă un general rus,
traversând, cu o cizmă, ucraina, conferenţiar la
institutul clujean de artă dramatică, îndepărtat, în
1949, alături de Blaga şi de alţi corifei, din învăţă-
mântul superior, profesor suplinitor o vreme, redac-
tor, din 1956, la revista teatrul, trecut apoi prin
şcoala detenţiei, vagonetar, secretar literar al tea-
trului naţional din craiova (1964- 1973) şi pensionat
din motive medicale, iată, rezumativ, destinul coş-
maresc al sergentului tr ion d. sîrbu (1919- 1989),
trecut prin grele încercări, vădind, din unghiul crea-
torului, o salvatoare „vocaţie pentru suferinţă”. anii
de puşcărie, iniţial pentru „omisiune de denunţ” (în
cazul Ştefan augustin doinaş, cunoscut în studenţia
sibiană), tentativele de recrutare şi refuzul său îndă-
rătnic, şirul de anchete (printre anchetatori, căpita-
nul tudor Vornicu, viitorul teleast, mirat – la o ulte-
rioară, accidentală întâlnire – că cel pe care îl consi-
derase „dispărut din viaţă” revenise la suprafaţă),
lunga tăcere editorială, „sertarita”, boala etc., defi-
nesc – la o sumară ochire – o existenţă traumatiza-
tă, în pofida unui start care promitea, prin „dosar”,
în noul context, o cu totul altă desfăşurare. la Petri-
la, unde, prin osârdia lui ion Barbu, există acum o
casă- muzeu, iar Mihai Barbu a întocmit, scrupulos,
chiar un dicţionar al personajelor petrilene (2002),
tatăl, cel care i- a dat „şira spinării”, era militant sin-
dicalist; dincolo de distracţiile oferite de această
„colonie” polietnică, mozaicată (adică: popice, fotbal,
chermeze, filme), ion d. sîrbu a moştenit morala

minerească. iar mama, premo-
nitoriu, îi va spune olláhului
gary: „mina e soarta ta”. fiin-
dcă şirul de suferinţe şi aventu-
ra scriitoricească îi vor permite
să se descopere ca om, investi-
gând adâncimile şi tainiţele
sufletului.

dincolo de „anii de studii
postuniversitare”, cum numise,
cu un rictus amar, intervalul
petrecut acolo, în acel „saison en
enfer” şi unde, antrenat temei-
nic în a renunţa, ţinuse colegilor
de celulă prelegeri despre dra-
maturgia blagiană, ion dezide-
riu sîrbu constată, răsfoind un
vechi şi uitat Jurnal (acoperind
anii 1952- 1953), că „e plin de
Blaga”, prezent, dealtminteri, şi
în epica sa, sub numele de
napocos. filosoful, la rându- i,
văzuse în gary, apreciat super-
lativ, „un atlet al mizeriei”. fas-
cinaţia blagiană se resimte,
amprentându- i încercările; nu,
desigur, în „felul geometric de
lectură”, lineară, fără efecte,
cum apreciază, corect, gary, ci
în efortul de a testa „limitele
realiste ale fantasticului”. taina
e doar vecină, suntem aproape
de un prag care ascunde necu-
noscutul. de unde, probabil,

interesul mărturisit, deseori explicitat, oricum
urmărit cu tenacitate, pentru dramaturgie. iar o
piesă precum pragul albastru, pusă în scenă, în
1983, la teatrul tineretului pietrean, probează con-
vingător această veche ambiţie. de fapt, dramatur-
gul sîrbu se dovedeşte, observa prietenul doinaş, un
„amant al ideilor”. el cultivă polisemantismul,
mizează pe forţa de sugestie a simbolurilor, cere chei
filosofice şi ştie că „o metaforă bună e întotdeauna
clar- obscură”. nu întâmplător arca bunei speranţe,
jucată, totuşi, la Piatra neamţ (1970), fusese respin-
să în alte locuri, fiind „prea metafizică”. de rezonan-
ţă biblică, reconstituind o familie arhetipală, „în
pericol”, arca se voia, aflăm (dintr- o scrisoare trimi-
să regizorului călin florian), o piesă politică (ca
„intenţie făţişă”). Simion cel drept era un recviem al
satului nostru, supus tăvălugului „progresului”.
apăsând pe miza simbolică, astfel de texte,
sufocant- ideatice, nu- i îngăduiau revărsările de fan-
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Adrian Dinu Rachieru
Ion D. Sîrbu, un om liber

doinaş, cezar ivănescu ş.a. ce să comentezi pe mar-
ginea împiedicatei noastre democraţii – atât de
tinere, doamne, şi- atât de lipsită de experienţă şi
tradiţie – ce să comentezi pe marginea libertăţii de
exprimare în românia europeană a începutului de
mileniu, dacă cei care au refuzat să asiste la şarlata-
nia diversionistă a revizionismelor – transformată
într- o reglare de conturi între oportuniştii- campioni
ai mediocrităţii ariviste şi creatorii de vârf – inco-
mozi şi deranjanţi prin opera lor, au fost izolaţi,
calomniaţi sau discreditaţi prin varii mijloace neor-
todoxe? de vreme ce tulburau instaurarea noii ierar-
hii, a „noii table de valori acceptate”, artiştii- proprie-
tari ai unei opere greu de contestat şi incomozii care
au refuzat complicitatea, vânzarea de frate şi tăce-
rea, se impunea să fie maculaţi, discreditaţi, margi-
nalizaţi, iar amintirea lor ştearsă de pe faţa pămân-
tului. 

cât de măruntă poate fi, uneori- adeseori,
imaginaţia diavolului! Şi, e adevărat, eficientă. efi-
cientă, firesc, pe termen scurt. căci avem de- a face
cu un diavol mărunt, penibil, jenant de mărunt şi
repetitiv până la manie; o manie, ce- i drept, de mâna
a şaptea. dar mai ales cu un diavol iremediabil
mediocru avem de- a face. Sărmanul diavol. nu- mi
dă mâna să- i ortografiez numele cu majusculă, pen-
tru că pur şi simplu nu merită. inventivitatea sa nu
atinge orizontul broaştei. de când există lumea, poe-
ţii văd dincolo de aparenţe, văd lucrurile incomode,
vulcănesc atunci când nu citesc în cartea universului
şi a lumii aşa cum copilul deşertului, iosif, citea în
pietre şi stele. ca şi când n- ar fi de aici ei, poeţii. ca
şi când dramele ar face parte din textura destinului
lor şi- ar fi aerul respirat de ei, cum brazda desprinsă
de pământ mai respiră un timp aerul acestuia. un
aer blestemat clipă de clipă. în absenţa lui, teamă
mi- e că blestemele ar slobozi rădăcini mai bogate şi
mai puternice. fericirea nu- i decât o prejudecată.
Vocaţia – o vină fără vină, poate. o vocaţie puterni-
că se transformă în timp în calamitate. înscrisă prin-
tre servituţi, vocaţia nu admite să fie trădată. de la
homer citire: zeii îşi iau repede darurile înapoi. dar
nu cred să ierte prea uşor şi din vârful buzelor faptul
că au fost traşi pe sfoară sau că au fost trădaţi. Mai
mult în joacă, mi- am imaginat nu o dată un iad al
poeţilor, unde pedepsele sunt întocmite în funcţie de
fidelitatea faţă de vocaţie ori lipsa ei; imaginându- şi
un iad ştiut prea bine, nu exclud că cineva din mine
glumea, se juca doar pe jumătate. altcineva mare şi
puternic a decis pentru mine să am noroc, da, un
imens noroc: acel cineva m- a iubit şi, ori de câte ori
riscam să mă înstrăinez de vocaţie, mi- a dat raiul- ia-
dul bolii, pentru a mă readuce în subterana unde să
stau, să aştept şi să pândesc, revenind la mine
însămi din alt unghi, încetinindu- mi existenţa şi
întorcându- mă cu faţa spre lucrurile importante. am
scris nu o dată că sunt fructul bolilor mele, sunt
produsul grozăviilor ce mi s- au întâmplat pe graniţa
numită târziu – când am început să pricep o brumă
din ce sunt – viaţamoartea. 

Bântuiţi de nenorociri şi neatinşi în esenţă – ca
evreii lumii acesteia, da, ca evreii –, poeţii par a trece
printre noi ca nişte copii sublimi, melodioşi, ciopliţi
din coasta biblicului iov, cel prea încercat şi iubit de
dumnezeul Vechiului testament. în tragicul poem
al Sfârşitului scris în cehia, nevrotica Marina ţve-
taieva îi identifica pe poeţi cu rătăcitorii aleşi:
„ghetto- ul alegerii! Zid şi şanţ./ nu aştepta în –
durare!/ în această cea mai creştinească dintre lumi/
Poeţii sunt – jidovi”. aidoma evreilor care se închină
dumnezeului lor neiertător şi neverosimil de viu,
poeţii sunt un popor de singuratici, care, uimitor,
rezistă şi… ne bântuie. fantome vii, expresive, care
se impun firesc, simplu, ca aerul, ca respiraţia tăiată
de un vers, acestea întârzie departe de ierarhii sau
diversiuni revizioniste, departe de bine, departe de
rău. departe de ţărmul inundat de mulţimi gură- cas-
că la corabia ce înaintează spre largul mării fără o
ţintă precisă, intuită, urmată şi urmărită – de la un
punct încolo – de toţi, fără excepţii. că acea corabie
dusă pe spatele melodios al unui stol de delfini – o
corabie plină ochi cu poeţi – e deja din cale afară de
departe, abia de i se poate întrezări silueta tremu-
rândă la orizont, aproape că nu mai contează decât
din punctul de vedere al delfinilor, din unghiul de
vedere al albatroşilor sau al rechinilor- înger, care
le- au făcut de mult dreptate lor, poeţilor. 

deşi – aruncând o privire scurtă, distrată şi
iute prin geam – vedem că e în plină desfăşurare
epoca confortului şi a consumului, e în toi diversiu-
nea revizionismelor, poetaştri de mâna a şaptea,
reprezentanţii nomenklaturii primenite îşi
sulemenesc dosarele afişându- şi viaţa de trei lei în
vitrinele librăriilor, iar literatura română este admi-
nistrată şi propagată în ţară şi în lume adesea depar-
te de axa valorilor reale, prin emisarii bine remune-
raţi dictatura oportuniştilor zilei spunându- şi, în
acest sens, cuvântul şi manipulând în continuare
opinia publică – uimiţi şi bucuroşi, cu senzaţia irepa-
rabilului surâzător – constatăm că poeţii rezistă. 

întrebarea este prin ce miracol?
Poate nu suntem decât casa altcuiva… r

ion D. sîrbu



tezie lexicală, debordantă la i.d. sîrbu, oripilat şi de
intervenţiile abuzive ale regizorilor „creatori”. încât
virajul spre proză, după acea primă, prudentă tenta-
tivă (Concert, 1956), o nuvelă extinsă, ignorată chiar
de autor şi povestirile petrilene (1973), îngemănând
caracterul legendar- mitic cu inciziile realiste, de
prob adevăr documentar, era previzibil. dacă Jurna-
lul, cu însemnări conspirative, colecţiona „exerciţii
de luciditate”, dezvăluite postum, dansul ursului
(1988) era o proiecţie alegorică, cu măgarul gary şi

ursul Buru, vorbind despre neputinţa de a refuza
captivitatea. reamintim că, în iarna anului 1981,
sîrbu făcuse o călătorie în occident (singura). Mai
vechile povestiri din Şoarecele b... rămâneau simple
„eşantioane de stil” (cf. daniel cristea- enache), abia
dipticul adio, europa, scris tot în anii ’80, nepublica-
bil, dar recuperat (1991, 1993) evidenţia fibra con-

testatară, de sarcasm hohotitor, cu ţintă localistă,
însă. un radicalism disimulat, nutrind vagi speran-
ţe de umanizare a regimului, deplângând aşteptarea,
statul pe tuşă, ticăloşirea etc., împiedicând rezolva-
rea problemelor din „cazanul” autohton, răzbătea
din lupul şi Catedrala (1995), roman considerat de
tudorel urian „o carte majoră” a literaturii noastre.
chiar dacă lucrurile nu stau aşa, viitoarele revizuiri
ale literaturii româneşti din perioada comunistă vor
trebui „să- i facă dreptate” scriitorului. împuşcarea
lupului înseamnă, desigur, în plan simbolic, „moar-
tea speranţei”.

corespondenţa este, însă, marea surpriză pos-
tumă. eugen simion observa că sîrbu „şi- a pus
geniul în scrisori”. literatura epistolară, risipind
scrisori- eseu (cf. V. nemoianu), este o veritabilă
proză satirică, de vervă persiflantă şi sarcasm
„îndrăcit”. acest dialog epistolar cu, de pildă, exilaţii
V. nemoianu, i. negoiţescu, Mariana Şora (v. tra-
versarea cortinei, 1994) îi trădează spiritul muşcă-
tor, sinceritatea inconfortabilă, clamata nevoie de
dragoste; funcţionează, s- a spus, ca substitut al gâl-
cevilor cu lumea, prilej de evadare din temniţa esti-
că. exilat în Bănie, ostracizat, înţelegând că e vorba
de o detenţie pe viaţă în „marele sat universitar”
(craiova), i.d. sîrbu îşi dezvăluie „psihodramele sin-
gurătăţii”. alutia (oltenia) e o (altă) lume, refuzând
grefa transilvană; el, compensativ, se va răfui (pro-
zastic) cu nomenclatura locală şi se va încredinţa
unei prietenii „oarbe” (cazul lui V. nemoianu,
necunoscându- se), livrându- se fără rest. Pensionar
sărac, inteligent, răutăcios (deseori), inepuizabilul
gary are o irepresibilă poftă confesivă. n- ar vrea să
moară nemărturisit, spunea într- o epistolă adresată
deliei cotruş (aprilie 1988), recunoscând că, dintre
nobilii săi „patroni”, ovidiu cotruş i- a fost „cea mai

dragă umbră”. corespondenţa cu deliu Petroiu şi ion
Maxim (v. Iarnă bolnavă de cancer, 1998, ediţie
îngrijită de cornel ungureanu) se consumă în ace-
laşi stil direct, subiectiv, complice, de o sinceritate
brutală. amicii cerchişti sunt urecheaţi: negoiţescu
(„câinele ramon”) e haotic, liviu rusu suferă de
„buridanism universitar”, Şt. augustin doinaş (cel
mai talentat dintre toţi, zice epistolierul) „nu a avut
norocul de a suferi”. Marele „noroc” s- a revărsat, din
plin, asupra lui i.d. sîrbu, după ce „zarurile roşii”
(măsluite) anunţau iarna totalitară. într- o epistolă
adresată lui deliu Petroiu, în martie 1947, detaliază
chiar planul unei evadări (în patru) spre apus, idee
abandonată.

radiografiind dezinvolt, febril, integral, răul
sistemic, în texte nepublicabile, aproape pamfletare,
i.d. sîrbu pleacă de la „o premisă falsă”, crede alex
Ştefănescu, invocând drept cauză „turcirea”, balca-
nismul, nu ideologia. în acea unică deplasare în
Vest, terorizat de gândul dilematic de a rămâne sau
nu, „obiectivul suru” (cum figura în transcrierile
securităţii) constată că nu e dotat pentru adaptare,
că nu rezonează cu egoismul occidental. deci reacţio-
narul gary, îmbibat de umanism filosofic, deşi invi-
tat (tacit) de a pleca definitiv, hotărăşte să se întoar-
că; vrea să moară „de gât cu regimul” şi constată că
„ţara e opera lor” (a securiştilor). totuşi, să nu igno-
răm rolul benefic al atâtor interceptări şi înregis-
trări, îmbogăţind arhivele. Propus, în 1983, din par-
tea cces, pentru o călătorie în rfg, împreună cu
Paul everac, urmând a populariza dramaturgia
românească, i.d. sîrbu va fi tăiat; iar rezoluţia orga-
nelor locale nu suportă echivocul, cerând ferm „înlo-
cuirea obiectivului”.

chiar dacă i.d. sîrbu n- a fost „prozatorul mult
aşteptat” de grupul de tineri literaţi ardeleni, cum
proorocea Şt. augustin doinaş, categoric că el are
parte, meritat, de o extraordinară carieră postumă,
dăruindu- ne o operă „onorabilă”, considera n. Mano-
lescu. natură eretică, proletariană, logodită cu
eşecul, el s- a poziţionat „în contratimp cu istoria”;
dar marea sa dorinţă a fost de a lăsa în urmă „un
nume curat”. ceea ce este indubitabil. r

11

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

IULIE 2014

Dincolo de „anii de studii
postuniversitare”, cum numise, cu un
rictus amar, intervalul petrecut acolo,

în acel „saison en Enfer” şi unde,
antrenat temeinic în a renunţa, ţinuse

colegilor de celulă prelegeri despre
dramaturgia blagiană, Ion Dezideriu
Sîrbu constată, răsfoind un vechi şi

uitat Jurnal (acoperind anii
1952- 1953), că „e plin de Blaga”,

prezent, dealtminteri, şi în epica sa,
sub numele de Napocos.

■ semnal editorial ■ EuroPress Group ■ semnal editorial ■ Contemporanul

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

► nicolae breban, 
Demonii mărunţi

► raluca cimpoi- iordachi
Fericire şi suferinţă în romanţele
de dragoste ale lui Rahmaninov

► emil brumaru
Sfîşiat de umbra

unui înger

► Ştefan borbély, 
De la Herakles la 
Eulenspiegel. Eroicul
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Iulian Boldea
Disocieri şi perspective critice

în marin preda. fascinaţia iubirii (1996),
cornel Munteanu realizează un studiu
atent al discursului narativ, din perspecti-
va temei erosului, văzut ca un element de

rezistenţă al operei, subliniind şi nuanţând comple-
xitatea sentimentului iubirii şi rolul acestuia în des-
tinul unor personaje. este identificată şi funcţia
estetică a diferitelor avataruri ale erosului,
accentuându- se totodată semnificaţia şi natura aces-
tei stări privilegiate în contextul demersului epic al
lui Marin Preda. scrisul reprezintă, în acest sens, o
pasiune a pasiunilor, încărcându-se de forţa fascina-
torie a iubirii. cornel Munteanu reuşeşte să disocie-
ze mutaţiile care se produc la nivelul structurii com-
portamentale a unor personaje, într- un discurs critic
echilibrat, fără a fi tern, care se fereşte de poncife şi
de clişee ale exegezei. totodată, criticul disociază, cu
suficientă fermitate, planul estetic de
realizarea propriu- zisă a semnifica-
ţiilor erotice. 

în cartea consacrată lui r.
guga, romulus guga. polifonia unei
voci (1998), cornel Munteanu este
preocupat de sublinierea originalită-
ţii scriitorului, din perspectiva preo-
cupărilor sale multiple, în domeniul
dramaturgiei, prozei şi poeziei. pam-
fletul ca discurs literar (1999) e un
studiu doct, riguros şi atent, bine
documentat, al pamfletului, cu refe-
riri şi ilustrări semnificative, care
susţin, în bună parte, aserţiunile cri-
ticului. fără îndoială că ţinuta aca-
demică a studiului nu presupune
absenţa unei retorici personale, des-
tul de ferm articulate. 

lecturi neconvenţionale (2003)
strânge laolaltă studii şi cronici lite-
rare publicate de autor în presa cul-
turală în anii anteriori. criticul por-
neşte de la ideea că analiza unui text
nu poate fi efectuată prin apelul la
modele şi tipare estetice prestabilite,
ea fiind tot mai frecvent fascinată de
experiment, de deschidere metodolo-
gică, de anumite forme neconvenţio-
nale, care să evite formalismul pre-
conceput şi rigiditatea conceptuală. apelul la necon-
venţional reprezintă o sursă de revigorare a discipli-
nei criticii literare, de asumare a unor forme inedite
de interpretare a operelor literare: ,,neconvenţiona-
lul în critică înseamnă nu doar schimbarea unghiu-
lui de abordare a textului ori chiar a obiectului de
investigare, ci modificarea, prin efracţie, a posibile-
lor canoane de catalogare a unei opere sau a unui
scriitor”. cartea e structurată în patru părţi (marii

clasici sau depăşirea canonului estetic; poetica
neconvenţionalului; Critica – ideologie şi discurs;
frontierele literaturii). demne de interes sunt obser-
vaţiile autorului despre pluralitatea de forme
literare care s- au afirmat în perioada paşoptistă
(„Pluridiversitatea formelor literare din zorii litera-
turii moderne româneşti, lipsită de un canon estetic
formulat sistematic, rămâne argumentul decisiv pe
care se va dezvolta gruparea Marilor clasici, deter-
minând o literatură să depăşească norma canonică şi
să construiască forme noi”). în comentariul exegeze-
lor eminesciene apărute în ultimii ani, cornel Mun-
teanu exprimă o poziţie de echilibru, repudiind atât
mitizarea poetului naţional, cât şi acţiunea negatoa-
re. Multe din paginile acestui volum de „lecturi
neconvenţionale” vădesc o vocaţie critică incontesta-

bilă şi un simţ mereu treaz la anomaliile, rătăcirile
şi deviaţiile esteticului. 

în argument- ul la cartea românii din unga-
ria.I. presa (2006), cornel Munteanu porneşte de la
ideea tradiţiei pe care o deţine presa românilor din
ungaria, fenomen favorizat atât de reprezentanţii
publicisticii româneşti, cât şi de cei cărora li se adre-
sează publicaţiile respective. radiografia presei
româneşti din ungaria urmăreşte o perioadă cuprin-

să între 1950 şi 2005. cele trei capitole ale cărţii lui
cornel Munteanu cuprind aprecieri dense despre
formele jurnalismului scris, despre interferenţele
dintre jurnalismul scris şi cel audiovizual şi despre
rolul presei în menţinerea şi consolidarea condiţiei
identitare a românilor din ungaria, în primul capi-
tol, după care urmează, în al doilea capitol, o descrie-
re cu caracter analitic a presei scrise, de la apariţia
primului ziar, în 1950, „libertatea noastră”, cu
denumirile sale succesive („foaia noastră”, „foaia
românească”), la celelalte publicaţii periodice („cro-
nica”, „simpozion”, „lumina” etc). capitolul al trei-
lea al cărţii e consacrat presei audiovizuale, concre-
tizată în emisiunile radio şi tV de la studioul terito-
rial din seghedin. autorul cărţii îşi structurează
substanţa cercetării în funcţie de două criterii esen-
ţiale: criteriul diacronic, vizibil prin prezentarea evo-
luţiei unor fenomene publicistice sau fapte de cultu-
ră de mai mică sau mai amplă rezonanţă şi criteriul
sincronic, asumat prin analiza pertinentă, detaliată
a contribuţiilor jurnaliştilor români din ungaria.
Materialul documentar la care a făcut apel cornel
Munteanu este, fără îndoială, vast, stufos, dificil de
inventariat, de clasificat şi tipologizat. de aici deri-
vă, de altfel, şi noutatea cărţii: din sintetizarea efi-
cientă a tuturor manifestărilor publicistice româ -
neşti din ungaria, într- un efort de clasificare a aces-
tora, de interpretare a faptelor de cultură şi, totoda-
tă, de reliefare a rolului presei în păstrarea identită-
ţii etnice a românilor din această ţară. 

obiectivitatea, ca normă primordială a cer-
cetării, e asumată de autor încă de la început. evi-
dent, în fizionomia presei româneşti din ungaria un
rol important îl joacă şi opinia publică, prin efectul
de regularizare pe care îl justifică şi îl favorizează.
informare, documentare, formare a publicului –
acestea au reprezentat dezideratele presei româ-
neşti din ungaria, care, fără îndoială, a trebuit să- şi
asume o condiţie mult mai combativă, mai fermă, şi.
totodată, o conştiinţă imperativă a resurselor mora-
le de care trebuia să dispună. identitatea prin limbă
şi identitatea culturală sunt alte două deziderate pe
care presa de expresie română din acest spaţiu
geografic şi le- a asumat. cornel Munteanu e preocu-
pat, în cercetarea sa, şi de interferenţele multiple,
benefice, fructuoase care s- au stabilit de- a lungul
timpului între presa scrisă şi cea audiovizuală, după
cum insistă şi asupra genurilor şi formelor publi -
cistice care şi- au găsit expresie în presa românilor

din ungaria: ştirea, articolul de opi-
nie şi atitudine, interviul, portretul,
studiul, reportajul şi, într- o mai mică
măsură, ancheta. accentul cercetării
e aşezat pe „foaia românească”, pu -
blicaţie de marcă şi prestigiu a româ-
nilor din ungaria, cu un rol determi-
nant în asumarea şi ilustrarea conşti-
inţei de sine, a mărcii identitare defi-
nitorii a acestora. Presa audiovizuală
e ilustrată de aici, radio Seghedin,
emisiunea în limba română şi de
ecranul nostru, o emisiune tv a stu-
dioului teritorial seghedin. Valorifi-
când un material documentar extrem
de vast şi de divers, cornel Munteanu
inventariază, pentru prima oară, în
cartea sa, într- o sinteză eficientă şi
necesară, modalităţile de manifestare
şi de existenţă ale presei româneşti
din ungaria. demersul său se carac-
terizează prin prin stăpânirea sufi-
cient de sigură a materialului investi-
gat, prin vocaţia sintezei ce se poate
bănui în subsidiar şi, nu în cele din
urmă, prin resursele interpreta -
tiv- analitice de care autorul dispune.
Monografia laurenţiu fulga (2001,
2008) e o încercare de redescoperire a

unui scriitor căzut în conul de umbră al receptării
critice. criticul caută să pună în lumină originalita-
tea demersului epic a lui laurenţiu fulga, dar şi
unele coordonate ale moralităţii scrisului său. 

critica pe care o cultivă cornel Munteanu
este una obiectivă, bazată pe rigoare, pe tehnica
disocierii, dar şi pe stăpânirea obiectului de studiu,
care e privit din multiple unghiuri şi perspective
analitice. r

Este identificată şi funcţia estetică a
diferitelor avataruri ale erosului,

accentuându- se totodată semnificaţia
şi natura acestei stări privilegiate în

contextul demersului epic al lui Marin
Preda. Scrisul reprezintă, în acest

sens, o pasiune a pasiunilor,
încărcându-se de forţa fascinatorie a

iubirii.

mArin preDA
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EXAMENE DE INCAPACITATE

a intrat într- o catastrofală tradiţie culturală
ca, din an în an, scriitorimea română să primească
câte o lovitură zdravănă în tarele capului. în 2013,
usr şi- a luat addio del passsato de la casa
Monteoru care- i servise drept sediu timp de câteva
frumoase decenii. în vara asta, s- a pus cruce albă de
mesteacăn şi imobilului din bulevardul dacia nr.12,
identificat de- a lungul câtorva zeci de ani cu nobila
instituţie a Muzeului literaturii române şi cu câr-
ciuma aferentă. ambele au fost retrocedate – la fel ca
sute alte imobile de pe tot cuprinsul ţării – proprie-
tarilor lor de acum 70 de ani sau unor reali ori pre-
tinşi urmaşi ai acestora. stahanovismul naţionaliză-
rii inverse a mers până la situaţia gogoliană în care
un sat de prin ardeal a fost retrocedat, cu tot cu
locuitori, nu ştiu cărui proprietar supărat, laolaltă

cu justiţia română, pe istorie şi, of course, pe comu-
nism. 

apropo…, vă mai aduceţi aminte? era în
perioada aceea de după decembrie ’89 când în ziare
numele lui nicolae ceauşescu se scria cu iniţiale
mici, iar intelectuali radicali, căzuţi subit pe spate de
dragul capitalismului mondial şi extaziaţi de virtuţi-
le democraţiei interbelice, propuneau să fie scoase
din istoria româniei cele patru decenii şi mai bine de
comunism. cum? uite- aşa: afară cu ele, pur şi sim-
plu! oricât ar fi fost de pur, procesul nu era însă atât
de simplu pe cât părea, motiv pentru care, după o
vreme, totul a fost lăsat baltă cu succes. nu înainte
ca vreo câţiva anticomunişti nemiloşi, care se fâţâiau
în iţari moldoveneşti pe coridoarele Parlamentului
agitând sloganul zilei, celebrul restitutio in
integrum, să nu- şi fi făcut până la capăt interesele
patriotice: niscaiva sute de hectare de pădure adju-
decate, numeroase foste palate şi conace boiereşti,
câteva fabrici şi uzine deznaţionalizate ş.a.m.d.
totul, în baza unei legislaţii a retrocedării făcute
bezmetic, fără o minimă grijă pentru consecinţele
posibile ale unei prevederi – restituirea în natură –
care se va solda cu numeroase drame individuale şi
aberaţii colective. Muzee, şcoli, spitale, sedii de insti-
tuţii culturale au fost evacuate, iar clădirile au ajuns
în proprietatea particulară a cine ştie cui – cel mai
adesea, a unor firme de avocatură hrăpăreţe. clasa
politică românească şi- a dat cu acest prilej un con-
vingător examen de incapacitate (vorbesc despre
cazurile în care, dincolo de legislaţia păguboasă pen-
tru ţară, nu se ascundeau interese personale dintre
cele mai crase!). de ce nu s- o fi împrumutat oare filo-
sofia juridică a vecinilor noştri unguri care, în
împrejurări similare, n- au restituit nimic în natură,
ci au stabilit doar baremuri reprezentând contrava-
loarea în bani a bunurilor naţionalizate. Plafonul
maxim – 70.000 euro, dacă- mi aduc bine aminte.
s- au evitat astfel şi epopeea juridică din românia, şi
înflorirea mafiei imobiliare, şi pseudo- dreptatea
făcută unor afacerişti în defavoarea unor chiriaşi de
bună credinţă, şi…, şi…

ceea ce vreau să spun eu cu această scurtă
istorie este că ori de câte ori vom trece de- acum
înainte prin faţa imobilelor de pe dacia 12, Victoriei
115 şi a altora, ejusdem farinae, uitându- ne a
pagubă, n- ar fi rău dacă ne- am trage câte o palmă cu
piciorul peste ficsonomia obrazului pentru fiecare
dintre zilele în care am fost chemaţi să votăm (n- are
importanţă ce), iar noi am ales să facem altceva (din
nou, n- are importanţă ce).

…Ştiţi care e poanta? că vorbesc foarte serios!

DILEME DE SEZON

una din gogoşile cele mai intens frământate în
literatura noastră post- decembristă şi intelectuală a
fost cea a statului minimal. Printre tezele de bază
vehiculate de adepţii teoriei cu pricina se numără:

statul este cel mai prost
administrator; non- interven-
ţia statului este egală cu feri-
cirea cetăţeanului; statul
este trecutul, privatul este
viitorul; etc., etc. sincer să
fiu, în lenea fără hotar ce mă
cutreieră persistent, mie,
unul, mi- au trecut adesea
prin cap tot felul de gânduri
centrifuge vizavi de chestia
asta. de pildă: cine poate fi
atât de idiot încât să nu- şi
dorească, dimpotrivă, un stat
maximal? un stat care să se
ocupe de oricare dintre ne -
voile tale, să- ţi asigure condi-
ţii de trai decente, ba chiar
optime, sănătate, instrucţie,
acces la cultură, divertis-
ment şi toate celelalte? con-
tra impozitelor şi taxelor
cuvenite, evident. uneori,
mergeam cu insurgenţa atât
de departe încât consideram,
stângist şi antiliberal, că sta-
tul minimal este invenţia
escrocilor şi ariviştilor dor-

nici să preia în beneficiu propriu şi la preţuri sub-
stanţial sporite funcţiile instituţionale ale statului:
şcoli private, spitale private, săli de spectacol,
muzee, stadioane, institute de cercetare, biblioteci –
toate, cât mai private cu putinţă. Şi cât mai scumpe.

în urmă cu câtva timp, povestea cu statul mi- a
revenit intempestiv în minte. s- a întâmplat în săptă-
mâna în care canalele noastre tV fremătau de sfân-
tă indignare împotriva autorităţilor din românia
care nu interveneau, domnule, mai vârtos pentru a- i
scoate din bucluc pe turiştii autohtoni surprinşi de
nenorocirile meteorologice din Bulgaria vecină şi
concurentă pe linie de turism. erau chemaţi în stu-
diouri comentatori vehemenţi, se formulau întrebări
dirimante pe adresa organelor
implicate – ministerul turismu-
lui, externele, internele, nu mai
ştiu ce consulat –, se deplângea
indiferenţa statului pentru soarta
cetăţenilor săi care…

cu riscul de a fi suspectat de
lipsă de patriotism turistic, măr-
turisesc că prin capul meu circu-
lau dileme de genul: agenţiile de
la care îşi luaseră biletele de
vacanţă cei mai mulţi erau ale
statului? Parcă nu. autoturismele
cu care plecaseră în voiaj nu erau
cumva proprietate personală?
Parcă da. ce amestec avea atunci statul în neferici-
ta întâmplare? ce obligaţii avea el în a- i scoate din
belea pe plimbăreţii români plouaţi, înnoroiţi şi
bătuţi de vânturi bulgăreşti? sau, mai exact, aveau
vreunele?!

ce ţi- e şi cu statul ăsta minimal, domnule…

JOCURI DE PUTERE

Vă ofer gratis un exemplu deloc luminos, dar
profund edificator despre cum devine în românia
pitorească inefabila chestie cu principiile. un reali-

zator tV, pre numele şi prenumele său (sau invers –
lucrurile nu sunt foarte clare) rareş Bogdan, s- a fost
pogorât în urmă cu vreo doi ani din creierul Munţi-
lor apuseni (declaraţie proprie), mai precis, din
oraşul cluj- napoca (constatare ulterioară) pe melea-
gurile bucureştene. aici, el a îngroşat minimal rân-
durile susţinătorilor usl, în general, şi ai premieru-
lui Victor Ponta, în particular, manifestându- şi făţiş
opţiunea politico- profesională. evident, din adâncă
şi pură convingere. Mă rog, dreptul lui… Şi îşi urma
el aşa cărarea- n codru, zi de vară până- n seară, la
oră de prime time, ca românul imparţial. Vreme
multă nu trecea şi harnicul teleast cu o poziţie, nu- i
aşa, justă şi verticală, s- a fost făcut remarcat de cine-
va din zona puterii. drept pentru care, îndată ce prin
curtea vastă a tVr a prins să bântuie încă o criză
managerială, acel cineva din zona menţionată l- a şi
propus degrabă pe proaspătul pogorât din munţii
patriei – respectiv, oraşul cluj- napoca – drept preşe-
dinte director general al srtV. ghinion, însă: din
motive doar de el cunoscute, premierul Victor Ponta
n- a marşat la idee şi astfel promiţătorul tânăr a
ratat saltul vital în biroul de la etajul xii al institu-
ţiei din str. Pangratti. asta e: ghinion de neşansă, ca
să citez eu un iubitor de văduve şi pleonasme. atâta
doar că bravul aspirant la scaune preşedin -
ţial- directoriale n- a avut prin preajmă un bun sfătui-
tor şi – egalement – un bun cititor de caragiale care
să- l calmeze şi să- l consilieze cu înţelepciune: fii
zelos, domnule rareş Bogdan, asta nu- i cea din urmă
numire la conducerea tVr! Personajul a uitat rapid
că în astfel de situaţii nu trebuie să te superi fiindcă
mai rău te enervezi şi s- a lăsat pradă impulsurilor
revanşarde: din prieten al fostului usl, în general,
şi al premierului Ponta, în particular, a devenit duş-
manul lor de moarte. în prezent, lui Bogdan cel
rareş îi ies ochii din orbite şi i se urcă sângele la cap
când vine vorba (şi vine des!) despre prim- ministrul
în funcţiune, tratat acum ca inamicul public nr.1.
dintr- o convingere la fel de robustă şi de neclintit,
evident. iar pentru ca atitudinea model sfârlează cu
fofează să fie şi mai convingătoare, rareş Bogdan a
pus- o de- o tovărăşie de idei şi sentimente anti cu un
ins la fel de cremenal (de la cremene!) în poziţiile
sale publice, „maestrul” ion cristoiu cu care comba-
te viguros la românia tV în cadrul emisiunii cu titlu
predestinat: jocuri de putere.

FELURIMI (Titlu de rubrică împrumutat de la
dl I.L. Caragiale)

• un ins, pe nume radu Banciu, îşi permite să
facă albie de porci în fiecare seară la postul B1 tV
tot ce- i iese- n cale şi- i cade sub ochii uşor exoftalmici.
iar ăştia sunt românii, luaţi individual sau ca grup
etnic (ca să nu spun de- a dreptul ca popor…).

îi sugerez Banciului în
cauză să se menţină cu porcăielile
zilnice în sectorul individual; la
capitolul popor are de înfruntat
concurenţa acerbă şi prestigioasă
a domnului horia- roman Pata-
pievici.

• în calitatea sa de adept
declarat al globalizării, Mircea
Mihăieş explică în românia
literară nr.27- 28, ce fel de compe-
tiţii detestabile sunt olimpiadele,
campionatele mondiale sau euro-
pene şi, în general, întrecerile
sportive între ţări. de ce? Păi,

tocmai.ro de- aia, fiindcă sunt între ţări. adică,
expresii ale naţionalismului. ipso facto, comuniste.
Prin urmare, de nevizionat şi, cel mai bine, de desfi-
inţat.

după echipele naţionale de fotbal urmează:
literaturile naţionale, culturile naţionale, graniţele
naţionale şi ţigările cu acelaşi nume. fumătorii ştiu
de ce… r

Gelu Negrea
Ce căuta statul în Bulgaria?

n Rondul de zi A intrat într- o catastrofală tradiţie
culturală ca, din an în an,

scriitorimea română să primească
câte o lovitură zdravănă în tarele

capului. În 2013, USR şi- a luat addio
del passsato de la Casa Monteoru
care- i servise drept sediu timp de

câteva frumoase decenii. În vara asta,
s- a pus cruce albă de mesteacăn şi

imobilului din bulevardul Dacia nr.12,
identificat de- a lungul câtorva zeci de

ani cu nobila instituţie a Muzeului
Literaturii Române şi cu cârciuma

aferentă.
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în anul 2000 apare la editura Vitruviu, pe
neaşteptate, un remarcabil volum de
memorii timpul ce ni s- a dat de annie
Bentoiu. Pentru un cunoscător al literatu-

rii române, volumul este o revelaţie. clarviziunea
memorialistei, talentul ei literar mereu evident şi
mai ales nobleţea − de neîntâlnit în societatea
noastră de azi − a atitudinii adoptate în judecarea
faptelor trecutului au ceva neverosimil. la fel de
surprinzătoare au mai fost, la vremea apariţiei lor,
doar jurnalele şi evocările semnate de jeni acterian,
Mihail sebastian, Petre Pandrea şi ion ioanid. jeni
acterian, Mihail sebastian şi Petre Pandrea au
murit însă de mult, ion ioanid a murit şi el, de mai
puţină vreme, departe de românia, dar annie Ben-
toiu este contemporană cu noi şi, cu puţin noroc,
poate fi întâlnită pe străzile Bucureştiului. tocmai
de aceea, altitudinea intelectuală a cărţii ei ne găseş-
te nepregătiţi şi ne uimeşte. Mai există cineva care
şi- a păstrat o gândire elevată în lumea noastră
copleşită de trăiri viscerale şi de prozaism? de necre-
zut! 

annie Bentoiu (născută la 1 mai 1927, soţie a
compozitorului Pascal Bentoiu şi mamă a sopranei
ioana Bentoiu) s- a manifestat discret ca scriitoare
înainte de 1989, publicând volume de poezie şi proză
poetică proprii, scrise în limba franceză, ca şi tradu-
ceri în franceză ale textelor unor poeţi români impor-
tanţi ca eminescu sau arghezi. în 1969 i- a fost tipă-
rit şi un roman, scris de data aceasta de autoare în
limba română, Strada mare, care însă n- a avut ecou.
Volumul de memorii timpul ce ni s- a dat reprezintă
însă o apariţie- eveniment. autoarea cărţii îşi concen-
trează atenţia asupra anilor 1944- 1948, făcând însă
şi unele incursiuni în trecut, până la începutul seco-
lului, şi în „viitor”, până în vremea lui ceauşescu.
Pentru a reconstitui ce s- a întâmplat în viaţa ei şi în
istoria româniei în perioada 1944- 1948, îşi reciteşte
însemnările din agendele de adolescentă (avea 17
ani în 1944 şi era elevă de liceu), consultă, la Biblio-
teca academiei, colecţiile ziarelor din acei ani şi, mai
ales, îşi aminteşte. 

spune- mi ce îţi aminteşti, ca să- ţi spun cine
eşti − aşa ar putea fi reformulat un vechi proverb
românesc, pentru a atrage atenţia asupra calităţii
actului amintirii. numeroşi contemporani ai noştri
suferă de amnezie, trăind aproape exclusiv în pre-
zent cu o dezinvoltură care la animale poate să pară

inocentă şi graţioasă, dar care la oameni
este grotescă. iar dacă totuşi îşi amintesc
ceva, îşi amintesc numai ceea ce i- a atins în
mod direct, de exemplu ce alimente au cum-
părat la un moment dat şi la ce preţ sau cine
anume i- a insultat cu ani în urmă. 

annie Bentoiu are, dimpotrivă, în
minte o imagine cuprinzătoare a întregii ei
existenţe şi a secvenţei de istorie căreia îi
aparţine. ea şi- a făcut datoria de om de a
trăi în cunoştinţă de cauză. în raza conştiin-
ţei ei intră şi o mare parte din lume, privită
cu un sentiment de responsabilitate. este
vorba de vocaţie, dar şi de educaţie. chiar şi
azi, annie Bentoiu îşi cultivă memoria, com-
pletând ceea ce ştie din propria ei experien-
ţă cu ceea ce află din cărţi. Memoria ei cul-
turală este vastă şi asumată existenţial,
permiţându- i să evoce firesc, cu un fior de
emoţie, şi situaţii trăite de predecesori. 

Memorialista aduce în prim- plan ima -
ginea părinţilor ei, făcându- le portrete sobre
şi expresive (tatăl ei, descendentul unei
familii numeroase şi prospere din olteniţa,
era medic, membru marcant al P.n.ţ., pasi -
onat de arheologie şi numismatică, iar
mama, o elveţiancă venită în tinereţe în
românia pentru a da lecţii de franceză unor
copii de familie bună şi stabilită definitiv, în
urma căsătoriei, în această ţară, avea o per-
sonalitate puternică şi exercita o influenţă
benefică asupra celor din jur). îi evocă, de
asemenea, pe părinţii părinţilor, ca şi
întreaga încrengătură a unui arbore genea-
logic viguros, dintre aceia care au dat stabi-

litate societăţii româneşti. Pagini emoţionante, de
omagiere austeră şi respectuoasă, sunt consacrate
profesorilor din liceu, prietenilor politici ai familiei,
cunoscuţilor care au ajuns să însemne ceva în viaţa
publică din românia. 

de fapt, annie Bentoiu reconstituie o întreagă
lume, cu stilul ei de viaţă, calm, de o eleganţă fireas-
că. cartea ne oferă şansa nesperată de a ne vizita
propriul nostru trecut, care ne încântă şi ne trezeşte
nostalgii sfâşietoare. este ca şi cum am vizita atlan-
tida, ştiind că nu avem nici o posibilitate de- a o scoa-
te din adâncul oceanului. cum se trăia în românia
de altădată? annie Bentoiu ne plimbă pe străzile
Bucureştiului (oraş în care familia ei avea o locuinţă
în Piaţa amzei, folosită alternativ cu reşedinţa din
olteniţa), ne arată şlepurile de pe dunăre, ne duce
la munte, ne introduce în mediul studenţesc (poves-
tind cum a devenit studentă la drept), ne creează
prilejul de a înţelege cum iubeau tinerii pe atunci
(protagoniştii exemplificării fiind ea însăşi şi viitorul
ei soţ, compozitorul Pascal Bentoiu). înainte de
instaurarea comunismului, în românia se trăia cu
adevărat. era viaţă, nu o caricatură de viaţă, aşa
cum ne- a fost nouă dat să trăim. 

în timpul ce ni s- a dat, se istoriseşte, succint şi
dramatic, cum s- a prăbuşit civilizaţia românească,
sub presiunea brutală, necruţătoare exercitată de
invadatorii sovietici în complicitate cu comuniştii
din românia. annie Bentoiu analizează − mai bine
decât orice „analist politic” la modă azi − reacţia
inadecvată a partidelor istorice, incapabile să
renunţe la orice urmă de bun- simţ, asemenea adver-
sarilor lor. în general, populaţia din românia nu cre-
dea că se întâmplă ceea ce vedea că se întâmplă,
întrucât nu avea obişnuinţa să ia în considerare
absurdul. 

cu subtilitate filosofică, memorialista sesizea-
ză apoi esenţa comunismului, care este ura celor
învinşi în marea competiţie a vieţii faţă de învingă-
tori, ura rataţilor faţă de realizaţi. această ură se
instituţionalizează, pentru prima dată în istorie.
annie Bentoiu nu se limitează la o teoretizare a abe-
rantei situaţii; ea povesteşte cum toţi oamenii de
valoare în mijlocul cărora a crescut şi s- a format au
început să fie hăituiţi numai pentru că erau de
valoare. Meritele lor au devenit un blestem, şi pen-
tru ei, şi pentru familiile lor. 

Memorialista găseşte ca nimeni altcineva tonul
cel potrivit pentru a istorisi această tragedie, dar şi
pentru a manifesta o anumită înţelegere, de fiinţă
superioară, faţă de toţi frustraţii de pe Pământ, care
au lansat comunismul în lume ca pe un cumplit urlet
de nemulţumire, urcat din adâncul fiinţei lor. 

în occident, mi s- a cerut adeseori să indic o
carte din care s- ar putea înţelege ce s- a întâmplat în
românia în timpul comunismului. de fiecare dată,
am ridicat din umeri. nu avem o asemenea carte. nu
există la noi un Pasternak, un soljeniţîn, un Bulga-
kov, un havel, un kundera. Închisoarea noastră cea
de toate zilele de ion ioanid şi Caietul albastru de
nicolae Balotă sunt admirabil scrise, dar se referă
aproape exclusiv la condiţia deţinuţilor politici. cum
era viaţa de fiecare zi în „libertate”, cum au fost
infirmizaţi sufleteşte oamenii, până la a deveni de
nerecunoscut, cum s- a distrus sistematic civilizaţia
românească – nu are de unde să afle un străin. îi pot
fi recomandate unele cărţi – de Marin Preda, de
augustin Buzura, de constantin ţoiu, de dumitru
radu Popescu, de ioan groşan, de Paul goma –, dar
toate la un loc abia dacă îl ajută să îşi reprezinte
ceva din ceea ce a însemnat comunismul.

citind volumul ii din timpul ce ni s- a dat de
annie Bentoiu (apărut în 2006 la editura Vitruviu)
am înţeles însă că a apărut, în sfârşit, cartea din
care se poate afla ce experienţă tragică au făcut
românii, după cel de- al doilea război mondial, timp
de mai mult de patru decenii. deşi nu este o carte de
ficţiune, aşa cum mi- aş fi dorit, ci una de memoria-
listică pură, ea înregistrează şi acele realităţi subti-
le pe care numai literatura le poate înregistra, dato-
rită împrejurării fericite că autoarea, în afară de o
conştiinţă atotcuprinzătoare, are şi talent literar.

acest volum ii evocă perioada de după 1947
(volumul i ia considerare, după cum am văzut, anii
1944- 1947), perioadă la începutul căreia familia
autoarei a părăsit Bucureştiul şi s- a stabilit tempo-
rar – cu o precauţie politică naivă – la olteniţa, loca-
litate din care provenea. este un prilej pentru
memorialistă să evoce un stil de viaţă pe care avea
să- l distrugă comunismul:

„ce liniştită era viaţa pe atunci, în ceasurile
dinspre seară, în orăşelele de provincie în care, slavă
domnului, «nu se întâmpla nimic»! ai fi putut
număra de câte ori auzeai, într- un singur drum prin
oraş, sunetul totodată sec şi prietenos al zarurilor
rostogolite pe cutia de table… chiar înainte de a- ţi
arunca privirea peste gard în curtea cu pricina,
sunetul ţi se asocia în minte cu imaginea unei farfu-
rioare cu dulceaţă şi a unui pahar aburit, sau a unei
ceşcuţe de cafea neglijată pe margine, din cauza con-
centrării adânci a jucătorilor.”

enumerarea cărţilor interzise, a bisericilor
dărâmate, a oamenilor nevinovaţi întemniţaţi etc.
nu poate lipsi, bineînţeles, dintr- un dosar al
dezastrului pe care l- a reprezentat instaurarea
comunismului în românia. există însă şi pierderi
poate mai mari, dar imposibil de evidenţiat cu ajuto-
rul documentelor de arhivă şi al statisticilor, aşa
cum este pierderea unui farmec al vieţii, greu de
înţeles de omul de azi. cu mijloacele unui scriitor
înzestrat, annie Bentoiu reconstituie, iată, acea
bucurie calmă de a trăi, care are o valoare morală
imensă, dar insesizabilă (ca bun distrus) în plan juri-
dic. 

Memorialista nu îşi dramatizează existenţa,
nu îşi asumă un rol de personaj justiţiar, nu face caz
de superioritatea ei intelectuală. Pur şi simplu
povesteşte şi întreabă. ea nu vrea să convingă pe
cineva de ceva. obiectivitatea (nu rece, ci plină de
bunăvoinţă faţă de semeni) pe care o practică este
impresionantă. chiar şi când povesteşte ce au
însemnat pentru ea dragostea, maternitatea şi
moartea celor dragi, păstrează aceeaşi detaşare.
cartea sa este un „raport către el greco”, de genul
celui imaginat de kazantzakis. r

Alex Ştefănescu
Despre farmecul pierdut al vieţii

n Literatura română după o revoluţie

Annie bentoiu

Memorialista nu îşi dramatizează
existenţa, nu îşi asumă un rol de
personaj justiţiar, nu face caz de

superioritatea ei intelectuală. Pur şi
simplu povesteşte şi întreabă. Ea nu
vrea să convingă pe cineva de ceva.
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„Priveşte mut în inimă şi scrie”.
aura christi

simpozionul din 5 iunie, 2014, de la
Piatra neamţ in memoriam s- a numit
(mulţumesc, adrian alui gheorghe!)
Cărturarul petru ursache în căutarea

„omului frumos”, dar tot atât de bine s- ar fi putut
numi neverosimilul petru u. de ce? Pentru că etno-
logul, istoricul literar, criticul, publicistul Petru
ursache a mers, în toate cărţile lui, în răspăr cu este-
tica urâtului. Şi nu la karl rosenkrantz mă refer
acum, ci la faptul că populaţia româniei preferă să
se uite în geanta elenei udrea şi- n lenjeria intimă a
Mihaelei rădulescu, nu în fântâna trecutului (e sin-
tagma lui thomas Mann), în ignorarea lui Benedet-
to croce: „istoria e totdeauna istorie contemporană”.
Bătrânul meu, cum îi spunea lumea literară iaşiotă
(deşi era neverosimil de tânăr, un tânăr de 82 de ani)
s- a împotrivit cu toată fiinţa urâtului care vine din
trecut, dar şi urâtului actual. Petru a trăit în respec-
tul valorilor reale, după preceptele educaţiei lui ţără-
neşti. a făcut ascultare la preot şi la învăţător, i- a
venerat până la sfârşitul lor şi al lui. „cum merg
lucrurile acum, n- aş fi avut acces la liceu”, mi- a spus
cu infinită tristeţe Petru. ei, învăţătorul şi preotul,
l- au îndrumat întru existenţă autentică. da, Bătrâ-
nu meu a deţinut ştiinţa fiinţei, ontologia. cine- i va
răsfoi cărţile donate Bibliotecii „g.t. kirileanu” alcă-
tuind fondul Petru ursache va vedea ce anume
sublinia predilect cu creioanele lui: om ales în primul
rând, morală, adevăr, bine, frumos.

„când se uită în trecut, genera-
ţia tânără vede altceva decât trebuie
să vadă. e ajutată în acest sens de
încropeli corect- politice. uite, Magda”.
Şi mi- a arătat chapeau - ul unui re -
portaj dintr- o publicaţie (studenţeas-
că?), semnat adriana Zăvoi: aiudul
şi- a cioplit păcatele. despre tinerii
revoltaţi contra comunismului, tor-
turaţi şi ucişi intra muros: „nu mai
vrea nimeni să creadă că au pătimit.
se mulţumesc numai să se întrebe:
«cine i- a pus?»”. iar cineva conchide:
„erau nişte tineri proşti”.

„asistăm la modificarea polilor
morali. Puterea culturală are motoa-
rele centrate pe istorie corect- corecta-
tă (sublinierea îmi aparţine, Magda
u.), altfel s- ar riposta dur la
blestemăţia asta, mi- a spus Petru şi
niciodată nu l- am văzut mai mâhnit.
s- au întors vremile de rusificare
când «eroul» era lazăr de la rusca,
securistul care- i vâna în munţi pe
rezistenţi, ca ion gavrilă ogoranu”.

*
Petru mă certa, nu era îngăduitor cu mine când

mă vedea preocupată de „lucruri de nimica toată”. Pe
urma lui, nu mai deschid televizorul, nu- i mai ascult
pe făcătorii de opinie impuşi, cu impact fabricat la
public. dispreţul pentru lucruri mărunte îl avea şi
faţă de omul mărunt, care pune mai presus de
onoare câştigul. cât despre self- elită, ea cunoaşte un
libido dominandi, un ego puternic exacerbat. Şi- i
dau dreptate lui jean françois revel care scria că
acest libido dominandi e tipic pentru intelectualii
aserviţi clasei politice. tot revel îi eticheta „idioţi
utili”, ştim bine cui.

*
Vă mai amintiţi definiţia intelectualului for-

mulată de Michel foucault? „un individ cerebro- spi-
nal”, cu creier suplu, agil şi cu coloană vertebrală
dreaptă, „cât e necesar”. Petru ursache a avut de
parcurs o cursă cu obstacole şi a câştigat- o. n- a
pierdut- o el, ci cei care l- au luxat, politrucii. a fi un
cărturar, un erudit, un savant şi a nu fi recunoscut
ca atare, iar ca faptul acesta să nu te doboare
înseamnă să ai o putere peste cea a unui ins oareca-
re. Pentru neverosimilul Petru u. n- a fost o tragodie,
o sursă de nefericire lipsa premiilor, medaliilor,
indemnizaţiilor. n- a avut pretenţii, deşi se cuvenea
să le aibă. defectiv de pragmatism, atât de stingher
într- o lume pragmatică în exces, a trecut prin două
orânduiri şi, totodată, prin două nereuşite sociale pe
potriva calităţilor lui. cu toate astea, nu s- a conside-
rat un învins, vă rog să mă credeţi.

Petru ursache a făcut proba excelenţei prin căr-
ţile lui de etnologie, a condus doctorate în domeniu,
dar facultatea de filologie, postsocialist de litere,
nu i- a oferit cursul nici după ce activistul Vasile
adăscăliţei a fost pensionat. Petru ursache a predat
un curs de antropologie la facultatea de filosofie,
graţie decanului, profesorul nicu gavriluţă.

*
Petru a trecut prin viaţă neîncovoiat (e vocabu-

la lui adrian dinu rachieru). Persecuţiile,
marginalizarea nu l- au încovoiat. cum? l- a ajutat
cutuma; şi- a tras forţa, siguranţa, speranţa din
norma morală a tradiţiei. nu- i deloc un fapt obiş-
nuit, cum ar părea la prima vedere, să trăieşti
normal în anormalitate, păstrându- ţi curat cugetul.
e chiar neverosimil.

datele lui? Modest şi onest, lipsit de trufie
(nu- i plăcea să se recomande profesor universitar).
Petru a fost impecabil în bunăcuviinţă, generos şi
afabil cu discipolii. a crezut în frumuseţea religiei;
s- a dovedit bun creştin pe crucea patului de spital.
sunt calităţi obişnuite cele enumerate mai sus? nu,
e neverosimil să rămâi om sporit, îmbunătăţit până
la capătul capătului. Şi dacă onest înseamnă frumos
şi bun înseamnă frumos, atunci petru a fost om fru-
mos, de cinstit şi blând ce era.

*
Petru ursache era prea ca să placă politrucilor.

Prea instruit pentru ei, prea modern (Bătrânu meu a
fost tânăr pe viaţă), prea temerar în abordarea teme-
lor, prea personal, prea refuznic al „sarcinilor”. o

situaţie din multe? după violentul
decembrie, deţinuţii politici l- au
propus inspector şef la cultură, în
locul lui ion ţăranu. cam la vreo
lună, primarele i- a cerut să se ocupe
de primirea cu fast a lui ion iliescu.
a refuzat şi a demisionat. Petru s- a
dus la scris, la Mănăstirea neamţ şi
s- a întors cu o bijuterie de carte,
Sadoveninzând, sadovenizând…
neverosimil, nu- i aşa? cum a scris
cartea? casa academiei se desfiin-
ţase (chit că Visarion Puiu, proprie-
tarul deposedat la naţionalizare ar
fi preferat să fie casă de creaţie,
nicidecum loc pentru chiolhanuri
mănăstireşti). Petru stătea la
părintele Paisie, într- un fel de
şură- chilie, fără lumină electrică.
când m- am dus să- l iau acasă şi
strângeam lucrurile, am auzit un
ticăit.

ceasul, vezi să nu- ţi uiţi cea-
sul, Petrucu. Şi am dat să pipăi
după el pe salteaua de paie.

„nu- i ceasul, mi- a spus uşor
şovăielnic. suporţi ceva neaşteptat? Şarpele face
aşa”.

am sărit în sus de pe pat.
„Zău, e cumsecade, nu- ţi fie frică”.
Şarpele alb al casei se cuibărise în salteaua de

paie. ticăia nopţi în şir, îi ţinea companie, dornic şi
el de suflet de om alături.

„în fond, mi- a spus Petru, cine decide care- i zeu
bun şi care- i fals? cine acordă statutul de animal
domestic? care s- a născut legitim bun de îmblânzit
şi care s- a născut sălbatic? Vulpea lui saint- ex nu
voia decât să fie domesticită”.

*
îl simt acum ca pe părintele meu sufletesc.

sufletul lui, bun de pus la rană (şi am avut destule
răni de pansat), ironia lui cordială, izvorâtă din
inimă senină.

„lasă, Magda, te- au scos din presă, ţi- au
interzis semnătura, dar n- ai apucat să- l lauzi pe
ceauşescu. ai scris ca şi cum ai fi trăit într- un loc
liber. fără echivoc”. Şi a deschis cartea xun Zi la
pledoaria pentru „omul cel bun. omul ales”.

„omul ales nu este îngâmfat, nu este nici
ascuns şi nu este nici orb, ci cu băgare de seamă îşi
urmează drumul”. aşa scrie sun ţi (Petru îi pronun-
ţa astfel numele, dacă o fi corect): „cine merge pe
două drumuri deodată nu ajunge nicăieri. ochii nu
pot privi clar două lucruri deodată, nici urechile nu
pot auzi clar două lucruri deodată”. cu alte cuvinte
spuse peste aproximativ 3 secole, nu- l poţi sluji şi pe
dumnezeu şi pe Mamona.

Petru ursache nu figurează în volume de
omagii ceauşii. i s- a propus, când a dat la tipar titu
maiorescu esteticianul să pună eseul sub semnul
unui citat din to’arşu’. ca motto. „dacă îmi arăţi, i- a
spus directorului editurii junimea, unde a scris
ceauşescu despre Maiorescu, atunci îl pun, pun cita-
tul”.

*
a căutat şi a descoperit frumosul. o face şi

acum Petru. deschideţi revista Confesiuni de mai
(2014) şi- l veţi regăsi scriind despre frumosul uman. 

o repet: trebuinţa modelului de la Petru o
deţin. Şi respectul adevărului. s- a luptat o viaţă cu
neîncrederea în document. a replicat „recenţilor”
care publică iarăşi istorie cu omisiuni voite de infor-
mare. „ne trebuie un raport versus raport. cel final
contribuie la bulversarea relaţiei istorie- adevăr.
fenomenul Piteşti, vârful terorii, e diminuat. nu un
susţinător al comunismului, chiar al ceauşescului,
re- socializat în formator de opinie anticomunistă,
trebuia să se afle în fruntea trebii”.

când a văzut că mass media au organizat
amnezia programată privind disidenţa reală, iar
oponenţii adevăraţi au fost înlocuiţi cu cei „lepădaţi”
oportun de marxism (ca Petre roman, premierul în
pull roş, trecut de le figaro pe lista disidenţilor
înaintea lui Paul goma), Petru ursache a scris omul
din Calidor, despre omul frumos al literaturii româ-
ne, goma. iar Paul goma, după câte ştiu, are o sin-
gură traducere sponsorizată de icr sub directoratul
Patapievici, în timp ce norman Manea deţine 9,
nina cassian 3, eminescu 1, eugen ionescu, ion
Barbu, arghezi, rebreanu, Preda, Breban – zero.

*
Petru ursache a luptat cu macularea neruşina-

tă a neamului său, a prestigiului ţării. rara lui abne-
gaţie e neverosimilă.

„tare ne mai place, ricana el, să vorbim de infe-
rioritatea şi de provincialismul culturii noastre, să
ne prezentăm distrofici intelectual, nehrăniţi, firavi,
gata să sucombăm. îi spunem lui anton dumitriu
„Pa, toni!”, râdem de coloana lui Brâncuşi ca „sula
lui guţă”, ne numim tribul cu idoli ca „idiotul naţio-
nal eminescu”.

seria etno, pe care o editez împreună cu
Valentin ajder (Petru a pus ochiul lui albastru pe el
la un librex şi s- a dovedit editorul frumos) dovedesc
contrariul. e vorba de etnosofia, etnoestetica, etno-
frumosul sau Cazul mărie, moartea formei.

ce enervat a fost Petru citind în Istoria noctur-
nă a lui carol ginsburg că, în satul tradiţional româ-
nesc, adică acela autentic, colinda a devenit „pretext
de pomană şi cerşit”. nu, spune P.u.: „Poate aceasta
să se fi practicat în alte comunităţi europene mai
vechi ori mai noi. nimic n- o dovedeşte pe teritoriul şi
în cultura română”. Şi continuă, argumentând:
Colindul lui dumnezeu se cântă la icoane, în casa
mare, ca gospodarul să aibă ajutor de sus în spor şi- n
belşug. colindătorii primesc „produse binecuvântate
în schema jocului ritualic”, vin, mere, pâine (colaci):
„obiecte de cult simbolice şi spiritualizate”, „la fel ca
vinul, untdelemnul şi mirul de la liturghie”. Mai
spune etnologul că anonimului i se pare o absurdita-
te şi o lipsă de etică profesională să primească bani
pentru ceea ce nu- i aparţine, pentru că vine din altă
parte: cuvântul şi harul divin”. „Cântecul ca dar este
modul de a exista al omului din mediul tradiţiei, jus-
tificând poziţia sa privilegiată în totalul zidirii”.

când s- a „comercializat cântecul”, precizează
P. u., „s- au produs şi condiţiile dispariţiei folcloru-
lui”. „un singur lucru îi este clar (şi de la el nu se
abate) artistului anonim: „cu cât cânt cu- atâta
sunt”. „este un vers celebru (sau ar trebui să devină
celebru), ce poate rivaliza cu orice poetică savantă.
el are o semnificaţie destinală, aşa cum i s- a decis
creaturii prin geneză de a fi o fiinţă creatoare”.

*
una dintre sentinţele favorite, comentate în

etnosofia, este: „taci sau zi ceva mai bun decât tăce-
rea”. sper că am zis. r

Piatra neamţ, 5 iunie, 2014; 
satu Mare, 19 iunie, 2014

Petru Ursache a luptat cu macularea
neruşinată a neamului său, a

prestigiului ţării. Rara lui abnegaţie e
neverosimilă.

Magda Ursache
Neverosimilul Petru U.
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În memoria lui nicolae herlea, 
care a dezvăluit, prin interpretare, 

profunzimea operei

după al doilea război Mondial, opera
lirică a fost socotită a fi prea conven-
ţională şi în contrast prea direct cu
complexitatea vieţii. Pierre Boulez

clama: „aruncaţi în aer teatrele de operă!”, după ce
acuza aspectul muzeal al repertoriilor. la nivelul
anilor şaizeci, cu generaţii de dirijori şi interpreţi de
mare valoare, opera a revenit în actualitate, ariile ei
căpătând din nou circulaţie largă. azi, situaţia pare
ambiguă: operele clasice atrag, dar sunt montate cu
atât de mare libertate regizorală, încât seamănă
prea puţin cu originalul. luciano Pavarotti se arăta
nemulţumit, pe drept, chiar de filmul operei travia-
ta, a lui Verdi, şi spunea că operele clasice, aseme-
nea pieselor de mobilă veche, nu ar trebui smulse
din ambientul în care şi- au dobândit sensul. ne dăm
seama ce s- ar putea spune astăzi, când acţiunea din
rigoletto, de pildă, este plasată în mediul gangsteri-
lor de altădată din chicago.

dar situaţia de astăzi trebuie descrisă, mai
întâi. sintezele (vezi, de pildă, andras Batta, hrsg.,
opera. komponisten, Werke, Interpreten, könemann,
köln, 1999, 926 pagini) ne spun că au fost compuse
până în zilele noastre aproximativ 1000 de opere liri-
ce, dintre care teatrele de operă din lume cântă în
mod frecvent vreo 60. compozitorii cei mai atrăgă-
tori sunt Mozart, Puccini, richard strauss, Verdi şi
wagner, în ordine evident alfabetică. Pe bună drep-
tate, opera lirică este resimţită drept „cea mai enig-
matică dintre artele scenei” şi mai rezistentă la
caracterizări simple.

aşa stând lucrurile şi asumându- ne că orice
formă a artei ne atrage fiindcă, peste toate, putem
„citi” ceva în ea, suntem aduşi în situaţia de a ne
întreba: ce găsim astăzi în opera lirică? ce ne mijlo-
ceşte? cum se ştie, richard wagner (în opera şi
drama,1851), observa că opera nu este un gen natu-
ral, apărut din nevoile vieţii, ci invenţia unor curţi
italieneşti din momentul în care muzica bisericească
nu mai era de ajuns. această observaţie justifică şi
mai mult întrebarea: ce ne spune astăzi opera lirică?

nu sunt muzicolog, ci doar unul care ascultă
frecvent muzica de operă (la teatre de operă majore
sau prin înregistrări). frecventarea procură satis-
facţii şi, în plus, permite perceperea dinamicii forme-
lor artistice. în definitiv şi schimbările artei sunt
indiciu al trăirilor din societate. de aceea, răspund
la întrebare – care nu este, totuşi, nouă – selectând
puncte de sprijin viabile printre „lecturile” făcute de
examinatori de referinţă şi articulând răspunsul
propriu. 

opera ca unitate între text şi melodie

Primul pe care îl iau în considerare este hegel.
celebrele sale prelegeri de estetică (1837- 38) atestă
că filosoful cunoştea muzica lui Palestrina, Pergole-
se, gluck, haydn, händel, Mozart, rossini, pe lângă
tradiţia muzicii religioase latine. de aceea a şi putut
face o instructivă comparaţie a muzicii cu arhitectu-
ra, cu pictura şi cu poezia. cine este interesat de
estetică poate apela şi astăzi profitabil la analiza
făcută de hegel. Mă interesează, însă, să observ ce a
„citit” cel mai profilat filosof al epocii moderne în
opera lirică. 

hegel începe prin a- i lăuda pe cei amintiţi, pen-
tru că, în compoziţiile lor, „muzica primeşte îndată

din partea spiritului ordinul să înfrâneze expresia
afectelor”. ea izbuteşte să fie „liberă şi stăpână pe
sine în revărsarea sa şi când este vorba de exprima-
rea veseliei, şi când vrea să exprime cea mai mare
durere”. aici, în această muzică, „echilibrul sufletu-
lui nu dispare” (hegel, prelegeri de estetică, editura
academiei, Bucureşti, 1966, vol.2, p. 337), iar auto-
nomia spiritului (în mod exact „concilierea cu sine”)
rămâne creatoare de „frumuseţe şi fericire, de măre-
ţie simplă” prin „melodie”. tocmai prin melodie –
continuă hegel – se ţinteşte „spre
gustarea artei ca artă, spre armonia
sufletului în procesul autosatisface-
rii sale” (p. 339). Muzica italiană
este cea care excelează în această
privinţă, hegel având în vedere mai
ales canţonetele şi opera lirică.

desigur că libretul este impor-
tant în operă. „evident, când este
vorba de bucăţi muzicale pur melodi-
ce – scrie hegel – textul este în gene-
ral mai puţin hotărâtor, dar, cu toate
acestea, şi ele pretind cuvintelor să
posede un conţinut valoros în sine”
(p. 343- 344). Pe deasupra, textul nu
poate fi oricum pe gama dintre con-
ceptual şi sentimental. Bunăoară,
nu poţi pune uşor pe muzică texte
încărcate de idei din schiller sau
corurile din tragediile lui eschil şi
sofocle. aşa cum atestă reuşitele ita-
liene, „ceea ce se potriveşte cel mai
bine pentru muzică este o oarecare
specie mijlocie de poezie... o poezie
lirică adevărată, extrem de simplă,
indicând în cuvinte puţine situaţia şi
sentimentul” (p. 344). este, în orice
caz, misiunea compozitorului să facă
în aşa fel încât „muzica să se alăture
cuvintelor”. 

hegel opune cunoscutului re -
proş după care opera flautul ferme-
cat a lui Mozart a fost rău servită de
libret, observaţia că „schikaneder a
nimerit aici punctul just. împărăţia
nopţii, regina, împărăţia soarelui,
misterele, iniţierile, înţelepciunea,
iubirea, încercările şi, pe lângă aces-
tea, un fel de morală a căii de mijloc,
excelentă în forma ei generală, toate
acestea, alăturea de profunzimea, de
sufletul şi graţia fermecătoare a
muzicii, lărgesc şi umplu imaginaţia
şi încălzesc inima” (p. 345). alţii,
precum händel, gluck, au recurs la
texte simple, dar pline de afectivi -
tate, pe care le- au putut încărca cu
muzică de bună calitate. 

Pentru hegel, miezul operei lirice este chiar
unitatea deplină între text, care trebuie să fie carac-
teristic prin ceea ce redă, şi melodie. „sub aceste
aspecte, frumuseţea cu adevărat muzicală constă în
faptul că, fără îndoială, se înaintează de la melodic
la caracteristic, dar în cuprinsul acestei particulari-
zări melodicul este păstrat ca suflet susţinător şi
unificator, întocmai cum, de exemplu, în elementul
caracteristic al picturii lui rafael este întotdeauna
păstrat tonul frumuseţii” (p. 347). hegel departajea-
ză, de altfel, vechea tragedie, opera lirică, opereta şi
vodevilul după criteriul solidarităţii dintre text şi
melodie. Vechea tragedie foloseşte melodia pentru
potenţarea semnificaţiei textului, opera lirică aduce

osmoza text- melo-
die, opereta adaugă
vorbirii cântarea, în
locurile în care este
posibilă sau în care
se simte nevoia de
zugrăvire muzicală,
iar vodevilul înso-
ţeşte cu muzică vo -
cală anumite maxi -
me sau întâmplări.

s- a spus că
rossini a lăsat li -
bertate soliştilor,
încât de calibrul
execuţiei vocale de -

pinde anvergura spectacolelor cu operele sale. hegel
considera că, în acelaşi timp, celebrul compozitor a
pus pe umerii interpreţilor sarcini grele tocmai prin
lărgirea autonomiei interpretării. este – ne spune
autorul prelegerilor de estetică – o particularitate a
operei italiene aceea că solistul are „câmp liber mai
ales în privinţa înfloriturilor, şi, întrucât aici decla-
maţia se îndepărtează mai mult de conţinutul parti-
cular al cuvintelor, această executare mai indepen-
dentă devine şi ea o liberă revărsare melodică a

sufletului, care ştie să devină sonor pentru sine
însuşi şi să se înalţe prin propria sa vibrare” (p.355).
după compozitor, solistul are astfel, la rândul său,
şansa creaţiei artistice în forma execuţiei creatoare
a partiturii. „aici este la locul cuvenit virtuozitatea
cea mai îndrăzneaţă..., artistul executant compune
el însuşi în cursul recitalului, întregeşte ceea ce lip-
seşte, adânceşte ceea ce e mai puţin adânc, dă mai
mult suflet părţilor mai lipsite de suflet, înfăţişîn -
du- se în felul acesta pur şi simplu ca independent şi
creator” (p. 355). uimitor, însă, hegel omite să pună
limite acestei „creaţii” în raport cu partitura sau le
socoteşte subînţelese! 

hegel aparţine în chip evident muzicii epocii
sale (fiind un „corespondent” filosofic al lui
Beethoven, cum înclina să- l vadă Mihai ralea!) prin
poziţia privilegiată în care plasează muzica instru-
mentală. el a făcut foarte instructive consideraţii
privind legătura dintre text şi melodie, dar a socotit
melodia ca „ceva încheiat în sine însuşi, ceva finit şi
ceva ce nu depinde decât de sine însuşi” (p. 350). Pe
de altă parte, filosoful a accentuat mereu că „princi-
piul muzicii îl constituie interioritatea subiectivă”
(p. 350). Pe aceste două premise, hegel a construit
teza după care în muzică urcarea în ierarhia forme-
lor este sinonimă cu înaintarea spre muzica „elibera-
tă”, care este „muzica instrumentală”. aceasta este
emancipată complet de cuvinte, este „independentă”
şi satisface deplin subiectivitatea aflată în căutarea
acelei poziţii în care este doar cu sine. r

Andrei Marga
Ce ne spune opera lirică?

Hegel aparţine în chip evident
muzicii epocii sale (fiind un

„corespondent” filosofic al lui
Beethoven, cum înclina să- l vadă

Mihai Ralea!) prin poziţia privilegiată
în care plasează muzica

instrumentală.

■ semnal editorial ■ Ideea Europeană

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

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

► petru Demetru popescu, 
Prinţ şi spadasin, vol. 2
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la începuturile mele publicistice, florin
faifer a fost, pe lângă puţini alţii, un
model. este foarte important de la cine
înveţi să scrii, de la cine deprinzi nu

doar trucurile retorice, ci şi subtilităţile meseriei. iar
în materie de subtilităţi florin faifer e greu de ega-
lat. cum te prezinţi în faţa cititorului? critica litera-
ră este un discurs amoros, accentuat subiectiv, care
caută să seducă ori, aşa cum socotea ibrăileanu,
unul ştiinţific, care nu trebuie decât să etaleze
argumente punctuale, într- o formă cât mai austeră?
eu unul am optat de la bun început pentru prima
ipoteză. tocmai de aceea, am şi găsit în cărţile lui
florin faifer un perfect, deşi intangibil, ba chiar
inhibant îndreptar (pătimaş) de charismă discursi-
vă. dar a te bloca asupra detaliului că autorul Sem-
nelor lui hermes scrie „bine” înseamnă a- i lua mai
puţin decât îi dai, a- l lăuda cu ocaua mică. sigur că
scrie bine, chiar foarte bine, uneori chiar abuziv de
bine. dar nu o face ostentativ, textele sale nu sunt
manieriste sau provocator ornamentale. ele respectă
un temperament cu suprafeţele sale luminoase şi cu
adâncimile lui obscure. e şi tămâie, şi otravă în căr-
ţile şi articolele lui florin faifer. e şi disponibilitate
de admiraţie, şi empatie faţă de eşecurile unor scrii-
tori naufragiaţi în uitare, dar şi maliţie justiţiară. Şi
mai este ceva, deloc la îndemâna oricui: multă erudi-
ţie, o autentică erudiţie. acel
„bine” care tot intră în discuţie,
acea excelenţă stilistică acoperă
sau, mai corect, face posibil un
miez consistent. 

după ce şi- a îndeplinit,
decenii la rând, datoria salaho-
rind, alături de alţi admirabili
şi altruişti cercetători, pe şan-
tierele unor dicţionare academi-
ce, florin faifer a revenit la
vechiul şi constantul său amor:
teatrul. ultimele tomuri repre-
zintă, cum le numeşte chiar
regizorul lor, „incursiuni” în
istoria teatrului universal ori pe
teritoriul, doar în aparenţă mai
uşor de cucerit, al dramaturgiei
naţionale sau pe cel, mai mo -
dest, dar nu lipsit de importan-
ţă, al criticii dramatice româ-
neşti. sunt trei tomuri, ieşite
din experienţa profesorală a
istoricului literar convertit în
dascăl (de un şarm discret- agre-
siv, nici nu are cum fi altfel), în
care primează nu doar informa-
ţia, ci şi jocul (întotdeauna cu

substrat erotic, ne avertizează george steiner, care
dedică un frumos eseu temei) dintre magistru şi dis-
cipol. de aici, poate, şi ludicul, ironia, cozeria perma-
nentă a acestor sinteze. de aici, cu siguranţă, şi
structura lor explicativă, răbdătoare, rezumativă pe
alocuri, de un didacticism plăcut, lipsit de morgă şi
de cultul sfintelor stereotipii ale genului. lui florin
faifer nu îi vine bine academismul rigid, de aceea,
tot ce scrie poartă marca personalităţii sale. el gân-
deşte, de fiecare dată, viu, trece totul printr- ul filtru
personal. în cazul puţinor istorici literari e mai vala-
bilă butada lui Buffon, privitoare la stilul care este
omul. 

o vreme, îl mai zăream pe florin faifer ocu-
pând un loc din ultimul rând pe la susţineri de doc-
torat, pe la premiere. era o şansă să nimeresc în
vecinătatea lui şi să- i ascult comentariile caustice şi
sclipitoare sau să primesc tot felul de bileţele care
musteau de ironii bine ţintite,
pe care să le raportez la figura
sa de sfinx serios, absorbit în
propria gravitate. de ceva timp
însă, scriitorul pare a se fi
retras din agora. îi mai găsesc
câte o rubrică şi o citesc pe loc,
dar şi asta se întâmplă mai
răruţ. e păcat; e unul dintre
oamenii de la care am învăţat
multe, pe care l- am preţuit şi- l
preţuiesc, chiar dacă stângaci,
de când aveam caş la gură. (e
posibil să mai am…) de la flo-
rin faifer ar avea de învăţat
orice june care se iluzionează că
are ce face în domeniul acesta
atât de pretenţios, care te răs-
plăteşte târziu şi cu parcimo-
nie, care este istoria literară.
Pentru noi, cei care mai suntem
încă (socotiţi, din inerţie sau pe
bună dreptate sau pur şi sim-
plu din norocul chior că după
noi nu s- au ivit şi alţii mai buni
sau baremi mai harnici) tinerii
critici literari ai iaşului, florin
faifer rămâne un reper.

reproduc mai jos (unde altundeva?) exerciţiul
de admiraţie pe care l- am compus când eram mai
tânăr şi la trup curat, nu (neapărat) din lene, ci pen-
tru că nu am de înlocuit nici o virgulă. ceea ce
înseamnă că am şi eu resursele mele de fidelitate.
Mă străduiesc şi acum să devin un bun învăţăcel al
lui florin faifer.

***
Pe florin faifer scriitorul l- am admirat cu des-

tul timp înainte de a apuca să îi strâng mâna. îi citi-
sem cărţile şi descoperisem cu încântare pe criticul
care scrie cel mai bine din branşă (nu sunt vorbe
mari); când îşi pune în minte, autorul Semnelor lui
hermes e cel mai virtuoz dintre toţi combatanţii. am

încercat să fur meserie, dar, necizelat cum sunt, nu
s- a lipit mare lucru de mine. dar unele dintre cele
mai rafinate condeie din iaşi pe cărţile lui florin
faifer şi- au făcut şcoala. Mă gândesc la dragoş cojo-
caru (un eseist savuros şi erudit) şi la antonio
Patraş, care a devenit, în ultima- i carte, mai ghiduş
decât l- aş fi bănuit odată. 

pluta de naufragiu am citit- o cu rare delicii şi
am recenzat- o complexat şi, de aceea, stângaci. eram
mai tinerel atunci şi aveam alte cutezanţe… (nu
râdeţi, la cei 30 de ani ai mei, 4- 5 ani scăzuţi sunt
ceva!). cu cea mai recentă carte a sa, filtru, a făcut
naveta între birou şi noptieră luni de zile, tot
îndemnându- mă să o hărţuiesc cumva… dar nu ştiu
de ce m- a inhibat. Mai ales că era acolo un text despre
memoriile ninei casian, pe care jubilasem citindu- l
când discretul auctore ni- l încredinţase, nu mai reţin
pe ce ocolite căi, întru publicarea în paginile

elegantisimelor Însemnări ieşe -
ne. i- am ales atunci, împreună
cu emil iordache (fie iertat!),
nişte ilustraţii potrivite, toate
reproduceri ale unor nuduri.
am găsit că acesta era textul
său cel mai reuşit şi, când i- am
aruncat, ceva mai târziu, obraz-
nica impresie, a confirmat amu-
zat. Pot reproduce din memorie
unele fraze de acolo şi chiar o
fac: „îl înşeală cu un randament
nu- i fie de deochi pe mult prea
înţeleptul partener de viaţă,
dar îl păstrează, spasm de
spasm, în inimă”. nu- i aşa că
aţi devenit curioşi? căutaţi şi
cetiţi! ironia lui florin faifer,
maliţioasă sau misogină cât să
dea bine, nu e însă niciodată
gratuită. are el ce are (şi bine
face!) cu acele damicele care,
„păcătuind asiduu, ar dori să
treacă drept «idealiste»”. 

dar gama pe care florin
faifer se manifestă este mult
mai largă. alături de vechea
echipă de la institutul Philip-

pide, el este unul dintre salahorii altruişti cărora le
datorăm acel nedepăşit dicţionar al literaturii româ-
ne de la origini la 1900, dar şi mai recentele volume
din dglr. numai un erudit poate gusta literatura
unor autori care îşi cam merită (semi)anonimatul; în
astă privinţă, pluta de naufragiu m- a alfabetizat.
criticul este un melancolic şi un sentimental şi scrie
opunându- se după puteri unui sentiment al zădărni-
ciei; e un gest de dreptate cumva, recuperator ori-
cum. florin faifer este un prozator, căci scriitorii şi
scriitoraşii care îi intră în atenţie devin obligatoriu
personaje delectabile sau enervante.

în fine, de când l- am cunoscut, întâlnirile noas-
tre au fost cumva ratate. am avut impresia că a

rămas mereu ceva de spus sau ceva
nespus, dar asta e foarte bine. e un
timid, eu aşijderea. el e, în plus, şi
un discret. unul care parcă încear-
că să se ascundă după ramele groa-
se ale ochelarilor, dar care nu îşi
refuză un zâmbet pişicher. de câte
ori îl văd, am impresia că sigur
coace el ceva. Şi aşa şi este. Pentru
că de citit îl citesc regulat, pe unde
apuc: ba în Convorbiri literare, ba
în revista română, ba te mai miri
pe unde. Pentru că, am impresia, îi
place uneori să- şi ferească textele
de revistele cu mare tiraj şi audien-
ţă. dacă ar ţine o rubrică săptămâ-
nală în vreun cotidian, aş sta la
coadă ca să- l cumpăr.

Pentru mine florin faifer
este un profesionist care îmbină
erudiţia cu performanţa stilistică.
rara avis! Şi, în plus, e un om apar-
te, mereu misterios, cu tristeţile
sale preţioase, dar şi cu un imbata-
bil simţ al umorului. semn obliga-
toriu de aleasă inteligenţă, la urma
urmelor. r

Bogdan Creţu
Faifer, Florin Faifer

Pentru mine Florin Faifer este un
profesionist care îmbină erudiţia cu
performanţa stilistică. Rara avis! Şi,

în plus, e un om aparte, mereu
misterios, cu tristeţile sale preţioase,

dar şi cu un imbatabil simţ al
umorului. Semn obligatoriu de aleasă

inteligenţă, la urma urmelor.

Florin FAiFer
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n O carte în dezbatere 
Aura Christi, Dostoievski – Nietzsche. Elogiul suferinţei, 
Editura Academiei, 2013

„Suferinţa reinventează lumea 
şi miracolul de a fi viu”

Discipline de graniţă
gelu negrea: este o plăcere să mă aflu aici cu

dumneavoastră, pentru a împărtăşi împreună cu
aura christi bucuria apariţiei unui nou volum, care a
văzut lumina tiparului de curând la editura acade-
miei române. este o carte despre care se va vorbi.
experienţa mea de lector şi de redactor al cărţii m- a
servit. îmi reprim deocamdată pornirea de a- i atribui
nişte calificative. o voi face puţin mai încolo. Munca
de editură este una mai degrabă una rutinieră,
rareori întâmplându- se ca un manuscris care îţi ajun-
ge, mai mult sau mai puţin întâmplător, în mână,
să- ţi provoace acea euforie pe care o simţi în apropie-
rea unei cărţi deosebite. am avut şansa ca un aseme-
nea manuscris să ajungă la mine şi am simţit aproa-
pe din prima clipă că mă aflu în faţa unui manuscris
care promite o carte de excepţie. acest lucru se simte
mai degrabă; e o scânteie care o deosebeşte de alte
cărţi care sunt foarte, foarte bine argumentate, foarte
convingătoare, foarte bine construite, dar cărora le
lipseşte acea senzaţie de electrocutare la lectură, când
simţi că eşti în faţa unui manuscris ieşit din comun.
acest lucru s- a întâmplat la primul meu contact cu
ceea ce este acum această carte. lectura ulterioară
mi- a confirmat intuiţia iniţială. este o carte deosebi-
tă pentru că abordează o problematică deosebită. în
paginile ei, sunt aşezaţi alături doi titani ai culturii
europene. Poate nu este prima dată când sunt apro-
piaţi dostoievski şi nietzsche, dar este sigur prima
dată când acest lucru se face analitic, cu argumente,
care ţin de multe zone ale culturii. este o carte în
egală măsură patetică şi lucidă; e o îmbinare care în
cazul aurei christi dă rezultate deosebite. este un
patos al ideilor la mijloc. există o fervoare a asociaţii-
lor surprinzătoare, a asocierilor subtile, totul guver-
nat de un spirit analitic remarcabil. sigur, elogiul
suferinţei este un eseu. există o implicare a autoarei
care se simte imediat. aş zice, riscând o oarecare exa-
gerare, că este o carte aproape autobiografică. e vorba
de un moment de răscruce din viaţa autoarei şi aceas-
ta se simte. nu ştiu dacă scriitoarea a generat acel
moment, dar nota autobiografică a fost favorabilă
scrierii acestei cărţi, pentru că există o consonanţă
între problematica fundamentală a cărţii şi starea pe
care autoarea şi- o mărturiseşte într- un cuvânt înain-
te. incursiunea e bazată pe lecturi întinse, pe o biblio-
grafie amplă. aici există o nuanţă interesantă. nu se
mizează doar pe corifeii culturii occidentale, ci şi pe

marea tradiţie slavă, ignorată în cultura noastră în
mod contraproductiv. 

aura christi este o bună cunoscătoare a sufletu-
lui rus şi a culturii ruse. sunt autori pe care ea îi folo-
seşte şi recurge la ei (lev tolstoi, Berdiaev ş.a.) cu
aceeaşi aplicaţie şi cu acelaşi mod de a incita pe cel
care citeşte, comparabil cu momentele în care recurge
la prestigioşi autori din occident.

cartea este un eseu cu bune pagini de analiză
textuală şi cu frecvente trimiteri în arii colaterale.
autoarea încearcă să acrediteze ideea că suferinţa este
o stare până la urmă de graţie a fiinţei umane, pentru
că, spune ea, la un moment dat: „atunci când suferin-
ţa ajunge la paroxism, ea are puterea de a însufleţi
viaţa şi miracolul: miracolul vieţii, viul…”. sunt vehi-
culate o sumedenie de concepte, cunoscute în general,
dar puse laolaltă într- un mod insolit şi realmente inte-
resant. Vom întâlni, repet, concepte care circulă şi
vis- à- vis de dostoievski şi de nietzsche: supraomul,
omul subteranei, suferinţa, crima ş.a.

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 neimportante!”. Putem să expandăm spu-
sele domniei sale la literatură şi să zicem că nu exis-
tă cărţi mari şi mici, ci cărţi importante şi cărţi neim-
portante. Prin ceea ce are mai bun, cartea aurei
christi promite să fie o carte importantă. 

rezervându- mi dreptul de a interveni pe par-
curs dacă este cazul, aş vrea să îi ofer cuvântul celui
care prefaţează volumul aurei christi, academicianul
nicolae Breban.

nicolae Breban: au trecut douăzeci de ani de
când am angajat- o pe aura christi la revista Contem-
poranul. în 1993, când am cunoscut- o, era la
chişinău. Pe vremea aceea am angajat- o pentru a
face legătura cu literatura basarabeană. la Contem-
poranul au fost doi redactori şefi cărora le- am încre-
dinţat revista, florin sicoe şi cătălin ţârlea, care
debuta şi el cu un roman, dar i- a dăunat psihologiei
faptul că avea emisiune la tV; în românia, dacă ai o
emisiune la televizor, ţi se pare că eşti un semizeu.
sărmanului cătălin i s- a urcat la cap că avea emisiu-
ne şi, după cum ştiţi probabil, l- au gonit de la televi-
ziune. el nu a mai scris nimic după aceea; a intrat la
externe. aura christi i- a suportat pe aceşti doi colegi
din generaţia nouăzecistă, care se purtau cu destulă
grosolănie, deşi ştiau că eu sunt atent la evoluţia ei şi
că o susţin, în primul rând, în evoluţia ei de poet.

aura are meritul că a rămas la revistă; da, n- a plecat.
în primii ani, credeam că o să aibă o carieră de fată
frumoasă şi deşteaptă, cum au fost câteva în
Bucureşti, care între timp s- au risipit în praful literar
al europei. după vreo zece ani, când cei doi băieţi,
redactori şefi, au ales fiecare acelaşi lucru, adică nes-
crierea, nici sicoe – nici ţârlea nu au mai scris nicio-
dată – aura a rămas. e ciudat că după revoluţie s- au
ratat foarte, foarte mulţi scriitori, crezând că marele
câştig este în altă parte, adică în mass media, în tele-
viziune sau la ziare, ca şi unii mari critici care, la fel,
au derapat pe această oglindă de gheaţă foarte sclipi-
toare care este libertatea: de la Manolescu, Pleşu şi
alţii, care înainte de revoluţie păreau că sunt o inte-
resantă falangă. Mai ales Manolescu avea în spate o
operă. cu toţii au alunecat pe gheaţa aceasta
alunecoasă a libertăţii şi şi- au făcut praf cam 20- 25 de
ani din existenţă. 

deci, aura a rămas la revistă, o conduce de mai
bine de zece ani şi face o splendidă şi serioasă, foarte
viguroasă şi substanţială revistă, care, spre deosebire

editura academiei şi Biblioteca Metropolitană
„Mihail sadoveanu” au organizat o dezbatere pe
marginea volumului dostoievski – nietzsche. elogiul
suferinţei de aura christi, dezbatere 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 literaturii universale, mai exact, în

modul acestora de a trata una dintre 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: „descoperirea aurei christi e că numi-
torul comun al celor două genii din secolul al
xix- lea, atât de diferite, în acelaşi timp, este sufe-
rinţa. în genere, nietzsche a fost receptat în moder-
nitate şi postmodernitate fie prin faimoasa lui afir-
maţie 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 dostoiev-
skiană este meritul principal 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 suferinţă; şi susţin acest
lucru cu o seninătate orgolioasă, din convingerea
nietzscheană conform căreia «durerea îl transformă
pe om în aristocrat, întrucât îl separă de ceilalţi»”. 

nicolAe brebAn Dumitru bAlAn Gelu neGreA

AurA christi
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de multe alte reviste din provincie şi din Bucureşti,
nu este ca un grup clientelar sau o anumită gaşcă.
încercăm să mergem împreună spre ceea ce e nou,
încercăm să mergem spre tineri, spre ideea de valoa-
re, ideea de cultură, marea cultură europeană şi spre
marea cultură românească. după cum bine ştiţi, o
parte bună a presei literare şi, în special, aşa- zisul
postmodernism, încep să ridiculizeze revista. Cred ei
că o ridiculizează.

aura a avut o carieră de poet excelent, cu cronici
foarte bune, a scris şase romane. nu- i este străină o
temeritate puţin cam prea directă, pentru că a intrat
în tipul de roman thomasmannian – cea mai grea
structură de roman a secolului al xx- lea. Mă bucur şi

o felicit pentru acest curaj. între timp, aura christi a
început să facă eseu interdisciplinar şi am încurajat- o
şi eu, şi ion ianoşi, de la bun început, pentru că făcea
ceva ce se face în europa, ceea ce au făcut la noi câţi-
va eseişti, ca n. steinhardt, ion ianoşi, nicolae Balo-
tă, alecu Paleologu şi alţii câţiva. e o încercare de a
merge pe graniţe, cum se spune. în secolul al xx- lea
a fost descoperită zona acestor discipline de graniţă;
şi ştiinţa şi cultura au acceptat să depăşească limite-
le unei discipline stricte; chiar şi matematicienii sau
fizicienii, dar şi scriitorii au încercat să păşească pe
terenuri străine până atunci, pentru a le lega şi pen-
tru a găsi motive comune. 

eseul dostoievski – nietzsche. elogiul suferinţei
vine după un alt eseu, tot substanţial, nietzsche şi
marea amiază. o parte din eseurile incluse în aceste
volume vin după discuţiile noastre de zeci şi zeci de
zile şi seri. am comentat cu aura unele lucruri care
mă interesau pe mine şi pe care am încercat să le
aduc în atenţia scriitorilor români. e adevărat că am
greşit când vorbeam despre friedrich nietzsche sub
comunism, când în românia n- a apărut nici o carte de
nietzsche, în timp ce ungurii şi polonezii, şi ei comu-
nişti, publicau opere complete. în ultimii doi ani când
eram la Paris, a apărut o singură carte. nici cioran
n- a fost publicat sub dictatură. cioran m- a şi întrebat
despre asta. Voia cineva să publice o carte cu
fragmente din cărţile lui, iar eu l- am consiliat să nu o
facă. i- am spus că le este ruşine comuniştilor că avem
un eseist, un filosof care bulversează Parisul şi nu a
apărut în ţara sa de origine, şi vor să facă o escroche-

rie de fapt, adică să scoată fragmentele pozitive,
aşa- zis umaniste din cărţile lui cioran, care după cum
ştiţi sunt profund tragice, când nu sunt sceptice.
cioran şi- a dat consimţământul şi a apărut o cărţulie
cu fragmente din opera sa, în care apare un cioran
fals, un cioran care nu e cioran, cel din marile lui
cărţi în care el polemizează cu dumnezeu, cu valorile
europene, cu originea românească, cu conceptele
mari, într- o splendidă limbă franceză clasică, care i- a
uimit şi pe francezi.

în nietzsche şi marea amiază aura se apropie
de edificiul uriaş numit nietzsche, necunoscut în
românia. eu am spus în multe romane ale mele, sub
comunişti, criticii, prietenii mei, formidabil, nu s- au
grăbit să comenteze nietzsche. nu ştiu de ce ne este
aşa de frică; e o frică exagerată de putere. la ora la
care vorbim toată planeta vorbeşte despre nietzsche
şi dostoievski. noi îi cunoaştem foarte puţin pe
amândoi. Pe dostoievski l- am cunoscut înainte de
război sub o falsă optică. Marii critici români nu- l con-
siderau un mare scriitor. tudor Vianu a scris puţin,
foarte scurt şi superficial, despre dostoievski. Marii
noştri critici vorbeau despre tolstoi şi turgheniev.
sigur, aşa făceau şi francezii. Şi ei îl ignorau pe dos-
toievski ca mare creator. Pozitivismul francez sau cel
românesc care seamănă cu cel francez, pozitivismul
românesc de aici din sud, din Valahia, uneori, ne
joacă feste. eu vin din nord. noi am crescut sub man-
tia germană, cu Maiorescu, cu lucian Blaga şi cu
eminescu. am fost influenţaţi de nemţi şi nu ne- am
speriat de o natură exuberantă şi dionisiacă, ca să zic
aşa, ca a lui dostoievski sau nietzsche. Valahii, mun-
tenii noştri splendizi şi inteligenţi au strâmbat din
nas la dostoievski. abia după al doilea război mondial
dostoievski devine, în sfârşit, ceea ce este în optica
europeană: un mare creator şi un foarte mare cunos-
cător al fiinţei şi al sufletului uman. 

aura christi: excesul sperie…

„Marii scriitori sunt cei care 
atacă teme mari”

nicolae Breban: o să vă fac o predicţie. eu sunt
greoi cu epitetele maxime. în prefaţă, apropo de al
treilea capitol al elogiului suferinţei, am ortografiat
epitetul capodoperă. această carte este o capodoperă,
în primul rând, prin curajul de a ataca o temă
imposibilă. am spus- o de atâtea ori şi în texte publi-
ce: scriitorii mari nu sunt cei care scriu bine. de aceea
în mod greşit Mateiu caragiale este considerat un
scriitor mare, dar nu este, o spune călinescu care este
mai inteligent decât noi toţi. criticul spune că Mate-
iu caragiale este un diletant, pe când tatăl lui era un
mare scriitor. Mateiu caragiale foloseşte o limbă par-
fumată, rafinată chiar aici, lângă orientul apropiat,
ceea ce a creat şi euforia maestrului său, dan Barbi-
lian, ion Barbu, despre care prietenul nostru, theodor
codreanu, a scris o monografie splendidă, premiată
de academia română. Marii scriitori sunt cei care

atacă teme mari. de aceea noi, românii, avem puţini
mari scriitori. nemţii au foarte mulţi mari scriitori,
francezii la fel, pentru că au acest curaj pe care
nietzsche îl numeşte die moralität, care deşi seamă-
nă cu cuvântul morală, la nietzsche nu înseamnă
morală, ci înseamnă curajul de a merge cu ideea ta
până la capăt, capacitatea de radicalitate enormă a
unui gânditor, care epuizează o idee. de obicei, noi,
scriitorii, chiar talentaţi şi inteligenţi, atacăm o idee
şi ne oprim la sfert sau la mijloc: dintr- o limită psiho-
logică, intelectuală, sau din frică de mediu, sau din
apăsarea tradiţiei. or, dostoievski şi nietzsche au
mers până la capătul ideilor lor şi de aceea aproape
un secol europa a stat cu spatele la ei. Ştiţi foarte
bine că nietzsche nu- şi vindea cărţile, toate universi-
tăţile germane au stat cu spatele la el şi l- au afurisit
încă de la prima carte: naşterea tragediei. 

aura christi atacă o temă mare – acest detaliu,
în primul rând, justifică epitetul de capodoperă, în sen-
sul curajului temei. în al doilea rând, aura vine cu refe-
rinţe 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 culturi total diferite, antagonice
chiar: cultura rusă şi cea austriaco- germană. două spi-
rite ieşite din medii culturale etnice total diferite. aura
descoperă că dostoievski şi nietzsche au câteva intui-
ţii tematice identice şi este teribil de original acest
lucru. aura atacă o temă pe care noi am dezbătut- o mai
devreme. spre uimirea mea, eu am discutat şi cu alţi
ucenici ai mei temele acestea majore, dar aceşti ucenici
ai mei au fugit, cum vă spuneam. nu numai că l- au
părăsit pe Breban – ceea ce nu era grav; eu am profitat
de singurătate ca să scriu cărţile mele. ei au părăsit
literatura, s- au refugiat la televiziune sau la ziare, cre-
zând săracii că vor câştiga bani şi influenţă politică. ei
bine, nici bani nu au, nici influenţă politică n- au câşti-
gat. Pentru că politica e altceva, mai ales politica româ-
nească după o cădere imensă a unui sistem. 

am discutat problema amoralităţii cu aura
christi. după o gestaţie de un deceniu, întâlnirea ei
cu acest concept, unul dintre cele mai dificile ale lui
nietzsche, a generat aceste două cărţi: nietzsche şi
marea amiază şi dostoievski – nietzsche. elogiul
suferinţei. un concept despre care aproape nimeni din
europa nu îndrăzneşte să vorbească. există două
cărţi celebre foarte comentate despre nietzsche, cărţi
interesante, una a filosofului gilles deleuze şi una a
lui gianni Vattimo, dar nici ei nu se apropie prea
mult de acest teren minat. amândoi îl deformează pe
nietzsche prin lupa postmodernistă. ceea ce pe mine
mă enervează. conceptul de amoralitate nu
îndrăzneşte nimeni să- l atace direct. foarte puţini îl
înţeleg şi mai ales noi, românii, care ne aflăm, să
zicem, la o nouă poartă. noi stăm în faţa acestui alfa-
bet sau calendar, ce are nişte litere, nişte date, pe care
noi nu le descifrăm: întoarcerea veşnică a aceluiaşi,
amoralitatea sau patosul distanţei. patosul distanţei e

www.librariapentrutoti.ro 
seria de autor Aura Christi ebook

Colecția Seria de autor Aura Christi eBook

● Tragicul visător (1993-2013), poeme
● Dostoievski – Nietzsche. Elogiul suferinţei, eseu
● Mitul viului, eseuri
● Cercul sălbatic, roman
● Casa din întuneric, roman
● Trei mii de semne, jurnal de scriitor
● Coasta lui Apollo, jurnal de scriitor

În pregătire: Sculptorul, roman
http://aurachristi.ro/

Am fost influenţaţi de nemţi şi nu
ne- am speriat de o natură exuberantă

şi dionisiacă, ca să zic aşa, ca a lui
Dostoievski sau Nietzsche. Valahii,

muntenii noştri splendizi şi inteligenţi
au strâmbat din nas la Dostoievski.
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o sintagmă pe care unii care cred că ştiu nietzsche o
folosesc, dar nu o înţeleg. Patosul distanţei la nietzs-
che înseamnă o idee profund reacţionară pentru noi
astăzi. filosoful german credea că stabilitatea enor-
mă a imperiului roman, a acestei civilizaţii care a
durat o mie de ani, vine din faptul că toate straturile
puternice îşi respectau datoriile. într- adevăr, timp de
aproape o mie de ani în imperiul roman nu a existat
nici o revoluţie. nouă ni se pare curios, fiindcă sun-
tem infectaţi de conceptul de revoluţie franceză şi cre-
dem că revoluţia este un element pozitiv în societate,
dar revoluţia în general înseamnă dezordine, strica-
rea ordinii şi a stabilităţii în societate. este adevărat
că revoluţia franceză a fost un fenomen important; şi
nu numai cea din ‘89. au fost patru revoluţii, nu una
singură, care, într- adevăr, au dus la surparea marelui
sistem clerical al bisericii catolice. dar patosul distan-
ţei a fost ceea ce a asigurat o stabilitate enormă aces-
tui imperiu. Probabil că nici un imperiu de aici
înainte n- o să mai aibă stabilitatea pe care au avut- o
romanii. aţi văzut că imperiul sovietic s- a dărâmat
după 80 de ani, deşi eram ameninţaţi că va dura o mie
de ani. nici imperiul nazist nu a durat mai mult de 13
ani. 

ei bine, aura se apropie de aceste concepte,
detaliate puţin aici de mine, pentru a vedea ce compli-
cată este lumea de care se apropie această tânără
doamnă, care vine din literatura rusă şi căreia i- a fost
interzis să citească texte româneşti. ei şi generaţiei ei
de la chişinău le- a fost interzisă apropierea şi frec-
ventarea textelor marilor poeţi, marilor scriitori
români. de aceea ea ne- a şi iubit; i- a iubit pe clasicii
moderni ai literaturii române din depărtare, sub pre-
siunea interdicţiei ruse. la unele spirite interdicţia
creează o imensă atracţie. Pe oamenii de caracter cum
este aura christi, care demonstrează de vreo 10- 15
ani o forţă de caracter şi o capacitate de creaţie formi-
dabilă, pe oamenii ca ea această interdicţie îi atrage
şi creează în ei elemente de creaţie şi de contemplaţie
activă. 

o să încerc să închei. aura christi atacă câteva
concepte dificile, pe care abia marele heidegger le
rezolvă. norocul lui nietzsche e că a apărut un om ca
heidegger, care să se apropie mai ales de postumele
lui, de zarathustra. dacă citeşti zarathustra fără să
citeşti genealogia moralei, dincolo de bine şi de rău –
cărţile fundamentale care pun bazele conceptelor sale
– nu înţelegi nimic din zarathustra. Pentru cei neini-
ţiaţi, zarathustra este o întâmplare alegorică, cu
şerpi, cu regi, cu călugări, cu un bătrân care coboară
din munte, cu tot felul de mici basme, care n- au nici
un sens dacă nu ştii nietzsche, dacă nu cunoşti baze-
le filosofiei sale, dacă nu ştii interpretarea fiecărei
fraze, cum o face heidegger. aura christi a parcurs
cu seriozitate opera lui nietzsche. 

ceea ce m- a frapat, ceea ce este absolut nou şi
m- a uimit în această şi în cealaltă carte, nietzsche şi
marea amiază – pentru că asta nu am discutat cu ea
nici acum 10- 15 ani – este că ea s- a apropiat de unul
din marile mistere ale prozei europene: felul cum Mar-
cel Proust creează un personaj. dacă vorbiţi cu un
scriitor francez sau neamţ, toţi vor spune că este foar-
te greu de citit Proust, mai ales primele sute de pagini.
de altfel, eu le recomand scriitorilor francezi şi nemţi
să înceapă cu volumul doi şi trei, care pot fi înţelese
mai uşor, şi abia după aceea, când prinzi cheia lui
Proust, te poţi întoarce la început. însă ceea ce e rebar-
bativ la Proust nu e numai stilistica şi critica scrierii
sale, care îi împiedică pe majoritatea scriitorilor să se
apropie de acest text foarte dificil. la ora asta nu mai
citeşte nimeni Proust în lume. Proust a ajuns un fel de
obiect din muzeul literar european, din care se tot
citează cu admiraţie tâmpă, fără să- l citească. Parisul
literar l- a uitat. Parisul a vorbit de hemingway, de tot
felul de băieţi talentaţi. sigur că hemingway a fost un
jurnalist de mare talent. Mai bun decât hemingway a
fost scott fitzgerald. dar, mă rog, francezilor le plac
lucrurile mult mai simple. la hemingway scriitura

este foarte plăcută şi fermecătoare. sigur că e mai
greu să citeşti, când sunt fraze de trei pagini. sigur că
nu e uşor când se vine cu impulsuri fundamentale,
impulsuri abisale, care pentru mintea de azi a scriito-
rului, nu a lectorului, ci a scriitorului francez sau ame-
rican, sunt imposibile. e dificil să pui în mişcare o ase-
menea masă epică. Mai ales când e vorba de Proust,
unde te afli în faţa unui zid de 2.000 de pagini, şi nu
se întâmplă nimic, sau în aparenţă nu se întâmplă
nimic. sigur că la aceste texte, ca şi la muzica simfoni-
că, se reacţionează cum se reacţionează. Muzica lui
Brahms sau Mahler poţi să o înţelegi; o asculţi de câte-

va ori şi o înţelegi, dar să te apropii de muzica instru-
mentală a lui Beethoven, care este uriaşă, sau muzica
instrumentală a lui Brahms, sau a lui Mahler, unde
sunt esenţele muzicii… aşa este şi la Proust.

aura christi îmi face surpriza că îndrăzneşte să
se apropie de laboratorul de creaţie tipologic al lui
Proust – un mare mister al prozei europene. un labo-
rator despre care nu am auzit nici un comentator
francez să scrie. sigur că aura nu spune ultimul
cuvânt despre cum face Proust un personaj, dar se
apropie de etiologie, de încercarea de a descoperi mis-
terul personajelor proustiene. de ce sunt aşa de fasci-
nante şi de criptice personajele lui Proust? Pentru că
dacă înţelegi tipologia la Proust, atunci vezi că se şi
mişcă ceva. nu crezi cum cred toţi: că nu se mişcă
nimic. Pentru că Proust vine cu un cu totul alt tip de
epic decât faulkner sau decât thomas Mann. la
faulkner e violenţa sudului contra nordului, impul-
surile genetice criminale. de aceea mi- a şi plăcut în
tinereţe: era vital şi violent, cum eram eu. la thomas
Mann e o anvergura enormă, care vine din şcoala lui
goethe şi în care vezi cum se mişcă ierarhiile şi mari-
le familii. în schimb, la Proust nu mişcă nimic, pare
că totul stă pe loc. într- adevăr totul stă pe loc, un per-
sonaj, sau două sau trei sunt reluate de 10, 15, de 50
de ori… abia din această fotografiere continuă din
unghiuri total diferite, din reluarea aceluiaşi individ,
mereu şi mereu, din acelaşi unghi, apoi dintr- un alt
unghi, deodată, pare că fotografiile se mişcă. Şi aici se
iscă ceva. ceea ce nu înţelege aproape nimeni azi. nu
înţeleg nici franţujii.

dincolo de temele mari – amoralitatea, viul,
suferinţa – aura se apropie de ceea ce îi leagă pe cei
doi monştri: dostoievski şi nietzsche. este, într- ade-
văr, un pariu să îi pui alături pe aceşti doi uriaşi, care
şi azi, mai ales pentru români, dar şi pentru 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 apro-
fundeze în special tema amoralităţii. Pentru că lumea
lui dostoievski părea o lume dezmăţată, o lume bez-
metică, o lume care contrazice rigoarea clasicistă
româno- franceză. românii, mai ales sudicii, valahii
cum zic eu, sunt influenţaţi de francezi. Şi atunci
influenţa franceză e influenţa pozitiv raţională. se
preferă, în această ordine de idei, echilibrul, clasicis-
mul, rigoarea. noi, nordicii, cum vă spuneam, am fost
influenţaţi de nemţi şi nu ne sperie dezmăţul. de
altfel, desfrânarea este unul dintre cele trei elemente
ale dionisiacului la nietzsche. ce înseamnă renaşte-
rea naturii? desfrânarea. acesta e dionisiacul. faptul

FrieDrich nietzsche

nietzsche 1861

Este, într- adevăr, un pariu să îi pui
alături pe aceşti doi uriaşi, care şi azi,
mai ales pentru români, dar şi pentru

francezi, rămân cvasinecunoscuţi,
pentru că aproape un secol şi Franţa
şi România au stat puţin cu umărul
spre Nietzsche şi spre Dostoievski.

DoSToIEVSkI - NIETzSCHE. EloGIul SuFERINţEI. Alex ŞteFănescu, Gelu neGreA, christi, n. brebAn
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că după o îngheţare a materiei, a naturii şi a lumii,
deodată, apare, cu violenţă, primăvara, şi din nou în
natură, dar şi în om, apare o reînviere. cei care se
ocupă de nietzsche se feresc să explice ce e dionisia-
cul – marea lui invenţie. celelalte două elemente sunt
beţia şi dansul. Prin beţie nietzsche înţelege capaci-
tatea de a transcende raţionalul strict, adică ceea ce
face acum fizica şi matematica. se trece de la regulile
matematice şi fizice, se intră într- o formă de intuiţio-
nism, care la unii mari fizicieni ajunge până la ideea
de dumnezeu. deci, beţia la nietzsche e capacitatea
de a transcende raţionalitatea strictă. Şi al treilea ele-
ment: ritmul, dansul… 

„Ţvetaieva – o nevrotică genială”
nicolae Breban: Vă recomand această carte:

dostoievski – nietzsche. elogiul suferinţei. fac o pre-
dicţie: este unul dintre vârfurile literaturii române
după revoluţie. nici aura nu- şi dă bine seama ce a
făcut. Mie mi- a arătat manuscrisul, l- am citit şi am
făcut foarte puţine corecturi pe el. e un text impor-
tant, un text care îi va ştampila destinul. e un text
care nu sunt sigur că va face succes în literele de azi,
extrem de confuze şi de noroioase, în care o basara-
beancă vine… nu numai cu cei trei ruşi fugiţi la Paris,
vine şi cu generaţia de după primul război mondial, cu
Pasternak, ahmatova, ţvetaieva. aura îi aduce în
literatura română pe scriitorii ruşi pe care din cauza
cenzurii nu i- am cunoscut cum se cuvenea. Mai mult:
vine din interiorul lor, al ruşilor. ea este, de altfel,
foarte apropiată ca structură de ţvetaieva, da, de
această nevrotică genială care s- a întâlnit cu
Pasternak prin scrisori; apoi s- a întâlnit şi cu rilke,
zeul poeziei secolului al xx- lea, care i- a dedicat Mari-
nei o elegie. aura vine şi ne dăruieşte aceste
confesiuni dintr- o mare literatură necunoscută, cea
rusă, apropiindu- se şi de cea germană, de nemţi, înce-
pând de la novalis, hölderlin şi goethe. iată ce
înseamnă o anvergură. anvergura este diferenţa… la
condor, la vultur. anvergura e limita între aripi.
Marii condori americani au trei metri de anvergură.
anvergură înseamnă capacitatea de a plana peste
zone largi, de a pune alături referinţe foarte depărta-
te, care par a nu avea legătură; anvergura înseamnă
a descoperi incidenţe şi coincidenţe între nişte ele-
mente istorice şi caracteriale, care par a nu avea
nimic comun, par a nu avea nici o legătură – atunci
apare creaţia în eseu. 

Bravo, aura, te felicit! sunt mândru că asist la
o lansare de acest tip.

gelu negrea: după acest discurs atât de ludic şi
foarte interesant al domnului nicolae Breban, în care
s- au evocat nume mari ale culturii, cred că aura tre-
buie să fie încântată. simplul fapt că domnul Breban
i- a sugerat asocieri de acest tip este un elogiu indirect
la adresa cărţii sale. domnul academician a remarcat
problematica majoră a cărţii. aş vrea să adaug la asta

şi altceva: modul cum este scrisă. este o carte care are
carne, sânge şi nervi, şi care pare scrisă cu sânge,
nervi şi lacrimi… nu ştiu, nu am fost în laboratorul
de creaţie, dar aşa se simte din afară, pentru că, încer-
când să argumenteze – acum vă pot da citatul exact:
„suferinţa reinventează lumea şi miracolul de a fi
viu” – aura christi o face de- a dreptul remarcabil,
bazându- se pe evocarea şi pe analiza unor personaje
absolut fascinante din literatura rusă, cei doi piloni pe
care se sprijină scriitoarea fiind raskolnikov şi prin-
ţul Mîşkin, două extreme care fie atrag, fie generează
trăiri amplificate la maximum ale fiinţei umane într- o
expresie a intensităţii, a tensiunii absolut deosebită.

aş vrea să vă spun că întâmplarea că aveţi în
faţă această carte, se datorează într- o proporţie covâr-
şitoare unui om, domnul academician dumitru radu
Popescu, directorul editurii academiei române, la
care a apărut cartea aurei christi.

îi dau cuvântul domnului theodor codreanu, aşa
cum a menţionat şi domnul nicolae Breban, un cărtu-
rat remarcabil, şi care trăieşte jubilativ, dat fiind fap-
tul că azi a primit Premiul academiei române.

„Supremaţia raţiunii naşte monştri”
theodor codreanu: foarte jubilativ într- adevăr,

pentru că academia s- a gândit că poate premia şi pe
cineva care stă într- o margine de lume, la huşi. 

în ultimele decenii am urmărit cu mare atenţie
evoluţia unor scriitori basarabeni. de altfel, o latură a
activităţii mele stă şi în radiografierea literaturii din
Basarabia, despre care am scris câteva cărţi. Mă voi
opri acum la două scriitoare inteligente, care au evo-
luat cu totul diferit. Prima se numeşte tamara carauş,
probabil cărăuş, şi care a scris în anii din urmă o carte
intitulată ţara mea. ce este particular în acest titlu?
ţara este ortografiat cu tz – o tentă postmodernistă.
tzara mea în viziunea tamarei carauş este românia
aceea comunistă şi post- comunistă, în care noi nu ne
mai recunoaştem; este o viziune corectă politic. cealal-
tă scriitoare este cea de faţă, aura christi, care, venind
aici în ţară, a avut alţi maeştri decât a avut tamara
carauş. dacă despre prima aproape că nu se mai ştie
nimic, aura christi este o personalitate puternică cu o
operă poetică de excepţie, cu o operă eseistică aidoma şi
cu o publicistică viguroasă. ce se întâmplă cu aura
christi? ea vine pe un teren minat. chiar ea la un
moment dat în text spune că e un fel de obrăznicie ceea
ce face, cuvânt scris şi de nicolae Breban în prefaţă.

nicolae Breban: eu am zis un soi de insolenţă.
deci, e mai rău!

theodor codreanu: de ce vine pe un teren
minat? răul cel mare e în mentalul cultural actual, în
politica culturală ideologic „corectă”. un filosof fran-
cez, alain finkielkraut, vorbea, într- o carte, despre
defectele gândirii şi spunea că visul omului postmo-
dern nu mai este nici măcar acela al burghezului:
enrichessez- vous!, ci a fost înlocuit cu amusez- vous!
aşadar, divertismentul este latura centrală a postmo-
dernităţii. o vedem peste tot în jurul nostru şi mai cu
seamă la televizor. nu o să găsiţi în media tV un eve-
niment cultural, dar divertisment veţi găsi peste
măsură. or, aura christi propune să discutăm despre
suferinţă, care este un element incorect politic. a scrie
despre suferinţă este o blasfemie asupra civilizaţiei
contemporane. Marii gânditori, marii scriitorii ai
lumii de la shakespeare până la dostoievski sunt tre-
cuţi în altă zonă, aceea a istoricizării, din pricină că ei
au multă suferinţă în operele lor. aura christi ne pro-
pune un titlu ca acesta dostoievski – nietzsche. elo-
giul suferinţei. să faci un elogiu al suferinţei acum,
într- o vreme a supremaţiei secularismului, este un
mare risc.

nietzsche face într- adevăr elogiul suferinţei, pe
care- l găsim şi la Meister eckhart, care spunea: „cel
mai bun animal care te poate duce cu siguranţă la
desăvârşire este suferinţa”. dar o suferinţă nu în sen-

Dostoievski

Dostoievski în primA tinereţe

Dostoievski lA 26 De Ani. portret
De constAntin trutovski. 1847

A scrie despre suferinţă este o
blasfemie asupra civilizaţiei

contemporane. Marii gânditori, marii
scriitorii ai lumii de la Shakespeare
până la Dostoievski sunt trecuţi în
altă zonă, aceea a istoricizării, din
pricină că ei au multă suferinţă în

operele lor. Aura Christi ne propune
un titlu ca acesta Dostoievski –

Nietzsche. Elogiul suferinţei. Să faci
un elogiu al suferinţei acum, într- o

vreme a supremaţiei secularismului,
este un mare risc.

lAnsAreA EloGIuluI SuFERINţEI De AurA christi. eDiturA AcADemiei, 2013.
Dumitru bAlAn, theoDor coDreAnu, n. brebAn, christi, Gelu neGreA
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sul vulgar al cuvântului, ci o suferinţă învietoare,
cathartică. eu mi- am notat aici pe mai multe fişe date
tehnice, dar nu cred că e timp pentru aşa ceva. Şi
totuşi voi menţiona că între nietzsche şi dostoievski,
aura christi surprinde o relaţie de mare adâncime şi
anume: atât dostoievski, cât şi nietzsche, vin cu o
viziune profund modernă a destinului omului dintot-
deauna. în definitiv, în atenţie e o diferenţă funda-
mentală între vechiul cadru cartezian al gândirii, care
pune în prim plan raţionalitatea, şi noul cadrul al
gândirii, pe care eu îl numesc transmodern şi care nu
mai are în centru raţionalismul excesiv. aura christi
spune la un moment dat: „supremaţia raţiunii naşte
monştri” – este o replică dată unei ziceri celebre a pic-
torului goya, care spusese: „somnul raţiunii naşte
monştri”. într- adevăr, toţi monştrii secolului al
xx- lea, începând cu revoluţia franceză şi până astăzi,
s- au născut din exces de raţiune. între cele două per-
sonaje, raskolnikov şi Mîşkin, aura christi sesizea-
ză, remarcabil, tocmai această diferenţă, excesul de
raţiune care îl duce pe raskolnikov la crimă, după
care urmează cel de- al doilea raskolnikov, cel care s- a
lăsat remodelat, reînviat de suferinţă, iar pe de altă
parte, cneazul Mîşkin, care se postează la jumătate de
cale, între sau dincolo, dincolo de bine şi de rău, cum
spune nietzsche. acest element – dincolo – mi- l arată
pe nietzsche ca fiind un mare gânditor, ca pe un pre-
cursor al transmodernităţii, a ceea ce un Basarab
nicolescu numeşte astăzi transdiciplinaritate. a fi
între sau dincolo înseamnă a te lepăda de raţiunea
radicală, antichristică, şi a avea drum, a avea acces
către terţul, tainicul ascuns, către divinitate, către
adevărata viaţă. or, această nuanţare excepţională
face, zic eu, interesul major al cărţii aurei christi.

domnul nicolae Breban vorbeşte despre inter-
disciplinaritate în viziunea aurei christi. aşa este!
dar, în acelaşi timp, eu văd în carte şi un profund spi-
rit transdisciplinar.

nicolae Breban: nu e acelaşi lucru?
theodor codreanu: nu chiar. Poţi fi interdisci-

plinar şi să rămâi în zona excesului de raţiune. Pe
când a fi transdisciplinar înseamnă tocmai a ieşi din
acest impas al raţiunii.

nicolae Breban: teza dumneavoastră.
theodor codreanu: da. Şi nu este o simplă teză.

nu vreau să intru acum în detalii, să vorbesc mult. am
făcut- o în cartea mea transmodernismul, apărută în
2005, la editura junimea din iaşi. o să scriu o cronică
despre această carte, aflată aici în dezbatere. am citit- o
deocamdată în format electronic, între două evenimen-
te: trebuia să ajung la arad la o lansare a unei cărţi pe
care am publicat- o anul acesta: a doua schimbare la
faţă. nu am reuşit să citesc, aprofundat, decât primul
capitol şi ultimul, lăsându- l pe al doilea să aştepte,
pentru că am fost incitat, privitor la ultimul capitol, de
prefaţa cărţii, unde domnul academician nicolae Bre-
ban spune că ultimul capitol este o capodoperă. Şi,
într- adevăr, aşa este.

Probabil că nu e întâmplătoare deloc structura
triadică a cărţii, poate pe modelul treimii divine.
sunt, într- adevăr, trei capitole în elogiul… Şi aici tre-
buie găsit sensul hermeneutic pe care postfaţatorul
Ştefan Borbély îl neagă. Ştefan Borbély susţine că a
găsit, şi din cauza talentului puternic de eseistă (de
eseist exuberant, zice el, în exces), că parcă ar lipsi
răgazul hermeneutic: „Marca ei cea mai frapantă este
anti- hermeneutica”, zice domnia sa, în splendidul por-
tret făcut autoarei. eu nu cred că lipseşte căutarea
hermeneutică, pentru că tocmai aici se vădeşte terţul
tainic ascuns, iar la el nu poţi ajunge decât prin voca-

ţie hermeneutică. Venind vorba de elementul triadic,
eu aş remarca, în final, şi o slăbiciune a cărţii. de la
foarte bogata bibliografie lipseşte un nume, lipseşte
cel de- al treilea mare gânditor şi creator al suferinţei
din secolul al xix- lea. deşi citat în carte, Mihai emi-
nescu nu este la bibliografie. am venit la Bucureşti, la
această lansare, cu o provocare a mea: o carte ce a
apărut în lunile din urmă, o carte despre eminescu
care vorbeşte tocmai despre marea suferinţă din
viziunea eminesciană. i- o dăruiesc aurei şi o felicit
din toată inima pentru această carte admirabilă.

„O energie luminoasă”
aura christi: Mulţumesc, theodor.
gelu negrea: în calitatea mea circumstanţială

de amfitrion, am avut un moment în care am tresărit
cu bucurie. Momentul a fost acela în care domnul aca-
demician nicolae Breban a schiţat începutul unei dez-
bateri, ceea ce ar fi cum nu se poate mai frumos: o lan-
sare să devieze spre o dezbatere pe marginea cărţii.
sper că în continuare acest mic început va fi
amplificat, în beneficiul tuturor. M- am gândit la o
strategie: după fiecare vorbitor, îl voi invita din nou şi
din nou pe academicianul dumitru radu Popescu să
vorbească. când domnia sa va găsi de cuviinţă, va şi
vorbi. 

alex Ştefănescu: îmi cer scuze că voi sta jos.
efortul de a sta în picioare m- ar face să nu mai pot
spune ceva semnificativ despre carte. aura christi
este un personaj din viaţa noastră literară. nu îmi pot
imagina viaţa literară fără ea. Printre altele, ea este
cea care mi- a oferit azil literar într- un moment în care
m- am simţit marginalizat. aura m- a primit cu braţe-
le deschise. Bineînţeles şi cu asentimentul lui nicolae
Breban, un scriitor pe care îl admir de o viaţă întrea-
gă, cu care mă mai şi contrazic uneori, dar întotdeau-
na ies învins din contrazicerile cu el. 

ceea ce aduce aura christi în viaţa noastră lite-
rară este ceea ce aş numi o energie luminoasă; ea nu
este indiferentă, este o fire participativă şi nu luptă
numai pentru interesele ei, nu este marcată de narci-
sism ca atâţia scriitori români. Şi sunt scriitori impor-
tanţi în momentul de faţă care nu fac decât să se uite
în oglindă, ca în celebra poezie a lui george coşbuc la
oglindă. stau la oglindă şi scriu despre ei, despre ce
ar scrie ei dacă ar scrie şi aşa mai departe. aura
christi este o conştiinţă a vieţii noastre literare. are
un curaj ameţitor. cum zicea şi nicolae Breban, expli-
când sensul cuvântului, are anvergură în acţiunile ei
culturale. nu vrea mici avantaje, nu umblă cu
aranjamente, nu- şi regizează succesul ca atâţia alţi
scriitori. 

eu cunosc scriitori care nu au nici o valoare şi
care de la început până la sfârşit au trăit ca nişte
scriitori, dar care nu au fost niciodată scriitori. ei au
trăit exact ca nişte scriitori: au publicat cărţi, exact ca
nişte scriitori au dat autografe, exact ca nişte scriitori
au fost traduşi în străinătate, au primit premii, au
primit locuri pe aleea scriitorilor la cimitirul Bellu,
dar n- au fost niciodată scriitori. Vreau să spun că de
la început până la sfârşit impostura a fost completă.
Şi critica literară este plină şi ea de impostori. sunt
foarte mulţi falşi scriitori, falşi critici şi se creează
impresia de viaţă literară completă. dar de fapt
puţini sunt cei care merită acest nume. de altfel, pot
să dau şi nişte cifre: sunt doar vreo 2.500 de membri
ai uniunii scriitorilor, mai sunt încă vreo 4.000- 5.000
care vor să devină membri ai usr şi mai sunt încă

vreo 2.000 despre care ştiu
numai eu, pentru că am avut
toată viaţa rubrici de poşta
redacţiei; am şi un site acum,
un blog de poşta redacţiei. în
total e vorba de circa 10.000
de scriitori, dintre care, după
părerea mea 100 sunt scrii-
tori, deci, 1% sunt scriitori,
iar din cei 100, 10 scriu bine.
aceasta este perspectiva
mea, care nu este a unui om
acrit de viaţă, ci a unui entu-
ziast: eu sunt o fire entuzias-
tă. trebuie să fim realişti, să
nu ne facem iluzii. cel mai
semnificativ este faptul că
scriitorii luptă, se află în
competiţie ei între ei. de
exemplu, dacă toţi scriitorii
sunt din Piteşti, toţi luptă
care e cel mai bun scriitor
din Piteşti.

nicolae Breban: dar
înainte de război nu se
întâmpla la fel?

alex Ştefănescu: Ba
da, se întâmpla, dar există o
memorie selectivă, o memo-
rie culturală selectivă, dato-
rită căreia îi avem în minte
doar pe protagonişti. aşa era
şi în timpul lui eminescu şi
al lui caragiale: erau mulţi
scriitori mărunţi, mă refer la
aşa numita „caracudă” din

cenaclul lui titu Maiorescu, dar nu îi mai ţinem
minte. să vă mai spun ceva: cu cât sunt mai valoroşi
scriitorii, cu atât sunt mai vizibili. Mintea mi- e plină
de mii de nume şi chiar mă gândisem să mă retrag din
viaţă… nu din viaţa literară. am memoria prea plină,
nu mai pot să scap de ea.

Prezenţa aurei christi are pentru mine ceva
tonic. chiar şi când m- am certat cu ea, o simpatizam.
chiar în timp ce o admonestam mă uitam la ea cu
simpatie: este atâta viaţă, atâta sete de măreţie în ea,
exact cum mi- aş fi dorit eu să aibă scriitorii români.
nu spun aceste lucruri, pentru că este nicolae Breban
aici, deşi recunosc că unul dintre puţinii scriitori care
au nostalgia măreţiei este nicolae Breban. nicolae
Breban se compară cu Proust. nu se compară în sen-
sul de îngâmfare, ci fiindcă el e în competiţie cu dos-
toievski, cu Proust. Şi asta îmi place. eu cred, fără să
minimalizez meritele aurei christi, că ea a şi învăţat
ceva de la nicolae Breban din acest punct de vedere.
aura a urmat această şcoală a anvergurii. ea ştie să
nu se piardă în amănunte. 

recunosc că şi eu am fost profund impresionat
de nicolae Breban. într- o singură oră din viaţa mea a
schimbat ceva în modul meu de a gândi. eram stu-
dent, aveam 23 de ani. nicolae Breban avea o întâlni-
re cu nicolae Manolescu. Manolescu era la un semi-
nar care încă nu se terminase. M- am plimbat cu nico-
lae Breban în jurul universităţii un sfert de oră. i- am
spus lui nicolae Breban despre soarta nefericită a
unor scriitori care din cauza împrejurărilor nu se pot
realiza, iar Breban mi- a replicat că nu există nici o
scuză pentru un scriitor dacă nu se realizează. Prin
urmare, nu contează că scriitorul nu a avut căldură în
locuinţă, nu contează că nu a avut creioanele ascuţite,
nu contează că i s- au refuzat texte la edituri. dacă
cineva nu s- a realizat ca scriitor este numai şi numai
din cauza lui. crezând că îl uimesc, ţin minte că am
spus: 

– Bine, dar nicolae labiş, la vremea lui, avea 21
de ani când a murit. ce putea să facă? 

iar Breban a exclamat:
– este vina lui că a murit! un om care are talen-

tul lui nicolae labiş nu are voie să moară.
nicolae Breban: înainte de a- şi fi împlinit opera.
alex Ştefănescu: da, înainte de a- şi fi împlinit

opera. chestia asta m- a şocat. aveam şi eu lecturi,
dar venisem totuşi din suceava. aveam o viziune
romantică asupra meseriei de scriitor, viziune com-
plet greşită, ca şi în cazul lui eminescu. nu trebuie să
ai o viziune romanţioasă asupra lui. afirmaţia
brebaniană m- a zguduit.

nicolae Breban: iartă- mă că te întrerup. Pe
mine un timp m- a enervat prefaţa lui Maiorescu. noi
ştim că eminescu nu a avut destui bani, a suferit de
mizerie etc. uneori, gândeam logic, ca un mic bur-
ghez… am trăit după aceea lângă amicul meu nichi-
ta, care în unele elemente ale vieţii îl imita destul de
bine pe eminescu, inclusiv în dramatismul existen-
ţei… am văzut că nichita – eram la coadă cu el la
uniunea scriitorilor – primeşte 5.000 de lei; era sala-
riul unui ministru adjunct. nichita m- a invitat la o
bere la athénée Palace. la ora trei am ajuns la athé-
née Palace. era un restaurant ieftin pe vremea aceea.
la miezul nopţii nichita nu mai avea nici un ban în
buzunar, pentru că dăruia tot ce avea. era acolo chi-
riţă, era o grămadă de scriitori plini de bani şi el le
dădea de băut, nu permitea nimănui să plătească, le
dădea bani de taxi, împărţea banii cu ei şi cu noi, prie-
tenii lui. eu am văzut cum nichita face praf un sala-
riu de ministru adjunct în câteva ore. nu- l interesa ce
are a doua zi. îşi păstra bani pentru ţigări. atât. Şi
mi- am dat seama că nivelul acesta de tensiune poeti-
că, pe care numai la nichita l- am văzut, acest tip de
generozitate… nici nu era generozitate. Parcă îl
împiedicau banii. Parcă nu voia să aibă bani în
buzunar. Voia să dea totul. i- am şi spus o dată:
„nichita, tu ne sufoci cu generozitatea asta?”. o luam
ca pe o formă de orgoliu. 

Şi mi- am dat seama că Maiorescu avea drepta-
te, probabil că şi eminescu era bine plătit la timpul
lui; pe atunci scriitorii erau bine plătiţi. dar probabil
că eminescu făcea la fel: în câteva ore îşi făcea praf
banii. atunci sigur că trăia într- o cameră fără mobilă,
familia slavici l- a luat… după aia trăia în mizerie…
se vede că e şi incapabil de reacţii minime de supra-
vieţuire burgheză.

Pardon, alex.
alex Ştefănescu: chiar îmi place să ascult.

(continuare în numărul viitor)

Anvergura este diferenţa… la condor,
la vultur. Anvergura e limita între

aripi. Marii condori americani au trei
metri de anvergură. Anvergură

înseamnă capacitatea de a plana peste
zone largi, de a pune alături referinţe
foarte depărtate, care par a nu avea

legătură.

increDibilul conte
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Vârsta revoltelor juvenile, a atitudinilor
anti (- antireligie, antimonarhie, anti-
bonton) este estompată la titu Maio-
rescu de maturitatea sa de gândire, de

proiectele de tip faraonic, extrem de ambiţioase, la
care se înhamă şi care dau fiori reci mai vârstnicilor
săi confraţi mai puţin înzestraţi, toate conturând
profilul unui adolescent care şi- a depăşit epoca, ce
arde etape importante din dezvoltarea sa firească,
într- un duel interminabil cu timpul: „Vreau să ştiu
cel puţin a ceti toate limbile europene; perfect însă
voi a şti limba latina, română, germana, franceza,
engleza; semiperfect cea italiană şi cea greaca
veche.” (p. 41) ţel pe care îl va atinge, de unde şi
profilul cultural- intelectual european al lui titu
Maiorescu, reflectat foarte bine şi în Jurnalul său,
scris şi în limbile germană şi franceză, fapt ce îi asi-
gură accesul la europenitate, Maiorescu fiind, de ce
nu, un strălucit cetăţean al europei şi al lumii. 

obsesia de a fi mereu primul, de a nu se face de
ocară (denotă o responsabilitate împinsă la limită), a
competiţiei şi a excelenţei îl urmăreşte pe toată
perioada studiilor la academia theresiană care, deşi
e un athanor de spiritualitate, o pepinieră de oameni
de valoare din diverse domenii de activitate, devine,
pentru rebelul Maiorescu, un spaţiu carceral de
vaste dimensiuni: „o temniţă plină de nule, dar
mie- mi place în ea, că pot studiare […]” (p. 88) con-
centrarea exclusivă pe studiu, reprimarea sentimen-
telor şi a bucuriei existenţiale îl transformă pe june
într- un om ursuz, boem, uşor misogin, iscoditor,
având oroare de petreceri dansante şi de cancanuri.

când are prilejul, critică femeile emancipate, frivole,
dar fără vreo cultură şi educaţie solide: „o domnişoa-
ră, pe care de mult o prepuneam de a fi cam de
educaţiunea a nouă, de aşa- numitul salon, luisa
goldscheider, sora nevestei domului Babeş, o fată de
vro 16 ani, o cunoscui în fine perfectissime de o
femeia, pe care ar putea- o aduce un bărbat foarte
departe prin linguşiri – ad inferius. Mergând
printr- o odaia unde erau numai bărbaţi, văzui că
merge şi dumneaei cătră bufet; trecând pe la un vie-
nez încarnat, i. e. grobian, el îi făcu cu mâinile
înainte aşa ca [şi] când ar vrea- o să o apuce de sân;
şi mai- mai praxis; dar ea se întoarse râzând şi fugi
în sala de bufet. Şi intrând în odaia de joc, tot mai
râdea, şi pe vienezu ăsta- l luă pro primo la damen-
wahl. – destul! o femeia prăpădită, adecă – după
cum se zice acum – de salon, modern, cu educare şi
purtare (!!!)” (p. 44)

în cazul tânărului titu Maiorescu, asistăm la
un paradox: deşi are acces la educaţia imperială de
cea mai bună calitate, deşi ajunge un erudit şi are în
faţă un viitor la care cei mai mulţi dintre semenii săi
n- ar fi avut curajul să viseze vreodată, structural, pe
interior, Maiorescu este dominat de un acut senti-
ment de tristeţe, de o stare de spleen care devine un
modus vivendi: îi lipseşte elanul vital (Maiorescu
nu- şi permite „luxul” de a fi dionisiac), îi lipseşte cre-
dinţa în dumnezeu, deşi îl caută cu fervoare, cu sora

emilia nu se înţelege, tatăl, rece, distant şi castra-
tor, îl sancţionează drastic ori de câte ori se abate de
la regulile de conduită, cu prieteniile este foarte
selectiv şi, puţinele pe care le are, îl dezamăgesc pe
rând, ba chiar, la un moment dat, depăşindu- şi
condiţia, socoteşte că nimic nu- l mai atrage, nimic
nou nu- i stârneşte o brumă de entuziasm. refugiul e,
iremedibil, tot în studiu, în traduceri (traduce masiv
din schopenhauer), în poliglotie, în colaborări cu zia-
rele din ţară („gazeta transilvaniei”), procedând
asemenea personajelor camilpetresciene: „mi- e capul
plin de idei!” (p. 54) toate aceste slăbiciuni şi le recu-
noaşte şi le consemnează în Jurnal, uneori debor-
dând de o sinceritate nudă, necosmetizând, neelu-
dând adevărul (în Jurnal, ca şi în viaţa zilnică, el e
tributar educaţiei de tip german, spune lucrurilor pe
nume, e sincer cu sine, riguros şi veridic în relatare
şi în consemnarea faptului zilnic – de unde fidelita-
tea faţă de Jurnalul său etc.): „Mâne sunt de 16 ani;
nimeni nu o ştie; e un simţ foarte plăcut când ştii că
ţi- e ziua fără de a o şti alţii.” (p. 50). atunci când
nu- şi realizează ţinta zilnică, programul împărţit
minuţios pe ore, Maiorescu nu se menajează, se
autoflagelează verbal: „azi, fusei bun, deşi nu- mi
ţinui împărţirea orelor; vina e că mă dusei cu mama
şi cu emilia la faimoasa ristori.” (p. 48) Periodic, se
reevaluează, îşi face mici bilanţuri personale, condi-
ţia progresului: „în ce stare curioasă mă aflu! în
şcoală, sum urât de toţi, afară de vro câţiva din ăi cu
eminenţă; dintre 52, numai 10 stau bine cu mine; la
ceilalţi, mă stricai, fiindcă cum fac ei vro grobianita-
te, eu le strig: fiaker! cuvântul ista creat de mine se

făcu vestit în tot gimnaziul. […] cu mama, ca
totdeauna, binişor; cu soru- mea, nu vorbesc decât ce
chiar de trebuinţă; cu tata, încă nemica; deacă- mi dă
ceva de lucru, [î]l fac; finis; de mă ceartă, tac şi
nu- mi pasă; deacă am făcut rău, [î]mi pare mie des-
tul rău; da vezi că, de regulă, mă ceartă când e în
toane rele şi nu ştie unde să- şi verse necazul. – nu
mă cunosc oamenii iştia! nimeni nu mă cunoaşte!
[…] eu n- am pe nimeni; n- am nice o plăcere ce o au
alţii; n- am amic sincer.” (p. 56- 57) în spirit de auto-
conservare, tânărul Maiorescu devine un soi de puri-
tan, are oroare de a se întovărăşi cu prostimea fudu-
lă, cu ignoranţii, cu inculţii şi cu parveniţii, pe care- i
taxează invariabil, dur: „ştiu ce rolă mizerabilă joc în
societăţi unde nu atârnă nemica de la cap, ci numai
de la velocitatea trupului.” (p. 61)

în general, tonul consemnărilor în Jurnalul
maiorescian e unul calculat, sobru, cartezian, chib-
zuit, fără prea multe divagaţii sau efuziuni, iar auto-
rul  este o persoană saturniană, solitară, autoizolată
într- un turn de fildeş, unde lucrează asiduu la desă -
vârşirea sa. totuşi, există momente, rare, ce- i drept,
când Maiorescu coboară în lume, Jurnalul său înre-
gistrând un tânăr jovial, tonic, ce dă naştere unui
comic (de limbaj, de situaţii etc.) de bună calitate,
apanaj al omului inteligent, cult: „Văzui astăzi, pen-
tru întâia dată, un rinocer. – altfel, nemica intere-
sante. – încă ceva! deşi e o secătură. trecând prin

cetate, văd vro 4 dame bătrâne- bătrâne, ieşind
dintr- o poartă, urmate de obligaţii căţei; un biet
căţeluş fu condamnat de cătră fatum a afla cât de
veheminte sunt trebuinţili naturali; tocmai în aceas-
tă episodă viva, fu surprins de cătră doamnă- sa. ce
face domnia ei?! trămite cameriera sus, lasă să- şi
aducă o nuieluşă care se vede că era întocmită
numai pentru acest scop, întoarce în strada public
căţeluşul şi, încongiurată de cele 3 soaţe, începe a- i
demonstra metoda neapolitană; acest semn de o edu-
care astfel de consecinţele este foarte îmbucurător.
Păcat că obieptul e cam neformabil! n. B. această
doamnă însă nu- şi educă fiii săi acasă, ci- i trămite în
pensioane străine, unde nu- i vede decât cu anii. în
adevăr! fiii ei sunt numai oameni!” (p. 63) sau „tră-
iască poesia în guri nespălate!” (p. 66)

în spiritul sincerităţii care- l caracterizează,
Maiorescu notează în Jurnalul său de tinereţe şi
momente care, privite peste ani, sunt încărcate de
un uşor egocentrism şi melodramatism, care dau
senzaţia că- şi plânge de milă, caută compasiunea
sau, dimpotrivă, luând Jurnalul ca pe un confesional
veritabil, face mărturisiri complete (jurnalul ca tera-
pie) necenzurate. în situaţia complicată de atunci
(singurătatea, boala, revolta, epuizarea intelectuală,
lipsa prietenilor, decepţiile şi căderile nervoase,
micile neîmpliniri, gelozia pe fericirea unora etc.),
aceste forme de comunicare şi de exhibare ale pro-
priilor frustrări îşi au justificarea, conturând un por-
tret autentic, cu atât mai mult cu cât autorul lor nu
se dezice niciun moment de ele: „însă eu – eu – sim-
ţitorul sărman, însingurat, părăsit, batjocorit, eu, cel
al cărui spirit ar vrea să străpungă omenirea, a cărui
simţire ar vrea să îmbrăţişeze omenirea – eu, cel
care merit totuşi o minimă compasiune – eu mă încu-
iu în camera mea, lacrimi îmi năvălesc din ochi, însă
sonul şi cuvântul prietenilor fericiţi îmi răsună încă
în urechi, le văd fericirea, nu le- o invidiez, mi- o
închipui altfel şi totuşi – cu toată mişcătoarea, plă-
cuta lor sporovăială drăgăstoasă – mă gândesc
totuşi: «Şi eu?!» – cruzii fericiţi!” (p. 75)

în mod bizar, fără să se fi cunoscut unul pe
altul (deşi au trăit cam în aceeaşi perioadă) şi fără să
se fi citit, între titu Maiorescu (1840- 1917) şi franz
kafka (1883- 1924) există asemănări izbitoare de
destin (mai degrabă fracturi de destin), consemnate
cu religiozitate în jurnalele ţinute de ambii, asemă-
nări detectabile, în principal, în notaţiile privind
alienarea, complexarea fizică, melancolia, starea de
sănătate precară, izolarea, decepţiile, relaţia conton-
dentă cu familia, figura autoritară paternă, senti-
mentul ratării şi al inutilităţii, repetatele intenţii
suicidare (niciodată însă concretizate) ş.a. Puse
faţă- n faţă, aceste fragmente dezvăluie două perso-
nalităţi de geniu mistuite de grave dileme existen-
ţiale, greu încercate de viaţă, conştiente că vor rămâ-
ne în istorie: „deaca nu e nice o nemortalitate, prin
urmare nice un dumnezeu – atunci nu- i pasă la
nimene de mine; deaca însă sunt aceste, atunci
dumnezeu bine trebuie să ştie că lumea şi viaţa nu
sunt pentru mine; prima nu conţine nemica ce mă
mulţămeşte, deaca nu- mi pot găsire vrun amic, vro
amică; de ultima, mi s- a urât de mult; şi acum o mai
susţiu, pentru ca să- i desforţez vro utilitate, să nu
zic că avui cap şi nu făcui nemica cu el, ci- l perdui, ca
ceilalţi proşti. Şi când m- aş necăjire vrodată! dar
nice asta n- o am.

Parte din învăţăturile transmise nouă
de Titu Maiorescu sunt de strictă

actualitate. A le urma este nu numai o
îndatorire de onoare, ci o sarcină

pentru toţi cei care aspiră la
înnobilare spirituală: „Tot ce e de

valoare trebuie să fie gândit şi
săvârşit în mod original, în orice ţară,

mai ales şi când e vorba de a aduce
într- o ţară mai puţin cultivată cultura
superioară a alteia. Traducere, locuri

comune searbede, deşi ar fi locuri
comune numai în ţara cultă şi lucruri
nouă pentru cea incultă, n- au niciun
efect şi sunt deci pierdere de vreme

păgubitoare.
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nemica nu mă alterează. nice o ceartă pasivă,
nice nemica.” (p. 91)

dincolo însă de aceste lamentaţii şi de sincerita-
tea nudă, titu Maiorescu (care, pe măsură ce înain-
tează în vârstă, păstrează aceleaşi tare existenţiale
majore – a se vedea alienarea, decepţiile sentimenta-
le, farsele tragice pe care i le joacă viaţa, fascinaţia
morţii, lipsa de finalitate practică, din cauza ignoran-
ţei semenilor săi, a planurilor sale grandioase în
materie de educaţie, politică, istorie, justiţie, jurna-
lism, literatură, lingvistică) păstrează o înduioşătoare
demnitate a suferinţei, o verticalitate morală impresio-
nantă atunci când se străduieşte să iasă neşifonat din
clinciurile cu un destin potrivnic (deşi e bântuit ade-
sea de tentaţia abandonării propriului jurnal, nu o
face niciodată, redresându- se de fiecare dată şi
acordându- şi circumstanţe atenuante asupra rămâne-
rii conectat la scris): „să suporţi zâmbind liniştit toate
neajunsurile, toate persecuţiile, toată batjocura, şi,
pentru toate acestea, nimic în schimb!”. altfel spus,
titu Maiorescu are o atitudine filosofică în faţa exis-
tenţei, mare parte dobândită din lecturi de tip mara-
ton, din pregătirea sa filosofică vastă, din experienţa
copleşitoare şi din autoeducaţie. studiile de psihologie
îi permit să se autoanalizeze, să facă dese introspecţii
în labirinticul său leviathan interior.

începând cu anul 1866, detectăm o schimbare în
stilul relatării maioresciene. avem în faţă Jurnalul de
maturitate al lui titu Maiorescu, ce nu diferă cu mult
de cel de tinereţe, în sensul conservării aceloraşi obse-
sii avute în tinereţe, dispărându- i însă candoarea
relatării, odată cu trecerea anilor. desăvârşirea mult
visată e o realitate, personajul rămânând la fel de
riguros în relatare, la fel de atent cu datele despre sta-
rea vremii (jurnal meteo), despre venituri şi cheltuieli,
despre datorii acumulate şi returnate în avans, des-
pre proiecte şi intenţii profesionale etc. după absolvi-
rea academiei theresiene şi a universităţii din Ber-
lin, precum şi susţinerea doctoratului (giesen), Maio-
rescu se întoarce în ţară, se implică politic activ, devi-
ne demnitar, prestează ca avocat de mare clasă, con-
tinuă să citească enorm (schopenhauer, lewes, adolf
stahr, edmond about, ugo foscolo, adolph
diesterweg, august Vilmar, Molière, e.t.a. hof-
fmann, alecsandri, kant, Borel, fornasari, Philarète
charles, spinoza, Voltaire, Béranger, stahl, kerner,
corneille, gneist, wolfram von eschenbach, Max
Müller, heyse, grimm, Musset, george sand, hugo,
friedrich förster, rousseau, herbert spencer, o.gol-
dsmith, alexis de tocqueville ş. a), să consemneze
impresii de lectură (jurnal literar), începe să călăto-
rească mult (Viena, Braşov, iaşi, Bucureşti, Berlin,
elveţia, Paris, londra – jurnal de călătorie), consem-
nează evenimentele istorice şi politice cărora le este
martor (detronarea lui cuza – februarie 1866, forma-
rea locotenenţei domneşti, înscăunarea lui carol i –
jurnal politic şi istoric), traduce, publică, scrie aforis-
me, îşi întemeiază o familie cu clara Maiorescu (cu
care va avea doi copii, băiatul, liviu, murind de
tânăr), însă căsnicia va fi mai tot timpul una în deri-
vă, cu multe probleme interne şi sursă de frustrări
suplimentare, păstoreşte cenaclul „junimea”, emite
propriile cugetări filosofice (jurnal filosofic): „există
un adevăr estetic. acesta are abateri de la adevărul
real şi trebuie să le aibă; perspectiva e adevărată, din
punctul de vedere al artei şi falsă, din punct de vede-
re real. chinezii pictează din punct de vedere real, dar
tocmai de aceea fals.” (p. 283) aceeaşi nesustragere de
la principiul autenticităţii şi al veridicităţii, aceeaşi
sinceritate a relatării, însă cu menţiunea expresă că
dispare felul arhaic al relatării, folosirea limbii româ-
ne vechi, conservatoarea specificului perioadei sale de

tinereţe şi care dădea savoarea jurnalului din vremea
aceea. 

Vârsta maturităţii este perioada când Maiores-
cu, pe deplin ucenicit în multiple ipostaze (justiţiar,
politician, erudit, familist), îşi pune în aplicare pla-
nurile îndrăzneţe sau militează în favoarea acestora,
multe dintre ele fiind extrem de actuale: „reforma
învăţământului şi idei despre administraţie”
(p. 185), descentralizarea, reîmpărţirea administra-
tivă a româniei, proiectele bugetare, instituirea cri-
teriilor competenţei şi a profesionalismului în viaţa
publică, contactul direct cu oamenii şi cunoaşterea
din interior a nevoilor reale ale acestora. în paralel,
întreţine o amplă activitate epistolară cu politicienii
şi mai marii vremii, dar şi cu soţia sa, de care se va
separa la un moment dat (jurnal epistolar).
sobrietatea- i proverbială îi este rar subminată de
atitudinea ironică pe care o are în faţa mediocrităţii:
„după ce am pledat la curtea de apel din Bucureşti
pentru colonelul Mironescu şi (în lipsa părţii adver-
se) am câştigat, am sosit încă la timp la cameră spre
a spăla pe cap pe ministrul cultelor, din cauza
măsurii de a considera demisionaţi pe profesorii care
sunt în acelaşi timp deputaţi.” (p. 236) sau „am fost
la lohengrin, şi n- am mai putut sta după actul i. e
muzică asta? sforţări spasmodice ale unui impotent,
care a luat filtru, simte avânturi şi totuşi nu poate.
îngrozitor! Pe lângă asta, inconvenienţa materiei din
punct de vedere estetic. în mijlocul furtunilor coru-
lui, unde e vorba de o luptă a cavalerilor pe viaţă şi
pe moarte, apare lohengrin, tras de o lebădă! «Mul-
ţumesc, graţioasă lebădă» ş. a. m. d. trebuie să fii
tânără croitoreasă lunatică, ca să nu găseşti aşa ceva
meschin, ferchezuit, ridicul.” (p. 260)

ca ministru al cultelor şi învăţământului,
titu Maiorescu procedează atipic, pe lângă proiecte-
le de lege propuse dezbaterii publice, călătoreşte
mult, bate ţara în lung şi în lat, identifică clădiri de
patrimoniu şi de cult, monumente istorice şi de arhi-
tectură, ale căror restaurări, consolidări şi finanţări
le sprijină efectiv, între ele cel mai cunoscut fiind
proiectul restaurării bisericii curtea de argeş. Popu-
laritatea îi creşte enorm, e bine văzut în ţară şi în
cancelariile străine (în 1876 va fi numit agent diplo-
matic al româniei la Berlin, având misiunea de a
încheia o convenţie de comerţ cu Prusia în numele
româniei; în 1882, ales vicepreşedinte al academiei
române, în acelaşi an fiind decorat cu „crucea de
Mare ofiţer al coroanei româniei” – p. 540), la
aceasta contribuind şi discursul său oratoric de
excepţie: „am şezut la masă, al treilea de la împărat,
în dreapta, gorceakov, fürst Blücher, eu, în dreapta
mea, tânărul baron hübner, fiu al fostului ambasa-
dor.” (p. 329) sau „regele şi regina ieşit din comun de
amabili cu mine. regele însuşi mi- a arătat ulcioare-
le sale săseşti transilvănene. regina mi- a citit al ei
ewiger Jude.” (p. 481) în ciuda acestui palmares, în
ţara sa natală, titu Maiorescu se confruntă adesea
cu detractorii săi (va fi acuzat pe nedrept, ca fiind
„spion austriac” – p. 484) care îl doresc în afara eşi-
chierului politic şi redus la tăcere datorită spiritului
său justiţiar, a popularităţii imense de care ajunge
să se bucure, a inteligenţei strălucite, cu ajutorul
căreia îi pune deseori în dificultate pe opozanţii săi,
a incisivităţii cu care îşi apără şi susţine crezul şi
cauza şi a atitudinii antiruseşti: „Mă întrebam dacă
este oare posibil să realizezi ceva într- o ţară în care
eşti într- atât de nedreptăţit şi de calomniat?” (p.
338). o cugetare amară, un moment de cumpănă,
care va marca demisia sa ca ministru. 

revenirea la stilul poporan, o necesară prime -
nire şi o aducere- aminte a unui „acasă” simbolic, se

întâmplă în momentul în care Maiorescu relatează
în Jurnalul său poveşti de viaţă auzite de la grigore
Buicliu, carp, alecsandri, eminescu, inge rober, V.
Pogor, dimitrie sturdza, nicu gane ş. a. sau proprii-
le aventuri din peregrinările rurale româneşti.

titu Maiorescu este şi un fin observator, nu
numai al peisajului politic social, cultural şi politic
românesc, ci şi al celui natural. impresiile sale de
călătorie, evaziunile sale în natură după modelul
rousseau- ist, în care alternează relatări despre pei-
saje autohtone cu cele străine, îl recomandă drept un
bun peisagist şi un talentat narator parnasian. gân-
dul emigrării în s.u.a., pe motivul imposibilităţii
punerii în aplicare a unor proiecte din cauza şicane-
lor politice, îi este repede spulberat de patriotismul
deloc desuet de care dă dovadă: „să emigrez în ame-
rica. întâi să fi demisionat din minister.” (p. 317)

aşa cum îl arată Jurnalul, structural, titu
Maiorescu este un om al contrariilor, al paradoxuri-
lor, omul schizoid, omul răscrucii, omul înlănţuit:
„îmi târăsc lanţul de sclav al vieţii mele mai departe
şi sunt condamnat să- mi doresc să pot zbura şi să
cad din nou în iarbă, din cauza greutăţii de plumb.”
(p. 600) Pe cât de bine pregătit este în domeniul pro-
fesional, pe atât de nefericit şi de suferind în plan
familial, personal (fericirea ca utopie, ca marotă).
Istoria vieţii sale private, cu mici excepţii, este o
sumă de eşecuri asumate („eu sunt prea indife -
rent- inert, pentru a dori să- mi însuşesc în general
principii de viaţă în raporturile cotidiene cu familia.
dar ar trebui.” – p. 628), o pendulare între diverse
forme de criză: de identitate, mistico- religioasă, sen-
timentală, maritală, parentală, existenţială (a se
vedea desele gânduri de suicid care- i dau târcoale)
etc. fundamental, el experimentează condiţia omului
de geniu: niciodată fericit, niciodată profet în ţara sa,
niciodată înţeles şi apreciat pe de- a- ntregul de seme-
nii săi: „Veşnica mea greşeală de a- mi face din viaţă
o alergătură din cauza altora […] şi de a nu ajunge
vreodată la o fericire proprie, liniştită.” (p. 393) dacă
poate fi vorba de sentimentul ratării în cazul lui titu
Maiorescu, aceasta e de găsit în incapacitatea sa de
a- şi gestiona viaţa privată, în „dificila stare interioa-
ră” (p. 424) a personajului.

Parte din învăţăturile transmise nouă de titu
Maiorescu sunt de strictă actualitate. a le urma este
nu numai o îndatorire de onoare, ci o sarcină pentru
toţi cei care aspiră la înnobilare spirituală: „tot ce e
de valoare trebuie să fie gândit şi săvârşit în mod
original, în orice ţară, mai ales şi când e vorba de a
aduce într- o ţară mai puţin cultivată cultura supe-
rioară a alteia. traducere, locuri comune searbede,
deşi ar fi locuri comune numai în ţara cultă şi lucruri
nouă pentru cea incultă, n- au niciun efect şi sunt
deci pierdere de vreme păgubitoare.

Pentru ce? Pentru că orice noţiune (şi într- asta
se rezumă aşa- zisa cultură) este o formulă abstractă
care nu mai are niciun înţeles când îi lipseşte intui-
ţia premergătoare. Pentru un om care şi- a făcut
educaţia într- o ţară mai cultă, problema, când e
vorba de activitatea sa într- o ţară mai puţin cultă,
sună aşa: cu care domeniu, dintre cele ce există de
fapt în această ţară, trebuie să faci legătura, pentru
ca elementele sale intuitive să fie grupate spre abs-
tragerea muncii de cultură generală mai înaltă?
aceasta, însă, este o muncă originală, scoasă din
izvorul străvechi al intuiţiei.” r
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Adevărul nu se impune, se cunoaşte

1. din start, vorbesc despre ceea ce ar fi de
dorit să se întâmple; aşadar, răspunsurile la între-
bări sunt o proiecţie, sper că nu utopică; deocamdată
însă, la aproape 25 de ani de la căderea comunismu-
lui, mizeria este mai mare decât ruşinea, vinovăţia
sau complicitatea tăcerii mai puternice decât adevă-
rul. odată această precauţie luată, mă simt capabil
să descriu ce mi- aş dori să se întâmple.

fără îndoială, din considerente pur electorale
condamnarea totalitarismului comunist (am subli-
niat în mod voit totalitarism) se va bucura, cred,
chiar de o unanimitate parlamentară, în cazul unei
declaraţii politice, dar fără consecinţe juridice sau
efecte în plan legislativ. o declaraţie, din păcate, nu
schimbă cu nimic lucrurile. întorcându- mă la între-
bare, repet: o declaraţie politică va avea o largă una-
nimitate în Parlament, ca şi solicitarea demisiei lui
traian Băsescu, dar cu acelaşi efect. cu totul altfel
ar fi însă dacă s- ar condamna nu doar totalitarismul,
ci regimul comunist: sub efectul unui reflux al inte-
resului public pentru subiect (trebuie să o recunoaş-
tem!) şi un flux al nostalgiei, până şi o simplă decla-
raţie politică ar trece ceva mai greu. iar dacă ar fi
vorba de promovarea unui pachet legislativ cu efecte
în societate (o repunere în litera ei a deconspirării
persoanelor care au făcut parte din nomenclatura
comunistă şi din poliţia poilitică comunistă, asociată

cu măsuri de lustraţie) dezbaterile ar fi de- a dreptul
aprinse şi rezultatul incert.

2. o temă atât de generoasă a fost confiscată
politic de către traian Băsescu. deşi iniţial, acesta
nu a dat doi bani pe condamnarea comunismului
(este de notorietate publică atitudinea sa), comuni-
când public inclusiv că el a dus- o bine pe atunci, ca
majoritatea românilor (o probă clară de ignoranţă),
după ce a fost huiduit în faţa sediului cnsas, a rea-
lizat miza politică a subiectului şi, fără pic de
scrupule, l- a însuşit – odată cu o
mare parte a intelectualilor care,
cu naivitate, au părăsit prudenta
şi sănătoasa expectativă şi neînre-
gimentare politică şi au trecut cu
arme şi bagaje de partea sa. 

3. obişnuiesc să spun (şi vă
asigur că întodeauna cred ceea ce
spun!) că nu este niciodată prea
târziu pentru adevăr. dar o sim-
plă declaraţie de condamnare
numai a totalitarismului comu-
nist (care tinde să ducă cu gândul
la vestita problemă creată de
Securitate ca poliţie politică) nu
este din start de ajuns. în primul
rând, ar trebui condamnat direct
regimul comunist, pur şi simplu,
lăsând istoricii şi justiţia, dacă va
fi cazul, să stabilească cât şi cum
şi cine a făcut bine şi rău, cât a
fost bun şi cât a fost rău pe atunci.
condamnarea regimului comunist
este justificată ca atare pur şi
simplu de auto- dizolvarea parti-
dului comunist şi interzicerea sa
prin lege. doar nu venim acum să
spunem că partidul şi securitatea
au fost doar ele răul în sine, iar
regimul creat a fost unul diferit!
s- a spus adeseori în anii comunis-
mului, cu naivitate manipulată,
că nicolae ceauşescu e bun, dar
miniştrii şi comitetul central îl
mint, eludându- se vinovăţia colec-
tivă şi, pe pragul cel mai de jos,
tăcerea vinovată.

4. Pentru operativitate, cred
că ar trebui ca Parlamentul să
adopte o declaraţie de condamna-
re a comunismului, urmând ca,
sub patronajul şi cu girul acade-
miei, instituţii ale statului sau
organizaţii şi asociaţii non- guver-
namentale să se implice în efortul
de elaborare a unei ample mono-
grafii istorice privind comunis-
mul, pe de o parte, iar pe de altă

parte, cu sprijinul Parlamentului să se adopte legi şi
minime ajustări procedurale care să facă posibilă, pe
de o parte, scoaterea din funcţii publice a celor care
au făcut parte din aparatul decizional şi represiv al
regimului şi pe de altă parte trimiterea în judecată a
celor care au comis crime şi abuzuri în numele comu-
nismului. acesta este însă un aspect; ar trebui să ne
ocupăm însă cu prioritate de victimele represiunii,
prin repunerea în aplicare a pachetului de prevederi
legislative care le protejează şi despăgubeşte pe

„Să ieşim din zodia 
totalitarismului comunist” (IV)

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

în nr. 5 şi 6 am publicat răspunsurile semnate de Valeriu Ştefan Zgonea,
alexandru Zub, ioan aurel Pop, norman Manea, sergiu andon, lucia hossu
longin, adrian dinu rachieru, lucian Vasiliu, radu tudor, Virgil nemoianu,
gabriel andreescu, theodor codreanu, Viorel Padina, cassian Maria spiridon,
ioan chelaru, Magda ursache. în acest număr publicăm răspunsurile semnate
de Marius oprea, octav Bjoza şi radu ulmeanu. 

le mulţumim pentru promptitudine personalităţilor care participă la
această dezbatere naţională, de o evidentă importanţă istorică. 
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acestea şi urmaşii lor direcţi, măcar la nivelul la care
se întîmplă cu revoluţionarii şi luptătorii din 1989. 

5. raportul, sau mai degrabă declaraţia ar tre-
bui să fie la obiect, fără epitete ornante, mai degra-
bă o listă de argumente care să angajeze susţinere
instituţională, începând cu forul legislativ, a unui
proiect care de două decenii şi- a găsit o susţinere
reală doar în societatea civilă şi a fost, din păcate,
maculat politicianist de către preşedintele ţării. să
nu se lungească inutil, pentru a putea lăsa loc decla-
raţiilor politice ale grupurilor parlamentare, de asu-
mare şi susţinere sau (nu prea cred, din motive elec-
torale!) de respingere a sa. limbajul, cum am spus,
îl văd tranzitiv, dinamic şi dezvoltat logic, cu trimi-
tere la argumente ştiinţifice general acceptate, iar
lectura sa să nu depăşească 15- 20 minute. dar nu
ajunge prezentarea şi nici adoptarea sa (indiferent
cum s- ar numi documentul) în ropote de aplauze ani-
versare, la două decenii şi jumătate de la prăbuşirea
regimului comunist. Problema rezidă tocmai în
angajamentul şi implementarea (scuze pentru acest
cuvânt urât!) unor elemente reale şi consistente în
planul puterilor în stat, care să producă efecte ale
acestei asumări a unui demers în esenţă politic, care
ar răspunde pentru prima oară coerent la presiunile
societăţii civile, de condamnare a comunismului. 

cât priveşte teritoriile româneşti de dincolo de
graniţă, cred că e binevenită includerea teritoriilor
care au făcut parte din românia Mare, pentru că
pierderea lor a fost o primă consecinţă directă şi
dureroasă a instaurării ocupaţiei sovieto- comuniste.
singura precauţie trebuie să privească relaţiile
externe cu statele vecine suverane şi sensibilităţile
acestora. cât priveşte publicitarea documentului, ea
va veni de la sine, dacă este unul aşa cum îl văd eu,
adică scurt. de altfel, pentru alcăturirea şi editarea
unui amplu raport, cu argumente academice consoli-
date, nici nu mai rămâne îndeajuns timp. Şi nu cred
că dacă fiecare familie din românia ar primi acasă

Biblia condamnării comunismului s- ar rezolva fon-
dul problemei. Mult mai productive ar fi manualele
şcolare şi universitare, includerea istoriei comunis-
mului în programa şcolară, subvenţionarea studiilor,
publicaţiilor, emisiunilor radio- tv care vorbesc des-
pre drama de o jumătate de veac a poporului român.
adevărul nu se impune, se cunoaşte.

Octav Bjoza
O farsă grosolană

1. în calitate de preşedinte al asociaţiei foşti-
lor deţinuţi Politici din românia, constat următoa-
rele. cu cât ne îndepărtăm mai mult de evenimente-
le din decembrie 1989, cu atât cresc şansele ca Par-
lamentul româniei să condamne crimele comunis-
mului. Motivul real, biologic vorbind, este acela că
din rândurile parlamentarilor au dispărut şi trebuie
să mai dispară, cei ce au avut strânse legături cu
regimul „ilegitim şi criminal”, fie ele de partid, cu
securitatea sau chiar de familie. regret că victimele
acelui regim nu au apucat să vadă o astfel de con-
damnare reală. consider că o reconciliere naţională
totală, sinceră, nu ar fi putut avea loc fără căinţă,
fără ca cineva să- şi fi pus ţărână în cap.

2. fiind invitat, am asistat la prezentarea
raportului de condamnare a comunismului din 18
decembrie 2006. s- a vrut desigur o condamnare la
nivel intern, dar şi o netezire a drumului româniei
către uniunea europeană. oricum, pentru noi, foştii
deţinuţi politici şi deportaţi, timpul a demonstrat că
am avut de- a face cu o farsă grosolană. cauzele?
inerţia şi inepţia.

3. întotdeauna, condamnarea unui regim tota-
litar este binevenită. dacă pentru noi este tardivă, în
schimb, pentru generaţiile tinere de azi şi de mâine,
cunoaşterea adevărului despre acele vremuri este
foarte importantă. cu atât mai importantă, cu cât
aici s- au petrecut ca număr şi bestialitate, cele mai
cumplite crime din europa comunizată. 

4. Memorialul sighet este fără egal în fosta lume
comunistă europeană. el este rezultatul unei munci
de peste 20 de ani a unui colectiv care nu a depus doar

muncă, profesionalism, ci mai ales, suflet. la elabora-
rea unui nou raport de condamnare a comunismului,
este bine să contribuie instituţiile avizate cum sunt
academia română, cnsas şi iiccMer. un izvor ce
n- ar trebui neglijat sunt cele peste o mie de volume de
memorialistică, scrise de către noi şi care aduc la ace-
laşi numitor comun criMa.

5. raportul elaborat va trebui să fie cât mai
amănunţit pentru specialişti. Pentru publicul larg,
este necesară o variantă restrânsă, accesibilă.

Radu Ulmeanu
O nouă condamnare a comunismului

1 şi 2. la modul ideal, apelul senatorului sorin
ilieşiu ar trebui să fie adoptat imediat de Parlamen-
tul româniei, împreună cu o nouă condamnare a
comunismului, de data aceasta definitivă şi cu
urmări drastice pentru toţi criminalii care s- au „ilus-
trat” în perioada respectivă, împreună cu cei care
s- au pus în slujba regimului, printr- o nouă lege a
lustraţiei. desigur, clasa noastră politică nu este şi
nu va fi niciodată pregătită pentru un asemenea
demers, având în vedere componenţa ei. în majorita-
te este formată din afacerişti fără scrupule şi ideolo-
gie, foşti şi actuali securişti sub acoperire şi urmaşi
mai mult sau mai puţin direcţi ai celor pe care
demersul îi incrimininează.

3. o asemenea condamnare nu este niciodată
tardivă, principalul ei beneficiu, în caz că ea s- ar pro-
duce, fiind tocmai „curăţarea” clasei politice şi a
tuturor structurilor de conducere ale statului român.

4. academia română nu are ce să caute în ela-
borarea unui raport pe această temă, având în vede-
re că este o instituţie ca oricare alta, mai mult sau
mai puţin impregnată cu personaje asemenea celor
de mai sus.

5. ar trebui un raport scurt şi sec, care să nu
depăşească 3 până la 5 pagini, pentru a înlătura
demagogia şi mistificarea. Basarabia şi Bucovina de
nord, fiind ţinuturi româneşti, trebuie incluse şi ele
în raport, chiar dacă ar fi incriminaţi alţi comunişti
şi torţionari decât cei români. r
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unul dintre romanele cele mai specta-
culoase, atât din punctul de vedere al
realizării, cât şi al destinului său, este
Quo vadis, domine?, compus din două

volume, un roman vizionar. este primul publicat de
M. s. după căderea comunismului, aşadar – se pre-
supune – în deplină libertate. soarta acestuia se va
dovedi însă foarte complicată, fapt ce va distorsiona
grav receptarea lui. el spune povestea unui deţinut
politic al fostului regim, condamnat pentru tentativă
frauduloasă de trecere a frontierei şi racolat de elita
serviciilor secrete în cadrul unui proiect ce viza pre-
gătirea unui grup de intelectuali de formaţii diferite
pentru preluarea puterii imediat după răsturnarea
de la putere a lui ceauşescu. dominic Vanga se lasă
sedus de propunere şi intră în jocurile oculte ale
oamenilor din umbră. totul se petrece într- o vilă
secretă din pădure, supravegheată de eminenţele
cenuşii ale buncărului aflat în preajmă. regăsim aici
acelaşi conclav din Ierarhii, o mână de oameni care
cred că vor controla cândva puterea, controlaţi la
rândul lor de un Mare Păpuşar. este poate cel mai
bine construit roman al lui M. s., roman de suflu
amplu, de atmosferă minuţios şi subtil sugerată, cu
inserţii frisonante de senzaţional, dar un senzaţional
elevat, unul al neliniştii difuze, pururea neidentifi-
cabilă şi nenumibilă. reţeta, dacă se poate numi aşa,
este nec plus ultra, la economia de mijloace stilistice
a autorului adăugându- i- se o şi mai mare exigenţă a
adecvării conţinutului la formă, rezultatul fiind un
obiect literar de o rafinată limpiditate. întrebarea se
pune dacă supravegherea nemiloasă la care eşti
supus ca individ, în regimul comunist (pentru ca „să
nu mai trăieşti autentic, să nu te mai poţi bucura de
viaţă, chiar viaţa să nu- ţi mai aparţină, ci să depinzi
total de scârboasele lor făpturi şi de scârboasele lor
surogate şi «înlocuitori»”), încetează o dată cu căde-
rea acestuia, dacă încetează vreodată sau Big Brot-
her supravieţuieşte oricărui regim. răspunsul teri-
fiant cade metalic, cu ultimul paragraf al volumului
al doilea. readus în lume, pe 22 decembrie 1989, de
către unul din „custozii” săi, maiorul Murza, Vanga
devine parte involuntară a iureşului de huiduieli şi a
năvalei din Piaţa Palatului. Prin mulţime întâlneşte
figurile tovarăşilor de experiment, dar zăreşte şi feţe
ale liderilor experimentului, păpuşarii din umbră
care, la rândul lor, nu- i aşa, sunt mânuiţi de alţi
păpuşari. este clipa de groază transfigurată expre-
sionist, clipa de întuneric viforos, străfulgerarea
gândului că, eliberat dintr- o închisoare mai mică, a
nimerit într- una fără sfârşit: „simţi iarăşi nevoia să
se întoarcă şi să- şi exprime uluirea, absurd, tocmai
lui rotaru, care era singurul de acolo ce ar fi înţeles.
însă faţa lui rotaru, zărită o clipă în mulţimea ce- l
împingea, i se păru crispată şi ameninţătoare. Şi
atunci urlă îndelung, un urlet care parcă nu se mai
termina, năpustindu- se spre intrare”. acest urlet
depăşeşte în încărcătură chiar şi năprasnicele morţi
din finalurile precedentelor romane, transfigurează
moartea în ceva şi mai înspăimântător. citit astăzi,
la două decenii şi ceva de la evenimente, romanul

capătă parcă şi mai multă noimă când, vedem în
jurul nostru, aiurea, alte revoluţii, alţi lunetişti, dar
unul şi acelaşi scenariu. Pesemne că Marele Păpuşar
nu dispune de suficientă imaginaţie cazonă. Probabil
că această încărcătură explozivă, atunci, dar mai
ales acum, a declanşat şi lapidarea publică a acestui
roman, chiar de la apariţie, execuţie de altfel suspect
de asemănătoare cu aceea din ziarul Scînteia, deja
menţionată. linşajul s- a aplicat metodic, „profesio-
nist”, etapă cu etapă, până la eliminarea autorului
din viaţa publică. editurile importante i- au refuzat
din acel moment orice manuscris. după ce editura

humanitas a publicat primul volum, iar directorul
editurii păruse încântat de acesta – după spusele
autorului, brusc, ca la un semn, s- au dezlănţuit ata-
curi furibunde ce vizau, pasămite, prezentarea edul-
corată, ba chiar favorabilă, a fostei securităţi. edito-
rul a refuzat să publice şi al doilea volum, autorul
fiind nevoit să- l scoată la o editură mică, proaspăt
înfiinţată (holding reporter). abia în anul 2007,
editura nemira îşi asumă riscul readucerii la lumi-
nă a acestui roman prin publicarea lui integrală,
moment ce coincide cu ieşirea din umbră, din anoni-

matul impus, a autorului. semnalul linşajului fuse-
se dat de alex. Ştefănescu, în românia literară (nr.
11, 1994), cu aticolul intitulat Quo vadis, mihai Sin?,
atacul continuând în numărul imediat următor, cu
titlul un diavol mult prea simpatic. Mai mult, chiar
şi în anul 2005, Ştefănescu atacă din nou, în Convor-
biri literare (nr. 4/ aprilie), sub titlul sec mihai Sin,
publicând varianta pregătită pentru Istoria… sa, şi
unde apare subtitlul infamant Cartea roză a Securi-
tăţii. Quo vadis, domine? este un roman ce- şi aşteap-
tă încă cititorii şi reprezintă probabil vârful axiologic
al întregii opere. ca publicist, M. s. îşi face digitaţia
pentru temele şi obsesiile dezvoltate în proză, prin
crochiuri, interviuri, reportaje, mici tablete publica-
te, sub rubrică fixă sau nu, la revista vatra şi în alte
publicaţii. descoperim în Cestiuni secundare- che-
stiuni principale, de data asta în formă explicită,
anticalofilia ca profesiune de credinţă: „creatorul
calofil nu pleacă la pocnetul autentic al pistolului
adevărat, care este talentul, ci începe să alerge nebu-
neşte pe drumurile artei la primul fâs al unei puşcoci
de soc. de aici, el nu are încredere în ce are de spus
şi încearcă să mascheze goliciunea cu «vorbe, vorbe,
vorbe»”. o desluşire interesantă, dar nu surprinză-
toare, este viziunea sa asupra faptului divers
mărunt ca gag, ca străluminare a ridicolului în mie-
zul insignifiantului de tip ilf şi Petrov. Propunând ca
ipoteză ieşirea de sub „umbra tutelară a marelui
caragiale”, M. s. caută noi moduri de abordare şi
mai proaspete resurse de exploatat literar fiindcă,
„până una alta literatura” rămâne „datoare unei
lumi şi incredibilelor ei poveşti”. eseistul M. s. este
o veritabilă surpriză, dovedindu- şi apetenţa de a
ataca temerar subiecte delicate şi de a lansa ipoteze
capabile să işte curente proaspete de dezbatere în
lumea ideilor. marea miză a autorului este incitantă,
provocatoare, precum enunţul de pe copertă sub
formă de titlu. „marea miză – spune Bianca
Burţa- cernat – este profesiunea de credinţă a unui
prozator de şcoală veche, imun la cântecele de sirenă
ale doctrinarilor postmodernismului autohton. într- o
epocă în care cuvintele de ordine sunt «relati -
vizarea», «contingenţa», «ironia», Mihai sin rămâne
pe redutele unei concepţii despre literatură taxabile
(de către unii…) ca desuete, dacă nu chiar
reacţionare. în contra curentului, Mihai sin defi -
neşte literatura ca valoare «tare»”. curajul autorului
este acela că îndrăzneşte să păşească pe nisipuri
mişcătoare, dezavuând mimetismul şi problema -
tizând sincronismul, fără însă a aborda ideea de pe
poziţii protocrone, susţinând că „după ’90, cu foarte
puţine excepţii, am asistat la o invazie a grotescului,
a ironismului şi a parodicului, a romanului
«decoltat» şi «foarte decoltat», a scabrosului, şi toate
acestea într- o epocă totuşi tragică“. 

alternativa propusă este luarea în serios a
fiinţei naţionale, interesul pentru marile probleme
ale româniei şi chiar ale europei, atenţia „faţă de
ticăloşirea individului apăsat de mizerie şi de o
istorie recentă pe care nu o mai înţelege, condiţia
umană la sfârşitul mileniului ii“… Pledând contra
imitaţiei şi împrumutului mimetic facil, M. s.
conchide că „«sincronismul» nu poate fi, la nesfârşit,
un scop în sine, ci cel mult un proces paralel cu
căutarea de sine, cu obsesia propriilor teme“. de
departe cea mai spectaculoasă etapă a scrisului lui
M. s., în plan literar dar şi existenţial, este revenirea
la roman, publicarea, după un lung interval de
tăcere, a romanului Ispita izbăvirii *. el reprezintă
chintesenţa scriitoricească a „căutării de sine“ şi
exprimă sintetic „obsesia propriilor teme“. acest
roman poate fi considerat parte a unei trilogii, dacă
se iau în considerare elementele tematice comune cu
romanele anterioare, Ierarhii şi Quo vadis, domine?,
numitorul comun fiind dat de atenţia îndreptată
spre partea întunecată şi ocultă a lumii ce stă să
înghită tot ce a mai rămas neîntinat şi de strivirea
ultimei fărâme de inocenţă. dar şi mai spectaculos
este caracterul său testamentar, apariţia lui când
autorul său abia ce se va fi stins. Ispita izbăvirii este
ilustrarea acelui efort de transfigurare, de reinsta-
lare a literaturii în locul înalt ce i se cuvine, la
statura de „mare miză“. este evidentă irigarea
materiei romaneşti cu meditaţia metaliterară din
ultimul său volum eseistic, iar conţinutul său ideatic
coagulează ceea ce autorul consideră că este tema
majoră a scrisului său: neputinţa individului în faţa

Nicoleta Sălcudeanu
Mihai Sin. 
Un semnatar testamentar: Ispita izbăvirii

După ce Editura Humanitas a
publicat primul volum, iar directorul
editurii păruse încântat de acesta –
după spusele autorului, brusc, ca la

un semn, s- au dezlănţuit atacuri
furibunde ce vizau, pasămite,

prezentarea edulcorată, ba chiar
favorabilă, a fostei securităţi. Editorul
a refuzat să publice şi al doilea volum,

autorul fiind nevoit să- l scoată la o
editură mică, proaspăt înfiinţată.

mihAi sin
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sistemului. dacă în Quo vadis, domine Marele rău
doar se întrezărea lăsând loc de speranţă, iar partea
diavolească a fiinţei îşi arăta colţii din culise, de data
aceasta teatrul lumii este bântuit pe faţă, iar
rânjetul morţii generalizate abia de mai lasă o geană
de lumină prin care omul autentic, „omul întreg“, cu
sufletul său şi cu mintea sa nepervertite, abia se mai
întrezăreşte. trama se ţese pe mai multe planuri,
dar pivotează în jurul unei călătorii în statele unite,
unde Vincenţiu tudan, împreună cu fiica şi ginerele
său, emigraţi, pleacă pe urma mătuşii rozeta,
înmormântată într- un cimitir dintr- un orăşel ameri-
can obscur. aici îl întâlnesc pe george, emigrat şi el,
care o cunoscuse pe mătuşă. cu ajutorul acestuia
Vincenţiu caută să recompună rostul şi temeiul unei
vieţi înstrăinate. deşi „born in america“, george se
arată a fi un soi de memorie colectivă a comunităţii
româneşti şi, mai mult decât atât, el este învestit de
autor cu statutul de raisonneur, devenind vocea
unică a corului antic ce exprimă esenţa românităţii,
în tot ce are aceasta sublim şi tragic. ca adept al
„marii mize“, autorul nu se fereşte să atace acutele
unor categorii estetice relegate acum, în prezentul
entropic. într- o lume închircită de meschinăria
răului şi îngenunchiată de conspiraţia mondială a
diavolului, sublimul şi tragismul sunt una, contopite
în gestul disperat al privirii în sus, către o
transcendenţă pe care omul întreg se încăpăţânează
să o mai salveze chiar şi aşa, compromisă. romanul
este de fapt o alegorie ale cărei principale personaje
sunt răul absolut, pe de o parte, şi nebunul,
rebelul, inocentul, pe de altă parte. în faţa acestor
personaje generice de fundal stau unele reale, iar
peste conflictul major se aştern înfiripări narative
caleidoscopice, mustind de viaţă. întâlnim mari
gazetari ajunşi boschetari şi poveştile lor, nebuni ai
satelor deveniţi adevăraţii înţelepţi, „binefăcători“
ucigaşi ş.a.m.d. invariabil inocenţii şi vizionarii
sfârşesc ucişi în acelaşi fel, striviţi şi, simbolic,
cadavrele lor se înfăţişează cu unul din ochi scos. în
esenţă miezul dur, ireductibil, al întregii construcţii
romaneşti este reprezentat în plan alegoric şi moral.
Victimele inocente ale iraţionalităţii organizate şi
generalitzate nu sunt altceva decât restul de
umanitate capabilă încă să reziste defetismului,
capabilă să înţeleagă bestialul complot al mai
marilor lumii îndreptat asupra fiinţei nemaculate.
„în românia aia a lor, după revoluţia aia a lor, toţi
vorbeau şi nimeni nu mai asculta. Parcă ieşiseră mai
toţi, săracii, din Puşcărie sau de la azil şi produceau
în neştire pâraie năvalnice de vorbe, râuri de vorbe,
dacă nu cumva în ţară apăruse şi un fluviu nou,
turbulent şi îmbâcsit cu de toate, dar deloc elibera-
tor. nimic nu se limpezea, nimic nu se lumina şi deja
începuseră s- o ia razna prin cele patru zări ale lumii,
care cu geamantane, care cu bocceluţe sau pungi de
plastic de la aprozar (…)“. „renaşterea“ postdecem -
bristă arată hidos, apar noii politicieni parcă mai
veroşi decât cei dinaintea lor, „îmbăloşau trupuri
fragede de vestale, se târau în genunchi şi se umi -
leau dacă era nevoie, pupau, scuipau şi lingeau cu
aceeaşi uşurinţă, jurau strâmb şi vorbeau «de patrie,
virtute» în draci, îşi trimiteau odraslele ce le
semănau într- atât încât se înduioşau – mânca- i- ar
mama, mânca- i- ar tata! – îi trimiteau la Şcoli înalte,
cele mai înalte din străinătăţuri…“ ; „se minunau
şi- şi priveau cu admiraţie progeniturile. Şi, după un
timp, începuse să le pută şi lor mai tot ce vedeau prin
ţară, ba chiar o porecliseră «românica» şi îşi
petreceau vacanţele, în admiraţia unor turme de
adulatori, în locuri cât mai exotice şi cât mai

îndepărtate. de ce oare, dacă tot «căzuseră?!», nu
aleseseră o cale mai luminoasă şi a pocăinţei? căci,
nu- i aşa?, şi ei se născuseră în lumină şi erau curaţi
ca nişte îngeraşi. numai că diavolul îşi face lucrarea
neostenit, fără să- şi piardă vreodată speranţa în
câştigarea unor adepţi. Şi pe deasupra, cum se
spune, are «fler». simte unde «terenul» e prielnic şi
pot să atace în voie şi poate chiar şi ei au «fişe de
cadre», şi în acest sens lucrează «ştiinţific», nu- i
cruţă nici pe bebeluşi, simt unde există deja gena şi
sămânţa răului.“ iar răul acesta se materializează
prin „dezastre mai mari sau mai mici, reale sau mai
ales plăsmuite“, omenirea „fiind antrenată şi
împiedicată astfel să mai gândească. Şi, într- o bună
zi, cine ştie, răul absolut se va produce, iar
omenirea va ceda: li se va spune că, din păcate, din
tot felul de cauze prea sofisticate ca să poată fi
înţelese până şi de minţi mai avizate şi bine
mobilate. criza s- a permanentizat. Mâncarea va
trebui să fie raţionalizată – dar nu va fi nici un peri-
col, totul e sub controlul unor factori ştiinţifici, ba
unele alimente vor putea fi consumate pe săturate,
dacă au atestatele necesare –, anumite libertăţi –
oricum false, vor apărea sumedenie de cărţi şi de
articole care să demonstreze asta – vor trebui să fie
restrânse sau chiar eliminate, procreaţia restrânsă
şi ea drastic, dacă nu eliminată, alţii, mai respon -
sabili, urmând să se ocupe de ea, şi altele, şi altele…“ 

M. s. nu se rezumă la a pune semn de egalitate
între regimul comunist şi cel nazist, ci merge mai
departe, într- un impuls vizionar, căutând similitudi-
nile dintre regimul occidental şi cel stalinist.
numitorul lor comun îl găseşte în ipocrizia
discursului oficial şi în uriaşa capacitate de
disimulare aflată în dosul vorbelor mari şi frumoase:
„se disimula din plin – vârtos, în spaţiul estic,
datorită durităţii regimurilor comuniste, şi, mai
rafinat, mai subtil, în spaţiul occidental, cu
precădere în statele unite. nici o asociere nu părea
posibilă şi totuşi, oricât de diferiţi păreau «dascălii»,
«învăţătorii» celor două sisteme, oricât de oribil

părea «stilul» unora, în comparaţie cu «libertatea» şi
eleganţa şi fardurile plăcute ale celorlalţi, ei păreau
să provină din acelaşi creuzet: căci şi unii şi ceilalţi
aveau o nemărginită poftă de putere, şi unii şi
ceilalţi erau animaţi de un cinism la fel de
nemărginit şi lipsit de scrupule, chiar dacă
«metodele» păreau a fi atât de diferite, şi unii şi alţii
îşi doreau să domine lumea şi să o manipuleze până
când îi vor fi şters identităţile ca s- o aducă la
ascultarea deplină, într- o nouă sclavie. reducând
lucrurile la doar câteva linii sau la câteva tuşe, unii
îşi doreau nişte sclavi conştienţi că pot vedea la orice
semn de neascultare şi nesupuşenie biciul sau sabia
sau revolverul sau chiar mitraliera, ceilalţi şi- ar fi
dorit nişte sclavi fericiţi, hrăniţi «industrial», care să
zâmbească mai tot timpul, şi care să- şi irosească
energia sau doar surplusurile de energie în tot felul
de zbenguieli, mai mult fără rost decât cu rost“.
situaţia românilor în această conjunctură este şi
mai jalnică. ei „sunt gata să se considere, «să
recunoască», «să mărturisească» în faţa străinilor, cu
o «sinceritate» adeseori aiuritoare, că sunt mult mai
prejos decât alţii, mai puţin «civilizaţi» – căci atât li
s- a vorbit şi li s- a băgat în cap în ultimii ani, dar
parcă şi dintotdeauna, chestia cu «popoarele
civilizate», spre care ei n- au decât să privească cu
jind…“ televiziunea manipulatoare, medicamente
sortite să îmbolnăvească, nu să vindece, maladii
răspândite voit în lume, supremaţia oligarhiei
bancare şi financiare, exportul de „democraţie“, gli-
sarea discursului politic occidental dinspre ideea
„drepturilor omului“ către aceea, atât de vicleană şi
interesată, a consolidării „statului de drept“, toate
aceste elemente nu mai sunt demult atribute ale
unei utopii negre, ci reprezintă atot- prezentul
dezvrăjit şi dezolat. toate acestea se articulează
într- un discurs de o virulenţă swiftiană, un discurs
menit să readucă în literatură, dar şi în societate,
perspectiva morală angajată. Ispita izbăvirii este
însă mai mult decât expresia unei viziuni
necruţătoare asupra lumii contemporane, este un
strigăt şi un avertisment, e semnalul ultimativ, tes-
tamentar, zguduitor, al unui refuz suprauman
adresat ticăloşiei globalizate. lipsită de ironie, dar
cu un adaos substanţial de luciditate de oţel, scrierea
e o ipostază mai încruntată a moralismului francez,
un mixaj între proză, eseu şi pamflet, iar viziunea
este cea a unui candide mânios, în mod evident mai
sceptic decât Voltaire însuşi. Marea miză a romanu-
lui, cel mai puternic roman românesc din ultimul
sfert de secol, un roman atât de actual încât îşi
priveşte timpul în chiar clipa curgerii sale, e
reprezentată de manifestul moral vehement,
ultimativ şi realist în acelaşi timp. este despre
moarte, despre toate formele ei, de la cea individuală
la aceea a unei lumi întregi. este un testament şi o
premoniţie. M. s. reabilitează romanul moralist – a
cărui nevoie devine tot mai evidentă – şi îl reaşează
pe o orbită proaspătă, oferindu- i astfel plauzi -
bilitatea unei noi existenţe. Ispita izbăvirii nu este
un roman numai pentru literatura română şi nici
unul doar pentru morala autohtonă. cu certitudine
însă că explică răspicat cauzele marginalizării
autorului şi reprezintă un triumf post- mortem al
scriitorului nu doar asupra delatorilor săi, dar mai
ales asupra lumii ticăloşite.

* romanul Ispita izbăvirii a apărut de curând
la editura nemira. Mulţumesc, din păcate tardiv,
domnului Mihai sin pentru sprijinul acordat pentru
alcătuirea acestui articol de dicţionar şi pentru dis-
cuţiile atât de pline de miez pe care le- am avut. r
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toate fluviile îşi leagănă apele în aval şi,
odată cu ele, dau liberă curgere la
legendele izvodite pe seama lor şi depu-
se ca borangic aluvionar la neodihnele

undelor lor. ce- ar însemna nilul, rinul, amazonul
sau Volga fără acele bijuterii narative, care să le sal-
veze de la trecere, de la efemeritate şi să le confere
eternitate? Veşnicia unui fluviu, înţelege oricine, nu
se poate logodi decât tot cu un corelat nedeterminat,
cu un pandant nesupus vremuirii. or, poveştile unui
fluviu trec în legendă şi mit şi sfidează efemerul, aşa
cum catedralele medievale iau în răspăr istoria şi
vremuirea terestră. 

sunt convins că toate fluviile au izvodit atâtea
poveşti cât să le asigure nemurirea literară, dar nu
mai ştiu dacă legendele izvodite pe seama lor au fost
adunate în cuprinsul unor cărţi. Ştiu doar că una
dintre cele mai frumoase cărţi ale adolescenţei mele
fugoase se intitula volga petrece şi aduna în pagini-
le ei o sumedenie de legende izvodite de locuitorii
izbelor ruse scăldate de apele fluviului, în curgerea
lui de la izvor la vărsare. de asta spun, toate râurile
– şi cele mari şi cele mici – sunt generatoare de
mituri, de legende, de poveşti. cine mai poate des-
prinde imaginea frumoasei lorelay de apele rinului
în care se oglindeşte? Şi exemplele pot continua, cu
alte ape şi cu alte izvodiri, care de care mai ademe-
nitoare.

cartea lui ilie Zanfir, dunărea, poveste şi ade-
văr (editura ideea europeană, Bucureşti, 2013) se
resoarbe din acest depozitar de fapte şi întâmplări
fabuloase, decupate din atriul stâng al dunării, aşa
cum s- au sedimentat în conştiinţa gălăţenilor, la
mila 80, după ce diluviul ocoleşte ostrovul de la
cotul Pisicii. ideea de poveste este, desigur, o disi-
mulare, pentru că autorul nu fabulează şi nu se lasă
amăgit de mirajul ficţiunii. faptele şi întâmplările
adunate în această carte sunt reale şi adevărate, dar
atât de neobişnuite că aproape sfidează verosimilul.
sunt aşa de reale că ar putea constitui un certificat
de mândrie locală pentru orice gălăţean legat afectiv
şi sentimental de acest areal mirific: „cele mai multe
eseuri evocă, nostalgic şi îndrituit, biserici, persona-
lităţi gălăţene, bresle precum cea a pescarilor (unde
sunt pescarii de altădată?), Păpădia, opera ingineru-
lui Mircea roibu, Biblioteca «V.a. urechia»… scrisă
bine, viu şi alert, dunărea. Poveste şi adevăr mi se
pare a fi cea mai bună carte a lui Zanfir ilie”. (theo-
dor codreanu) „febril om de acţiune, veritabil fer-
ment cultural al urbei gălăţene, dl. ilie Zanfir este
mereu în prima linie, păstorind, sub cupola Bibliote-
cii «V. a. urechia», o serie de întâmplări de ecou.
neastâmpăratul autor, mereu în alertă, mereu pus

pe fapte mari, ne încredinţează un proaspăt buchet
de «eseuri danubiene». doldora de informaţii, dună-
rea – poveste şi adevăr poartă, sub pecetea nostal-
giei, întâmplări de la mila 80, povesteşte despre
marii oameni (precum «santinela» V. a. urechia,
veghind spaţiul carpato- balcanic) şi depune mărtu-
rie despre aşezarea dintre ape, gândind tonic, cu
«optimism temperat», la viitorul galaţiului,
redescoperindu- l…” (adrian dinu rachieru)

cine mai ştie azi că străzile acestui oraş au
răsunat sub pasul apăsat al poetului eminescu? ilie
Zanfir reconstituie cele două adăstări ale poetului în
galaţi, în 1867, cu trupa lui iorgu caragiale, unde
figura ca sufleor şi în iunie 1869 cu trupa lui Mihail
Pascali, când a locuit vreme de cincisprezece răsări-
turi de soare în locuinţa unui pescar, unul din cei
mulţi de care galaţiul n- a dus lipsă niciodată. Va

mai poposi şi a treia oară, de data asta definitiv, în
1911, când s- a dezvelit statuia din parcul central –
prima recunoaştere şi stâlpire în granit a chipului
său, de unde înfruntă zădărniciile şi vremuirile
lumii. ulterior vor apărea reprezentări statuare în
toate localităţile ţării, dar atunci, în 1911, galaţiul a
fost primul oraş care i- a extras chipul angelic
dintr- un bloc amorf de marmură de carara. dezveli-
rea grupului statuar, operă a cunoscutului sculptor
frederic storck, a fost unul din momentele cele mai
înălţătoare ale galaţiului, festivitatea fiind onorată
de prezenţa unui mare număr de scriitori şi cărtu-
rari ai vremii, fiecare marcând evenimentul prin
cuvinte calde de omagiere la adresa celui ce- a pus în
lumină şi- n rosturi de vrednicie fiinţa românească.  

de la galaţi, unde- şi avea reşedinţa pârcălăbia
ţinutului cu acelaşi nume, s- a remarcat viitorul dom-
nitor unionist al. ioan cuza şi tot de galaţi se leagă
numele lui costache negri, sfetnicul de taină al lui
cuza şi unul dintre cei mai harnici diplomaţi, din
câţi au răsărit în această parte de ţară. cine- şi mai
aminteşte de maica teodosia de la mănăstirea din
Vladimireşti şi de preocupările sale cărturăreşti?
sub vrednica stăreţie a măicuţei Veronica, mănăsti-
rea de la Vladimireşti ajunsese o societate în minia-
tură unde se producea tot ceea ce răspundea nevoilor
comunităţii. Maica teodosia provenea din ardeal
şi- a lucrat o vreme, după absolvirea universităţii din
cluj, la institutul român de lingvistică. a publicat
versuri în revista gândirea condusă de nichifor
crainic, arătând o apetenţă mai specială pentru
motivele creştine. 

sub numele mirean de Zorica laţco a publicat
până la intrarea în cinul mănăstiresc trei volume de
versuri, bine apreciate de critica vremii. este vorba
de volumul Insula albă (1944), osana luminii şi poe-
mele iubirii (1948). a venit la mănăstirea din Vladi-
mireşti în 1948, la îndemnul părintelui arsenie Boca
şi- a rămas până în 1956, când lăcaşul a fost închis
iar măicuţele întemniţate sau zburătăcite precum
vrăbiile iarna. când, la începutul anului 1990,
mănăstirea a fost redeschisă, maica teodosia a fost
printre primele care s- au grăbit să continue slujirea
Mântuitorului, de- acolo de unde fusese întreruptă
brutal de trimişii iadului. din păcate, a mai avut
puţin de trăit. a încetat din viaţă după numai câte-
va luni, iar suratele ei au înmormântat- o în cimitirul
mănăstirii, unde candela nu se stinge niciodată.
aceasta a fost poeta Zorica laţco şi schivnica maică
teodosia, şi subscriem la concluzia autorului că
publicul gălăţean încă n- a descoperit- o în tot
borangicul liricii sale şi n- a integrat- o spiritualităţii
gălăţene. 

Multe pagini ale cărţii lui ilie Zanfir sunt con-
sacrate vechilor clădiri, reprezentând şi azi adevăra-
te bijuterii arhitecturale ale galaţiului, sau vechilor
instituţii ce- şi aveau sediul în galaţi, cum ar fi
comisia europeană a dunării, cu sediul în Palatul
de navigaţie, construit după planurile reputatului
arhitect Petre antonescu.

la toată această zestre moştenită se adaugă
construcţiile noi, care fac din galaţi un oraş modern,
cu multe ademeniri turistice, dintre care faleza,
Păpădia sau coloana verticală a oraşului – strada
domnească şi parfumul răspândit de mulţimea
teilor bătrâni ce- o acompaniază pe toată lungimea ei,
de la dunăre la grădina Publică.

autorul ne oferă o imagine romanţată a galaţiu-
lui, o carte briliantă, plină de poezie, de nostalgie şi de
simţire glazurată, din care galaţiul ni se înfăţişează
ca- ntr- un album de romanţe vechi, executate într- o
versiune modernă. Şi mai subliniez, măcar fugos şi
turistic că lucrarea, prin felul cum este realizată, are
şi valoare bibliofilă. editura ideea europeană s- a
întrecut pe sine, a făcut dovada unui profesionalism
de excepţie, şi- a dovedit încă o dată că poate realiza
lucrări competitive, demne de a figura pe standurile
celor mai pretenţioase târguri de carte. această carte
merită premiată. nu ştiu cine poate s- o facă – poate
uniunea scriitorilor, sau poate administraţia locală a
oraşului, dar ar fi trist să treacă neonorată de institu-
ţiile abilitate. r

Ionel Necula
O carte ca un album de romanţe

Ilie Zanfir reconstituie cele două
adăstări ale poetului în Galaţi, în
1867, cu trupa lui Iorgu Caragiale,

unde figura ca sufleor şi în iunie 1869
cu trupa lui Mihail Pascali, când a

locuit vreme de cincisprezece
răsărituri de soare în locuinţa unui
pescar, unul din cei mulţi de care
Galaţiul n- a dus lipsă niciodată.
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scriitorul contemporan are posibilitatea
să parcurgă câteva antologii, dicţionare
şi chiar istorii literare editate în timpul
vieţii sale, majoritatea dintre ele alcă-

tuite de critici socotiţi importanţi, cu priză la obştea
scriitoare; sau numai la o parte din ea. între acestea,
dicţionarele şi istoriile literare se arată a fi mai bine
alcătuite în partea care se referă la scriitorii dispă-
ruţi de mai multă vreme; şi mai puţin reuşite în sec-
ţiunea care tratează despre scriitorii contemporani.
de ce? Pentru că pe scriitorii dispăruţi acum 40- 50
de ani, să spunem, reuşim să- i privim de regulă
obiectiv, în timp ce pe scriitorii contemporani sau
abia dispăruţi îi judecăm în general subiectiv. 

scriitorii contemporani nu sunt, de cele mai
multe ori, pentru noi, scriitori pur şi simplu, ci scrii-
tori care aparţin unor grupări literare: ei fac parte
fie din generaţia noastră, fie din geografia/regiunea
noastră culturală, fie din generaţia oficială, fie din
cercul nostru de prieteni, fie alimentează sensibilita-
tea noastră politică. cum noi înşine, criticii, aparţi-
nem acestor grupări sau le suntem îndatoraţi, scrii-
torii grupărilor în cauză vor fi primii în antologiile,
dicţionarele şi chiar istoriile literare pe care le întoc-
mim. lucrările noastre „critice” sunt, aşadar, mai
mult lucrări partizane, pentru că selectarea şi cano-
nizarea autorilor este făcută mai degrabă în temeiul
unor criterii generaţioniste, teritoriale, oficiale, prie-
teneşti şi chiar politice…, deci al unor interese de
grup, extraestetice. 

Vă închipuiţi, spre pildă, vreo antologie sau
vreun dicţionar literar făcut de un suprarealist, care
să nu fie plin de scriitori suprarealişti? sau vreun
dicţionar literar pus la cale de un critic transilvă-
nean care să nu umple paginile cu scriitori transilvă-
neni, indiferent de valoarea acestora? din momentul
în care unul dintre criticii noştri notorii dedică tot
spaţiul poetic contemporan, în Istoria sa, în mod
exclusiv câtorva (11) poeţi optzecişti- postmodernişti,
este clar că pentru acel critic „poet contemporan de
valoare” înseamnă, de fapt, poet optzecist- postmo-
dernist… faptul că poeţii optzecişti- postmodernişti
reprezintă doar una dintre direcţiile poetice contem-
porane şi nicidecum direcţia cea mai puternică din-
tre ele nu este luat în seamă de respectivul critic. el
îşi ia libertatea de a reduce poezia contemporană la

una dintre subdirecţiile ei, con -
fundă partea cu întregul. cri-
tica literară continuă să fie
protecţionistă, partizană, aşa-
dar fie generaţionistă, fie geo-
grafică/regională, fie oficială,
fie prietenească, fie politică.
ne- a mai rămas fă fie etni-
că… 

a deforma lucrurile, fie
în sensul supraevaluării unor
nume contemporane modeste,
fie în acela al ignorării unor
nume care merită cu adevărat
atenţie, constituie practicile
curente ale majorităţii lucră-
rilor critice contemporane.
dintre aceste două atitudini
„critice”, cele care se văd mai
bine sunt supraevaluările –
vezi în acest sens majoritatea
premiilor literare primite de
poeţii postmodernişti, preca-
ritatea antologiilor şi dicţio-
narelor generaţioniste, plan-
tarea câtorva poeţi postmo-
dernişti minori în programa
şcolară şi universitară… ca -
no nul literar contemporan
este deformat, falsificat, aşa-
dar, de critica partizană – ge -
neraţionistă, teritorială, ofi-
cială, prietenească sau politi-
că. falsele canonizări impun
o literatură medie sau mino-
ră; impun literatuta. cu ea
vor avea de luptat canonizări-
le estetice viitoare, aşa cum
astăzi ne războim cu falsele
canonizări contemporane sau
ale trecutului apropiat. 

Istoria politică a literaturii
române postbelice – un proiect 

Mi- am pus toate aceste pro-
bleme, care sunt acelea ale unei
canonizări adecvate, pertinente,
corecte a operei literare, fiind sti-
mulat de promisiunea recentă a
unui cunoscut critic de a edita o
istorie a literaturii… o promisiu-
ne care va fi, sper, dusă la capăt. 

autor al mai multor cărţi de
critică literară1, adrian dinu
rachieru îşi divulgă în recenta
literatură şi ideologie (editura
excelsior art, timişoara, 2013)
intenţia de a ne „oferi, cândva, o
Istorie politică a literaturii române
postbelice, prima de acest fel, în
partea ei politică, după câte ştim. 

un asemenea titlu – Istoria
politică a literaturii… – este
desigur „şocant”, pentru că el lasă
impresia că selectarea şi judeca-
rea operelor literare cuprinse în
proiectata istorie se petrece în
temeiul unor principii politice, iar
nu estetice… această impresie este însă contrazisă de
lămuririle aduse de autor, pentru că pe de o parte
Istoria anunţată îşi propune să denunţe „dogmatis-
mul sufocant şi maculatura realismului socialist”,
„cohorta de osanalişti” şi „tăcerea conformistă, resem-
narea complice” (p. 8), iar pe de altă parte să atragă
atenţia asupra valorilor cu adevărat literare. Şi să nu
mai lase, probabil, „nicio” valoare autentică de căruţă,
aşa cum exemplar au păcătuit mai toate celelalte
(puţine) istorii şi dicţionare literare contemporane.
obiectivele pe care şi le- a propus criticul sunt teoretic
posibile, pentru că domnul rachieru nu a dat semne,
cel puţin după cărţile publicate până acum, că a favo-
rizat grupările literare sau că a căutat literatura de
valoare numai în grădina generaţiei oficiale, de unde,
în afară de criticii oficiali, mai toţi s- au întors cu mâna
aproape goală. 

revizuire, canon, istorie literară… 
Istoria anunţată de critic ar fi, în esenţă, o revi-

zuire estetică a câmpului literar şi poate că de aceea
primul eseu al cărţii – care anunţă Istoria politică a
literaturii române postbelice – tratează tocmai des-
pre revizuirile literare.

revizuirile prin care trece acum literatura
română sunt – după cum se poate vedea cu ochiul
liber – duble: pe de o parte se practică o evaluare- re-
vizuire fundamentată valoric, estetic, iar pe de altă
parte o evaluare artificială, pseudovalorică, a critici-
lor care favorizează grupările literare cărora aceştia
le sunt îndatoraţi într- un fel sau altul. a.d. rachie-
ru semnalează, de altfel, în discursul său această
dublă postură a evaluării literaturii – autentică şi
contrafăcută –, amintindu- ne de exemplu că după
revoluţiune a existat chiar un „frison revaloriza -
tor- demolator”, care a „satanizat” anumiţi scriitori.

dacă, din punct de vedere critic, literatura
înseamnă o „permanentă revalorizare” a operelor şi
autorilor ei, atunci ea înseamnă, deopotrivă, atât o
revalorizare autentică, deci întemeiată estetic, cât şi
o revalorizare pseudoliterară, artificială, deci medio-
cră; înseamnă o reevaluate conformă competenţei
sau incompetenţei critice a evaluatorului. Şi dacă
a.d. rachieru remarcă această dublă evaluare în
epoca depăşirilor de plan socialiste, când „coexistau
două scări de valori – cea reală şi, respectiv, cea ofi-
cială –”, aceeaşi dublă atitudine critică există şi
acum, în democratură.

astfel, constatăm de pildă că în timp ce guver-
nul literar socialist îi acordă poetului Mircea cărtă-
rescu în anul 1981 Premiul usr pentru placheta de
debut faruri, vitrine, fotografii, care conţine faimo-
sul poem Căderea, parţial plagiat după viaţa şi opi-
niunile lui tristram Shandy gentleman, de laurecne
sterne, guvernul literar Postmodernist, născut în
democratură, îi face cadou aceluiaşi poet plagiator
câte un premiu aproape pentru fiecare carte de poe-
zie minoră pe care o publică şi îl plantează pe autor
în manualele şcolare şi programa universitară! alte
vremuri, aceleaşi practici. Poeţii plagiatori intră în
manuale şi în programa universitară! 

în general, se spune că înainte de revoluţie au
fost supraevaluate doar operele care au slujit politi-

ca roşie şi, de aici, împărţirea literaturii scrise în
comunism în literatură oficială şi literatură
neoficială, înţelegându- se că literatura aservită poli-
ticului sau cu accente politice este minoră (şi supra-

Virgil Diaconu
Întâmpinare la o aşteptată 
Istorie a literaturii române postbelice…

Autor al mai multor cărţi de critică
literară (1), Adrian Dinu RACHIERU
îşi divulgă în recenta Literatură şi
ideologie (Editura Excelsior ART,
Timişoara, 2013) intenţia de a ne
„oferi, cândva, o Istorie politică a

literaturii române postbelice, prima
de acest fel, în partea ei politică, după

câte ştim.

ADriAn Dinu rAchieru

1 semnalăm doar cărţile publicare începând cu
anul 2009: eminescu după eminescu, editura
augusta, timişoara, 2009, poeţi din basarabia, edi-
tura academiei / editura Ştiinţa, Bucureşti- chişi-
nău, 2010, Ion Creangă – spectacolul disimulării,
editura david press print, timişoara, 2012, despăr-
ţirea de eminescu?, editura tibiscus, uzdin, r. ser-
bia, 2012, 13 prozatori de ieri, editura david press
print, timişoara, 2013, Con- vieţuirea cu eminescu,
editura Junimea, iaşi, 2013, o întâlnire mirabilă,
editura Contemporanul, Bucureşti, 2013. 
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evaluată), în timp ce literatura neaservită este
musai o literatură majoră… în această logică, poetul
Mircea cărtărescu, despre care nu s- a afirmat până
acum că ar fi fost confiscat politic înainte de 1989, ar
trebui să fie în mod automat un poet de valoare… 

depăşind momentul M.c., vom întări faptul că
dubla evaluare a literaturii este practicată şi în
regim de libertate, iar deosebirea faţă de fosta dublă
evaluare din epoca socialistă stă în faptul că dubla
scară valorică de azi nu se mai datorează presiunii
politicului, ca în trecutul comunist, ci propriei iniţia-
tive, partizanatului şi chiar incompetenţei unor cri-
tici evaluatori. 

oricum, cele două evaluări contrare ale litera-
turii de azi au unul şi acelaşi obiectiv: să reconfigu-
reze canonul, aşadar setul de opere literare pe care
le propunem cu titlul de „opere fundamentale”. în
urma acestui dublu demers, în care fiecare elită cri-
tică contemporană vine cu propria ierarhizare – una
estetică, iar alta pseudoestetică –, se construiesc, de
fapt, două canoane: unul estetic, obiectiv, iar celălalt
pseudoestetic, subiectiv, favorizant, deformat, falsifi-
cat, omisiv, eşuat în bună parte, un fel de azil cano-
nic pentru operele semnate de scriitorii protejaţi sau
supraevaluaţi. 

care dintre aceste canoane are întâietate?
întâietate în lumea literară are canonul alcătuit de
cei care deţin puterea administrativ- literară sau
care au intrat în graţiile acestei puteri, iar nu cano-
nul estetic, operă, întotdeauna, a celor puţini, retraşi
şi mult mai puţin abili în probleme de strategie lite-
rară. Poziţie centrală, finanţare şi oficialitate deţine
canonul literaturii contemporane medii, căci există
şi un astfel de paradoxal canon!, în timp ce canonul
literaturii contemporane autentice ocupă o poziţie
marginală. trăim în lumea în care evaluările litera-
re pe dos sunt considerate de căpătâi, în lumea celor
care pun valorile medii înaintea valorilor. 

îngerul din Piaţa amzei 
spuneam mai înainte că nu toţi autorii compro-

mişi – informatori, turnători, scriitori de lozinci sau
slab corupţi politic – sunt fără valoare; şi că nu toate
operele fără pată politică sunt opere împlinite artis-
tic, spre marea bucurie a compromişilor politic… cel
de- al doilea caz a fost ilustrat, mai sus, de poetul
cărtărescu, iar primul caz pare să fie probat de mai
mulţi prozatori, cărora a.d. rachieru le dedică volu-
mul 13 prozatori de ieri, editura david press print,
timişoara, 2013. 

în cartea despre care discutăm acum, celor 13
prozatori salvaţi de critic li se adăugă şi un poet:
nichita stănescu. Mai clar, ideea ar fi că unul dintre
poeţii nedreptăţiţi în prezent de către o anumită
parte a criticii literare este tocmai nichita stănescu
şi că acesta nu merită un asemenea tratament.

despre n.s. cunoaştem, pe filieră critică,
lucruri cu totul contradictorii, pentru că în timp ce
sute de articole din epoca de aur fac din el poetul
poeţilor, unul dintre cei mai mari poeţi ai secolului al
xx- lea, după credinţa lui Marian Popa, o serie de alţi
critici sau poeţi ne asigură fie că „nichita e un idol
fals” (gheorghe grigurcu, amurgul idolilor, ed.
nemira, Bucureşti, 1999), fie că nichita stănescu
este „poetul reprezentativ al comunismului româ-
nesc” (Mihai ursachi, în timpul), fie că poeziile reu-
şite ale lui stănescu încap într- un buletin de popula-
ţie, după cum opina ziaristul c.t. Popescu. 

a.d. rachieru are, desigur, în
faţă acest tablou contradictoriu al
receptării critice a poetului şi vine să
întărească punctul de vedere al primei
serii de critici: „oricât s- ar strădui
unii, nichita stănescu nu poate fi dat
jos de pe soclu…” (p. 26). Prin ce ni se
dovedeşte însă că nichita merită totuşi
soclul poetic? iată argumentele criticu-
lui: 

„revoluţia stănesciană a marcat
o mutaţie a viziunii poetice”; el „ne- a
apropiat (…) de lirismul autentic”;
„nichita a fost un inovator. dar radica-
lismul său a fost unul pur estetic, pro-
punând alte instrumente expresive.”
el a „descoperit «necuvintele» (ascunse
în atâta moloz liric), încercând să dia-
logheze cu zeii.” Şi mai departe: „s- a
trădat nichita pe sine? evident, vom
descoperi cu uşurinţă eclipse ale inspi-
raţiei (…)”. cu toate acestea, ceea ce
trebuie să reţinem este faptul că
„nichita a impus un limbaj, nu un
număr de texte; a impus, printr- o
poezie filosofico- metafizică, un sistem
simbolic.” (p. 29). 

am oferit aceste citate, extrase
dintr- un fragment compact al primului
eseu al cărţii, pentru că el ni se pare
ilustrativ pentru ceea ce numim „text
critic prudent”; sau „laudatio prudent”.
astfel, deşi discursul lui rachieru afir-
mă apăsat excelenţa poeziei stănescie-
ne, el divulgă în acelaşi timp şi preca-
ritatea unei anumite părţi din ea; deşi
instalează în primul plan al discursu-
lui său o evaluare pozitivă, rachieru
legitimează şi o evaluare negativă, probată de „molo-
zul liric” şi „eclipsele inspiraţiei”! iată ce va să
însemne un laudatio prudent!

dar problema este aceea că la nichita stănes-
cu „eclipsele inspiraţiei” pe care le pomeneşte criticul
nu au fost nicidecum accidentale şi că ele nu au
însemnat doar câteva poeme minore, ci cărţi întregi!
în poezia lui n.s. „molozul liric” este dominant. un
eseu pe care l- am scris despre poet în anul 2005 –
nichita Stănescu, un destin poetic ambiguu –,
cuprins în volumul destinul poeziei moderne (editu-
ra Brumar, timişoara) demonstrează, printr- o serie
întreagă de citate, că poetul a fost, chiar şi în trecut!,
în anii gloriei sale, destul de puternic criticat pentru
nereuşitele poetice. nereuşite repetate, abundente.
surprinzător este că nici nicolae Manolescu, un
apropiat al poetului, nu a închis ochii – pe cei critici,
fireşte – la apariţia cărţii epica magna a poetului, pe
care a desfiinţat- o, elegant şi hotărât, în românia
literară.

în ceea ce ne priveşte, cred că unul dintre meri-
tele lui nichita stănescu este acela de a nu fi cedat
curentului proletcultist al vremii sale, de a fi refuzat
să continue şi să ducă spre noi victorii poezia prolet-
cultistă, în noua formă a realismului socialist, a cân-
tecelor „de ţară” şi a omagierilor bine plătite, în care
excelau confraţii şi „confratele” sale – vezi în acest
sens parte din poezia poeţilor- preş nicolae dragoş,
adrian Păunescu, ion Brad, demostene Botez,
Baconsky, Popa argeşanu, ana Blandiana şi câţi
alţii. 

altfel, din punct de vedere politic, lui n.s. i se
poate reproşa tăcerea complice şi „nevinovatul” obol
adus puterii de cărţile roşu vertical şi un pământ
numit românia, scurte declaraţii în exemplarele
omagii dedicare „conducătorului iubit” şi alte mici
adaptări la spuma zilei… toate aceste cedări, deşi
destul de palide, l- au ajutat pe poet să tragă toate
foloasele ce se puteau trage de pe urma vremurilor
roşii: publicarea, în medie, a unei cărţi pe an, când
majoritatea făcea coadă cu anii la editurile socialis-
te, îmbogăţirea cu ediţii de lux, tiraje foarte mari,
împrumuturi nerambursabile considerabile de la
fondul usr etc. n.s. a fost favorizat vizibil de pute-
rea totalitară, ca semn că, în ciuda detaşării metafi-
zice afişate, îngerul din Piaţa amzei ştia să se orien-
teze foarte bine în spaţiul politic- literar totalitar.
favorurile de care s- a bucurat nichita atunci sunt
întrecute azi numai de cărtărescu, chiar dacă acesta
din urmă nu a scris niciun poem remarcabil. 

nichita stănescu este fără îndoială o piatră de
încercare pentru critica literară, iar asta nu din
cauza uşoarei sale ambiguităţi politice, ci a faptului
că poezia sa este inegală valoric. dacă din opera lui
stănescu se pot reţine un număr foarte mic de poeme
împlinite, unele dintre ele excelente, marea parte a
operei sale se constituie din poezii minore. în catego-
ria pieselor minore intră poeziile banale, de vorbe
goale, poeziile care îşi propun să fie „filosofice”,
„savante”, şi poeziile „vizionare”, rod al unei imagi-
naţii ce sare din albia poeticului. Poeziile „vizionare”
sfârşesc adesea în obscuritate, incoerenţă, artificiu.
nu de puţine ori „limbajul poetic stănescian” este de
nedesluşit, runic. a.d. rachieru punctează şi el cele
două direcţionări axiologice ale poeziei stănesciene,
fapt pentru care am şi reţinut „textul critic prudent”
semnat de critic. 

* * *
dar nu îngerul din Piaţa amzei este, desigur,

miza cărţii semnate de a.d. rachieru. Prezenta
carte se înscrie în sistemul celorlalte volume ale
criticului, care şi- au propus să rediscute, să reeva-
lueze literatura română postbelică. capitolele anun-
ţatei sale Istorii se scriu, aşadar, încă de pe acum. 

în ceea ce priveşte Istoria… anunţată, care pe
de o parte promite să îndrepte falsificările făcute
până acum, iar pe de altă parte să canonizeze scrii-
torii contemporani de valoare de regulă ignoraţi,
aceasta este o lucrare necesară şi aşteptată de către
scriitorii autentici, care încă mai cred că literatura
nu va fi lăsată pe mâna ideologilor unor grupări lite-
rare tot mai puternice administrativ. 

revenind la cartea de faţă, cred că ea rezistă
prin actualitatea problematicii şi prin amploarea
analizelor pe care le deschide. Vezi cel puţin eseuri-
le despre revizuiri şi revizionism, postmodernism şi
transmodernism, protocronismul şi tânăra gardă, g.
Călinescu – un estet cinic? o carte nonconformistă,
provocatoare, tensionată, foarte îngrijită stilistic –
preferinţa pentru metaforă este de pildă evidentă.
ea anunţă Istoria pe cale, care mai mult decât poli-
tică ar fi să fie Istoria literaturii române postbelice,
pur şi simplu. r
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istoria culturală tăinuieşte între filele ei
nume de artişti care la vremea lor n- au
fost luaţi în seamă ci marginalizaţi, chiar
uitaţi bună vreme. însă ca cele ascunse să

iasă la lumină, ni s- a dat memoria. Memoria celor
apropiaţi sau memoria colectivă. dar şi ceea ce
lăsăm în urma noastră. anul 2014 este, din punct de
vedere artistic, cel al unei mult aşteptate restituiri.
după decenii de uitare, pictorul constantin calafa-
teanu revine în conştinţa publică româ -
nească printr- o expoziţie retrospectivă şi
publicarea unui album monografic ce fac
subiectul acestei cronici. 

doamna liliana Moise, fiica artistu-
lui şi deţinătoarea lucrărilor acestuia, s- a
străduit, din 1987 încoace, anul în care
constantin calafateanu a părăsit această
lume, să- i promoveze tatălui său o dublă
operă: artistică şi literară. Parcursul n- a
fost uşor şi nici lipsit de piedici. însă, cu
voinţă şi nădejde, gândul doamnei Moise
şi, probabil al artistului însuşi, cunoaşte
astăzi împlinirea. 

Pe 6 iunie a fost vernisată la galerii-
le „artex” din râmnicu Vâlcea expoziţia
retrospectivă de pictură constantin cala-
fateanu. cu această ocazie a fost lansat şi
albumul monografic dedicat artistului şi
publicat la editura „ars docendi” din Bucu-
reşti, în acest an. cea mai mare parte a
lucrărilor expuse, provenind din mai multe
etape de creaţie ale pictorului, este repro-
dusă şi în acest album elegant, a cărui con-
cepţie grafică îi aparţine lui Mihai alexandru
ciutureanu. aducându- mi şi eu o modestă
contribuţie la apariţia lui, m- am îngrijit de adunarea
datelor biografice ale lui calafateanu, a textelor
critice ce i- au însoţit expoziţiile din ţară şi din stră-
inătate, precum şi de transcrierea unor fragmente
din jurnalele de artist pe care le- a ţinut constant în
deceniile şapte şi opt ale secolului trecut. în ansam-
blul său, albumul monografic proaspăt ieşit de sub
tipar este astăzi în măsură să ofere o imagine
cuprinzătoare asupra vieţii şi activităţii unui artist
nedreptăţit. 

constantin calafateanu s- a născut la tulcea
pe 23 mai 1911, ca fiu al unei familii de intelectuali
cu stare. alexandru calafateanu, tatăl său, era pro-
fesor de ştiinţe naturale la liceul „spiru haret” din
tulcea, iar mama sa, aneta cloni, provenea dintr- o
familie boierească cu rădăcini greceşti, venită din
fanar şi stabilită în zona craiovei. familia
calafateanu a trăit la tulcea, într- o frumoasă casă,
până în anii instaurării regimului comunist, când
locuinţa le- a fost confiscată şi a trebuit să se mute la
Bucureşti.

tânărul constantin calafateanu a urmat mai
întâi la lyon şi apoi la Paris, studii de literatură
franceză şi de arte. Vocaţia artistică şi- o descoperise
de timpuriu şi ea îi fusese încurajată de părinţi doar
cu condiţia de a studia în paralel literele şi artele. la
Paris, calafateanu urmează cursurile academiei
libere de Pictură, unde- i are profesori pe andré
lhote şi P.a. laurens, şi cursurile de litere ale uni-
versităţii de la sorbona. debutează ca artist în 1931,
în capitala franţei, într- o expoziţie de grup. în anul

următor, reîntors în ţară, primeşte licenţa în
litere şi filosofie şi activează ca profesor de
franceză la abrud, cernăuţi, tulcea şi con-
stanţa.

în 1940 constantin calafateanu publi-
că primul volum al „istoriei literaturii fran-
ceze de la origini până la sfârşitul secolului
al xVi- lea”. un an mai târziu vede lumina
tiparului şi al doilea volum al lucării, „clasi-
cismul”. Şi nu se opreşte aici cu scrisul,
încercându- şi propriul talent literar cu piesa
de teatru „nirvana”, publicată la editura
Prometeu în 1943.

din 1949 începe însă calvarul. este
arestat fără o învinuire anume şi suportă
şapte ani de detenţie politică, trecând prin
mai multe închisori cumplite. abia în 1956
are loc un proces în urma căruia este găsit
nevinovat şi apoi eliberat. Victimă a arbitra-
riului istoriei, calafateanu este exclus
dintr- o societate care nu mai are nevoie de
spirite cugetătoare. atunci, printr- o aparent

neînţeleasă alchimie interioară, are loc un proces de
schimbare profundă a omului constrâns să supravie-
ţuiască în cele mai vitrege circumstanţe. artistul
irumpe din străfundurile unei personalităţi pluriva-
lente. acesta e momentul în care constantin calafa-
teanu revine la dragostea lui dintâi, pictura, pe care
o va practica fără oprire până la sfârşitul vieţii.

Primit în rândurile uniunii artiştilor Plastici,
după ce începe să se afirme ca pictor, este exclus la

scurt timp fiindcă refuză să se alinieze la „realismul
socialist”. continuă totuşi să lucreze iar expoziţiile
sale încep să aibă succesul meritat. 

în 1968, răspunzând unei invitaţii primite de
la sorbona, calafateanu deschide prima expoziţie
personală la Paris, la galerié rue de Miromesnil 7.
expoziţia e apreciată de criticul Pierre Mornand care
îi propune artistului realizarea unei monografii ce
apare la sfârşitul aceluiaşi an.

în 1969 calafateanu revine la Paris pentru trei
ani neîntrerupţi şi deschide, succesiv, mai multe
expoziţii, la Paris, la cannes, în sudul
franţei. în 1971, cu ocazia expoziţiei per-
sonale de la galeria „Martinez”, îi apare
la Paris o nouă monografie, în colecţia
„arts et artistes nouvelle”, având titlul
„calafateanu, dessins et gouaches”, cu
prefaţa semnată de prestigiosul critic
Pierre imbroug, directorul revistei
„l’art”. critica pariziană îl include pe
calafateanu printre pictorii din „école de
Paris” şi este primit în rândurile membri-
lor uniunii artiştilor Plastici francezi.
susţine treisprezece prelegeri la sorbo-
na-Paris iV, ce au ca subiect: „l’esprit
français dans la peinture roumanine con-
temporaine”. 

în 1976 numele său este consemnat
în prestigiosul dicţionar „Benezit” .

în 1978 deschide o nouă expoziţie
personală la Paris, pe rue de la Boétie, 92
de pe champs elysées. expoziţia cunoaş-
te un real succes, fiind vizitată de nume-

roase personalită culturale şi politice. televiziunea
franceză nu scapă evenimentul şi consemnează, lau-
dativ, că „pictorul Calafateanu a introdus peisajul
românesc în pictura universală (s.n.)”.

ultima expoziţie personală de la Bucureşti are
loc în 1986 la galeriile Municipiului. cu doar un an
înainte de a părăsi această lume, pictorul ce- şi
dobândise mult sperata recunoaştere în franţa, nu
în ţara natală, e reprimit şi în rândurile membrilor
uniunii artiştilor Plastici

chiar în prima zi a anului 1987 o fulgerătoare
şi cumplită boală pune capăt vieţii acestui artist atât
de încercat. opera lăsată în urmă de constantin
calafateanu este rodul unui adânc proces de intelec-
ţie. cerebral şi autocritic, pictorul şi- a dorit să nu fie
asimilat vreunui curent artistic şi, în bună măsură,
a reuşit. Pictura lui calafateanu face notă distinctă
în epocă. e mai mult decât evidentă apartenenţa sa
la o altă şcoală decât cea naţională. Şi la fel de lim-
pede, îndeosebi în alegerea subiectelor, este cultura
artistului, dublată de o sensibilitate pe care raţiunea
o ţine tot timpul în frâu.

temele abordate sunt cele clasice: peisajul,
mereu suveran, natura statică, cu omniprezentele
flori, peisajul, nudul. Pentru această din urmă temă
artistul manifestă o preocupare aparte, începută
încă din perioada de studii la Paris. Modelul din ate-
lier constituie o provocare continuă. graţia feminină
transcende carnalul. trupul dezgolit devine pretext
pentru studiul atitudinii, al dinamicii liniilor şi for-
melor. aşa cum se întâmpla cu pictorii de odinioară,
finalizarea anilor de studiu avea ca urmare întâlni-
rea nemijlocită cu peisajul rural sau urban, cu peisa-
jul sălbatic sau ordonat prin intervenţia umană.
constantin calafateanu obişnuieşte în ultimii ani de
studiu să- şi instaleze şevaletul pe străzile Parisului
şi să surprindă atmosfera locurilor, pe care o trans-
crie plastic îndeobşte prin culoare. Va reveni, după
mai bine de trei decenii în aceleaşi locuri spre a le
fura iarăşi şi iarăşi farmecul şi a- l închide între
ramele pânzelor sale. Marea revelaţie are loc însă
acasă, în contact direct cu peisajul dobrogean. fru-
museţea sălbatică şi aridă a locurilor de baştină îl
călăuzeşte permanent. e sursa primară a inspiraţiei
lui şi, în acelaşi timp, motivul pentru care nu este
capabil să părăsească ţara natală, atunci când are
toate argumentele să o facă. Peisajele lui calafatea-
nu sunt adevărate explozii de culoare. linia fină a
desenului ţine însă permanent în strună exuberanţa
trăirii. Pictorul nu descrie spaţii vaste ci doar sur-
prinde, în notaţii precise, detalii de natură: un arbo-
re, un ciuline, un cuib de păsări, un front de case
întrerupt de turlele unei biserici, o străduţă unde
doar ghiceşti forfota vieţii. Prezenţa umană în peisa-
jele sale e discret sugerată în peisaj prin câteva per-
sonaje în mişcare, stilizate extrem. 

retrospectiva de pictură de la râmnicu Vâlcea,
deschisă până pe 3 iulie, precum şi albumul
monografic ce- i este dedicat şi- au propus să pună în
valoare o parte însemnată a operei lui calafateanu,
cu speranţa că, de acum încolo, reintegrat în circui-
tul autentic de valori naţionale, pictorul îşi va
dobândi recunoaşterea firească şi în patria ce l- a
vitregit aproape o viaţă întreagă. r

luiza Barcan
O viaţă de pictor „aşa cum a fost”

Retrospectiva de pictură de la
Râmnicu Vâlcea, deschisă până pe 3
iulie, precum şi albumul monografic

ce- i este dedicat şi- au propus să pună
în valoare o parte însemnată a operei

lui Calafateanu, cu speranţa că, de
acum încolo, reintegrat în circuitul

autentic de valori naţionale, pictorul
îşi va dobândi recunoaşterea firească
şi în patria ce l- a vitregit aproape o

viaţă întreagă.
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cel mai mare (la figurat şi la propriu)
festival de cinema din românia şi- a
plasat a 13- a ediţie sub deviza „salvaţi
sala de cinema!”.

atât prin manifestările menite
să susţină campania (proiecţii,
conferinţe), cât şi prin filmele
selecţiilor competitive şi com -
plementare, a 13- a ediţie a fes-
tivalului clujean a susţinut
mai mult ca oricând cinemaul
prea rareori sau timid prezen-
tat în sălile din românia. cum
majoritatea zdrobitoare a
ecranelor se află în multi -
plexurile din mall- uri, semna-
lul de alarmă pentru salvarea
puţinelor cinematografe des-
chise filmelor „celelalte” se
cerea dat şi susţinut prin tit-
luri relevante. 

organizatorii au reuşit
să activeze reflexele cinefile
ale locuitorilor clujului, oraş
universitar dintre studenţii
căruia s- au recrutat cei mai
mulţi voluntari, dar şi specta-
tori. la oferta de program a
tiff- ului de anul acesta au răspuns însă şi mulţi
cinefili din românia şi din străinătate, dornici să
cunoască noi tendinţe cinematografice şi peliculele
care forţează limitele (promise de selecţionerul unic,
Mihai chirilov).

creaţiile cele mai provocatoare au fost, ca de
obicei, incluse în secţiunile complementare Superno-
va, ochi pentru ochi (din care s- a ales Premiul
fiPresci- Calvarul/ Calvary, în regia irlandezului
john Michael Mcdonagh ), fără limită, umbre, dar
nu au lipsit nici din competiţia principală. Printre
acestea se numără şi lungmetrajul iranian peştele şi
pisica de shahram Mohri – un thriller realizat
dintr- un singur cadru- secvenţă. Mişcările fluide ale
aparatului de filmat urmăresc (deseori dintr- un
punct de vedere subiectiv) activităţile unor tineri
aflaţi într- o tabără de vară şi interacţiunile lor cu
probabilii asasini care iau viaţa unora dintre ei.
cinemaul iranian îşi confirmă prin acest film abilita-
tea folosirii planurilor lungi dar şi subtilitatea deci-
ziilor estetice, sugerând şi nu arătând ororile
inspirate dintr- un caz real de canibalism. din păca-
te acest titlu a rămas în afara palmaresului, juriul
preferând o altă producţie iraniană, Câinele/ paat
(regia amir toodehroosta), o poveste cu tâlc despre
mentalităţile fundamentaliste, câştigător al unei
Menţiuni speciale a juriului.

câştigător ex aequo al aceleiaşi menţiuni,
umbra albă/ White Shadow, de noaz deshe (copro -
ducţie italia- germania- tanzania) depune mărturie
despre alte mentalităţi retrograde cu efect criminal,
vorbind despre albinoşii din tanzania. un fel de
docu- dramă despre discriminarea acestor victime ale
unei boli dermatologice care îi transformă în minori-
tari albi printre majoritarii de culoare, filmul inclu-
de pasaje de o violenţă extremă, amendată de inser-

ţii umoristice aproape supra-
realiste.

discriminarea împinsă
până la violenţă criminală
este şi tema centrală a peli-
culei poloneze premiate pen-
tru cea mai bună regie (zgâ-
rie-nori suspendaţi de tomasz
wasilewski). Poveste a unui
trio amoros format din doi
bărbaţi şi o femeie se încheie
cu uciderea celui cu orientare
homosexuală recunoscută,
filmul devine un fel de decla-
raţie de război la adresa ati-
tudinii homofobe majoritare
din Polonia catolică.

filmul care domină pal-
maresul, Stockholm (regia
rodrigo sorogoyen, spania),
câştigător al trofeului tran-
silvania, este o mică produc-
ţie realizată prin crowdfoun-

ding, care transformă povestea unei iubiri de- o seară
într- un portret de generaţie. întâmplarea derulată
pe parcursul a mai puţin de 12 ore este cronica

întâlnirii, într- un club de noapte, dintre un el expert
în cuceririle instantanee şi o ea care rezistă la înce-
put eroic, pentru a ajunge la ivirea zorilor în casa
tânărului. ceea ce se petrece după trezirea ei este
marcat de o ruptură de ton şi de ritm, justificată de
reacţia ofensată a fetei în faţa bruştei schimbări de

atitudine a donjuanului care o tratează ca pe- o cuce-
rire facilă, după declaraţiile şi gesturile romantice
din seara trecută. dacă prima parte aminteşte de
discuţiile lejer frivole şi amuzante dintre îndrăgosti-
ţii lui richard linklater din Înainte de răsărit / befo-
re sunrise, partea a doua duce cu gândul la replicile
încărcate de resentimente din teatrul lui dürenmatt.
gestul extrem al tinerei care nu suportă sa devină
(poate din nou) victima unui pariu de seducere des-
tabilizează aşteptările spectatorului în faţa a ceea ce

demarca ca o comedie romantică despre tineri. soro-
goyen acuză imaturitatea unui tineret care preferă
cinismul angajării sentimentale. fără a fi un mare
film, Stockhlom impune prin rigoare, rafinament
scenografic şi nu în ultimul rând prin interpretarea
cuplului actoricesc javier Pereira şi aura garrido,
premiat de juriu.

din palmares mai reţinem pelicula bulgară
viktoria de Maya Vitkova (Premiul special al juriu-
lui), o rememorare a comunismului în cheie
umoristico- grotescă. Povestea unei fete nedorite de
mamă (care nu reuşeşte să o avorteze), devenită un
fel de protejată a liderului todor jivkov, se dezvoltă
în episoade care trec în revistă aberaţiile ultimilor
ani ai regimului comunist. cu episoade ingenios
regizate, ca acelea care demască triumfalismul ridi-
col al trecutului, filmul îşi asumă excesiv de multe
teme, dintre care cea feministă e pusă în umbră de
satira politică.

rememorarea trecutului recent a marcat tema-
tic şi secţiunea zilele filmului românesc, dar şi sin-
gura peliculă inclusă în competiţia principală, pre-
zentată în avanpremiră naţională, Quod erat
demonstrandum de andrei gruzsniczki. Premiat cu
Premiul special al juriului la festivalul de la roma,
al doilea lungmetraj al regizorului este o dramă cu
accente de thriller despre controlul vieţii personale
în comunism. filmând în alb- negru, Vivi drăgan
Vasile sporeşte dramatismul unor destine confrunta-
te cu constrângerile insuportabile aplicate intelec-
tualilor suspectaţi de a gândi liber. guzsniczki pune
pentru prima dată în valoare , în roluri de prim- plan,
doi prestigioşi actori de teatru, sorin leoveanu şi
ofelia Popii. celălalt lungmetraj despre comunism
prezentat în avanpremieră la tiff, poarta albă de
nicolae Mărgineanu este o descindere în infernul
lagărului de muncă forţată de la Poarta albă, în anul
1949. Şi aici regizorul optează pentru expresivitatea
alb- negrului evocând cu sobrietate drama unor
tineri trecuţi prin ritualuri de umilire şi pedepse cor-
porale aplicate de gardieni zeloşi. 

tot din trecutul comunist se inspiră şi Closer to
the moon, filmul lui nae caranfil care a surprins
prin abordarea unui eveniment dramatic, jaful comis
asupra unui transport al băncii naţionale şi pedepsi-
rea vinovaţilor, în termenii comediei. aproape o
comedie este şi Sunt o babă comunistă de stere
gulea, unde trecutul este evocat în flash back- uri
care explică parcursul biografic al eroinei principale,
o fostă muncitoare sceptică în privinţa binefacerilor
capitalismului. o trădare din trecut descoperită în
prezent prin consultarea dosarului de la cnsas de
personajul principal devine declanşatorul poveştii în
roxanne de Vali hotea. 

dar peliculele despre trecut nu au fost prefera-
tele juriului, care a acordat Premiul pentru debut

sensibilei poveşti despre o
regăsire tată- fiu, Câinele
japonez de tudor cristian
jurgiu, în timp ce Premiul
Zilelor filmului românesc
pentru secţiunea lungme-
traj a revenit originalului
şi inclasabilului al doilea
joc de corneliu Porumboiu.
Probabil că juriul a ţinut să
amintească, în acest fel,
importanţa cineaştilor din
prima linie a noului cine-
ma românesc, dintre care
numai Porumboiu a fost
prezent la apel. ediţia
2014 a tiff- ului ne- a fă -
cut să reflectăm asupra
evoluţiei cinemaului nos -
tru, aflat într- un proces
evident de diversificare.
Prezenţa comediilor care

fac totul pentru a cuceri publicul, Selfie de cristina
iacob şi america, venim! de răzvan săvescu mar-
chează o posibilă nouă direcţie. o tendinţă asupra
căreia voi reveni. r
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sentimentale. Fără a fi un mare film,
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rafinament scenografic şi nu în
ultimul rând prin interpretarea
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Aura Garrido, premiat de juriu.
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cinemateca română a inclus şi în
stagiunea 2013- 2014 – vreme de patru
luni, într- un al treilea an consecutiv –
un ciclu de filme destinat cu precădere

liceenilor (chiar dacă printre spectatorii curenţi nu
sunt doar liceeni de azi ci şi „liceeni de ieri” sau chiar
de „alaltăieri”), axat anul acesta pe ecranizări cele-
bre din tezaurul cinematografiei mondiale. din
multe puncte de vedere, iniţiativa lansării unui ase-
menea program cinematografic de către gospodarii
arhivei naţionale de filme (director – anca Mitran,
redactor şef al cinematecii române – Mihai fulger)
este benefică şi binevenită, în primul rând pentru că
este un gest de cultură cinematografică absolut nece-
sar în formarea pentru artă şi pentru viaţă a tinere-
tului contemporan. Pe parcursul a patru luni, aşa-
dar, sfârşiturile de săptămână ale cinematografului
bucureştean „union” au găzduit „cinemateca licee-
nilor”, care a oferit publicului 15 ecranizări ilustre,
pe care am avut onoarea şi bucuria să le prezint,
alternativ cu criticul de film dana duma, punând în
discuţie – dată fiind tema principală a ciclului din
acest an – şi relaţia complexă dintre cinematograf şi
literatură. dar care au fost cele 15 ecranizări ilustre
prezentate la cinemateca liceenilor?

ciclul a debutat – în luna februarie – cu o crea-
ţie reprezentativă a expresionismului german din
primii ani ai filmului sonor, Îngerul albastru, un film
din 1930 al regizorului josef von sternberg, o adap-
tare cinematografică exemplară a romanului „Profe-
sorul unrath” de heinrich Mann. filmul a însemnat,
în primul rând, lansarea unui star mondial devenit
de- a dreptul celebru, Marlene dietrich, în rolul cân-
tăreţei de cabaret lola, supranumită „îngerul albas-
tru”, dar nu trebuie să trecem prea repede peste sub-
textul premonitoriu al acestui film de la începutul
anilor ’30, care, înfăţişând declinul moral al unui
destin individual, profesorul rath (interpretat de
emil jannings), cel care- şi ratează cariera şi chiar
viaţa din pricina unei clasice femei fatale, anunţă
dezastrul moral al unei naţiuni, căzută în acei ani
pradă fascismului. din aceeaşi perioadă (tot din
1930!) datează şi cel de al doilea film al ciclului,
nimic nou pe frontul de vest de lewis Milestone, por-
nit deasemenea de la un roman ilustru, cu titlu omo-
nim, de erich Maria remarque: tragedia primului
război mondial văzută din perspectiva unui tânăr
soldat german (romanul originar are, neîndoios,
trimiteri autobiografice), într- un film distins la vre-
mea lui cu oscarul menit „celui mai bun film”, în
timp ce veteranul de război lewis Milestone primea
oscarul pentru regie. a rulat, apoi, la cinemateca
liceenilor, o altă ecranizare celebră, filmul regizoru-
lui william wyler la răscruce de vânturi, o adapta-
re pentru ecran a romanului omonim al scriitoarei
emily Bronte, povestea romantică a unei pasiuni
mistuitoare, zădărnicită de convenţii sociale şi de
situaţii potrivnice. doi actori de prim rang, lauren-
ce olivier şi Merle oberon, susţin tragica poveste de
dragoste a acestei ecranizări clasice din 1939. 

un captivant „film noir” a fost proiectat în con-
tinuare: Somnul de veci al mereu captivantului regi-
zor american howard hawks, adaptare penru ecran
a binecunoscutului roman poliţist „the Big sleep” de
raymond chandler (producţie 1939). Şi de data
aceasta, doi actori de elită, humphrey Bogart şi lau-
ren Bacall, au desluşit iţele voit încurcate ale unei
intrigi pasionante. ne- am aflat, apoi, în faţa unui alt
mare film romantic, marile speranţe, creaţie a regi-
zorului englez david lean (din zestrea căruia mai
fac parte şi alte filme celebre precum Scurtă întâlni-

re, podul de pe râul kwai sau lawrence al arabiei),
ecranizare a binecunoscutului roman de charles
dickens „great expectations”. în distribuţia acestei
ecranizări ilustre din anul 1946, printre alţii, john
Mills, Valerie hobson şi, la o vârstă foarte tânără, de
numai 17 ani, jean simmons (cea care, peste doi ani,
va fi tulburătoarea ofelie din hamlet- ul lui lauren-
ce olivier). a urmat, în programul cinematecii, o
altă capodoperă, filmul din 1951 al regizorului
robert Bresson Jurnalul unui preot de ţară, ecrani-
zare a unui vestit roman clasic francez, „journal
d’un curé de campagne” de georges Bernanos. tot
printre capodopere ne- am aflat şi în continuare:
întâi a fost proiectat palpitantul
film de aventuri din 1956, moby
dick al regizorului american
john huston, adaptare a roma-
nului cu titlu omonim de her-
man Melville, cu gregory Peck
în rol principal, dar şi cu orson
welles în planul al doilea, iar în
ultima săptămână a lunii mar-
tie a rulat thrillerul lui alfred
hitchcock din 1958, vertigo, o
adaptare a unui important
roman modern, „d’entre les
morts” de Pierre Boileau şi tho-
mas narcejac, cu james ste-
wart şi kim novak în rolurile
principale. Merită să amintim şi
faptul că într- un relativ recent
top occidental de specialitate,
menit să numească cele mai
bune zece filme ale tuturor tim-
purilor, spre uimirea multora,
filmul lui hitchcock vertigo a
fost clasat chiar pe locul întâi. 

alte trei mari filme ale
lumii au rulat la cinemateca
liceenilor în luna aprilie. Pri-
mul a fost mic dejun la tiffany,
o seducătoare comedie lirică şi romantică realizată
în 1961 de regizorul Blake edwards (din filmografia
căruia mai fac parte titluri precum pantera roz,
marea cursă sau darling lili), o adaptare pentru
ecran a prozei lui truman capote „Breakfast at tif-
fanny’s”, cu audrey hepburn, în rolul fermecătoarei
holly, şi cu george Peppard. acţiunea se petrece în
new york- ul de la începutul anilor ’60, şi are în
prim- plan o tânără frumoasă şi sofisticată care duce
o viaţă lipsită de griji până când intră într- un acapa-
rant „joc al dragostei şi întâmplării”, după ce- şi
cunoaşte noul vecin, un tânăr care visează să ajungă
scriitor de succes. acaparant a fost şi următorul film
al ciclului, Să ucizi o pasăre cântătoare, un film din
1962 al regizorului american robert Mulligan, ecra-
nizare a romanului „to kill a Mockingbird” de har-

per lee. Protagonistul filmului este gregory Peck, în
rolul unui avocat talentat care apără un bărbat de
culoare acuzat, pe nedrept, de viol. un alt film ata-
şant din programul cinematografic al lunii aprilie a
fost filmul kes din 1969, probabil cel mai valoros film
al regizorului britanic ken loach, un film care por-
neşte de la o insolită prietenie, aceea dintre un băiat
şi un şoim, dar ajunge departe, aşa cum ajungea şi
romanul cu titlu omonim al scriitorului Barry hines,
care a stat la baza filmului, ajunge la contestarea şi
denunţarea unui sistem educaţional perimat şi inefi-
cient.

ultimele patru filme ale ciclului de ecranizări
celebre destinat liceenilor au fost programate în sfâr-
şiturile de săptămână ale lunii mai. întâi a rulat

drama morală Conformistul, un film realizat în 1970
de regizorul italian Bernardo Bertolucci, după roma-
nul cu titlu omonim de alberto Moravia, cu jean
louis trintignant (profesorul clerici), dominique
sanda (ann) şi stefania sandrelli (gloria). „confor-
mistul” clerici – devenit fascist nu neapărat din
convingere ci mai mult dintr- un „joc intelectual” –
primeşte din partea partidului său misiunea de a
lichida un intelectual de stânga (fost profesor al său),
drept pentru care, pentru a- şi îndeplini sarcina,
merge la Paris împreună cu soţia sa gloria, numai
că misiunea este periclitată de faptul că eroul se
îndrăgosteşte de ann, soţia profesorului. acestea

sunt premisele – palpitante,
nu- i aşa? – acestui remarcabil
film politic şi, totodată, psiho-
logic al regizorului Bernardo
Bertolucci, printre creaţiile
căruia figurează şi alte titluri
sonore precum ultimul tango
la paris sau ultimul împărat.
în programul cinematecii a
figurat, apoi, capodopera regi -
zo rului ceho- american Milos
forman zbor deasupra unui
cuib de cuci, adaptare a roma-
nului cu titlu omonim de ken
kesey, cu jack nicholson şi
louise fletcher în fruntea dis-
tribuţiei, un film din 1975,
recompensat la vremea lui cu
cinci importante Premii oscar.
datorită regizorului Milos
forman şi principalilor săi
interpreţi, filmul deschide o
perspectivă revelatoare către
universul concentraţionar al
unui spital de boli nervoase şi
vorbeşte explicit despre mala-
diile şi nevrozele lumii con-
temporane. a urmat o altă

capodoperă, filmul regizorului steven spielberg
Imperiul soarelui din 1987, ecranizare a romanului
„empire of the sun” de j.g. Ballard, un scriitor
important (dintr- o tradiţională familie engleză, dar
născut la shanghai) care vorbeşte practic, în „impe-
riul soarelui” despre propria adolescenţă: filmul
derulează povestea tânărului jim, un băiat răsfăţat
dintr-o familie de britanici din shanghai, despărţit
de ai săi în timpul invaziei japoneze, dar învăţând să
se descurce în viaţă cu ajutorul unui mercenar, cei
doi ajungând în cele din urmă într- un lagăr de con-
centrare şi luptând pentru supravieţuire. Privilegiul
spectatorilor de azi a fost acela de a- l vedea, în rolul
lui jim, pe reputatul actor american christian Bale
la vârsta adoilescenţei (între timp el a fost de vreo
trei ori Batman în variante recente ale unui serial de

mare succes la publicul tânăr), în timp
ce mercenarul cu care se asociază jim
este interpretat de john Malkovich.
ciclul cinematecii s- a încheiat cu un
film mai recent, din 1993, rămăşiţele
zilei de james ivory, adaptare a bunui
roman cu titlu omonim de kazuo ishi-
guro, cu doi actori de elită în fruntea
distribuţiei, anthony hopkins şi emma
thompson, angrenaţi într- o ataşantă
poveste de iubire autumnală. 

Programul de iniţiere cinemato-
grafică destinat liceenilor şi- a consu-
mat, aşadar, cea de a treia stagiune cu
ajutorul a 15 ecranizări celebre ale
cinematografiei mondiale, filme „pen-
tru toate anotimpurile”. dacă prima

stagiune a cinematecii liceenilor a fost cosacrată –
pur şi simplu – unor capodopere clasice ale filmului
mondial, cea de a doua stagiune a fost rezervată
unor tandem- uri cinematografice celebre (intitulân -
du- se „genialitate în doi”), cea de a treia stagiune a
fost dedicată relaţiilor filmului cu literatura, aşa
cum s- au manifestat ele de- a lungul deceniilor, din
primii ani ai filmului sonor până aproape de zilele
noastre. ediţia a patra a „cinematecii liceenilor” va
începe la începutul anului viitor. r

Programul de iniţiere cinematografică
destinat liceenilor şi- a consumat,
aşadar, cea de a treia stagiune cu

ajutorul a 15 ecranizări celebre ale
cinematografiei mondiale, filme

„pentru toate anotimpurile”.
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La cinemateca liceenilor.
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de- a lungul întregii civilizaţii occiden-
tale (şi orientale, cu distincţiile de
rigoare), au fost reperate reprezentări
mai mult sau mai puţin convenţionale

ale transparenţei, ale frumuseţii ce decurge din
claritate şi lumină, raportându- se la diafan, divin,
recognoscibil. Pausanias chiar menţiona despre divi-
nităţi care aveau ca emblemă oglinda, făcând referi-
re la sanctuarele demetrei. Mai târziu, în renaşte-
re, epoca geometrizării excesive şi a preocupării pen-
tru raporturi clare, matematice, optice, referentul
central era soarele – oglinda, deci sticla, în mod
implicit, devenind un corolar al acestuia, o materia-
lizare concretă a spectrului de semnificaţii pe care
astrul îl angaja. importanţa acesteia poate fi cu faci-
litate decelabilă în operele artistice sau în menţiuni-
le critice ale celor mai importanţi pictori, de la leo-
nardo da Vinci pentru care oglinda era un maestru,
până la Van eyck sau Velazquez, în ale căror
tablouri oglinda devine o unealtă indispensabilă,
apoi giotto, despre care se ştie că nu picta decât
având- o alături.

în spaţiul de circulaţie parcurs de istorie,
autenticitatea şi transparenţa sticlei şi- au pierdut
din semantica simbolică pe care o antrenau şi care
devenise, într- un fel, unitară şi clişeizată. Ştefan
Borbély demonstrează cum, rând pe rând, în cele
mai importante sectoare culturale, de la arhitectură
la literatură, paradigma mimetică a sticlei a depăşit
acest principiu al clarităţii instituind în schimb, mai
ales odată cu apariţia teoriilor despre sisteme şi
instituţii, un raport emblematic: pe de- o parte,
transparenţa şi implicaţia ei, adevărul, şi- au păstrat
statutul de categorii privilegiate, pe de altă parte,
studiile despre supraveghere şi reeducare prin inter-
mediul acesteia au dat naştere unei paradigme de
gândire opuse: iluziile vizuale, perspectivele false,
conţinutul ermetic şi tulburător, lipsa intimităţii au
devenit probleme acute generate de reprezentările
culturale ale sticlei.

oraşul, cu toate ritualizările şi posibilităţile
infinite de manifestare pe care le integrează a deve-
nit numitorul comun al celor mai multe proiecte de
construcţie utopice bazate pe materialul spiritual
oferit de imagistica sticlei. de la Palatul de cristal
construit de joseph Paxton la londra pentru expo-
ziţia universală din 1851 la vitraliile de sorginte
gotică inserate în noile construcţii moderne pentru a
le conferi o anumită vivacitate a culorii şi, la proiec-
te de mai mare anvergură, antrenând construcţii ale
oraşelor în totalitate, aşa cum plănuiau, de exemplu,
ebenezer howard prin construcţia unui „oraş- grădi-
nă“, armonios, copleşit de bulevarde pline de lumino-
zitatea verdelui şi care ar fi funcţionat pe baza unei
proprietăţi comunitare asupra terenului, sau le
corbusier, pentru care arhitectura era în mod inex-

tricabil corelată filosofiei, iar un oraş era „un meca-
nism portant de elevare umană“, sticla devine, prac-
tic, o emblemă a vieţilor lejere, a oraşului radiant, a
locului unde domnesc serenitatea şi meditaţia.

Volumul abundă în trimiteri bibliografice şi
ilustrări ale acestor planuri de concepere a lumilor
translucide, dominate de alb şi linişte sau de verde şi
energie, cât şi în aluzii extrem de subtile la consecin-
ţele pe care substanţa sticlei le- a antrenat în imagi-
narul celor mai insoliţi scriitori şi arhitecţi, cu rezul-
tate dintre cele mai neaşteptate: pantoful de sticlă ca
simbol al înălţării ideatice, invenţia „jocului cu măr-
gele de sticlă“ reprezentând dominaţia intelectului,
Panopticonul care şi astăzi, în minţile celor mai sen-
sibili dintre noi stârneşte un fior provenit din coşma-
rul controlului şi al represiunii.

este de la sine înţeles că o civilizaţie bazată pe
evidenţă antrenează, de fapt, la un nivel mai
complex, o dihotomie, transparenţă- control, proiec-
tul utopic degenerând cu rapiditate într- unul disto-
pic, fiecare dintre ele cu propriile atribute: pe de- o
parte, transparentizarea, adevărul, optimizarea,
liniştea, geometrizarea, pe de altă parte, controlul,
lipsa de intimitate, insecuritatea, haosul şi sedenta-
rismul.

instituirea paradoxului în reprezentarea sti-
clei tocmai de aici provine: autorul este extrem de
conştient de importanţa echilibrului, astfel încât
părţile destinate construirii oraşelor utopice sau uto-
piilor literare contrastează cu posibilităţile de a
degenera ale acestora, astfel încât lectorul are mereu
parte de această pendulare între lumea eloilor şi cea
a Morlocilor, ca să folosim o analogie din romanul lui
wells, regăsit, de altfel, cu o analiză delectabilă în
volumul lui Ştefan Borbély.

referinţele la proiectele utopice (literare sau
arhitecturale) sunt extrem de bine inventariate,
exhaustive, autorul subordonându- se parcă acelui
spirit matematic renascentist, fiind prezente mai
toate curentele şi cuantificările lor fără ca tonul să
devină pedant sau tributar acelui impuls explicativ
care să depotenţeze în vreun fel
imaginarul lectorului. avem
astfel de- a face cu naraţiunile
utopice ale lui Platon, lucian
din samosata, thomas Morus,
tommaso campanella, h. g.
wells, evgheni Zamiatin,
jules Verne, george orwell
conjugate cu spiritele utopice,
cerebrale, organizatorice şi
contemplative ale arhitecţilor
şi filosofilor preocupaţi de
materializarea acestor proiecte
ale transparenţei, printre care
se disting cele ale utilitaristu-
lui jeremy Bentham cu inven-
ţia sa melioristă, Panopticonul,
ebenezer howard cu propune -
rea „oraşelor- grădină“ de tip
concentric, „tractarienii“ de la
oxford şi concepţiile lor despre
urbanism, ch. fourier şi cele-
brul său „falansterism“, Pascal
Bruckner şi elogiul său făcut
„noii dezordini amoroase“.

raţionalismul geometri-
zant al lui le corbusier este
criticat pentru că reiterează o
natură socializată a proiectului
urbanistic: „din nou, atipicita-
tea este exclusă din ecuaţie, cum îndepărtată este şi
singurătatea sau retractilitatea, noul urbanism al
lui le corbusier fiind eminamente socializat, con-
struit pe reflexe de exteriorizare“. (p.42) lupta din-
tre eloi şi Morloci din romanul lui wells, maşina
timpului este concepută pe baza unui clivaj de care
suferă natura umană şi pe care autorul îl remarcă şi
analizează foarte bine: este vorba despre inadapta-
rea individului uman la „excesul de armonie“, despre
imposibilitatea lui de a trăi într- o lume care, în loc să
fie bazată pe violenţă şi dominaţia celui puternic în
spirit nietzschean, ar fi conexată unei serenităţi
paradoxale care ar duce la lipsa de vlagă a întregii
specii umane. Practic, „consecinţa paradoxală a ori-
cărei utopii este anorexia, trăită ca exces sufocant al
binelui care excomunică răul“. (p.123)

o critică meticuloasă realizează autorul şi la
adresa unor scriitori ruşi, analizând două opere
antinomice: romanul Ce- i de făcut? al lui cernâ-
şevski şi opiniile lui dostoievski din Însemnări din
subterană. la baza celor două viziuni stă celebrul
Palat de cleştar care, în opinia lui cernâşevski con-
stituie o metaforă a idealului socialist, în timp ce
pentru dostoievski, al cărui volum este considerat
un anti- text la adresa acestuia, Palatul simbolizează
imaginea distopiei serializate, standardizate, teri-
fiantă cu atât mai mult cu cât exprimă o „cuminţenie
generală“, care exclude creativitatea şi idealurile
distincte, incumbând un spirit dresat, uniform, un
simbol al furnicarului.

ideea lui corbusier despre arhitectură ca
instanţă colectivă de disciplinare aminteşte de
reflecţiile lui Michel foucault prezente în Istoria
nebuniei în epoca clasică, mai ales pentru că este
adus în discuţie evenimentul demolării Parisului de
la 1860. Motivaţia autentică a demersului (aprobat
de napoleon al iii- lea) a constituit- o fluidizarea tra-
ficului; în cazul unor insurgenţe cu care francezii
erau, de altfel, familiarizaţi, ridicarea de baricade pe
nişte străzi alambicate ar fi fost imposibilă şi ar fi
distrus posibilitatea ca armata să poată intra şi res-
tabili ordinea. observăm cum, de foarte multe ori
intenţiile benevolente (sau inovatoare) nu ascund
altceva decât planuri strategice, cum se întâmpla de
altfel, şi în volumul lui foucault: regele nu era preo-
cupat de soarta săracilor care dormeau pe străzile
Parisului, nu acesta era motivul pentru care dorea
închiderea lor în instituţii, ci pur şi simplu nu dorea
ca imaginea oraşului să aibă de suferit, conjugată
fiind cu imaginea cerşetorilor şi a sărăciei.

dacă opţiunile „coloristice“ ale arhitecţilor par
puţin bizare, obsesia pentru alb a lui le corbusier
sau pentru verde, a lui howard, dând impresia că ele
nu au nicio legătură cu idealurile reprezentate de
cultura sticlei, ar trebui să ne gândim la faptul că, în
tradiţia greacă, de exemplu, frumuseţea nu este doar
symmetria, ci şi chróma, albul şi verdele raportân -

du- se acum şi la tradiţia me -
dievală, conform căreia, pen-
tru frumuseţe, avem nevoie de
proporţie, integritate şi clari-
tas, deci de luminozitate, ale-
gerea culorilor contribuind
astfel la materializarea pla -
nu rilor urbanistice.

într- unul dintre cele mai
cunoscute volume ale sale,
Paul ricoeur menţionează că
„fiecare nouă clădire se înscrie
în spaţiul urban ca o povestire
în mijlocul unei intertextuali-
tăţi“. extrapolând, putem spu -
ne că acelaşi lucru se întâm-
plă şi cu fiecare capitol al
volumului Civilizaţii de sticlă,
astfel încât o discuţie mai
lungă asupra tuturor proiecte-
lor literare şi culturale vizând
obiectul şi valenţele sticlei nu
ar face decât să prejudicieze
recurgerea ulterioară a lecto-
rului la acest arsenal de inter-
textualităţi şi, implicit, sur-
prizele scriiturii.

Punând în discuţie fap-
tul că apetenţa (exagerată)
pentru televiziune instituie o

contrapondere, aceea a unei cenzuri legate de faptul
că subiectului îi sunt impuse condiţiile de comunica-
re şi tema acesteia, limitarea temporală, etc., Pierre
Bourdieu a expus practic mecanismul prin care civi-
lizaţia sticlei, cu întregul inventar cultural în care
s- a materializat a depăşit acel clişeu al idealului dia-
fan şi al spiritualităţii datorate transparenţei şi a
instituit paradoxul: constrângerile, mai aspre sau
mai blânde care, uneori, fac posibilă existenţa unui
„cuckoo’s nest“, mai ales dacă luăm în considerare
recenta tiranie exercitată de mall- uri, vitrinele
omniprezente ale magazinelor, ecranele de tot
felul… r

■ Ştefan BorBély, Civilizaţii de sticlă. utopie,
distopie, urbanism,editura limes, cluj- napoca,
2013, 264 p.

Oana Băluică
Reprezentările sticlei – depăşirea clişeului 
şi instituirea paradoxului

Ştefan Borbély demonstrează cum,
rând pe rând, în cele mai importante

sectoare culturale, de la arhitectură la
literatură, paradigma mimetică a
sticlei a depăşit acest principiu al

clarităţii.

n Cartea lunii

ŞteFAn borbély



scriitoarea germană origi-
nară din românia herta
Müller s- a născut la 17
august 1953 în satul niţ-

chidorf. după absolvirea studiilor de
filologie germană şi română, a lucrat
pentru scurt timp ca traducătoare
într- o fabrică din timişoara, de unde va
fi concediată din cauza refuzului de a
colabora cu securitatea. în 1982 a
debutat cu volumul de povestiri niede-
rungen (ţinuturile joase), masiv cenzu-
rat, a cărui versiune originală avea să
apară în germania în 1984. ameninţa-
rea din partea securităţii a continuat,
obligând- o pe herta Müller să emigreze
în rfg în 1987. a publicat câteva
romane: der mensch ist ein großer
fasan auf der Welt (omul e un mare
fazan pe lume, 1986), reisende auf
einem bein (Călătorie într- un picior,
1989), Încă de pe atunci vulpea era
vânătorul (der fuchs war damals
schon der Jäger, 1992; humanitas fic-
tion, 2009), animalul inimii (herztier,
1994), leagănul respiraţiei (atems-
chaukel, 2009; humanitas fiction,
2010), volume de eseuri, între care
hunger und Seide (foame şi mătase,
1995), der könig verneigt sich und tötet
(regele se înclină şi ucide, 2003), volu-
me de povestiri, precum şi volume de
poezie din colaje. 

este laureată a numeroase pre-
mii importante, printre care Premiul
kleist (1994), Premiul european pentru
literatură aristeion (1995), Premiul
iMPac dublin (1998), Premiul pentru
literatură al fundaţiei konrad ade-
nauer (2005). academia suedeză îi atri-
buie în 2009 Premiul nobel pentru lite-
ratură.

în ceea ce mă priveşte citesc, re -
citesc, mă duc, mă întorc, nedumi -
rindu- mă de la prima lectură. Poeziile
hertei Müller mimează inabilitatea în
compoziţie, mai exact în transpoziţie,
pentru că par… scrise de un copil pen-
tru cei mici. este vorba de fapt de rena-
turalizarea limbajului, de reîntoarce-
rea lui la rostirea originară, incantato-
rie, de un joc (care aparent refuză
cultura) de- a dicţiunea neintenţională.

acest tip de lirism survine, pre-
cum gheizerele, din oglinzile de gheaţă
ale unui suprarealism de prelungire,
practicat în românia de ion caraion,
gellu naum, cezar ivănescu, Petre
stoica, a. e. Baconsky, însă, mi se pare
mie?, cu mai mult succes, de nicolae
tzone şi silviu d. Popescu. totuşi
umorul, sarcasmul, atitudinea- i de
revoltată neuzată fizic şi psihic, aerul
libertar absolut – care plac, văd, foarte
mult juriului care acordă premiul
nobel pentru literatură (herta Müller
l- a primit recent pentru proză mai ales)

– îţi oferă de la un moment dat
impresia unui lirism de- o acurateţe
„clasicizantă”, în pofida „nebuniilor”
transretorice şi a dicteurilor automati-
ce ale subconştientului forţat să semni-
fice, să urce în forma expresivă produsă
de hazardul ludic până la dispariţia
literaturii. 

raportându- i discursul transver-
salizat, simulând… realismul cotidian,
ca depozitar al imaginarului infinit
pentru fantezia unei poete care refuză
cu o obstinaţie neobişnuită modernis-
mul înalt, de superioară calitate esteti-
că/ artistică, la cel al comilitonilor
români invocaţi mai sus, hertei Müller
i s- ar putea reproşa, de către vreun cri-
tic gomos/ savant, acest stil anticano-
nic, antipoetic, „superficial” etc., ca
fiind prea primitiv? ar fi desigur o eroa-

re impardonabilă, căci ce contează
până la urmă este respectarea strict
punctuală a legilor prozodice, a princi-
piilor de ritm şi rimă, a formei organice
indusă corpului metalingvistic fără ca
autoarea să fi recurs la forţă, la vreun
„forceps” extractor.

Poezia hertei Müller, repet, te
dezarmează prin semantismul ei zgo-
motos, extrasenzorial, deşi, în subsi -
diar, e irigat de- o melancolie grea,
metafizică, subminată şi aceasta de- o
criză acutizată a fiinţei, care căzută
dramatic în istorie se resimte tragic,
nemaiavând parcă energia să se recu-
leagă la templu şi să se reintempleze.

Prin urmare poeta iese în stradă,
gândeşte în bucătărie, meditează în
parc, se autocontemplă în fereastra
casei din colţ, se regăseşte în ipotezele
dadaiste, se autoinclude în integralis-
mul obiectual, se reproiectează în
plăcerea eului de- a se lăsa înghiţit,
ionaic, de contingentul cel mai sordid,
de preajma uneori sufocantă dar stimu-
latoare prin nivelul ei de socialitate
paradoxală şi prin atmosfera- i final-
mente mântuitoare de angoasă existen-
ţială tot mai insuportabilă. 
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Ion Popescu Brădiceni
Poezia Hertei Müler

În poezia Hertei Müller
există adecvarea la viaţă, o

solidaritate cu fiinţa
ridicolă, o stângăcie

neverosimilă, o plăcere
estetică superioară

rezultată din gratuitatea ei,
dar şi din efectul comic

care suspendă enunţurile
grave.

dacă n- aţi auzit ce înseamnă
„hamsin”, vă spunem noi:
50 de vânturi fierbinţi care

în fiece an sunt prezente în israel
venind din egipt. de exemplu, eşti în
luna mai, dimineţile şi serile este frig,
la prânz e călduţ până la cald, dar în
unele zile la orele de prânz te topeşti în
mijlocul unei călduri ucigătoare, usca-
tă, însoţită uneori de un vânt ce te arde!
ei bine, ziua respectivă de mai, se
numeşte zi de hamsin şi adaugă orelor
de prânz o căldură sufocantă încât tre-
buie să stai în încăperi cu aer condiţio-
nat. 

anul 2014, până acum în iunie,
nu ne- a oferit prea multe hamsinuri,
iar nici vara nu- i asemănătoare cu cele
pe care le cunoaştem, e mai frig ca de
obicei, iar serile şi nopţile sunt reci,
adică n- ai voie să nu foloseşti o haină
sau o jachetă. desigur, bine ar fi ca vor-
bind de israel să trebuiască să te referi
doar la climă, dar din păcate nu- i chiar
aşa, căci aici prima problemă este lega-
tă de politică. se pune întrebarea: cum
să se poarte israelul cu palestinienii ca
să ajungă la înţelegere şi să se înfiinţe-
ze două state, pentru fiecare popor câte
unul, când în mijlocul tratativelor,
palestinienii s- au unit cu organizaţia
teroristă „hamas” care nu recunoaşte
israelul? statele unite şi multe ţări
europene consideră israelul vinovat de
sistarea discuţiilor cu palestinienii
conduşi de abu Mazen, care „nu- i parte-
ner” în concepţia israelienilor de dreap-
ta. dar tot „oamenii dreptei” fac tot
posibilul să strice orice relaţie cu cei ce
vor înţelegere, venind cu tot felul de
propuneri pentru întărirea colonizări-
lor, situaţie care se opune politicii tutu-
ror statelor. contradic ţiile interne
stânga- dreapta sunt aprige, guvernul
condus de Bibi netanyahu este frămân-
tat de lupte interne, oamenii se suspec-
tează între ei şi se caută înlăturarea
„concurenţilor”. de exemplu, în luna
iunie 2014, pentru alegerea noului pre-
şedinte al ţării au fost 6 concurenţi din
7, dar silvan shalom s- a retras dintre
candidaţi fiind acuzat de viol, pe care,
chipurile, l- ar fi săvârşit în urmă cu
peste zece ani. dar cei 6 candidaţi au
însemnat de fapt 5, căci cu câteva zile
înainte de alegerea noului preşedinte în
parlament, şi- a retras candidatura un
fost ministru, un politician versat al
israelului, Ben eliezer, acuzat de pri-
mire nedreaptă a sute de mii de dolari.
iar, în final, când – datorită votului –
au rămas doi candidaţi pentru baraj,
unul a fost obligat să părăsească arena
fiind acuzat şi el de viol.

în ultima vreme a început o ade-
vărată campanie împotriva primului
ministru şi mai ales a soţiei sale, sara
netanyahu, pentru că n- au plătit unor
salariaţi toate drepturile ce li se cuve-
neau. Menţionăm că fostul prim minis-
tru care a funcţionat înaintea actualu-
lui, a „beneficiat” de 6 dosare penale
pentru diverse nereguli şi a fost con-
damnat la închisoare în unul dintre ele
(6 ani, dar a făcut recurs) şi se pare că
în prezent sunt „oameni de bine” care îl
caută pe actualul şef de guvern spre a- l
scoate din viaţa politică, lui personal
găsindu- i vina că a comandat o mobilă
asemănătoare cu aceea din casa lui par-
ticulară, pentru ca pe banii statului să
şi- o schimbe cu alta nouă, pe cea veche
transferând- o la sediul oficial din ieru-
salim.

cum se vede, în ciuda celor ce se
întâmplă, israelienii îşi văd de treburi-
le lor, de aceea ei părăsesc politica şi
politicienii sperând ca o minune să
aducă linişte deplină în ţara sfântă,
deşi ştiu că acest deziderat e aproape
imposibil de realizat.

dar să ne vedem de treburile
noastre culturale şi artistice ale româ-
nilor sau pentru românii originari din
ţara carpaţilor. întâi, notăm aici că în

luna mai a avut loc o întâlnire a băcă-
uanilor, la care au participat sute de
oameni. adunarea e tradiţională, în fie-
care mai are loc o asemenea reuniune
în care oamenii se revăd, îşi amintesc
de locurile natale şi vorbesc cu multă
nostalgie de oraşul de pe Bistriţa.
desigur, asemenea întâlniri se petrec şi
pentru cei care au locuit la dorohoi,
tecuci sau alte urbii, chiar dacă ritmul
nu e anual. 

în al doilea rând, remarcăm o
noutate cinematografică: pe ecranele
israeliene rulează filmul românesc
„Băiat unic”, o peliculă extrem de bine
primită de critici. Până în prezent, fil-
mele româneşti aduse în special de icr
rulau câteva zile la cinematografele din
tel aviv sau ierusalim, nu au fost nicio-
dată cuprinse în seria filmelor care
rulează obişnuit la câteva cinematogra-
fe din cele câteva sute existente în
israel. excepţie face „Băiatul unic”, un
film dramatic, jucat extraordinar, în
care o mamă dedicată trup şi suflet
singurului copil pe care- l are, luptă prin
toate mijloacele să- l salveze de la
închisoare după ce fiul s- a făcut vinovat
de omorârea unui tânăr într- un
accident de circulaţie. ne- am bucura să
vedem şi alte filme româneşti printre
cele care- şi semnează prezenţa zilnică
la cinematografele din ţară.

de o mare atenţie s- a bucurat
vizita ministrului român pentru relaţii-
le cu străinătatea. între altele, dum-
nealui a participat la o expoziţie de
cărţi în limba română, care a avut mare
succes la ierusalim. 

dar, considerăm noi, în afara
activităţilor curente artistico- literare
(concertele unor grupări internaţionale
de mare succes, la care au participat
câte 50.000 de spectatori), expoziţiile de
pictură, întâlniri cu oameni de cultură
din românia organizate de icr, o
semnificaţie aparte a avut- o în luna
iunie vizita în israel a cunoscutului cri-
tic literar răzvan Voncu, conferenţiar
universitar, şi a soţiei sale simona, tot
doctor în istoria literaturii, lector uni-
versitar, la invitaţia asociaţiei scriito-
rilor israelieni de limba română şi a
editurii familia din israel. fiind vorba
de doi oameni de prestigiu din româ-
nia, care sunt buni prieteni ai israelu-
lui şi au scris despre condeierii din ţara
sfântă, s- au organizat sub auspiciile
icr două întâlniri cu publicul larg, cu
care ocazie s- au făcut lansări de cărţi,
s- a vorbit despre succesul volumelor în
limba română editate în israel de
„familia” şi au fost audiate frumoase
prelegeri, interesante şi documentate,
susţinute de răzvan Voncu şi soţia
acestuia. astfel, la tel aviv a fost lan-
sat volumul autobiografic tovarăşi de
drum al scriitoarei ada shaulov –
enghelberg, la haifa francisca stoleru
a prezentat noul său volum dansatoa-
rea de flamenco, răzvan Voncu a vorbit
participanţilor despre „idei şi curente
literare lansate de scriitorii israelieni
de limba română”, iar simona drăgan a
vorbit despre colaborarea scriitorilor
români cu cei israelieni de limba româ-
nă. organizatorii vizitei soţilor Voncu
în israel au asigurat oaspeţilor câteva
excursii în ţară, la Muzeul holocaustu-
lui „yad Vashem” din ierusalim, la
Zidul Plângerii şi la mormântul lui isus
din ierusalim, la yaffo (portul şi oraşul
vechi), la tel aviv, haifa, acco.

Menţionăm că asociaţia scrii -
torilor din israel şi- a deschis în ultimul
timp un program al ei pe internet care- i
face accesul în toată lumea şi a scos o
revistă a asociaţiei on- line din care au
apărut primele două numere, având
redactor şef pe adrian grauenfels,
membru în biroul de conducere al aso-
ciaţiei, poet şi traducător. 

Şi ca de obicei, declarând că am
scris destul pentru astăzi, nu ne rămâ-
ne decât să punem punct. r
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G. Mosari
Este şi nu-i… vară



gloses aşadar pe marginile acestei cărţi (im
haarknoten wohnt eine dame/ în coc locuieşte o
damă) tradusă convingător de nora iuga, dintr- o ger-
mană ideografică şi favorabilă – dacă l- aş cita pe Paul
klee – translării liniei şi trecerii ei spre volum, spre
tridimensional, translării suprafeţei în spaţiu, sau
interferării planurilor semnificante pe care cuvintele
le ţes ostensiotic, şi nu ezit în a mă recunoaşte sedus şi
de- o asemenea manieră oarecum prevertiană de- a
scrie versuri (a)simetrice, heteroclite, trans- avangar-
diste prin excelenţă la o ultimă/ ultimativă reevaluare
axiologică.

reproduc, ilustrându- mi eseul de faţă, o aseme-
nea mostră deconstructivă, autonegantă, dar păstrân -
du- şi profunditatea filosofică pragmatică în contururi-
le ei infantile. arta copilului e una a schematizării abs-
tracte. la c. Brâncuşi întâlnim chiar cerinţa expresă
ca artistul modern să păstreze inocenţa sensibilităţii
infantile. herta Müller se comportă de aceeaşi manie-
ră kandinskyană promovată în cadrul grupului,
„cavalerului albastru” unde dorinţa apropierii de sim-
plitatea şi expresivitatea desenului infantil era ceva de
la sine înţeles, „pe domnul sterr îl cheamă franz/ stă
de parcă- i rupt din şale/ şi la gură- şi pune yale/ sare de
pe geam în şanţ/ nu- i prea mic şi nici înalt/ face
gaură- n asfalt”.

herta Müller pune şi ea accentul transistoric pe
calitatea poeţilor care, asemenea copiilor, pot sesiza în
mod spontan sunetul interior al lucrurilor vieţii şi pot
elabora noi scheme de constituire a imaginii artistice,
comportându- se cu o naivitate aproape propedeutică:
„Viespe neagră nu- nţepa/ punctu- i mic şi viaţa- i grea/
creier strâns într- un sertar/ cărămidă şi mortar/ să fi a
fi va fi fost/ prafu- i praf în adăpost/ ani stricaţi şi- un
băieţel/ cu un ochi de moş în el/ şi- un pion de şah în
cioc/ ca furnica în cojoc/ hai înţeapă- n conjunctiv/ gâtul
alb şi fă- l oliv”.

oricum un cititor insistent depistează uşor în
subsidiarul textelor (care parodiază fireşte subtil tex-
tualismul), mesaje şi indici ale expresionismului, abs-
tracţionismului, cubismului („esenţa spaţiului pictural
este planeitatea lui” – hans hoffmann), supra -
realismului, optic- artei, pop- artei etc.

aceste isme sunt voluptuos, hazos radicalizate şi
sintetizate în genul compoziţiilor totale ale lui Pollock
şi newman, nonrelaţionate, secţionate, într- un cadru
fonic, relansându- se în context discuţia despre rapor-
tul fonem/ grafem şi despre unitatea dintre semnifi-
cant şi metasemnificant: „ora nouă gogoşari/ un bărbat
în linii mari/ se plimba prin mahala/ veste jindu- se aşa/
şi avea capricii gri/ şi cravate- n farfurii/ şi silabe (s.m.,
i.P.- B.) foarte reci/ rătăcindu- se prin beci/ sub veioza
de la pat/ o mătuşă de pasat/ ies din mâneci albe
mâini/ două pâini.” 

făcând o paralelă între poezie şi glumă, inspirat
de carlos Bousońo, pot aprecia că în poezia hertei
Müller există adecvarea la viaţă, o solidaritate cu fiin-
ţa ridicolă, o stângăcie neverosimilă, o plăcere estetică
superioară rezultată din gratuitatea ei, dar şi din efec-
tul comic care suspendă enunţurile grave. Prin urma-
re poezia poate să existe în limbajul „real” nepoematic,
dar h.M. poate reclama şi reversul: o lirică cu o
(meta)gramatică de natură pur imaginară. în primul
caz, cea care vorbeşte este autoarea pornind de la o
situaţie reală şi adresându- se într- un limbaj real unui
public la fel de real: „când vine anu/ dă din cap şi râde
(s.m.)/ când nu vine niciunu/ parcă- i o mâţă- n cleşte/
jigărită ca o şiră de peşte/ şi spune ce figură/ mai eşti
şi tu doar nu- i nici un secret/ semeni cu o corcitură/
între o muncă forţată/ şi- un clarinet”. în cel de- al doi-
lea caz, cel care vorbeşte este un personaj imaginar,
care se bucură de asentimentul autoarei până la iden-
tificarea cu el. Şi, dacă personajul este imaginar,
imaginare sunt şi limbajul policratic, şi publicul căru-
ia i se adresează personajul, de data aceasta trans -
cendându- i condiţia umilă, provocator autocratică, şi
invitându- l în propriu- i univers de revelaţii, de insur-
genţe fantaste, de consubstanţialităţi între natură şi
cultură, pentru a- l transforma iremediabil şi definitiv.
Personajul imaginar poate fi un câine vorbitor: „Mi- a
spus un câine/- n treacăt las- o baltă”; poate fi un pâlc
de plopi: „ies plopii- n haine negre la plimbare” sau
luna însăşi „luna schimbă- ntruna ascensoare/ şi taie
curţile cu dinţi de gheaţă”; până şi frizerul „tunde toţi
prunii din cer”, abulic şi fantasmagoric; iar mortul
„cade pe gânduri/ din când în când şi se ridică- n/ atâ-
tea rânduri să îşi ia părul din tabacheră apoi se
întoarce suflă- n scrumieră/ că în tutun pistoale roz dau
în floare/ şi spune drum bun şi- i ras în cap fără brici/
de- un general cu furnici.”

Predilecţia pentru fantasticizarea ludicizantă
este soră geamănă cu ironia, cu identificarea comicului
din buimacul cotidian. apelând la teoria bergsoniană a
râsului, mă apropii de finalul părţii întâi a eseului cri-
tic de faţă. ca şi henri Bergson, herta Müller va lua
în seamă inadecvarea sau camuflajul pe care fluxul
trăirii le suferă, neeliminând pedeapsa de rigoare şi
îndreptarea pedagogică. detaşat spiritul („qui se
manifeste tout de suite par une manière virginale”)
dezlegat de grija conservării de sine se va privi în
maniera unei opere de artă contrazicătoare. sub aceas-
tă detaşare, intruziunea comportamentului mecanic în
fluxul viului, insinuarea anchilozei, nasc comicul, ce
va fi amendat prin râsul rabelaisian reconvertit la oni-

rismul lui dali „în exilarea noastră socială – citez din
prefaţa lui Ştefan afloroaei la teoria râsului – diformi-
tatea, deşi disimulată, încă mai poate ajunge un diver-
tisment, grimasele făpturii încă oferă ochiului o satis-
facţie, automatismele aproapelui încă dispun, pliurile
înţepenite ale viului pot încă să distragă. induc un gen
de absenţă a timpului grav, un răgaz al uitării vastu-
lui mecanism căruia îi suntem predaţi”. 

dar în poezia năstruşnică a hertei Müller, per-
sistă graţia, care, prezentă fiind, dă timpului şi gândi-
rii omului o imaterialitate transfizică, o fluenţă aproa-
pe eterică. astfel elanul vital năbădăios iconoclast con-
tracarează o anumită înţepenire sau mecanică a cor-
pului şi a spiritului atins de frigiditatea prostiei ori de
confortul înşelător al mediocrităţii: „du mécanique
plaqué sur du vivant”. această mecanică funcţionând
în cuprinsul şi spatele viului o afli şi în poezia impre-
vizibilă şi totuşi manieristă a hertei Müller: sub tot ce
înseamnă omogenitate şi convenţie, duplicitate, repeti-
ţie şi disimulare, uniformitate şi artificiu, identitate
vidă şi fixaţie în petrecerea noastră lumească: „cu
degetele pe sârmă electricianul/ peste câmpul de tutun
spânzurat/ poliţia a sosit/ cu un camion/ din haina
mortului au zburat/ trei sau patru/ raţe sălbatice de
sezon/ le auzeam râzând spune tu/ a fost accident sau
nu”; „şi în plus două gutui/ mi- au tăiat părul verzui/ şi
le- am ras în lung şi- n lat/ catifeaua de pe pat/ şi prin
şiră mi- am vârât/ creanga lor până la gât”.

sau – ca să- i dau totuşi – fiindcă aşa se cuvine,
ultimul cuvânt, autoarei înseşi, poezia spre- a nu se
demonetiza, numai aşa trebuie să i se înfăţişeze citito-
rului: ca aparenţă contrazisă de esenţă, ca fotografiere
netrucată a derizoriului, ca înflorire secretă a figurii
de stil în găoacea imoralităţii, ca singurătate a mierlei
borţoase de cântec, ca râs cathartic şi mântuitor
ş.a.m.d. oare?

Mă număr aşadar printre cei care am scris des-
pre herta Müller şi anume despre poezia- i transsupra-
realistă/ transludică. asupra prozei încă n- am avut
timp să reflectez. dar, cum în 2011, am primit un
roman spre lecturare, prin intermediul unei scriitoare
din cluj- napoca, Persida rugu, pe care o comentasem
în „raportul iona. oglinzi în Biblioteca Paradisului”,
m- am trezit brusc interesat şi de el. întâmplarea mă
intrigase, întrucât un alt „nobel” – intrase în „casa
cărţii” mele tot cu roman (mai exact cu două). e vorba
de orhan Pamuk şi de producţiile sale: „Mă numesc
roşu”, „fortăreaţa albă”, din 2009 (anul apariţiei în
românia).

Mărturisesc că am ezitat în a le rezerva din
puţinu- mi timp liber; mereu ocupat la universitate,
mereu redactând tratate de specialitate, cursuri, semi-
narii, programe analitice, fişe de discipline, mereu asi-
gurând rubrici cotidiene la ziar (gorjeanul) sau lunare
la reviste (confesiuni, conta, Polemika (Veche), caie-
tele columna, serile la Brădiceni, Miracol de
Brădiceni), le- am tot amânat. între timp am recitit
„robinson crusoe”, „Zece negri mititei” şi „crima din
orient express”, „orbitor” şi alte capodopere despre
care iarăşi nu m- am grăbit a mă ocupa, presat de
urgentarea dilogiei proprii „reinventarea capodope-
rei”, ce urmează a fi lansată în serbia şi în Basarabia.

romanul hertei Müller „leagănul respiraţiei”
debutează convingător, sub semnul ridicolului, catego-
rie opusă sublimului, sub semnul grotescului, catego-
rie estetică complementară cu tragicul. citez: „jambie-
rele de piele cu şireturi, pantalonii bufanţi, pardesiul
cu guleraş de catifea – nimic din toate astea nu se
potrivea cu mine… lumea, ce- i drept, nu- i un bal cos-
tumat, dar nimeni nu pare caraghios când e silit să
plece la ruşi în toiul iernii” şi anume în lagărul de
exterminare sovietic, pe care alexander soljeniţîn l- a
descris în „arhipelagul gulag”, într- o teribilă repre-
zentare literară documentară a metodelor de pedepsi-
re genocidice.

uite, până la acest roman al hertei Müller, nu
ştiam prea multe despre deportarea minorităţii ger-
mane din românia, livrată de gheorghe
gheorghiu- dej şi acoliţii săi „internaţionalişti” apara-
tului de represiune sovietic – dramă istorică ţinută
ascunsă de nicolae ceauşescu şi secunzii săi slugar-
nici şi primitivi, demagogi şi criminali, şi multă vreme
ignorată.

Până şi relaţia de comunicare inter- umană se
circumscrie aceleiaşi naivităţi vizibilojalnice. citez:
„umbrela sta între mine (leo auberg – alias oskar
Pastior) şi el (un bărbat mai în vârstă din hala de fes-
tivităţi a saşilor – transformată momentan în puşcă-
rie) ca un baston de promenadă. l- am întrebat: – o
luaţi cu dumneavoastră? – Păi acolo ninge mai mult ca
la noi, a zis el.”

comicul caraghios pare de nestăvilit în scriitura
acid- corozivă a prozatoarei româno- germane, deţină-
toare, repet, din 2009, a Premiului nobel pentru lite-
ratură. citez un alt dialog şocant anticipator, dacă
l- am compara cu ororile ce- i vor succeda infernal (dan-
tesc): „– îmi pare ca şi cum am fi în excursia aia la schi
în carpaţi, la cabana Bâlea, când avalanşa a înghiţit o
jumătate de clasă de liceeni. – nouă nu ni se poate
întâmpla aşa ceva, a spus ea (adică trudi Pelikan „cu
mantoul ei cloş cu manşete de blană până sus la
coate”), nici măcar nu ne- am luat schiurile cu noi.” r
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geopolitica vecinătăţii
trăim înconjuraţi de fantasme. fantasmele

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

fondată de romancierul eugen uricaru,
punctul critic are o circulaţie naţională şi interna-
ţională, având printre semnatari mari personali-
tăţi româneşti, ca prof. andrei Marga, ioan es.
Pop, iacob florea, radu Baltasiu, Mihai Milca, un
consiliu ştiinţific alcătuit din personalitaţi naţio-
nale şi internaţionale (Bernard castelli, institu-
tul de cercetare pentru dezvoltare, ird, din
Paris, septimiu chelcea, universitatea din Bucu-
reşti, raffaela gherardi, universitatea din Bolog-
na, Marco lucchesi, universitatea federală din
rio de janeiro, andrei Marga, universitatea
Babeş-      Bolyai din cluj-      napoca, giacomo Marra-
mo, universitatea roma iii, Vasile Puşcaş,
universitatea Babes-      Bolyai din cluj-      napoca,
gheorgh lencan stoica, universitatea din Bucu-
reşti. colaboratorii de calitate, precum şi consi-
liul Ştiinţific al publicaţiei noastre trimestriale,
sunt o garanţie calitativă asupra conţinutului cât
şi a obiectivitaţii analizelor şi studiilor publicate.

sumar:

editorial 
● sindromul încercuirii, dr. mihai milca
geoPolitica Vecinătăţii
● uniunea europeană şi evoluţia statelor din
Balcanii de Vest, prof. univ. dr. Ştefan glăvan
● nici transilvania, nici Basarabia!, 
prof. univ. emerit dr. aurel preda
● situaţia de risc major a „noii ucraine” în
contextul geopolitic internaţional, doctor în
sociologie politică liviu mădălin neacşu
● „invazia” rusiei şi implicaţiile asupra zonei
Mării negre şi Balcani, vasile leca
confluenţe
● implicaţiile generate de situaţiile de dublă
cetăţenie în cazul româniei, 
prof. univ. dr. Ion m. anghel 
fondul Şi forMa
● tranziţie şi modernizare în administraţia
publică din uniunea europeană, 
dr. Ionuţ-bogdan berceanu
lecturi
● o valoroasă lucrare enciclopedică: „localităţile
republicii Moldova”, dr. Ioan popa
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nimic care să nu fi fost finisat mai întâi, chiar
şi în lucrurile mărunte ale vieţii. spre a- l citi, spre o
pildă, în original pe autorul său preferat jens Peter
jakobsen, învaţă daneza. apoi îşi însuşeşte rusa şi
face o îndelungă călătorie însoţit de lou andreas- sa-
lomé în rusia, pe care o îndrăgeşte nespus, decla-
rând că ar fi fost bucuros să se fi născut în perime-
trul acesei limbi. la un moment dat vrea să studieze
medicina spre a interveni concret în lume. toate
acestea dovedesc o aplecare tandră şi atentă în
lumea „reală“, o trăire empatică
cu cei suferinzi, cu tot ce este con-
siderat a fi „neînsemnat“ şi pentru
care avea o deosebită aplecare şi
un ochi deosebit de atent şi vigi-
lent. ca şi alţi artişti şi filosofi ai
vremii, era de convingerea că
printr- o sporire a aplecării spre
celălalt, printr- o reciprocă sporire
a atenţiei, lumea îşi poate dobândi
valenţele ei primordiale.

în acelaşi timp, în mod para-
doxal, se sustrăgea preventiv ori-
cărei despărţiri, întrerupând
brusc legături pe care şi le dorise
intens. se afla într- o continuă
metamorfoză, scăpând oricărei
încercări de circumscriere a perso-
nalităţii sale. un joc continuu
între eul empiric şi încercarea
de- a intra în rezonanţă cu nepă-
trunsul, prefigurat fragil, însă
limpede în conştiinţa poetului.
anumite teme ori modele apar cu
regularitate în întreaga sa operă.
între acestea, cum se poate uşor
deduce, neatârnarea individului,
constituie un laitmotiv reluat,
care irizează întreaga sa creaţie,
fie că e vorba de proză, încercări
dramatice ori eseistice, poetice.
dreptul absolut al fiecăruia la autodecizie. 

este de la sine înţeles că propriul model este
circumscris prevenitor ca măsură în propriile jude-
căţi asupra condiţiei omului de artă în primul rând
(pictorul ivnanow, van gogh, Maurice de guérin,
ibsen, rodin). în prelungirea lui kierkegaard, Mae-
terlinck şi a îndrăgitului său jens Peter jakobsen,
interesul său se orientează cu precădere asupra
domeniului sufletesc, uman.

Privilegiul absolut al lui rilke este adânca lui
capacitate empatică, posibilitatea de transpunere în
esenţa altuia. această transpunere însă poate fi
fatală, amortizând intervenţia, acţiunea responsabi-
lă. ea devine astfel evadare din viaţă, eliberându- l
pe artist de povara şi pericolele existenţei. „existen-
ţă de poet ca păcat” („dichterexistenz als Sünde”).
lucru de care treptat poetul devine conştient, în ace-
laşi timp cu constatarea că boala incurabilă a lumii
este timpul. Vederea intuitivă con- creşte cu opera de
artă, rilke încercând prin ea a devansa suferinţa.
trecătorul se metamorfozează în idee imanentă. în
această fază, poetul renunţă la realitate şi preia
posibilitatea de- a exista în lumea imaginii, a ideii.

totul preia la el o turnură ascendentă: a nu te
mai crampona, ci a da drumul, a nu prelua, ci a te
dărui astfel ca eul să se găsească pe sine. este para-
doxul misticii: a regăsi sinele, în momentul în care ţi
se pare că te pierzi. în toate lucrurile zace posibilita-
tea latentă, de „intermediar“ în demersul de descope-
rire a sinelui. atitudinea aşteptării corespunde de pe
acum dăruirii totale. în petrecerea lumească se află
şi posibilitatea de- a exista în trecător şi astfel de- a
deveni conştient, prin petrecere, prin moarte, de
viaţă. trăirea armoniei în petrecerea lumii („alles
vergängliche ist nur gleichnis“, al lui goethe...). a
nu ocoli, a nu încerca să fugi de moarte, ci a o „culti-
va”, devine astfel marele ţel al vieţii lui rilke; căci
numai astfel poate ea fi depăşită. în şi prin moarte,
întreaga existenţă, cu trecătorul şi cu acuta înstrăi-
nare, este devansată (atitudine profund mistică).

Vederea, contemplarea de care vorbeam şi care
la rilke are loc mai cu seamă înspre înserare, des-
parte omul de trecător, prin faptul că tocmai în tre-
cător vede eternul, îl leagă de tot şi de toate, adună
laolaltă deosebirile, înfiripând totalitatea existenţei,
depăşirea temporalului. Vederea- contemplare

devine mijlocul de- a stăpâni lucrurile fără a le
„apuca“, fără să le determine să devină victime.
acest lucru însă duce la izolare, la violare şi abstrac-
ţiune, însă nu la împlinirea vieţii... se naşte un gol,
bântuit de trecut, de tare ereditare, de lume. astfel
lupta abolită de peste zi se desfăşoară în timpul nop-
ţii. 

noaptea, întunericul apropie lucrurile. distan-
ţele dintre om şi lume sunt şi ele abolite prin egali-

zare. Poetul devine conştient că noaptea nu tămădu-
ieşte fisura pe care ziua o produce omului, ci repetă
atacul zilei doar. tema străveche a polarităţii lumii
se iveşte cu o pregnanţă dureroasă: omul se găseşte
în tensiunea dintre trecător şi veşnic, dintre neliniş-
te şi pace, dintre înstrăinare şi unitate. subliniem
toate aceste faze traversate de rilke, spre a denota
faptul că poetul şi omul – aflaţi în simbioză deplină
– nu cantonează, ci urcă treaptă cu treaptă – prin
sinteza: operă de artă – forând necontenit nepătrun-
sul. 

în rotirea sa continuă întru divin, divinitate,
cercurile existenţiale devin din ce în ce mai strânse
în concentricitatea lor. omul contemplator este cu
totul singur în lupta cu moartea. experienţa ruseas-
că atât de copleşitoare pentru poet îl duce la consta-
tarea: divinitatea este aproapele, vecinul, de care îl
desparte doar zidul iconic al celor ce se roagă. Posi-
bilitatea divină a omului scufundat în contemplarea
lucrurilor este intervalul, care cuprinde într- o unita-
te atât viaţa cât şi moartea. om al lizierelor, umblă-
tor între vămi, rilke ajunge să- şi vadă condiţia de
„intervieţar“. doar intervalul, distanţa contemplato-
rului, poate crea linişte, unitate şi armonie.

nicicum mulţumit cu constatări abstracte,
neresemnându- se, rilke păşeşte pe o cale nemaiîn-
drăznită până la el: el găseşte divinitatea, sensul, nu
în veşnicie, ci în temporalitate. dezicându- se de
teamă, el se mistuie în realitate, eul se mistuie în
trecător. omul fiind conştiinţă, iar faptul de- a fi con-
ştient însemnând „dincolo”, doar unitatea iubirii cu
divinitatea aduce mântuire. Pierderea acestei
unităţi ne- a prăbuşit în polaritatea existenţei. reve-
laţia lui rilke în al său Ceaslov de exemplu este fap-
tul că realitatea nu se poate „mistui“ în posibilitate,
ci că ea este definitivă, univocă şi unică. teama tre-
buie să devină o forţă. temerii trebuie să i se ia grija.
grija este elementul ce revelează lumea posibilului,
decizia, chinul alegerii juste... lupta pentru fiinţa-
rea pură, pentru existenţă este evadare din tensiu-
nea dintre posibilitate şi realitate, evadarea – din
opuneri – în unitate.

Poetul înţelege în final faptul că tensiunea din-
tre iubirea concretă finită şi infinitul cererii de iubiri
se poate potoli doar dacă omul îşi înţelege iubirea
concretă drept natură a sa, fără de vreo obligaţie,
dacă îşi relaţionează iubirea înspre infinitul realu-

lui, înspre divinitate. teama şi tânjirea după împli-
nirea în finitudine devin elementele situaţiei limită,
preschimbându- se în mit (mit ca expresie a conştiin-
ţei limită a omului): doar prin mistuirea în creaţia
poetică vrea rilke în apogeul său a- şi prefigura exis-
tenţa.

elegiile duineze şi Sonetele către orfeu, după
îndelunga tăcere a traducerilor, în care teama şi ten-
siunea au sporit imens, îl slobozesc, constituind ulti-
ma treaptă, cântul de lebădă al creaţiei sale. consta-
tare după constatare a unei măreţii aflate la îndemâ-
nă – toate se revelează pe solul facticităţii. interva-
lul orientativ, între om şi divinitate îl constituie de
data aceasta îngerul. trecătorul şi consecinţa lui,
fără- de- iubirea dintre oameni, se profilează cu o
limpezime dureroasă şi totuşi găsindu- şi prin decan-
tarea formei, o anume seninătate princiară. 

revenirea la rănile copilăriei aduce constata-
rea imposibilităţii întoarcerii la natură a omului:
egoismul şi vicisitudinile interrelaţiilor umane au

constituit spaima nepotolită
nicicând, a copilăriei. împiedica -
rea de- a ajunge la sine însuşi a
omului constituie tragicul său.
îngerul este un mit, însă mitul –
împotrivindu- se păcatului –
viază din el. el devine forma în
care conştiinţa omului afuriseş-
te omul: el nu poate atinge nici-
când realitatea îngerului, căci
preocuparea sa vis- à- vis de cea-
laltă lume este îndreptată toc-
mai împotriva acestei alte lumi. 

există aşadar doar o cale,
de sus în jos, şi nu de jos în sus.
doar divinitatea poate mântui.
Pe potrivă, forţa creatoare a
omului, a artistului, constituie
replica de întâmpinare a
mântuirii, faptul de- a veni ca
sine în această întâmpinare,
care trebuie să fie reciprocă.
rilke începe să vadă ceea ce
bănuia dintotdeauna, lăsân -
du- se răzleţit multă vreme: el
vede, zăreşte în lucruri, în mani-
festările lumii, pură fiinţare;
astfel el împrumută lucrurilor
limbajul său şi le „înalţă“ în
sfera superioară a lăuntricităţii.
artistul devine purtătorul de

cuvânt al existenţei, se contopeşte cu ea, rămânând
totuşi el însuşi (motivul dintotdeauna al neatârnă-
rii). în clipa creaţiei, poetul devine sine pur.

sunt însă clipe, momente rare, momente de
interval, chiar şi pentru poet: ele nu înlătură sufe-
rinţa infiltrată biografic. acest chin al condiţiei
umane şi posibilitatea fiinţării se leagă însă într- o
strânsă unitate. din această unitate transpare mitul
lui orfeu, al celui care şi- a metamorfozat fiinţarea în
deplină existenţă. el poate preschimba totul în rosti-
re, recreând întreaga lume: „cântul e fiinţare”; o
expresie a speranţei din focarul disperării pare a fi
mitul lui orfeu. 

dacă polul negativ al elegiilor instituie mitul
îngerului, polul pozitiv al sonetelor îl scoate la ivea-
lă pe cel al lui orfeu. însă în acest ultim caz, rilke
nu devine creativ în prefigurarea condiţiei umane
deznădăjduite prin înger, ci preia firea lui orfeu. el
alege aşadar mitul, încercând prin el a- şi atinge
ţelul, a se mistui în fiinţare, o uniune mistică cu fiin-
ţarea. Mitul devine astfel un semn al libertăţii omu-
lui: omul nu este silit a recunoaşte divinitatea în rea-
litate. omul trebuie să renunţe la afirmarea de sine,
scufundându- se deplin în natură şi nemărginire, tre-
buie să devină cu totul funcţie şi relaţionare. fiinţa-
rea de excepţie trebuie abolită, pentru că duşmanul
omului este acest eu, această fiinţare de excepţie.
abia atunci firea devine fiinţare, iar fiinţarea la rân-
dul ei, cânt. este un apel la smerenie necondiţionată,
la venerare. este o ordonare a eului în pură fiinţare.

recunoaşterea venerant- smerită a realităţii
din apogeul creaţiei rilkeene reprezintă însă în ace-
laşi timp şi sfârşitul misticii, al consecinţelor şi limi-
telor ei. fiindcă, atâta vreme cât trăim, trăim în
„realitate”. realitatea prezentului este pentru om
existenţă şi încordare, tensionare. astfel, doar dacă
îi înţelegem creaţia ca expresie a sinelui măcinat de
zbatere, dacă noi înşine o preluăm existenţial, dacă
„ne predăm” lui – în sensul renunţării la orice preju-
decată ideatică, la orice catalogare ori ierarhizări
interpretative – putem lăsa minunata- i poezie să se
oglindească în apele fraterne al sinelui nostru. con-
siderat de mulţi ca fiind poetul morţii, rilke iveşte
fin transparenţele celeilalte feţe ale acestei morţi:
viaţa. r

Andrei Zanca
Rilke



afirmaţiile lui hobsbawn despre secolul
scurt (1914- 1991) par a fi contrazise, la
fel ca ale lui fukuyama despre sfârşi-
tul istoriei şi instaurarea pe vecie a

modelului global al democraţiei liberaliste. afirma-
rea puternică în alegerile din italia a unei mişcări
populare neorganizate în partid politic, dar coagula-
te în jurul unui personaj carismatic, Beppe grillo,
par a ne întoarce în plin secol xx, după primul răz-
boi mondial, punând în paranteză afirmaţiile lui
hobsbawn.

afirmarea electorală de mai sus pune nu mai
puţin problema personalităţilor în istorie, a rolului
lor în făurirea istoriei, în special în timpul crizelor.
de fapt, actul ultim al celui de- al doilea război
mondial s- a jucat la Berlin în 1989 – iar nu în 1945!
– prin victoria nu a aliaţilor, dar prin revoluţiile
naţionale din estul europei, repede deturnate în
revoluţii ale unui liberalism fără reguli.

extinderea sistemului liberal fără reguli în
europa, a dus în primul deceniu al noului secol xxi
la criza economică şi socială a statului social din
occident şi a întregii europe. a întregii europe, prin
destructurarea statului social în occident, în urma
prăbuşirii urss şi – în consecinţă – a partidelor
comuniste occidentale, acestea încetând din 1989 să
mai fie o ameninţare pentru democraţia liberală şi
să mai fie percepute ca atare de către guvernanţii
din europa occidentală.

criza financiară tipică a economiei liberiste, a
derivatelor şi a jocurilor de capital, explodate în 2008
după războaiele în irak şi afganistan, a arătat că sis-
temul nu este perfect şi nici veşnic, la fel cum şi după
primul război mondial, sistemul occidental, al demo-
craţiei reprezentative, partinice, a arătat serioase
fisuri. secolul xx, netemeinic definit secolul scurt,
pare a se arăta astăzi lung, reprezentându- se la uşa
istoriei cu alte personaje carismatice, repropunând
rolul personalităţilor în istorie, la fel ca după primul
război mondial, chiar dacă programele sunt diferite,
societatea fiind structural deosebită şi imunizată la
dictaturile nefaste ale secolului xx.

acolo unde istoria a făcut o pauză, în 1945, se
prezintă azi cu alte soluţii. cei care au făcut din isto-
ria ocidentului o religie – vezi hegel despre raţiunea
istoriei şi kant despre guvernul mondial – încercând
să o impună restului planetei, confundând istoria
lumii cu istoria unei fracţiuni a occidentului – aşa
cum scria şi economistul şi filosoful indian amartya
sen (Premiu nobel 1998) în „democraţia altora. Pen-
tru ce libertatea nu este o invenţie a occidentului” –
sunt dezminţiţi azi de criza economică, socială şi de
reprezentativitatea democratică pe care au dezlăn -
ţuit- o. criteriul de reprezentativitate al parlamente-
lor occidentului şi modelul liberalist al finanţei se
pare că nu mai sunt împărtăşite în state precum
grecia, spania –cu mişcarea „indignados” –, Portu-
galia, italia, contrazicând „way of life” a occidentu-
lui, de după 1990. desigur, pentru a continua necon-
diţionat „religia” occidentului şi adulaţia ei, trebuie
continuat conformismul de masă, adică lipsa oricărei
opoziţii de sistem, sau căutări noi, despre care scriau
încă în 1960 herbert Marcuse sau reprezentanţi ai
Şcolii de la frankfurt, ca adorno, horkheimer –
mult mai temeinici – decât fukuyama şi hobsbawn.

în 2003, cu ocazia decernării premiului „Principe de
asturias” socioloaga fatima Mernissi, laureată a
premiului, afirma că lumea, occidentul şi orientul,
au în faţă două modele, două perspective, aceea a
cow- boy- ului sau aceea a lui sindbad. 

este epoca pe care o trăim azi în occident, o
confirmare a lui lyotard despre sfârşitul modernită-
ţii, al marilor „metarecits”, şi a instaurării
hegemoniei ideilor „slabe”? într- un fel a instaurării
unei „lumi lichide”, despre care scria sociologul Zyg-
munt Baumann? revenind la mişcările „indignados”,
„occupy wall- street” şi la afirmarea „Mişcării 5
stele” în italia, aceasta din urmă refuză orice colabo-
rare cu partidele politice, fiindcă în cazul în care ar
colabora s- ar încadra în sistem şi ar pieri, protestul
său antisistem dispărând; de altă parte, în afara con-
testaţiei gălăgioase antisistem, propunerile sale
sunt până acum destul de vagi. dacă mişcările anti-
sistem vor rămâne simple mişcări de protest, contes-
tatare, fără propuneri reale, aplicabile la condiţiile
societăţii, viitorul în acest caz, afirmă filosoful ema-
nuele severino, va fi pacificarea societăţii prin tehni-
că, pax technica, prin subordonarea şi reducerea
capitalismului, a politicii şi a forţelor care prevalea-
ză pe planetă, la tehnică, în care va fi depăşit orice
conflict economic şi politic; dar, avertizează severi-
no, raţiunea, bază a cunoştinţei adevărului, va fi eli-
minată şi europa, unitate de raţiune şi potenţă, se
va reduce la pură potenţă, şi aceasta va fi forma cea
mai coerentă, înaltă şi riguroasă a alienării existen-
ţiale, a nihilismului, pentru secolul xxi. dacă
omenirea vrea să- şi construiască un viitor în care să
se recunoască în mileniul trei, nu- l va putea dobândi
în lipsa unei alternative umaniste, susţine filosoful
italian emanuele severino.

un alt eveniment important la care am asistat
în cursul anului 2013 a fost demisia Papei Benedict
al xVi- lea, demisie cauzată şi de scandalul „Vati-
leaks” – scurgere de informaţii rezervate – demisie
confirmată parcă printr- un trăsnet real care a lovit
cupola bazilicii sfântul Petru în chiar ziua plecării
Papei din Vatican, şi apoi alegerea unui nou Papă,
argentinian de origine italiană, jorge Bergoglio, care
şi- a luat numele de francisc. dacă alegerile din ita-
lia au fost comentate de către ministrul de externe
german în martie 2013, în mod nedrept şi neelegant,
ca „victorie a doi bufoni”, Berlusconi şi actorul comic
Beppe grillo, indignând pe preşedintele italian
napolitano, pe atunci în vizită la Berlin, alegerea
papei Bergoglio a scos la iveală o a treia personalita-
te manevratoare a mulţimilor, aducând pe primul
plan de astă dată o variantă ideologică a evangheliei,
„teologia eliberării”, la apogeu în anii 1980 în ame-
rica latină, condamnată de către Papa ioan Paul al
ii- lea şi eliminată prin căderea comunismului în
europa, care acum îşi află o voce cu autoritate în
cadrul bisericii catolice. o mişcare cu o abordare
preeminent socială şi ideologică a evangheliei, care
adopta o terminologie marxistă şi se concentra asu-
pra dimensiunii sociale şi politice, pierzând din vede-
re transcendenţa, chemată teologia de la liberacion,
după numele cărţii şi programului călugărului domi-
nican gustav guttierez, apărută în anul 1971, sau a
programelor lui leonard Boff – isus hristos elibera-
tor –, a lui hugo assmann – opresiune- eliberare –,

sau „evanghelia de la solentinam” a lui ernesto
cardenal, prelat şi ministru în guvernul comunist
nicaraguaian sandinist, etc., numărând printre sus-
ţinători mulţi membri ai episcopatului latino
american, cum au demonstrat- o la vremea respecti-
vă conferinţele de la Medelin şi Puebla. o perspecti-
vă considerată cu îngrijorare în Vatican în anii 1980,
deoarece considerată ca o suprastructură a unui pro-
iect marxist şi revoluţionar, care a pierdut din vede-
re supranaturalul şi cezura necesară dintre păcat şi
virtute, folosind o analiză marxistă a societăţii şi a
istoriei, deşi actualul Papă se pare că nu a făcut
parte din curentul radical al mişcării, ci dintr- un
curent mai moderat, chemat „teologia del popolo
argentino”, al cărei iniţiator a fost lucio gera. 

o perspectivă din care se pare, în ciuda senti-
mentelor frumoase de mizericordie, etc., speranţa
într- o lume mai bună de dincolo lipseşte, sau e foar-
te diluată în sociologie. Marele filosof Ştefan lupaş-
cu, folosind un termen mai general, vedea în istoria
secolelor xix şi xx o boală de tip sociologic, cea mai
cumplită dintre toate fiind, după el, „ideologia”.

Prin alegerea Papei Bergoglio, unii comenta-
tori de stânga văd cu satisfacţie sfârşitul papatului,
dovadă şi cartea „Papa francesco, la fine del papa-
to”, a lui davide rossi, apărută în aceste zile. astfel,
se pare că ideologia, prin teologia de la liberacion,
după căderea comunismului înfrânt prin aportul
major al Papei polonez ioan Paul al ii- lea, se întoar-
ce iar în europa, tocmai prin Vatican... fiindcă o
cădere a papatului ar fi o cădere a romei şi a euro-
pei occidentale, prin puternicul simbol geopolitic pe
care roma l- a reprezentat în toate timpurile. se pro-
filează oare la orizont cea de „a treia romă”? 

frecventele apeluri ale Papei la o biserică săra-
că, pauperizată, şi la pauperism în general, însoţite
de gesturi de suprafaţă, dar supramediatizate, ca
mici schimbări în vestimentaţie şi lucruri neesenţia-
le, faţă de predecesorii săi, dar mai ales de abţinere
de la judecata unor vicii sau păcate, de care el nu se
delimitează, dau impresia de ansamblu a unei opera-
ţiuni bine şi din timp pregătite – care a dus şi la
demisia lui Benedict al xVi- lea – de promovare a
unor interese şi slogane (la fel ca acele ce vin de la
Bruxelles, ca uniuni homosexuale etc.) şi a pătrunde-
rii în Vatican a influenţei unor „lobby” străine de tra-
diţia bisericii. rămâne o ultimă întrebare neexplica-
tă: de ce alegerea numelui de francisc, ştiut că toţi
sfinţii au fost săraci, iar trăsătura distinctivă a lui
francisc de assisi nu a fost numai sărăcia, ci şi
marea dragoste pentru creaţiune şi dimensiunea ei
ecologică, atât de acută în lumea actuală, care din
discursurile Papei francisc lipseşte cu desăvâr -
şire? r
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Emil Raţiu
Liberalismul fără reguli

Extinderea sistemului liberal fără
reguli în Europa, a dus în primul

deceniu al noului secol XXI la criza
economică şi socială a statului social

din Occident şi a întregii Europe.



■ 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

www.contemporanul.ro

Evidenţa informatizată a tirajelor şi 
produselor este realizată în 
sistemul internaţional GS1, 
administrat în România de 

GS1 România.
www.gs1.ro

Apare lunar 5 lei

Contemporanul vă recomandă

Valorile României – valori europene
Acest proiect este realizat cu sprijinul
Ministerului Afacerilor Externe – Departamentul
Politici pentru Relaţia cu Românii de
Pretutindeni. www.dprp.gov.ro
Conţinutul acestei reviste nu reprezintă poziţia
oficială a Departamentului Politici pentru
Relaţia cu Românii de Pretutindeni.

Vă invităm să vă abonaţi la revista 
Contemporanul

ABONAMENT ROMâNIA: 60 LEI/AN
ABONAMENT STRăINăTATE: 70 EURO/AN
Taxele de expediere sunt incluse 
în această sumă. 
Asociaţia CONTEMPORANUL
Adresa: OP 22, CP 113, Sector 1, Bucureşti                        
Cod fiscal: 26718854 

Cont Lei: RO61RNCB0072115479360001
Cont Euro: RO34RNCB0072115479360002
BCR Filiala Sector 1 Bucureşti

Contemporanul nr. 8, 9, 10, 11/2013 
au fost finanţate de AFCN
Adresa redacţiei: 
Asociaţia CONTEMPORANUL
C. P. 113, O. P. 22, Sect. 1, Bucureşti, cod 014780 
tel./fax: 4021 212 56 92; 4021 310 66 18
E-                   mail: office@contemporanul.ro;

contemporanul@yahoo.com
Abonamentele se pot face la sediul redacţiei, prin 
Compania Naţională „Poşta Română” S.A., Acta Legis
SRL, Zirkon Media, S.C. Orion Press Impex 2000 SRL,
S.C. Manpres Distribution SRL.
Revista este distribuită de Editura Regală SRL 
(tel.: 021 317 90 81) şi poate fi cumpărată din 
magazinele InMedio, Relay.
www.contemporanul.ro
www.ideeaeuropeana.ro
www.librariapentrutoti.ro
www.bibliotecaeuropeana.ro
www.europressgroup.ro

■ 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)


