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Semnalăm apariţia
unei noi reviste de
cinema, FILM, publi-

caţie trimestrială editată de Uniunea
Cineaştilor, binevenită într- un peisaj edi-
torial în care se simţea lipsa unei reviste
profesioniste de profil. Numărul 3/ 2014
începe cu un editorial semnat de
redactorul- şef Dana Duma, care eviden-
ţiază binefacerile digitalului în strategia
de salvare a cinematografului ca artă şi
spectacol. Cităm din text: „Dar nu putem
concepe relaţia dintre cinema şi digital ca
pe o damnare sau o pierdere a identităţii.
Aşa cum bine observă David Bordwell în
noua sa carte „Pandora`s Digital Box.
Films, Files and the Future of Movies”,
schimbarea a adus multe lucruri bune:
adio filmelor zgâriate şi spălăcite şi role-
lor încurcate în timpul proiecţiei, victoria
spectacolelor în care se vede şi se aude
mai bine. Şi, desigur, încasări sporite de
numărul mai mare al cópiilor şi al ecra-
nelor.

Oricum, vârsta digitală nu a spulbe-
rat puterea ecranică, atracţia pânzei lumi-
noase şi receptivitatea noastră dilatată în
faţa imaginilor proiectate pe ea. Oricât de
atractive, ecranele sofisticatelor dispoziti-
ve ale noului mileniu, de la laptop la Ipho-
ne, de la telefonul mobil la tabletă, ele nu
pot uzurpa magia marelui şi albului ecran
în faţa căruia se adună mai mulţi privitori.
Cu toată seducţia interactivităţii şi a acce-
sării de fişiere video în reţea, nimic nu

poate înlocui vizionarea filmelor cum au
fost ele gândite.

Numărul cuprinde dosarul tematic
„Românii văzuţi de alţii: între portret şi
stereotip”, dedicat acelor filme străine
care reprezintă românii. De la imaginea
ironico- stereotipică, minată de prejude-
căţi de tot felul, până la privirea empati-
că, aceste pelicule propun o bogată gale-
rie portretistică revăzută în paginile
grupajului. Un alt mini- dosar, „Indepen-
denţii”, propune o privire asupra acelor

filme realizate fără suport finaciar din
partea CNC. În ciuda statutului indus-
trial incert, unele dintre acestea ne rezer-
vă plăceri estetice. O piesă valoroasă a
numărului este şi textul „Confruntarea
cu trecutul: identitate şi istorie”, în care
criticul canadian Christina Stojanova
analizează noua tendinţă mnemonică a
cineaştilor din Europa de Est, de a
aborda dintr- o nouă perspectivă trecutul
comunist.

În numărul de august al revistei
„FILM” mai pot fi citite interviuri cu
actriţa Ioana Flora, regizorul Alexa Visa-
rion şi criticul Klaus Eder, Secretar gene-
ral al FIPRESCI, un profil al actorului
Vlad Ivanov precum şi articole despre
recente festivaluri: TIFF, Festivalul
Internaţional al Filmului de Animaţie de
la Annecy, Festivalul de la Ankara, Festi-
valul de la Instanbul, Zilele filmului geor-
gian.

Alte rubrici de interes, „Cronica fil-
mului”, „Sala de cinema”, „Interferenţe”,
„Redescoperiri”, „Cinefilia”, „Selecţie de
carte şi DVD” completează cele 80 de
pagini ale publicaţiei.

În număr semnează, alături de
nume consacrate, precum Călin Căliman,
Dana Duma, Christina Stojanova, Angelo
Mitchievici, B.T.Rîpeanu, C.T. Popescu,
Titus Vîjeu, Cristian Tudor Popescu,
Marilena Ilieşiu, Mihai Fulger, tineri
critici precum Anca Ioniţă, Ioan- Pavel
Azap, Sabina Balan, Cătălin Olaru.

o nouă revistă de cinema



prezentul acelor zile, luni, ani a devenit  
cu adevărat o stafie: o apariţie, ceva

oarecum cunoscut, care ezită sau nu
vrea să ne confere „în sfârşit” acele

daruri şi, de ce nu, prerogative ale oricărei stări
cunoscute de libertate, de democraţie. Aşa cum au
crezut, întra- devăr, nu puţini, atunci, după ‘89, luni,
ani în şir, că ni se cuveneau de drept acele preroga-
tive ale oricărei libertăţi şi democraţii. Erau vizate,
mai ales, cele din Vestul Europei, cele idilizate de
dinainte de război. Nici nu e de mirare că mulţi vâr-
stnici şi mai ales tinerii îmbătaţi de orgoliul revolu-
ţiei, al curajului arătat, al realului martiriu îndurat
în zilele sfârşitului de Decembrie, au crezut cu ade-
vărat că drepturile cetăţeanului într- o democraţie
sunt, de fapt, „logic”, consecinţe imediate, „fireşti”
ale unei cu adevărat noi stări de fapt, politice şi
instituţionale; deoarece, cei mai mulţi erau născuţi,
formaţi şi crescuţi într- o societate unde toate veneau
„de sus” şi aproape orice era posibil dacă centrul
voia: libertatea, dreptul de a călători, accesul la func-
ţii, câştigul bănesc erau cu adevărat mai ales prero-
gative ale sistemului. Deci, pe scurt, mulţi ar fi vrut
un fel de îmbinare între mecanica arbitrară, foarte
adesea abuzivă, a hipercentralismului comunist şi
formele de libertate burgheză vest- europeană! Nici
măcar un basm, ci un hibrid fantezist în logica şi rea-
litatea totdeauna surprinzătoare, aleatorie şi convul-
sivă, a unei uriaşe surpări sociale, politice şi institu-
ţionale. Surpare ce cade peste subiecţi, cetăţeni care
au trăit decenii lungi, complexe, într- o altă „logică”,
într-o altă „realitate”, formându- şi – ca să
supravieţuiască, ba chiar şi ca să- şi formeze o altă
normalitate, fără de care omul comun nu poate rezis-
ta în timp şi nici să-şi crească copiii – o imagine cât
de cât acceptabilă despre sine.

Aşa cum am trăit decenii lungi o normalitate
întoarsă pe dos, tot aşa, după revoluţie – vedem azi,
a fost o revoluţie, care înseamnă o schimbare radica-
lă a instituţiilor, a spiritului societăţii, a conducerii
statului şi a conceptului de valoare! – am intrat cu
toate pânzele sus într- o realitate atât de tulbure, de
contestată, de contradictorie, încât devenea de- a
dreptul ficţională! O stafie, din cel mai bun, mai cla-
sic, mai prestigios model literar!

Oare… aşa apare reala realitate, cea care până
la urmă îşi impune stilul şi legile… printr- o formă
înşelătoare, agresivă şi, în acelaşi timp, nesigură de
propria ei substanţă?… Şi, mai ales: când se termină
sau se va termina ficţiunea, şi când ne vom trezi cu
adevărat, observând cu o anume necesară acuitate şi
calm proporţiile şi valorile care ne vor ajuta să con-
struim cu adevărat? Să ne cucerim drepturile, nu
înainte de a le forma cadrul social, politic şi mental

necesar; aceasta trebuie să ne fie lecţia fundamenta-
lă despre democraţiile mari şi vechi occidentale: ele
au fost cucerite, după secole şi decenii de luptă, eşe-
curi şi victorii aprige, creându- se totodată un cadru
minim pentru exercitarea lor. În primul rând, poate,
dar şi în ultimul rând, acea încredere reală, efectivă,
de nedispreţuit, a statului, a celor care au puterea
executivă, faţă de cetăţean, şi încrederea acestuia,
nedemagogică, activă în cei pe care i- a ales şi care
conduc. Încrederea în legile promulgate, aşa cum
sunt ele, şi nu aşteptarea puerilă, tiranică, autorita-
ră uneori, a unor privilegii, prerogative cu care ne- au
obişnuit tiraniile comuniste, secolele de fanariotism.

Vorbind de înţelegerea şi practicarea unei reale
democraţii, va trebui să ne întoarcem încă o dată la
acea temă „blestemată” a identităţii. A nesiguranţei,
una din cele două feţe ale ei, pe care le- am desemnat
mai sus, a căutării, uneori frenetice, deznădăjduite,
a ceea ce suntem, mai degrabă decât de unde venim
şi încotro mergem! Or, nesiguranţa, unui individ, a
unei comunităţi, când i s- au surpat sub picioare
acele lespezi ale realităţii pe care le credea stabile,
adevărate, devine agresivitate! Şi această agresivita-
te cu multiple feţe, care a dominat vreun deceniu şi
mai bine viaţa noastră comunitară după revoluţie, a
fost o faţă a acestei irealităţi dominante, plimbătoa-
re prin meleaguri, născândele instituţii ale acestei
Stafii! 

La aceasta, printre altele, se adaugă un fel de
pasivitate a adulţilor şi a vârstnicilor, care a venit
nu numai din şocul schimbării, dar probabil – cum
insinuează unii „tineri”! – dintr- un sentiment de
vinovăţie, mai tulbure, mai marcat, mai ascuns,
chiar mărturisit. Mai probabil, cred eu, dintr- o defi-
cienţă de adaptare; noi care am trăit aproape întrea-
ga existenţă după alte norme şi valori a trebuit să ne
adaptăm totuşi la ele, dacă voiam să supravieţuim,
să ne ocrotim, hrănim familiile şi să ne formăm
urmaşii. Ba, mai mult, dacă în varii domenii de
activitate socială, voiam – şi trebuia! – să creăm,
cu atât mai mult urma să recurgem, printr- o
complicată echilibristică socială – uneori şi psiholo-
gică – la un tip sui generis de adaptare, numit
uneori şi cameleonism, esopism, prostituţie, colabo-
raţionism, de unii răutăcioşi (şi nu totdeauna critica
literară a ştiut să demarce cu onestitate şi rigoare
realele de falsele, mimatele prostituţii!), chiar dacă,
în cele din urmă, creaţia noastră, dacă era una veri-
tabilă, trebuia să ducă necesarmente la o dezadapta-
re sau, mai bine zis, la o mostră, la un model al deza-
daptării. În ce mă priveşte, în ‘73, într- o poziţie cel
puţin incomodă social, am publicat un roman, Înge-
rul de gips, care propune tocmai un astfel de model
al dezadaptării, folosind un tip de metaforă erotică,

deoarece era evident că n- o puteam spune pe faţă! De
altfel, nici nu voiam în acest roman compact (pe care
până azi critica se fereşte să- l comenteze, în sensuri-
le reale, profunde, ale romanului, uimită poate de
noutatea temei şi neavând curajul – vezi dl
Manolescu! – să iasă din cadrele tradiţionale ale
unui canon al prozei naturaliste româneşti), da, nici
nu voiam, chiar dacă am fi trăit atunci, după Tezele
din Iulie, ‘71, într- o reală libertate de expresie, să
recurg la o formă politică de deconstrucţie a eroului
meu, Minda. 

Simbolul cărţii voia şi vrea să fie unul mai
general, cu adevărat simbolistic – din nou un lucru
pe care teoreticienii noştri ai romanului, chiar ai filo-
sofiei, grăbiţi, adeseori superficiali, preocupaţi
îndeosebi de ei înşişi şi de circulaţia ultimei idei sau
teorii vest- europene, n- au ştiut, dar mai ales n- au
vrut să- l remarce – nu numai o deconstrucţie a erou-
lui am încercat să transpun în ficţiune (proces, feno-
men, care apoi, la câţiva ani, a devenit la modă în
Franţa şi America filosofilor), dar ideea nouă,
aproape explicită a cărţii – un roman trebuie să- şi
păstreze ambiguitatea! – era şi este de o radicală
adaptare prin dezadaptare. În speţă, o problemă a
ontologiei. Eroul meu nu urmărea, cum au decodifi-
cat unii critici (g. horodincă), să arate că nu era
posibilă sub dictatură o reală carieră creatoare sau,
cum, cei mai mulţi, atraşi poate de plasticitatea
metaforei, au interpretat ciudata decădere a lui
Minda ca pe un efect, oarecum cunoscut şi înainte în
literatură, al atracţiei vulgarului! Unul dintre foarte
puţinii intelectuali de vârf care s- au aliat protestului
lui goma, Negoiţescu, a refuzat să comenteze public
cartea, deşi pentru susţinutele, uneori spectaculoa-
sele sale proteste politice, a încercat în vreo două
rânduri să se sinucidă; Îngerul de gips ar fi fost un
bun motiv, un argument de a- şi susţine ideile, chiar
şi pe cele politice. Dar, ca şi N. Manolescu, criticii
noştri, chiar şi foarte culţi, la curent cu ultimele teo-
rii ale naratologiei etc., educaţi fiind, cum se ştie, de
poezie – există o teorie fermecătoare, romantică,
care afirmă acest lucru! – sunt mai curajoşi, deci
mai pricepuţi în a interpreta poezia noastră decât
proza sau romanul. Ei pot să- i înţeleagă pe Ion
Barbu sau Nichita Stănescu, pe Dimov sau Maziles-
cu, rămân însă timoraţi în faţa unei alte proze decât
cea, în esenţă cronicărească, naturalistă, idilizantă,
care a funcţionat şi s- a impus între războaie. h.P.
Bengescu a suferit crâncen – ea şi noi, lectorii ei
întârziaţi! – de această ezitare a criticii, deşi avea
sprijinul lui Lovinescu, iar Camil Petrescu a fost
acceptat înainte de război, cu jumătate de gură,
având avantajul că aducea note din autenticismul
lui André gide; or, aici, în Muntenia literelor mai
ales, orice influenţă franceză e primită cu pălăria
ridicată! 

Dl Manolescu, care îmi face praf în trei rânduri
nu mai puţin de patru volume de memorialistică, pe
care bănuiesc că le- a citit – dacă le- a citit! – în
pripă, mă va acuza din nou că îmi fac o bună imagi-
ne despre mine!, vorbind aici de receptarea critică
insuficientă a unui roman al meu, aflat spre surpri-
za mea şi în manualele şcolare. O asemenea acuză
ieftină – şi falsă! – e puţin necinstită, deoarece se
lipeşte prea uşor, prea bine, de unele din legendele
care circulă despre persoana mea: că aş fi megalo-
man, printre altele. Or, eu nu obişnuiesc să răspund
nici realelor şi nici falselor colportaje, legende, lucid
fiind că e inutil şi că, poate, adevărata legendă înce-
pe cu cele false! Dar, când anumite lucruri – esen-
ţiale din punctul meu de vedere cel puţin – nu se
spun, atunci sunt oarecum obligat să adaug eu unele
date; nu numai pentru cariera mea şi a miilor de ore
petrecute cu romanul, nici ca o răfuială, ci ca un aju-
tor, dacă vreţi, o sugestie dată criticii noastre, uneori
atât de peremptorii şi ultimative, cu unele excepţii,
se înţelege. r
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Nicolae Breban
Prezentul ca o stafie

Nesiguranţa, unui individ, a unei
comunităţi, când i s- au surpat sub

picioare acele lespezi ale realităţii pe
care le credea stabile, adevărate,

devine agresivitate! Şi această
agresivitate cu multiple feţe, care a
dominat vreun deceniu şi mai bine

viaţa noastră comunitară după
revoluţie, a fost o faţă a acestei

irealităţi dominante, plimbătoare prin
meleaguri, născândele instituţii ale

acestei Stafii!

n Editorial



Am ştiut că fusese ultimul meu curs în
Pitar Moş în momentul în care,
coborând la catedră, l- am văzut aşezat
de cealaltă parte a mesei, învârtind

nişte hârtii. Nu se schimbase aproape deloc din ziua
în care, din fotoliul biroului Decanului, de la celălalt
capăt al culoarului, mă avertizase să nu protestez a
doua zi, când urma să aibă loc repartiţia studenţilor,
şi când altcineva – fiica şefei de cadre din Ministerul
Învăţământului – avea să fie oprită la o catedră.
Cum tatăl meu era preot, deşi intrasem prima la
facultate şi absolvisem ca şefă de promoţie cu zece,
nu puteam urma o carieră universitară. Pe acea
colegă am reîntâlnit- o două decenii mai târziu, la
Biblioteca Britanică, unde îşi aduna materiale pen-
tru doctorat… Numele meu fusese deja inclus în Dic-
ţionarul Scriitorilor Români (Zaciu, Papahagi, Sasu).
Am revenit după Revoluţie, am ajuns încă o dată în
vârf în domeniul studiilor şi teoriei literare, dacă
asta înseamnă să publici la edituri, inclusiv străine,
de carte academică, dar se vede că Universitatea
Bucureşti nu- mi poartă noroc. D.C. a revenit cu
duhul acelei lumi pe dos pentru a scrie istoria anilor
de după Revoluţie, în care a fost ţinut departe, o isto-
rie care va pretinde cititorului multe „local
knowledge” (loco Scala- Patria), dacă acesta va dori
să ştie despre cine se face vorbire.

Se poate totuşi să nu mai fie vorba de nenoroc,
ci de ceva mai adânc şi mai general, sugerat de
opţiunea conducerii Universităţii pentru foşti pucişti
care au epurat generaţia lui g. Călinescu. De la ei
trebuie să- şi fi însuşit obiceiul de a- l da afară pe cel
mai bun. Diferenţa este că atunci se ştia că e vorba
de ostracizări politice, în vreme ce acum o intelectua-
litate deprofesionalizată chiar nu mai e capabilă de
evaluări corecte. De exemplu, acest site al „trustu-
lui” observatorcultural.ro/Conexiuni-Apostrof-Dile -
ma-veche-Ex- Ponto, care îmi reproşează în limbaj de
Stâna de Vale (poate fi şi de Deal): „Numele vine,
fireşte, de la rizom, noţiune metaforizată de către
Deleuze şi guattari pentru o nouă polaritate între
reprezentările cu valoare cognitivă ale Vestului şi
non- Vestului. Nu altcineva decât soţia scriitorului –
am numit- o pe Ana Maria Tupan – notează în dis-
cursul postmodern că celui dintâi‚ i- ar fi caracteristi-
că imaginea arborelui […]. Estului i- ar fi caracteris-
tice reţeaua, vegetaţia rizomatică, proliferând arbo-
rescent”. Bravo! Iată o mostră de gândire atât de
„rizomatică”, încât i se pierd iţele. Nu ştim de unde
până unde rizomul deleuzian are legătură cu
reprezentări geo- culturale, dar cum reuşeste oare
Ana- Maria Tupan să opună arborele (care caracteri-
zează de fapt gândirea modernă, nu vestică, în Mille
plateaux a lui Deleuze- guattari) unei vegetaţii „pro-
liferind arborescent”? 

Cu această ocazie am constatat că literaţi repu-
taţi nu au auzit de dihotomia Orient labirintic/ Occi-
dent geometrizat, despre care eu citisem din studen-
ţie în the Stubborn Structure a lui Frye, un
antropolog al anilor ’50- ’60, cu mult înainte de a o

reîntâlni în Mille plateaux de Deleuze şi guattari.
Preopinenţii nu au citit din acest clasic al postmo-
dernităţii nici măcar Introducerea (aprox. p. 19:
„modelul rhizomatic oriental” versus „arborele occi-
dental”, genealogic şi ierarhic). 

Este remarcabilă fidelitatea revenirii români-
lor în punctul de origine, de care uneori nici măcar
nu se depărtează, precum consătenii mei care pleacă
să culeagă ghebe după ploaie conform tipicului din
Paleolitic. În romanele lui Thomas hardy, această
structură circulară, această revenire a protagonişti-
lor la scena primară a naraţiunii e un simptom al
incapacităţii de redresare morală. Energia necesară
pentru a porni iar şi iar de la zero într- o societate
brutală e însă mai curând un test de valoare. Să por-
nesc din nou la drum… De unde? Poate din acest
entresol al vorbirilor europene, deasupra subsolului
în care agenţi obscuri cotrobăie după mizerii de
împroşcat academicienii şi sperând să nu mă acope-
re larma festinului semidoct de la etajul menţinut de
diverse grupări de putere „în activitate”…

Într- un entresol de la Versaille au început în
secolul al optsprezecelea revizuirile radicale pe care
le asociem criticismului iluminist. Alejo Carpentier
vede în arhitectura acestui palat şi a Escorialului
emblema Vechiului Regim, hegemonic, autarhic al
Europei feudale. Mezaninul, aşadar, e o metaforă
potrivită pentru rolul jucat de filosofii iluminişti,
acela de mediatori între protipendadă şi comunarzi
în perioada anterioară Revoluţiei, conform unei lec-
turi revizioniste publicate de F.L. van holtoon în
the european Journal xV, nr. 1/Iunie 2014 (Direc-
tor: Vincenzo Merolle): the networking of the enli-
ghtenment. Acest prototip al Internetului avea
atunci ca suport corespondenţa, abundenţa de scri-
sori adresate de philosophes mai- marilor vremii, dar
care acroşau un circuit ce includea cluburi, saloane,
cafenele, locuri de socializare, unde se discuta despre
religie, justiţie, umanitate. Prin adresanţii miilor de
scrisori ale sale, Voltaire reprezenta „un oponent for-
midabil”. 

Un alt campion al culturii epistolare, Melchior
grimm, venit în Parisul mijlocului de secol de la
Universitatea din Regen-
sburg, a notat şi transmis
informaţii despre evenimente-
le şi efervescenţa ideilor din
capitala iluminismului curţi-
lor princiare din germania şi
Suedia, arhiducelui Toscaniei
şi Împărătesei Ecaterina a
Rusiei. Am adăuga în acelaşi
context corespondenţa lui
Leibniz cu Clarke, subvenţio-
nată şi intermediată de Caro-
line, Prinţesă de wales, a
cărei educaţie ştiinţifică îi
îngăduia acesteia să intre în
controverse cu Clarke. Acest
schimb epistolar, având ca
subiect o controversă între
Leibniz şi Newton, a intrat în
istorie. 

Principii nu vedeau
nimic subversiv la adresa sta-
tutului lor, scrie autorul eseu-
lui. Mai primejdios era însuşi
entuziasmul lor pentru aceas-
tă gândire nouă, căci dovedea
faptul că abandonaseră vechi-
le dogme ale statului şi biseri-
cii, chiar dacă le susţineau
public în continuare. În saloa-
nele prezidate în general de amfitrioane, precum
Mme geoffrin, Mme Necker, Mme guérin, Marquise
du Deffand, Ducesa de Luxembourg, dar şi de natu-
ralistul ateist holbach sau de celebrul economist
Quesnay, lua naştere un nou regim de cunoaştere
beneficiind de democraţia participativă, deopotrivă a
nobililor şi simplilor cetăţeni, care se îngrijeau să
ocolească un singur subiect pentru a menţine atmos-
fera amiabilă: politica. Momentul politizării, legat,
desigur, de izbucnirea Revoluţiei, a însemnat sfârşi-
tul saloanelor.

Medalioane inserate în paginile revistei pun în
lumină ideile principale din acest ultim număr al
unei reviste dedicate celor specializaţi în studii euro-

pene. În spiritul tolerant al saloanelor, semnatarii
lansează invitaţii la meditaţie asupra concepţiilor
despre iluminism resimţite ca fiind învechite. Nu ar
trebui revizuit oare însuşi numele dat unui secol
care, mai ales în jurul Revoluţiei Franceze, a acumu-
lat mult întuneric, la adăpostul căruia au avut loc
masacre, epurări, exilări? A reprezentat deismul un
progres faţă de obscurantismul medieval, sau o ame-
ninţare, concretizată în satanicele forţe politice
ateiste de mai târziu şi în sărăcirea psihicului uman,
după cum observa de atunci jacobi, de componenta
senzorial- afectivă prin reducţie la o raţionalitate
abstractă, îngheţată? Omul redus la raţiune e… ani-
mal, conchide gulliver în ţara Cailor Albi. 

Iluminismul a fost, într- adevăr, urmat de „săl-
băticia Revoluţiei Franceze, iar, un secol mai târziu,
de autodistrugerea Europei istorice în cel mai sânge-
ros război din istoria omenirii” (Desmond Fennell).
Cu toate acestea, secolul al optsprezecelea a fost
martorul naşterii tuturor instituţiilor societăţii civi-
le, ale instalării regimului constituţional şi ale emer-
genţei spaţiului libertăţii noastre comune: sfera dis-
cursului public. Ce a făcut posibil acest miracol?
Poate tocmai această conlucrare între puterea politi-
că şi apolitica elită intelectuală. Plecând de la zero în
lupta contra absolutismului puterii feudale şi descu-
rajat, poate, de ineficienţa încercării lui Erasmus de
a- l „umaniza” pe Filip cel Frumos, éttiene de la Boé-
tie scria aceste rânduri, neîntrecute în teribilismul
lor de lamentaţia unui Cioran ajuns în secolul bles-
temat „pe culmile disperării”: „Doctorii au, fără îndo-
ială, dreptate, atunci când ne avertizează să nu atin-
gem rănile incurabile; iar eu presupun că mă hazar-
dez predicând unui popor care şi- a pierdut orice
urmă de sensibilitate şi care nu mai e conştient de
infirmitatea sa, suferind pur şi simplu de o boală
mortală. Să încercăm, de aceea, să pricepem în mod
logic, dacă putem, cum se întâmplă că obstinata
dorinţă de supunere a devenit atât de adânc înrădă-
cinată, încât dragostea de libertate să nu mai pară
naturală”.

Prin comparaţie, succesul filosofilor iluminşti,
răsfăţaţi în saloanele nobiliare şi burgheze, pare
acum dependent în bună măsură de educaţia amfi-

trionilor până la punctul în
care, deşi simţeau poate că
acele libertăţi nu le priau, nici
saloane plicticoase în lipsa
oamenilor de spirit nu le mai
doreau. Criza de valori a
lumii contemporane, despre
care am urmărit o emisiune a
Vaticanului anul trecut la
Roma, e poate şi un efect al
intruziunii banditismului în
politica la vârf a unor state
din inima civilizaţiei. „Trebu-
ie să aspirăm la o situaţie
controlată global, dacă e ca
omenirea să supravieţuiască”
insistă F.L. van holthoon.
Dacă e să supravieţuiască şi
cum au cunoscut- o filosofii,
eliminarea armelor nu e
suficientă. Într- un remake al
planetei maimuţelor, protago-
niştii nu mai ajung în final în
faţa Statuii Libertăţii, acel
dar al Franţei luminilor pen-
tru coloniile recent eliberate
ale Ameriicii, ci sub asediul
unor poliţişti supradotaţi teh-
nologic, care, în loc să proteje-
ze, atacă oamenii. Sigur că nu

ideile filosofilor, inclusiv cele care au călăuzit Revo-
luţia din Paris, au generat statele poliţieneşti totali-
tariste ale ultimului secol, ci coruperea lor. De edu-
caţia elitelor politice care „controlează global” şi de
dispoziţia lor de socializare cu autenticele elite ale
spriritului depinde în mare măsură şansa umanită-
ţii noastre goetheene de a primi la cumpăna dintre
viaţă şi moarte „mai multă lumină”. r
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A reprezentat deismul un progres faţă
de obscurantismul medieval, sau o

ameninţare, concretizată în satanicele
forţe politice ateiste de mai târziu şi în
sărăcirea psihicului uman, după cum

observa de atunci Jacobi, de
componenta senzorial- afectivă prin
reducţie la o raţionalitate abstractă,
îngheţată? Omul redus la raţiune e…

animal, conchide Gulliver în 
Ţara Cailor Albi.

Maria-                Ana tupan
The European Journal:
revizuiri iluministe

n (Con)texte

vincenzo merolle



Se făcuse întuneric şi linişte în sala Cole-
giului Academic, dirijorul îşi ridicase
apoi coborâse scurt bagheta, orchestra
ataca primele măsuri tonitruante ale

concertului pentru pian şi orchestră în si bemol
minor de Tchaikovsky, şi atunci am surprins din
spatele meu un susur uşor ce devenea un şuierat tot
mai marcat, urmând şi uneori anticipând linia melo-
dică a acelui patetic allegro non troppo e molto maes-
toso cu care se deschide concertul. M- am întors să
văd de unde venea acel bizar acompaniament vocal,
cine putea să fie cântăreţul din întuneric, ce nu- şi
putea stăpâni vocea şi îşi cânta sieşi, fără sfială ori
teamă de a- i irita pe auditorii din jur, atât partitura
orchestrală cât şi cea pianistică a concertului. După
câteva ezitări, am desluşit la două rânduri înapoia
mea, originea indiscretei acompaniatoare. Căci nu
era un cântăreţ, ci o cântăreaţă, în care am
recunoscut- o de îndată pe doamna Veturia goga. 

În jurul meu unii începeau să se impacienteze,
mai ales atunci când şuieratul, probabil sub imperiul
unei emoţii nestăvilite, creştea în intensitate. Astfel
în timpul unui solo scurt de flaut din partea a doua,
andantino semplice, al concertului, melodia de o
sublimă delicateţe fiind preluată de pian, vocea
bătrânei doamnei se auzi în liniştea ce plutea ca o
aură în jurul ei cu o intensitate ce trăda patima. O
patimă muzicală, dar şi una a unui suflet pătimaş.
Unii ţistuiau de zor jur împrejur, pentru a o face să
tacă, dar doamna goga nu lua seama la aceşti
indignaţi din umbră, ci- şi manifesta în continuare,
nestingherită, delectarea ei sonoră. Era evident că
femeia participa nu numai ca ascultătoare la perfor-
manţa artistică, ci ca o cântăreaţă. Ea nu contempla
pasiv, ci participa activ la desfăşurarea ritului muzi-
cal.

Unii începeau să dea glas exasperării lor, dar
murmurele şi mormăiturile excedate erau mai supă-
rătoare decât melodia care le suscitase. Deodată,
lângă mine, un bătrân rosti cu o voce de bas sonoră:
„Bătrână nebună!”. M- am aplecat spre el şi i- am şop-
tit: „E doamna goga, văduva poetului”. Îmi întovără-
şeam vorbele cu un gest care cerea îngăduinţă
pentru cântăreaţă. Într- adevăr, omul mă privi lung,
în tăcere, nu- mi răspunse dar se potoli şi, chiar fără
să- mi fi surprins şoapta, cei din preajmă şi- au domo-
lit revolta şi pe încetul murmurele lor au încetat, de
parcă nici n- ar mai fi auzit cântăreaţa intempestivă,
ce- şi continua imperturbabilă fredonarea. Mărturi-
sesc că şi eu aş fi fost mai puţin îngăduitor dacă cea
în cauză n- ar fi fost Veturia goga. Dar continuând să
o aud cântând la spatele meu, mă pomeneam zâm-
bind amuzat de comportamentul acesta, nonşalant
faţă de ceilalţi şi pasionat totodată pentru muzică, al
bătrânei doamne. Ceea ce mă îndupleca şi mă făcea
chiar să o felicit în gând era spiritul acela de
libertate, de frondă, pe care- l manifesta cântarea ei
nepăsătoare de ce spun alţii, delectarea ei de una
singură. Nu altfel cântă în zori privighetoarea,

lansându- şi trilurile fără
să- i pese că va tulbura som-
nul cuiva, îmi spuneam,
amintindu- mi că Veturia
fusese supranumită în tine-
reţele ei cântătoare drept
„Privighetoarea Ardealului”.
Şi- apoi, ne trebuia, în acele
timpuri (dar poate ne trebu-
ie în toate timpurile) o oare-
care sfidare a convenţiilor,
dacă aceasta se face spre
cinstirea fie şi naivă a unei
valori mai înalte. Eram pe
atunci atât de chinuitor
gâtuiţi de labele păroase ale
celor ce ne sufocau, interzi -
cându- ne orice libertate,
încât până şi micul act de
incivilitate nonconformistă
al unei bătrâne melomane
îmi cucerea nu numai îngă-
duinţa, ci aprobarea surâză-
toare.

Vocea „privighetoarei”
se pierdea acoperită de cas-
cada tunătoare a octavelor
pianului şi în vâlvătaia
sonoră a finalului părţii a

treia, allegro con fuoco, al concertului. Dar ştiam că
ea continua să cânte doar de ea auzită, pe întuneric.
Ori de câte ori urma să mai ascult acest concert, cum
a fost odată, la Lugano, cu mirabila Martha Arge-
rich, izbind cu foc claviatura, părul ei alb de vrăjitoa-
re despletit, revărsat peste obraji ( căci nu- mi fusese
dat să o ascult pe vremea când avea acelaşi păr
revărsat dar negru) aveam să- mi amintesc vocea
impertinentă de altădată a acelei femei independen-
te. Libertatea artistului trebuie proclamată chiar şi
prin asemenea mărunte acte de frondă. 

În pauză m- am apropiat de bătrâna doamnă
care nu se ridicase din fotoliul ei, şi vorbea cu o tână-
ră de lângă ea. Era nepoata ei, cum aveam să aflu
atunci când, înclinându- mă în faţa ei şi prezen -
tându- mă, mi- a făcut cunoştinţă cu însoţitoa rea ei.
Numele meu i- a amintit de Tata, pe care- l cunoscuse
cu ani în urmă. M- a poftit apoi cu un mic gest ele-
gant să iau loc alături de ea şi, ca o amfitrioană desă -
vârşită, deşi nu era acasă la ea, dar părea că oriunde
s- ar afla, casa îi aparţinea, a început să- mi ceară
părerea cu privire la concert, la pianistul halmos
care cântase în seara aceea, la stagiunea Operei şi la
altele din domeniul artelor şi al literelor, după ce îi
spusesem ceva despre preocupările mele. Nu- şi
exprima propriile opinii, nu vorbea despre sine, ci
părea atentă exclusiv la vorbele interlocutorului ei.
În mod evident, prefera să primească, nu să dea,
cumpăra dar nu vindea. Nu puteam şti dacă, în pri-
vinţa opiniilor mele pe care le exprimam, îmi dădea
dreptate ori nu, dar luarea aminte cu care mă fixa cu
ochii ei, ce- şi pierduseră strălucirea – dacă peste tot
o vor fi avut vreodată – dar nu şi acuitatea, era aceea
a unei persoane ce juca perfect rolul femeii care acor-
dă bărbatului din faţa ei o atenţie chiar excesivă,
doar pentru a- l cuceri. Eu însumi o scrutam, în timp
ce- i vorbeam, cu atenţia entomologului în faţa unei
coleoptere rare. Ceea ce- mi sărise din prima clipă în
ochi şi continua să mă fascineze erau tenişii cu care
era încălţată. Are probabil bătături, ori poate un
bont de picior, îmi spuneam, şi preferă o încălţămin-
te cât mai uşoară, mai comodă. Uzura acelor tenişi
ca şi a rochiei cernite, ce- i dădea un aer de călugări-
ţă de la un schit mizer din creierul munţilor, mă
făcea să gândesc că nu doar comoditatea în încălţări
şi îmbrăcăminte era căutată de femeia aceasta. Nici o
bijuterie, nimic preţios, simplitate absolută. Şi chiar
o sărăcie afişată cu ostentaţie, ba chiar cu mândrie.
Picioarele întinse, cu tenişii aceia trudiţi la capăt,
îmi aminteau, printr- o asociaţie deloc flatantă pen-
tru bătrâna doamnă, labele din faţă, subţiri, în vârf
cu o cange, a Călugăriţei, Mantis religiosa, insectă
carnivoră de la tropice şi din regiunile mediteranie-
ne. Doamna Veturia nu era costumată în călugăriţă,
ci în văduvă a neamului. Apucasem să- i spun că
auzisem despre frumuseţea mausoleului lui goga la
care lucra ea de ani de zile în parcul castelului de la
Ciucea, dar că nu avusesem încă prilejul să- l văd, iar
dânsa m- a invitat seniorial să fac un „pelerinaj” la

Ciucea, când s- a sunat de sfârşitul antractului şi s- a
înfiinţat posesorul locului pe care mă aşezasem.
M- am ridicat şi mi- am luat rămas bun. Aveam să o
mai întâlnesc din când în când în sala Colegiului, la
concerte, întotdeauna înconjurată de zumzetele iri-
tate ale indignaţilor din pricina şuieratului ei
intempestiv. Dar Călugăriţa n- are de ce să ţină
seamă de bâzâitul muştelor. Acestea ar avea mai
degrabă motive să se teamă de ea. Femeia în negru
inspira probabil unora, dacă nu respect măcar o
aprehensiune misterioasă. Mi- am dat seama de
aceasta atunci când am văzut- o pentru ultima dată,
înainte de arestare. Eram împreună cu Claude. I- am
vorbit iubitei mele despre doamna, pe care i- am
arătat- o, şi despre soţul ei poetul, al cărui nume nu- i
spunea fetei nimic. Dar când, în antract, i- am propus
să o prezint văduvei cernite (îmi trecuse prin minte
că nu i- ar fi displăcut amantei de altădată a lui
goga, ce scandalizase întreg Ardealul – şi mult din-
colo de el – prin legătura ei, femeie măritată, cu un
bărbat căsătorit şi el, să o vadă la ochi pe proaspăta
mea elveţiancă, înţelegând de la prima ochire
legătura dintre noi), Claude s- a speriat şi m- a implo-
rat să nu mergem la această sorcière. „De ce?” – o
întrebam eu râzând. „Pentru că mi- e frică de vrăjile
ei”. 

Nu vrăjile bune ori rele presupuse m- au îndem-
nat să răspund invitaţiei de a face un mic „pelerinaj”
la Castel, pe care bătrâna „vrăjitoare” mi- o lansase
cu vreun an în urmă. Tânăra drăgălaşă, cu care nu
mă îndoiesc că mă zărise în sala Colegiului Acade-
mic, pe care o măsurase cu ochii unei cunoscătoare,
dispăruse între timp dincolo de un orizont închis
pentru mine, eu însumi trecusem prin lunile de
încercare ale temniţei, starea mea de spirit nu mai
era nicidecum aceea din serile de concert la care o
întâlneam, cu vreun an în urmă, pe doamna ce cânta
sotto voce, acompaniind solistul sau orchestra şi
sfidându- i pe cei din jurul ei. La nu multe zile după
excursia la Băişoara revedeam Apusenii, de astă
dată din tren. Pornisem dis- de- dimineaţă spre Ciu-
cea şi aveam de gând să mă întorc după masă. Cu
ochii pe geamul aburit, în trenul ticsit de navetişti,
mi- am amintit deodată o primă, depărtată întâlnire
cu Veturia goga. Aveam vreo zece- unsprezece ani
când Tatăl meu mă dusese la „castelul” din Ciucea,
să mă prezinte lui goga, de care fusese apropiat în
primele timpuri după Primul Război. N- o găsisem
decât pe doamna Veturia, care ne- a primit cu o ama-
bilitate seniorială ce se voia de o nobilă simplitate. O
nobleţe – îmi pare acum – prea cu acurateţe regiza-
tă pentru a o face să apară cu adevărat simplă. În
jurul unei măsuţe pe care ni se servise ceaiul şi mi se
oferiseră cu gentileţe, mie copilului, primele Mozar-
tkugeln pe care le gustam în viaţă (doamna casei le
chema Mozartbonbons, după numele lor original din
Salzburg), aflam că poetul fusese chemat de urgenţă
în Capitală şi înţelegeam, dintr- o aluzie discretă, că
această chemare emana de la Palat. Imaginaţia mea
de copil năzădrăvan vagabonda între Palatul regal şi
castelul în care mă aflam, în timp ce îi ascultam pe
Doamna Veturia şi pe Tatăl meu depănând amintiri
din anii războiului „cel mare”. Erau aproape de ace-
iaşi vârstă (Veturia cu doi ani mai mare, cum îmi
preciza Tata, pe drumul de întoarcere cu trenul la
Cluj) şi aveau unele amintiri comune, deşi distanţa
trebuie să fi fost mare între tânărul preot militar
mobilizat cu grad de căpitan pe frontul din wolhinia
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şi nu mai puţin tânăra cântăreaţă, pe care izbucni-
rea războiului o împiedecase – cum spunea ea pe un
ton de profund regret – să cânte în cadrul festivalu-
lui din Bayreuth, unde fusese distribuită în parsifal.
Încântată de porecla „Privighetoarea Ardealului” ce
i se dădea pe vremuri, formulă amintită oportun de
Tatăl meu şi rectificată cu contorsiuni cochete de
fosta divă prin: „şi mult dincolo de Ardeal”, amfi-
trioana noastră ne pusese la dispoziţie o maşină care
să ne ducă la gară. Seducătoare conştiincioasă, nu
uitase la urmă să mă gratifice şi pe mine, băiatul ce
purtam primii mei pantaloni lungi, cu o medalie
metaforică, spunându- mi că sunt „o stea tânără pe
cerul Ardealului”. Auzind- o, ca un precoce ambiţios
ce eram, îmi trecuse fulgerător prin minte: „şi mult
dincolo de cerul Ardealului” dar, bine crescut şi
timid, m- am abţinut să pronunţ cuvintele acestea,
comiţând o necuviinţă. 

De mulţi ani nu mai călcasem pe meleagurile
Ciucei. Mai trecusem uneori cu trenul sau maşina
prin localitate, abia întrezărind pe coama dealului
clădirea ascunsă după perdele de arbori. Dealtfel,
castelul Poetului încetase demult să mai însemne
pentru mine ceea ce- i desemna numele. Câte un
conac boieresc din Bărăgan ori din Moldova, mult
mai vast, mai somptuos, n- ar fi meritat, oare, mai
degrabă o asemenea denumire? Şi, totuşi, îmi spu-
neam, oricât de opulente, acelea nu puteau fi numi-
te nicidecum castele, căci îmi părea că asemenea clă-
diri nu pot să existe în câmpie. Castelul presupune
în jurul său, îmi spuneam eu, natura prăpăstioasă a
muntelui, o culme. „Castelul din Carpaţi” al lui jules
Verne, singurul pe care- l văzusem până atunci aie-
vea, înaintea celor regale de la Sinaia, castelul din
hunedoara al huniazilor era princiar, căci domina
valea, măruntă dealtfel. Probabil aşa trebuie să fie:
castelul măreţ să se oglindească într- un „râu miti-
tel”. „Castelul” din Ciucea are şi el o vale la poale, e
aşezat pe o muchie de deal. Venind din Câmpia
Ardealului, bănuieşti muntele undeva în dosul lui.
Dealtfel nu e vorba nicidecum de un relief alpin la
Ciucea. Nu ţine de profilul carpatic (toţi Apusenii
par altfel de munţi decât Carpaţii) îmbucătura din-
tre deal şi vale prin care se strecoară Crişul. E un
peisaj mioritic pe care- l pricepeau probabil bine de
tot oierii, Blaga, măgarii cu desăgi şi oile. Mă întreb
cum se va fi simţit acolo Ady, fostul proprietar al
„castelului”, obişnuitul café- urilor de pe Boulevard
Saint- Michel şi al cafenelelor orădene (printre care
Iaport, în care peste ani, ca redactor al Familiei,
aveam să- mi iau aproape zilnic cafeaua, pare să- i fi
fost un fel de cartier general)? Cum a ajuns goga în
posesiunea „castelului” avea să- mi istorisească,
poate, într- o zi doamna Veturia. Din cele scrise des-
pre viaţa poetului de unii cercetători obtuji nu
putusem afla mai nimic. Aceştia n- aveau nimic
comun cu inteligenţii stăpâni ai „castelului”. Căci
dacă despre inteligenţa lui Ady nu mă îndoiesc, des-
pre aceea a lui goga pot spune doar că o admit pe
temeiul spuselor lui Blaga. „Doi oameni deosebit de
inteligenţi am întâlnit în viaţă, pe Titulescu şi pe
goga”, spunea el şi adăoga: „Dar poate că goga era
mai inteligent chiar decât Titulescu”. Omul şi poetul
acesta care mi- era atât de îndepărtat de parcă ar fi
trăit acum cinci veacuri în Pocuţia, fusese oare chiar
atât de inteligent? Exagerez, desigur, când îl văd
atât de depărtat de mine. Dacă n- ar fi fost decât lec-
turile cu voce tare pe care mi le făcea Tatăl meu din
poeziile lui goga (alături de cele ale lui Eminescu şi
Coşbuc) în unele seri ale micii mele copilării şi tot ar
fi fost deajuns pentru a mi- l apropia, măcar prin
plantarea în straturile cele dintâi, cele mai vechi ale
spiritului meu, a unor germeni de poezie şi, poate
chiar a unor butaşi ai sensibilităţii mele. „Să ne
mutăm în altă ţară” e unul dintre acele versuri care
m- au marcat, aş putea spune, din fragedă pruncie,
când începusem să mă visez transplantat pe alte
meleaguri, în alte ţări. Aveam vreo şapte- opt ani
când, cotrobăind prin pod, am descoperit într- un
cufăr- ladă de voiaj (achiziţie a părinţilor mei de la un
conte maghiar, ca şi castelul lui goga de la urmaşii
lui Ady, după Primul război şi acel impériumválto-
zás, cum îl numeau maghiarii) teancuri de broşuri
legate cu banderole îngălbenite de vreme, broşuri
intacte cu titlul „Ideea naţională”, discurs ţinut de

Octavian goga, după Întâiul război, în faţa studenţi-
lor din Cluj. În ce fel Tata, patriot entuziast, a con-
tribuit la tipărirea şi răspândirea discursului, nu
ştiu. Mulţi ani mai târziu, în zilele Refugiului din
1940, broşurile acestea care aşteptaseră răbdător în
podul nostru, neapucând să ajungă toate în mâinile
cititorilor – Tata fiind pe cât de entuziast pe atât de
slab organizator al entuziasmului public – au fost
desfăcute din banderolele îngălbenite ce le legau în
teancuri de cincizeci ori o sută, şi hârtia, ca o sfântă
maculatură a idealurilor naţionale a folosit la înveli-
rea şi protejarea sticlăriei şi porţelanurilor, la ocroti-
rea avutului nostru familiar în bejenia „refugiului”.
Aceasta nu pentru că s- ar fi învechit ideea naţiona-
lă, pe care aceste broşuri o exaltau într- un fel ce
implica o anumită brutalitate (căci, dacă mai ţin
bine minte, pe dosul acestor broşuri, editate bănu-
iesc de vreo organizaţie de studenţi naţionalişti, era
înfăţişat un dorobanţ dând cu piciorul în dosul unei
„boanghine”, imagine subliniată printr- o formulă
frapantă – la propriu, prin vulgaritatea ei – ce stătea
sub ea: „Ungur- bungur, ţap în cur”. Nu mai ştiu dacă
nu era „ţapă”, care derivând de la „ţeapă” ar fi făcut
o aluzie mai sinistră la Vlad Dracul zis şi ţepeş, for-
mulă evident mai dură decât cea dintâi, care prin
bucolicul „ţap” aduce mai mult a coarne înfipte în
joacă, acel „ţap” putând fi – tot în chip de joacă – o
simplă şi ordinară onomatopee. Voiam să spun, deci,
că degradarea „ideii naţionale” la aceea de ambalaj
al bunurilor chivernisite în urma triumfului acestei
„idei”, triumf ambiguu, înclinând în 1918 într- o
parte, în 1940 în alta, nu însemna o renunţare la
acea idee. Tatăl meu, pe care l- am văzut o singură
dată lăcrimând (înainte de boala care i- a adus sfârşi-
tul) la moartea bunicului, a lui Taica Pavel, pe care- l
văd numai din spate, privind pe geamul sufrageriei
de sus, din Bolintineanu, a plâns pentru întâia şi
poate singura dată din viaţa lui de om în toată firea,
cu hohote, „de se zguduia patul”, spunea Mama,
amintind cu frică şi cutremurare acel plâns nocturn
al Domnului, în noaptea în care s- a anunţat cedarea
Ardealului prin dictatul de la Viena. Tatăl meu a fost
cel dintâi şi cel din urmă român patriot, ardelean de
veche spiţă, pe care l- am cunoscut. Şi iubit, deşi nu
l- am urmat. Cum nu l- aş fi putut admira pe goga,
deşi – poate – l- aş fi putut îndrăgi. De altfel, Blaga,
care nici el nu mai era ardelean în felul lui goga, nu
s- a putut sustrage fascinaţiei acestuia. Mi- e suspec-
tă doar „inteligenţa” aceasta excepţională, pe care i- o
atribuia el. Nimic din poeziile, din articolele lui goga
n- o lasă să se străvadă. Nu era, oare, această „inteli-
genţă” ceva nefiresc pentru un vechi ardelean? Nu

mi se pare, oare – generalizare greşită, ca orice gene-
ralizare preconcepută – ardeleanul obişnuit (sas,
ungur, secui, şvab ori valah) drept o fiinţă prin exce-
lenţă greoaie, cu judecată înceată, deloc vioaie,
sprinţară, cu un orizont închis foarte aproape de
dealul învecinat ori de vârful nasului propriu, nu
prea lung, nici ascuţit, ci mai degrabă teşit, alungit
în jos, pleoştit peste o buză de sus nesinuoasă? Poate
că, pentru Blaga, făptură suferind congenital de o
muţenie mintală, de o inerţie care îl făcea să zacă –
oh, altfel decât Sadoveanu, care şădea într- o masă de
vitalitate potenţială, putând să se dispenseze de a
povesti, pentru că întruchipa Povestirea însăşi –
pentru Blaga, zic, purtând inhibiţii apăsătoare ce se
întrepuneau, ca nişte perdele de catifea grele, pline
de un praf august, între el şi lumea sonoră a elocin-
ţei, pentru Blaga, acel goga, causeur, charmeur, bon
vivant, scăpăra de o foarte elocventă „inteligenţă”.
Blaga ar fi vrut, cât ar fi vrut!, să povestească cu suc
şi duh, dar în zadar. Deşi spunea, mi se pare, „reto-
rica, această artă găunoasă”, cât ar fi dorit el să dis-
pună de găurile acestui flaut fermecat! Să farmece
cu el pe alţii! Altfel nu se explică admiraţia sa pen-
tru „inteligenţa” foarte verbală a celor doi elocvenţi,
nici pofta sa de a străluci prin vorbe de duh, manifes-
tă în aforismele sale destul de plate, nici pofta de a
povesti izbutind să se satisfacă în hronicul vârstelor
şi Luntrea lui Caron… dar cât de searbăd! Vrem să
fim mari chiar şi în şi prin micimile noastre, să com-
pensăm – cum socotea Adler – complexe de inferiori-
tate, să auzim cu urechea lui Beethoven? Nu, nu e
vorba doar de o compensaţie a unei surdităţi
originare, nu pentru că va asurzi s- a aventurat Beet-
hoven în lumea sunetelor, nu pentru că fusese în pri-
mii săi ani de viaţă şi va rămâne, parţial măcar,
mut, Blaga a devenit poet, om al cuvântului. Beetho-
ven e surd, Blaga mut, după cum atotvăzătorul,
Marele Orb blagian e orb: pentru ca să se plinească
o mistică coincidenţă a contrariilor, o abolire a
antinomiilor, într- un fel invers decât în urcuşul teo-
logiei negative a Areopagitului. Dacă despre Dumne-
zeul lui Pseudodionisie nu se poate vorbi decât în
negaţii paralele şi succesive: nu e nici în timp, nici
intemporal, nici în spaţiu, nici aspaţial ş.a.m.d., des-
pre Marele Orb şi despre energumenii săi nu se
poate vorbi decât în afirmaţii paralele şi succesive: el
e orb şi atotvăzător, iar după chipul şi asemănarea
lui, Blaga Lucian, unind contrariile naturii sale, e
mut şi glăsuieşte în poezie. r

■ Citiţi în numerele viitoare un amplu dosar
dedicat lui Nicolae Balotă

www.librariapentrutoti.ro 
seria de autor Aura Christi ebook

Colecţia 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/



În o lacrimă privirea locutorului- actant,
deşi goală şi tăcută, închipuie totul, ca
atare şi prezenţa femeii. Limbajul lui e
intens colorat, exotic, preţios („E vorba

mea lucioasă, de porfir”), dar şi paradoxal, oximoro-
nic („Adaos şters”), de intensă sonoritate („de zgomo-
te profunde”). Discursul e desfăşurat într- un cadru
oniric, artificial fumegos („Pe mari peisaje fumegând
în şir”). Rostirea, pe femeie, o inhibă. Eul oniric
încearcă să o convertească la acest mod de a produce
(i)realul, printr- un fel de „mistică” estetică (a imagi-
narului), produsă de inspiraţia unei zeiţe desculţe,
care o introduce într- un spaţiu mirific, esenţial:
„livezile cu vieţi”. Convertirea dramatică e repede
realizată. Lacrima din ochiul ei dispare într- „o clipă
de uitare”. E precizat, totodată, sfârşitul viziunii oni-
rice, comunionale, în aşteptarea unor regăsiri şi
metamorfoze miraculoase: „Rămâi cu bine. Vom mai
fi, fireşte/ Tot noi, într- un oraş necunoscut.”

Stăpânire e o evocare onirică. Titlul se referă la
inconstanţa şi dificultatea stăpânirii sinelui oniric.
Expresia meta- textuală apare şi ea pregnantă. Eul
visător, constructor de lume, apare ambiguu, între
sacralitate şi vanitate. El pare dominator (are tiară
şi sceptru, oficiază sacerdotal), dar e ignorat, chiar
agresat, de mici animale roşii care îi invadează casa.
Şi mai e persiflat, mimologic, de feţe mai curând
invizibile, care „Se tot strâmbau la mine şi dispăreau
obraze”. Precizate ulterior, timpul e unul al memo-
riei, nocturn, iar spaţiul domestic- umil, meschin:
„Era o noapte veche cu pulberi în unghere”. Privirea
sporeşte spaţiul obiectual şi ontic, sub acelaşi semn
al ambiguităţii grimasante şi ludice: „Departe, pe
cupole, se scărpinau stinghere/ Femele pangoline
(făpturi imaginare, ca paraboloizii, n. n.) cu solzi de
bronz oval/Şi – hep – săreau în piaţă pe dale de opal.”
Finalul marchează ieşirea din reverie, întoarcerea la
realitate, de- poetizarea eului poemator: „M- am ridi-
cat, în barbă înmărmurind un deget,/ Şi- acum să fac
o altă, de nichel, lume, preget.” 

Iteraţie face pandant cu Fugă (aceea care înce-
pe cu cuvintele „Nu ne e foame…”). Mărul domnesc
nu mai e acum tăiat de femeia însăşi „în părţi egale”,
ci de un domn (medic de halebarde, om cu paseri pe
veşmânt), dar după sfaturile ei. Spaţiul este la înăl-
ţime, oniric, retoric. De acolo, de la mansarde, se
aude un jurământ, îndepărtat de ea, care refuză
retorica, mesajul, din afară: „Şi- acum nu vrei să mer-
gem sus,/ Rosteşti pe nas neologisme: Etcaetera,
exact, exclus…”. Iniţiatorul oniric (locutorul) se stră-
duieşte să o ridice din planul rătăcitor, exasperant,
al unor „fenomene secundare”. Acest plan aparţine
geometriei. Ea monologhează „jucând în pălmi de
fildeş prisme” şi se ridică din zona esenţelor spre
aparenţa şi concretitudinea oniricului. Primul pas
spre oniric este determinat de înălţarea privirii. Ast-
fel începe iniţierea, cu întâmpinarea noilor crai –

onirici – ai imaginarului poetic: „Priveşte- ne, de
vizavi/ Venim întru întâmpinare.”

Încă o dată e tot o iteraţie onirică şi narativă.
accident respectă fazele generării textului oniric: 1.
Discurs negativ (anti- limbajul generează anti- dis -
curs: „Nu- i albă…”), cauză necesară pentru negarea
realului, concretului („Şi nici nu- i pulpă…”). 2. Nega-
rea (anihilarea) timpului şi spaţiului: „Lupii clipa/
Au şi mâncat- o, cu decor…” 3. Introducerea (prin
imaginaţia visătoare) a unui nou existent, cu ele-
mente abia recognoscibile ale realităţii primare,
puse- n relaţii noi: aripa unui imens cvadrimotor
devine vizibil- aparentă – ochiul produce imaginea,
imaginea sigilează existentul oniric – în covor.
Întreg decorul domestic îşi depăşeşte limitele, forme-
le, până la schimbarea totală a obiectelor, fiinţelor,
animate de legături menţinute prin legi secrete:
„Ciocnite clonţ când vântul bate/ Iar pasagerii
înviază/ Să taie limpede- n bucate,/ Felii, cu un seg-
ment de rază…”

În Stanţe pentru un doctor blând are pregnan-
ţă evidenţa că prin oniric totul e altfel. Visătorul sau
eul oniric/onirologic din refuz primeşte vizita, tot de
el provocată, a unui personaj, istoric, precar sub
raport existenţial, un vag ilir, apoi a unei femei pisă-
loage, însoţită şi ea de o făptură amuzantă, un boboc.
Urmează monologul femeii, care îndeamnă la petre-
cere şi uitare, la încredere şi pace. Lângă candeli, ea
pune muşcate roşii, ceea ce seamănă a desacralizare.
gazda e poftită la masă şi la vorbă, dar ea fuge de
arătarea impură, violentă, care tocmai observă ce se
petrece: „Picură ură/ Din obiecte: osaná!” Eul oniric
ajunge să nu mai controleze visarea şi el refuză visul
autonom, care îi neagă rolul de autor… Expresul
înzăpezit din povestea acarului şi a miraculoasei
călătoare (volumul a. B. C., 1973, citat mai departe)
mă duce cu gândul la proza aşteptare a lui D. ţepe-
neag. 

Sonetul aşezat la sfârşitul antologiei a. B. C.,
e- un ou adânc odaia- n care mor, scoate în faţă un
muribund supus levitaţiei geometrice şi căutând

„centrul”. Elipsa, trebuie să reamintesc, conceptuali-
zează vizionarismul oniric. Citez din acest sonet:
„Elipse descrescând urmez în zbor/ Încet, spre cen-
tru, desfăcut în cete…”. Vaporul sărbătoresc îl aştep-
tă pe muribund, dar el se obstinează să caute, până
la melancolia profundă, visul elipsei năzuind să devi-
nă cerc: „Ci eu aici elipse noi încerc/ Tot mai rotit,
mai iute, mai încerc/ Şi simt un miez de suflet cum
regretă.”

Citim şi în volumul pe malul Stixului (1968):
„Elipse descrescând urmez în zbor (…)/ Ci eu aici
elipse noi încerc…”.) geometria onirică, axiomatică
în visul produs prin cuvinte, se circumscrie unui
raport dintre elipsă şi cerc. Lămurirea există în car-
tea lui Albert Béguin: Sufletul romantic şi visul.
eseu despre romantismul german şi poezia franceză.
Traducere şi prefaţă de Dumitru ţepeneag. Postfaţă
de Mircea Martin, Ed. Univers, Bucureşti, 1998, p.
111): „Din punctul de vedere geometric, cercul şi
elipsa corespund lui Unu şi lui Doi, iar elipsa tinde
să unească într- unul singur cele două focare ale sale
pentru a reîntregi cercul de la început.” 

O specie lirică clasică, pastelul, ajunge trans-
formată oniric în volumul anterior, prin Sfârşit de
iarnă (pastel), impunând o altă ordine a relaţiilor şi
funcţiilor între elemente naturale şi umane.

prolog exprimă un pan- onirism elementar şi
totodată civilizator. Citim că toţi „Visau să- nfiripe/
Pe laviţi uriaşe/ Ciorchini de oraşe.”

Din discul lui newton luăm act de faptul că
poetul – cine altul mai mult? – ştie că visează. El se
înspăimântă de fluturele albastru, din vis, cu aripi
portocalii. E prins de vârtejul deplin şi totul se roteş-
te tot mai iute, în jurul „unui fluier de os”, cu care
fluieră Dumnezeu. Condiţia poetului oniric este, din

nou reamintesc, binevoitor demiurgică. reper confir-
mă bunăvoinţa visătoare printr- un simulacru nara-
tiv: „Nu vă speriaţi! E doar un vis/ Povestit…”. În vis
pătrunde o mână albă din întuneric, se închipuie o
tigvă albă de femeie. E un vis de iarnă, dezvăluit în
versurile finale: „Iar patru fulgi au încremenit/
Rămânând aşa, la infinit.” Cumpărături e un text
centrat pe un vis rememorat, expus obligatoriu în
modul narativ: „Se făcea, îmi amintesc atât de
clar…”. Ca- n vis, sau chiar în vis, poetul se îndrăgos-
teşte de femeia din magazinul alimentar, care- i
spune că trăieşte pentru el. Se cunoscuseră mai
demult, el însă nu mai seamănă cu cel de altădată,
iar ea nu- şi mai aminteşte jocurile erotice. În raionul
de manufacturi, el se dedă la cumpărături
întâmplătoare potrivit- nepotrivite doar cu „anotim-
purile care au fost”.

vis adună elemente dispersate, având în
comun culturalul, şi narează cum trece o „cenghe-
nea” (ţigancă) ce urma să fie călcată de tren, pentru
a- şi recăpăta fecioria, cucerindu- l pe beizadeaua de
la Bosfor, unde apare steaua stelelor, deodată cu filo-
soful Kant, ivit înotând din strâmtoare…

Zborul chagallian din Într- un chihlimbar, unde
„peste acoperişe/ Roiau zâne goale”, e al locutorului
şi al „ei”, perechea recurentă. Popasul se face în
mansarda domnişoarelor cu cocarde, unde îi „aştep-
ta un domn travestit în oaie”, cu melon, vorbind la
magnetofon… Zborul e continuat pe nesimţite, cu
sentimentul prăbuşirii „în abis”, dar pământul
aflându- se foarte aproape, perechea poate să coboa-
re. Levitaţia obiectelor (prinse retoric în prosopopee)
e accentuată în Închinare, unde basmalele dintr- o
odaie „Plutesc după porunci ce se- ntretaie”. Ajung la
deznodământ: în automobil, spre orăşelul de plastic,
ecleziatic, cu dorinţa de a izgoni craniile bisericeşti şi
de a rechema diavolii exorcizaţi altădată, perechea
zboară, închisă într- o mărgea şi rătăcind veşnic în
clopotniţe sidefii…

Reţin două aspecte ale zborului, de altfel recu-
rent, din volumul pe malul Stixului (1968). Cel din-
tâi fixează chiar obsesia zborului. Nu a celui natural,
dar a celui artificial. Un zmeu e înălţat în noaptea
sinilie. Al doilea aspect priveşte dinamica: „Tot mai
rotit, mai iute, mai în cerc”. 

E făcut, nu numit, decât rar – „visul inegal”…
„ca- ntr- un vis de curtezane” (pe principiul simulant,
als ob), „vedenii” – visul din amintiri (1973). Poetica
onto- retorică e programată: „Să- ncepem dar minuni
a aşeza/ Alături, în figuri şi în spirale”. E o poetică
deliberat mediată şi de memorie: „Atât mi se păreau
de duioase/ Literele de fum zăbovind prin case./ Şi,
cât de uşor mi- aduc aminte…”; dar şi de refuzul
amintirii: „Încotro plecat- am am uitat.”; „Vorbeam
politică ori literatură:/ Nu- mi mai aduc aminte.” E
uitat numele fluviului unui port „negru de pe braţul
mort”. Poetica onirică îşi arată sursa estetică, pictu-
rală: „În marea sală pictată cu vise,/ Vise de trecere,
cu poştalioane…” Visul e complex şi complet, primi-
tor de năluci, vedenii, cam tot ce e domeniu vizibil,
adică realitatea pe care o cotropeşte şi de care în
aparenţă fuge. Legile visului dislocă şi substituie
într- un fel sfidător legile realităţii. Realitatea spre
care se tinde nu e deloc simplu de atins. De aceea e
motivată exortaţia: „Şi să vă- ntoarceţi un pic în rea-
litate.” r
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Marian Victor Buciu
Leonid Dimov, visătorul

Legile visului dislocă şi substituie
într- un fel sfidător legile realităţii.
Realitatea spre care se tinde nu e
deloc simplu de atins. De aceea e

motivată exortaţia: „Şi să vă- ntoarceţi
un pic în realitate.”

Dintr-o haltă părăsită

Cassian Maria Spiridon
* * *

suntem în locul unde toate curg
cum spune heraclit din Efes
şi dacă pantha rhei este emblema
ştim de la el/

că niciodată
nu ne scăldăm în una şi aceeaşi apă
şi nici acelaşi val

ce spală ţărmul
nu vine peste noi

ci unul după altul
în schimbare

tot altă şi altă faţă îşi arată

am traversat strâmtoarea
ce desparte continente

Bosforul
unde se-mpreună Neagra Mare

cu Marea Marmara
ce scapă din strânsoare

prin Dardanele în largul egeean
Benedictus qui venis

se aude
Benedictus

nouă 
trecătorilor în carele duruitoare

prin Asia înfierbântată

leonid dimov



Cel de al doilea volum, podul de gheaţă,
i se prezintă total autonom faţă de pri-
mul, în ciuda faptului că reapar câteva
personaje. Eliberându- se de convenţia

narativă din primul volum, rezultatele de aici i se
par „remarcabile” prin revenirea la structura narati-
vă din F, deşi nu e o revenire aidoma. Tatonările des-
cărnate din Iepurele şchiop „îşi arată abia acum ros-
tul” şi prin faptul că absorb în povestire „elemente de
natură direct documentară”1 din timpul celui de Al
Doilea Război Mondial (confruntările dintre Anto-
nescu şi regele Mihai etc.). De asemenea, se abando-
nează laitmotivul anchetei al cărei protagonist era
Tică Dunărinţu, acesta apărând, în podul de gheaţă,
în postura de ornitolog. Acum, un personaj ca Zoltan
nu mai caută adevărul, ci vrea doar să- şi salveze
conştiinţa. Criticul bănuieşte că podul de gheaţă
simbolizează această trecere de la adevăr la conştiin-
ţă. Derutante îi sunt şi referinţele la Mioriţa. De
fapt, trecuse şi peste „simbolul” iepurelui şchiop.
Constată, în schimb, în podul de gheaţă, că lumea e
căzută la nivel zoologic, la cinism şi grosolănie, ceea

ce, într- adevăr, „finalizează” apoca-
lipsa fără finalitate a prozei lui
D.R. Popescu. Aspect fundamental
peste care Mircea Iorgulescu şi alţi
critici trec cu superficialitate,
cedând în faţa est- eticii. Demn de
semnalat, totuşi, este finalul croni-
cii: podul de gheaţă stă, valoric, pe
aceeaşi treaptă cu F şi vânătoarea
regală.

Prin tematică, în acelaşi ciclu
al istoriei ar putea fi inclus şi roma-
nul oraşul îngerilor (1985), critica
fiind tot mai tentată să- l perceapă
nu doar sub semnul esteticii, ca
Dinu Flămând2, dar şi sub spectrul
est- eticii din prima fază a creaţiei
lui D.R. Popescu, însă în varianta
deschisă de al Ix- lea Congres al
P.C.R3, în documentaţia istoricilor
Ion Ardeleanu şi Mircea Muşat.

Câţiva istorici literari 
şi monografişti 

Primul studiu mai aprofundat
al operei lui D.R. Popescu îl dato-
răm unei femei iniţiate în traseele
modernităţii europene a timpului:
Mirela Roznoveanu. Ea va publica
chiar o carte cu titlul Lecturi

moderne (1978), în care va include şi studiul d.r.
popescu şi romanul modern, care va constitui şi
nucleul viitoarei micromonografii din 1981. Cu alte
cuvinte, va încerca să depăşească limitele criticii de
întâmpinare, preponderent impresionistă. Studiul
debutează abrupt, cu decizia că proza lui D.R. Popes-
cu „este a unui justiţiar al lumii rurale care, în ciuda
tuturor eşecurilor, reacţionează obstinat la impactul
cu ilogicul şi imoralul.”4 Estetica ei este, aşadar,
strâns legată de est- etică: „Procesul este, moral şi
epic, ceva mai complicat: ferocitatea desacralizatoa-
re a profanului, reprezentat prin demonii distructivi
ai realităţii, îi răspund imense forţe reparatoare care
neutralizează lent, dar tenace, agentul vitriolant.” 

Dar nu cumva se întâmplă tocmai invers? 
Ca să ne convingă, autoarea apelează la inser-

ţii comparatistice, invocând „misterele” teatrului
blagian şi ritualurile ezoterice din proza lui Mircea
Eliade, uitând însă că acolo antinomiile „transfigu-
rează”, pe când la D.R. Popescu „desfigurează”. Ea
însăşi ştie prea bine că literatura lui D.R. Popescu
este una a traumatismelor, în linia Marin Preda, Al.

Ivasiuc sau Augustin Buzura. Originalitatea, în
raport cu aceştia, ar veni din valorificarea singulară,
modernă a poeticii folclorice şi a conştiinţei arhaice,
cu puternice elemente expresioniste. În monografie,
va face din instanţa estetică folclorică dimensiunea
principală a prozei lui D.R. Popescu, faptul constând
în „descoperirea”, pentru prima oară, în proza
modernă, a basmului românesc, ceea ce trezeşte pro-
testul unui istoric literar ca Ion Rotaru, care o acuză
de fragilitate encomiastică şi lipsă de spirit critic,
Mirela Roznoveanu uitând de Ion Creangă şi de
Mihail Sadoveanu5. Totuşi, înălţarea edificiului
romanesc (dar şi a prozei scurte) pe fundament fol-
cloric are o noimă, pe care o va integra mult mai bine
în istorie şi estetică Cornel Ungureanu, în 1985. Pe
fondul arhaic şi folcloric, Mirela Roznoveanu desci-
frează în structura narativă a ciclului F un soi de
decameron modern, „în care toate personajele se
străduiesc să fabuleze pe marginea unei aceleiaşi şi
eterne fabule.”6 Aceste personaje sunt, totodată,
„sacrificaţii pe care se întemeiază o nouă construcţie,
de astă dată nu expres materială, ci spirituală.” Aşa-
dar, autoarea, în optimismul ei, vede în romane o
geneză spirituală fundată pe sacrificaţii numeroşi,
integraţi într- o intrigă poliţistă, dar cu „sens mitolo-
gic sau de tragedie antică”. Convertirea mitologică a
crimelor s- ar concretiza, estetic, în câteva dominan-
te cronotopice: fabulaţia, visul, geografia şi bestiarul,
pe care Mirela Roznoveanu le trece în revistă, cu
mare scrupulozitate, pe întinse pagini. Ea surprinde,
pentru prima oară, caracterul epopeic al ciclului F. Îl
vede pe Tică Dunărinţu drept personajul principal,
un Telemac modern, „inapt pentru aventură”: „Odi-
seul modern nu are prin urmare şansa de a atinge
vreodată Ithaca. El se complace într- un paradis al
cuvintelor, o adevărată insulă a Circei, unde totul
devine text, cuvinte care se interpun ca un ecran
între personaj şi idealul său, acela mult dorit al ordo-
nării şi al sintezei. Inofensivă în aparenţă, această
sinteză este de fapt atât de tiranică, încât e capabilă
să- l smulgă din real şi să- l împiedice pe erou să des-
copere marele fals, viciul de fond al aventurii sale.”
Sunt semne, în definitiv, de „antiepopee” care nu
conduce nicicum la vreo geneză spirituală. Poate
doar in potentia. Impasul insolitului Telemac Tică
Dunărinţu devine, în chip, ironic, impasul criticii,
totodată.

Cu totul dezamăgitoare este imaginea scriito-
rului în scurta Istorie a literaturii române de la înce-
put până azi (Editura Univers, Bucureşti, 1981) a lui
Al. Piru, fără nici o observaţie originală, preluând
câteva clişee nesemnificative ale criticii curente.

Mult mai bine raportat la spaţiul şi contextul
istoric se arată Cornel Ungureanu într- o carte de
veritabil istoric literar: proza românească de azi
(1985). Este cea mai apropiată interpretare a feno-
menului D.R. Popescu de spiritul eseului eliadesc
din 1953, cu extindere la întreaga generaţie (inclusiv
a „cincizeciştilor” Marin Preda, Eugen Barbu), dar şi
la spaţiul tuturor literaturilor aflate sub ocupaţie
sovietică. Probabil nu întâmplător Cornel Ungurea-
nu va da, mai târziu, o bună şi pătrunzătoare carte
despre Mircea Eliade7. 

După crunta reprimare a elitelor din „obsedan-
tul deceniu”, devenise limpede că nu existau decât
câteva soluţii de reacţie: puşcăria, exilul, adaptarea
la proletcultism şi căutarea unei noi forme de rezis-

1 Mircea Iorgulescu, glasurile istoriei, în
„România literară”, an. xV, nr. 28, 8 iulie 1982, p.
10.

2 Dinu Flămând, o cronică într- o zi, în „Amfi-
teatru”, an. xx, nr. 3 (243), martie 1986, p. 2.

3 A.I. Brumaru, Istoria şi romanul, în „Astra”,
an. xxI, nr. 5 (176), mai 1986.

4 Mirela Roznoveanu, d.r. popescu şi romanul
modern, în Lecturi moderne, Editura Cartea Româ-
nească, Bucureşti, 1978, p. 163.

5 Ion Rotaru, o istorie a literaturii române de la
origini până în prezent, Editura Dacoromână, Bucu-
reşti, 2006, p. 1067.

6 Mirela Roznoveanu, op. cit., p. 165.
7 Cornel Ungureanu, Mircea eliade şi literatu-

ra exilului, Editura Viitorul românesc, Bucureşti,
1995.

Mult mai bine raportat la spaţiul şi
contextul istoric se arată Cornel

Ungureanu într- o carte de veritabil
istoric literar: Proza românească de

azi (1985). Este cea mai apropiată
interpretare a fenomenului D.R.

Popescu de spiritul eseului eliadesc
din 1953, cu extindere la întreaga

generaţie (inclusiv a „cincizeciştilor”
Marin Preda, Eugen Barbu), dar şi la
spaţiul tuturor literaturilor aflate sub

ocupaţie sovietică.
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tenţă culturală. Ultimele două soluţii s- au întretăiat
la o serie de scriitori: Întâlnirea din pământuri şi
Moromeţii vs desfăşurarea, la Marin Preda, ca să
dau exemplul cel mai pilduitor. Printr- un asemenea
balans al destinului, a trecut şi generaţia lui Nicolae
Labiş, Nichita Stănescu şi D.R. Popescu. Din instinct
creator, aceşti scriitori au recurs la o dublă sincronie,
renăscând mitul feţelor lui Ianus. Nu întâmplător, în
momentul biruinţei definitive a generaţiei ’60, Edgar
Papu va scrie o carte chiar cu titlul Feţele lui Ianus
(1970). Sincronismul unilateral (în simplificarea
ideologică a lovinescienilor) se transforma în sincro-
nism bilateral prin complementarizare cu ceea ce
Papu va numi protocronism. D.R. Popescu se va sin-
croniza, simultan, cu Faulkner şi cu Mioriţa şi anti-
gona lui Sofocle. Dar, în procesul plăsmuirii, punctul
de greutate era cel „protocronic”, recte „complexele
de profunzime”, care ţin de arhetipuri, în vreme ce
„complexele culturale”, pariul sincronismului unila-
teral, duc la trecătoarele mode, numite şcoli şi curen-
te literare. Am vorbit în cartea mea Complexul Baco-
via (2002) despre dubla faţă a complexelor,
sprijinindu- mă pe gândirea lui C.g. jung şi gaston
Bachelard. Explicând de ce Pierre Louys a ratat,
într- o operă, „utilizarea” miturilor lebedei şi a oului,
Bachelard conchidea: „Sub forma lui cea rea, comple-
xul de cultură este obiectul şcolăresc al unui scriitor
lipsit de imaginaţie.”8 Scriitorul de geniu poate
regăsi drumul inconştientului, al arhetipului nu
învăţând din cărţi, ci lăsând materia să colcăie, vise-
le să zboare, să treacă totul prin inimă şi, în plan
secund, prin minte (cum ar fi spus Eminescu): „Psi-
hanaliza unui complex cultural va pretinde deci tot-
deauna separarea a ceea ce ştim de ceea ce simţim,
aşa cum analiza unui simbol cere separarea a ceea ce
vedem de ceea ce dorim.” O asemenea probă de foc va
trece D.R. Popescu, de exemplu, prin duios anasta-
sia trecea, reînviind, în plină teroare a istoriei, mitul
Antigonei.

Rezistenţa prin cultură a scriitorilor din fostul
bloc sovietic, observă Cornel Ungureanu, s- a produs
prin regăsirea căii spre arhetipuri, incompatibile cu
ideologia marxist- leninistă, care voia ca totul să fie
„nou”, rupând definitiv cu trecutul, cu miturile, cu
tradiţia. Desigur, criticul nu explică în aceşti ter-
meni fenomenul (ne aflam în 1985!), dar intuiţiile
sale bat în proximitate, datorită lepădării oficiale de
tarele deceniului proletcultist.

La început, subliniază Cornel Ungureanu, D.R.
Popescu a crezut că poate rezista reducţionismului
proletcultist prin lirică divagantă, ca redescoperire a
„inocenţei masacrate de profesioniştii masacrului”9,
lăsându- se chiar în voia unei „expresivităţi involun-
tare”, prezentă în prozele dintre 1955- 1966. Calea
aceasta însă nu- i place lui Marin Preda, care, în faţa
lirismului lăudat de critici (unul dintre ei, Valeriu
Cristea), dă o replică dură în presă, afirmând că
autorii de „proză lirică” cad în făcătorie de cuvinte,
neoferind „nici o enigmă a existenţei lor de dezlegat”,
propunând starea „unei deveniri vegetale şi animale
care are ca focare vizuale prisăcile, florile, butoaiele,
cramele, pădurile, frunzele galbene, ţigăncile, haidu-
cii, crâşmele, flintele, gurile de plai, picioarele de
plai, răzoarele, viroagele, luna, strigătele misterioa-
se, câinii, păsările, grajdurile, grâul cu boabe (copt
sau lapte în el, tufişurile, pâraiele, viţeii cu botul
crud, mânjii, răstoacele, şi toate acestea chiar astăzi
în ciuda necontenitei schimbări a peisajului nostru
în această febră creatoare care modifică toate aceste
văioage, şipote şi cavalcade…”10 Şi asta o spunea
Marin Preda în 1965, după ce trecuse valul prolet-

cultist. Să se fi exprimat Preda în sensul volumului
al doilea din Moromeţii, la care lucra? Sau rămânea,
teoretic, în spaţiul est- eticii impuse de partid? El voia
„o problematică umană veritabilă”, în consonanţă cu
idealul schimbărilor socialiste, „nu cum o descriu
aceşti vrăjitori” de cuvinte. Spre a le pune stavilă,
Marin Preda invoca celebrul În lături! al lui Titu
Maiorescu! Prozatorul ignora că D.R. Popescu regă-
sea, simultan cu lirismul, şi „satul românesc de altă-
dată”, ca în păpuşa spânzurată: „Scriitorul descope-
rise o formulă de acces către arhetipurile rurale, el
nu idolatrizează străvechea matcă, mumele: ele
sunt, în formula spectacolului popular (cu numeroa-
se momente groteşti) babele. Într- una din piesele
tipărite mai târziu (dar scrise când?) Baba se va
preschimba în Servă – va deveni, pentru iluzia spec-
tatorului o tânără cu forme abundente, adevărată
zeiţă a rodniciei.”11 Totuşi arhetipurile nu mai sunt
cele născătoare de lumi fireşti, devin, în contempora-
neitate, generatoare de lumi pe dos, demonice, ca şi
în marile romane de mai târziu. nunta, bunăoară,
nu mai e cea din satul tradiţional, nici cea cosmică
din Mioriţa, nici cea înalt spirituală din poezia lui
Ion Barbu. Propriu- zis, nunta devine imposibilă:
„ceremonia înaintează în gol, ea nu slujeşte o adevă-
rată întemeiere, ea continuă în virtutea inerţiei unui
spectacol. Numeroasele mirese
ale operei sale de început
ratează unirea, căsătoria lor e
o maculare. În virtutea iner-
ţiei, ea devine pentru cei din
jur ca o sărbătoare fără sea-
măn. Nunta – falsa unire – are
loc lângă un şir de spectacole
cu măşti. Protagoniştii specta-
colelor pun în mişcare mane-
chine. Ceva e iremediabil pier-
dut în spectacolele mecanice
ale nuvelisticii lui D.R. Popes-
cu, păpuşile nu pot reprezenta
o lume, spectacolul e fals,
magia lui e iluzorie.” Aşadar,
Preda nu avea dreptate: în
proza lui D.R. Popescu, satul se
schimba, dar nu spre binele
aprioric oficial, ci spre o antige-
neză, pe care o va dibui şi
marele prozator în volumul al
doilea al Moromeţilor, care va
apărea în 1967. Totuşi, în
perioada nuvelelor, predomină
şi la D.R. Popescu miturile fer-
tilităţii şi reînvierii. Sub acest
aspect interpretează Cornel
Ungureanu prozele cu elevi
încarceraţi în internate (de
exemplu, imaginea tânărului care „reînvie” după ce
dascălii adorm după o orgie) sau cea a leului albas-
tru din nuvela omonimă, bătând înspre nunta miori-
tică, leul care, scăpat din cuşcă, îşi găseşte, în liniş-
tea din urmă, moartea. 

Arhetipurile lucrează regresiv şi în romane.
Noul Moise, personaj central în ciclul F, este copie
demonică şi caricaturală a profetului care transmite,
de la noul Tată, devenit Tătuc, o altă tablă a legilor,
care este a fărădelegilor. Medicii, ca şi Moise, practi-
că asasinatul, regii vânează ca braconieri, model
după care se produce şi vânătoarea regală din roma-
nul omonim. Transcendenţa noii religii e goală, dar
nu în accepţia din poezia modernă teoretizată de
hugo Friedrich. Labirintul narativ al lui D.R. Popes-

cu este cuprins de un profund scepticism din care,
crede Cornel Ungureanu, prozatorul iese în viaţa şi
opera lui tiron B., care ar reface legătura cu opera
de tinereţe, producând „o explozie a fertilităţii Labi-
rintului”12, lucru greu sustenabil. Arhetipul podului
(v. podul de gheaţă), de largă răspândire autohtonă,
ar deveni la D.R. Popescu un mit al trecerii- naştere,
indicând „măreţia raţiunii, singura în stare să con-
struiască un pod către dincolo.” Dar tot criticul se
îndoieşte, interogativ: „Să înţelegem că geneza nu
şi- a împlinit rostul, sau că Paradisul a fost invadat
de obiectele stricate ale unei lumi care – prin noile
obiecte – şi- a cioplit alţi idoli?” Fireşte, fiindcă ne
aflăm în plină antigeneză. În rest, criticul are drep-
tate: „Eroii… încearcă a trece dincolo, pentru a trage
un semnal de alarmă: să nu pierdem legătura cu
lumea străvechimilor, să refacem puntea, să lăsăm
lumii arhetipale dreptul de a- şi folosi limbajul ei.” 

Într- adevăr, acesta este mesajul cel mai pro-
fund al recurgerii la arhetipuri ca mod de rezistenţă
la antigeneza comunistă. Fără pod de trecere (duios
anastasia trecea), lumea se prăbuşeşte în dejecţie.
Proza generaţiei ’60, cu personajul inocent predomi-
nant, avea „menirea de a întineri lumea”,
intenţionalitate găsită şi- n prozele lui D.R. Popescu:
inocentul „trebuie să îndeplinească riturile de trece-

re, să intre în contact cu ener-
giile primare.” Numai că, la
adevăraţii creatori, între cei
doi poli stilistici, cum i- am
numit cândva, teza nu se
transformă în tezism, „comple-
xul ideatic” este salvat chiar de
energiile primare, „complexele
de profunzime”. Şi aşa se
întâmplă şi la D.R. Popescu.
Riturile de trecere, la un popor
creştin, se desfăşurau în pre-
zenţa preoţilor. Or, regimul
comunist a suprimat tocmai
această prezenţă. În vânătoa-
rea regală, preotul este el
însuşi un rătăcit în comunita-
te. Cornel Ungureanu observă
că riturile, abundente în proze,
se fac în absenţa preoţilor, ceea
ce înseamnă cădere în precreş-
tinism, o întoarcere în timp cu
două milenii, dar fără eficienţa
salvatoare mitologică. De aici
iniţierea imposibilă din duios
anastrasia trecea sau din
podul de gheaţă, „un roman
despre absenţa celor ce cunosc
căile”, adică preoţii. Locul
acestora este luat de „eretici”:

„Ei încearcă a reface legătura cu o lume ignorată sau
falsificată în trecutul deceniu. Străduindu- se a recu-
pera nu numai tipologii ci şi tradiţii, ei redescoperă
o umanitate în care obiceiuri precreştine asigură
libertatea gândului şi demnitatea neştirbită a înfăp-
tuirii; ei redescoperă miturile care să- i asigure fiinţei
umane deplinătatea.” Dar miturile nu mai funcţio-
nează în lumea modernă ca în treapta mitologică a
istoriei. Ele maculează în loc să purifice. Cornel
Ungureanu face trimitere şi la subterana dosto -
ievskiană, pe care, într- adevăr, prozatorii şaizecişti o
redescoperă, în frunte cu Nicolae Breban, nu numai
cel din animale bolnave. La D.R. Popescu, nici măcar
demonia subteranei nu mai poate fi autentică:
„Observăm însă că fiecare călătorie către Cealaltă
lume este ratată. Subteranele prezente în proză nu
au nici o legătură cu lumile infernale, nici pivniţele
şcolii hortiviticole, nici labirinticele galerii ale mine-
rilor din vânătoarea regală, nici mormintele atât de
numeroase, care, de atâtea ori, sunt «false mormin-
te». Acest mesager al naratorului – căutător al ade-
vărului – se confundă – nu o dată – cu eroii demonici
ai lui D.R. Popescu. Fiindcă, de fapt, demonia lor e
mereu parţială, incapabilă de a redescoperi adevăru-
rile iniţiale.” Ca în Fraţii karamazov, dacă dumne-
zeu nu există, totul este permis: „Odată abolită ideea
de transcendenţă, Tatăl dispare, familia îşi pierde
sensul: copiii, fiii, fiicele nu sunt mai mult decât
instrumente. Venirea lor pe lume e întâmplătoare,
lipsită de o semnificaţie înaltă. Dacă, aşa cum am
văzut în duios anastasia trecea, riturile sunt aban-
donate, ordinea lumii e trădată. În locul eroilor apar
claunii, în locul adevărului, parodia lui.” 

Toate consecinţe ale tablei de legi aduse de
noul Moise. Caricatură a Marelui Inchizitor dosto-
ievskian? r

8 gaston Bachelard, apa şi visele, Ed. Univers,
Bucureşti, 1995, p. 24.

9 Cornel Ungureanu, dumitru radu popescu,
în proza românească de azi, Editura Cartea Româ-
nească, Bucureşti, 1985, p. 359.

10 Marin Preda, problematica umană veritabi-
lă şi făcătorii de cuvinte, în „Contemporanul”, 1
octombrie 1965, p. 3.

11 Cornel Ungureanu, op. cit., p. 360.
12 Ibidem, p. 380.



Recuperat prin ceea ce, grijuliu, adă-
postise în închisoarea sertarului,
manuscrise dosite, destinate unui pre-
zumtiv cititor din viitor, Ion D. Sîrbu

cunoaşte, aşadar, o spectaculoasă carieră postumă.
Cel care „respira” prin scris, oferindu- ne exerciţii de
dezgolire (cum se mărturisea), a mizat, iniţial, pe
dramaturgie, a virat apoi spre proză şi a impresio-
nat, ca opozant, prin jurnal, corespondenţă şi publi-
cistică, eclipsând literatura propriu- zisă. Trecut prin
dure experienţe personale, cu viaţă controlată şi con-
fraţi duplicitari, rememorând „anii puşi la CEC”, el
exploatează prolific filonul autobiografic. Şi, firesc,
interesează generaţiile mai noi, şcolite, citite, dorind
a explora, cu documentele pe masă, paranteza comu-
nistă.

Istoric de formaţie, Clara Mareş a cercetat
voluminosul dosar de la CNSAS (peste 1680 de
pagini, adunate în vreo şapte tomuri) dedicat „obiec-
tivului” Ion Dezideriu Sîrbu şi ne- a oferit, recunoş-
tea Antonio Patraş, „cea mai documentată biografie”,
propunând necesarele „dezambiguizări contextuale”
(cf. george Neagoe). E drept, şi alţii au poposit exe-
getic asupra cazului gary (D. Velea, Elvira Sorohan,
Mihai Barbu, Antonio Patraş însuşi, cu a sa „veghe
în noaptea totalitară”, Mihaela Bal, Daniel
Cristea- Enache), cu preţioase contribuţii, de neoco-
lit. Fiindcă fostul ilegalist şi cerchist, cu o biografie
fracturată, „sărind” de la condiţia de conferenţiar la
cea de muncitor necalificat, a fost, spun documente-
le, un periculos „uneltitor”, mişcându- se (1957- 1963)
pe traseul jilava, gherla, Salcia, grindu, Periprava.
Viaţa sa, „trăită în paranteză”, l- a inspirat, se pare,
pe Marin Preda, ficţionalizatul Petrini reamintind
de încercările la care a fost supus imprudentul Ion
D. Sîrbu, mereu sincer, trecând de la gratuităţile
estetice la scrisul „periculos”. O „victimă eternă”
într- o realitate sufocantă, vădind, însă, verticalitate
şi rezistenţă morală. Fiindcă ordonanţa de învinuire
incrimina unele manifestări ostile (după evenimen-
tele din Ungaria), refuzul de a- l da de gol pe Marcel
Petrişor („omisiune de denunţ”) şi piesa duşmănoasă
(Sovrom- cărbune), Ion D. Sîrbu (un „cumulard”!)
suportând „pedepse diferite pentru aceleaşi vini”. Pe
bună dreptate, Clara Mareş, bine informată şi în
spaţiul exegetic, vede în cel supravegheat, nepubli-

cat, părăsit, marginalizat, evitat etc., un atlet al luci-
dităţii. Paginile sale, îndeosebi după „anul de ruptu-
ră” (1977) sunt mărturisirea unui intelectual lucid,
trăind comunismul „la zi”, în „starea de Iovie”
(sărăcie), iertându- şi prietenii de altădată (trădă-
tori). Un „lepros politic”, aşadar, neînregimentat,
însingurat, trecut prin detenţie şi domiciliu forţat,
traversând, cum spunea Daniel Cristea- Enache, o
„iarnă simbolică” (1983- 1989) în Jurnalul unui jur-
nalist fără jurnal, trudind la o operă de sertar, cu
viitor incert. Respingând, „duşmănos”, numita rezis-
tenţă prin metaforă, vădind, însă, o rezistentă fibră
morală.

Venit dintr- o colonie minieră, fostul vagonetar
la mina Petrila, cu o biografie teribilă, de la anii de
front la cei ai domiciliului obligatoriu în Isarlîkul
craiovean, izolat, se simte un robinson („pe o insulă
a umbrelor şi amneziei”). În dipticul adio, europa,
ivit editorialiceşte în înfloritoarea epocă a culturii
„de ziar”, mesajul antitotalitar e limpede. Dincolo de
îndemânarea lexicală, avem în romanele încapsulate
în adio, europa o seducătoare proză de idei, escor-
tând risipa de filosofeme ori eseistica divagantă,
închegând – în opinia lui N. Manolescu – doar un
pamflet ideologic. hilar e reproşul criticului că I. D.
Sârbu (aşa a menţionat în Istoria critică), trăitor
între 1919- 1989, ar fi publicat „prea mult”, după
1989! Dar prozatorul, un spumos epistolier (uneori
patetic, alteori brutal, gelos, maliţios) a fost terorizat
de spaima de a rămâne un necunoscut: „trăiesc
numai în măsura în care mai citesc şi mai scriu,
totuşi”. Nutrind, negreşit, speranţa „reabilitării”,
posteritatea urmând a- i „desena” o credibilă siluetă
spirituală. Este el, azi, un scriitor gonflat?

Acest roman cu cheie comunică (prin intrigă,
personaje şi, fapt mai puţin obişnuit, chiar prin stil)
cu Jurnalul unui jurnalist fără jurnal. Cunoscut ca
dramaturg, autorul era interesat de reflecţia morală
şi eseul romanesc. Fiindcă, adio, europa, anunţând
o spectaculoasă carieră, clătinând ierarhiile, dove-
deşte, dincolo de tensiunea ideilor, simţul ironiei şi
apetenţă pentru proza de observaţie morală, desfă-
şurată eseistic.

Trecut prin închisoare, marginalizat, persona -
jul- narator este, în plin iluminism întunecat, un
profesor mittel- european; el poartă nostalgia biblio-
tecilor genopoliene (unde a învăţat cu profesori
„uriaşi”) aterizând într- un Isarlîk alutan (Craiova),
în care, conţopist silnic la Vinalcool, este – graţie

intervenţiei naşului său, puternicul Tutilă Doi –
„inspector cu ortografia”. Acest buiac Candid
Dezideriu, cândva preocupat (într- un eseu „ridicol”)
de sexul dracilor, şi- a pierdut catedra şi pare, printre
alutanii cuţovlahi, un biet european rătăcit, în exil
filosofic. Alături de el se află, însă, Olimpia cea istea-
ţă, cu minte practică, de origine balcano- peizană;
Limpi veghează, pare menită carierei directoriale şi
îndreaptă, cât se poate, gafele învăţatului ei soţ, cel
care nu pricepe nimic din ceea ce se întâmplă în
juru- i şi, cu deosebire, în culisele puterii.

Într- o lume „turcită”, fostul universitar cu „stu-
dii nordice” (rememorând perioada romantică a
genopolisului), pocăit după o detenţie absurdă,
gustă, cu ochi îndemonit, farmecul levantin şi drep-
tul „tribal”; va râde neprincipial şi râsul său „istoric”
(după aprecierile bizarului coleg Sommer) va isca un
cutremur local. Ageamiu şi păgubos, cărturar inutil
într- un târg „glorios” şi puturos, făptaşul se va lupta
cu balaurii puterii locale, puşi să joace tontoroiul,
navetând între logosfera politică şi bursa fricii. Pre-
textul epic ni se pare fragil; râzând în faţa afişieru-
lui (unde, pe afişul rozaliu al Universităţii populare,
în locul lui Karl May apare Karl Marx), demodatul
umanist va declanşa „bobârnacul” care scoate târgul
din amorţeală. Începe o bătălie constructivă, princi-
pială, cu ştiutele „reverberaţii de cadre”. Ilderim,
supremul raialei, va convoca „o plenară sultanală”;
Caftangiu, beiul culturii, îşi pierde scaunul, iar „ban-
ditul futurolog” Tutilă Doi, un „haiduc universitar”
(la catedra de agitaţie futurologică), intră în conflict
cu agia atotştiutoare (a se citi: securitatea), repre-
zentată de Osmanescu. Râsul nu putea fi iubit în
seraiul puterii, iar delictul profesoraşului se cuvenea
exemplar sancţionat. Romanul este, de fapt, un dila-
tat eseu moral. Dacă la Isarlîk ambivalenţa e o reli-
gie, fostul filosof, un „european bine informat”, mof-
tolog, dobitoc siderat ş.c.l., reuşeşte, cu ajutorul neli-
cenţiatei Limpi (o maestră în arta subînţelesurilor)
şi a misteriosului domn Sommer, să descâlcească
ghemul întâmplărilor, complicităţile şi alianţele în
mişcare care frământă piramida puterii. Desfăşurat
în registru tragic şi ironic, romanul excelează în pic-
tura moravurilor provinciale. Aici, scrânciobul pute-
rii face victime, iar fanfaronada celor îmbolnăviţi de
„cezarie” defineşte patologia scaunului. Expert în
paranteze, Candid pare un profesor de idei moarte.
„Suberoul” nostru face (şi nu e singurul) multă teo-
rie, încât adio, europa lasă impresia unui sarcastic
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Adrian Dinu Rachieru
Ion D. Sîrbu şi explozia 
editorială postdecembristă

Explozia editorială
postdecembristă a săltat, incredibil,

cota acestui „deconspirat”,
valorizarea (entuziastă) fiind,

spuneam, mai degrabă morală decât
literară. Ceea ce nu înseamnă că Ion

D. Sîrbu, gonflat prin entuziasmul
exegeţilor, va fi înghiţit de conul de

umbră al posterităţii. Dar o
recalibrare va urma, inevitabil,

credem.

ion d. sîrbu



discurs antitotalitar, cu fraze memorabile şi incisivi-
tate caragialiană, dar cu epic străveziu. Această ape-
tenţă filosofică căzând în logoree, sancţionând o dic-
tatură de tip balcanic, „atacă”, cu argumente virile,
şi bolile fiinţei româneşti. Rătăcirea în numeroasele
paranteze îngăduie această risipă de vorbe, persi-
flând circul patriotic, autoocupaţia, transhumanţa
statuilor, monarhia tribală, glorificând cioclii idealu-
rilor sau frica matrice, închegând un posibil, deloc
confortabil, profil etnic. Incisivitatea romancierului
nu poate fi stopată; el vorbeşte, prin eroii săi, despre
tăcerea laşă şi ipocrizia rentabilă, despre „plânsul
jarului de sub cenuşă” şi speranţele amorţite, despre
„atleţii băşcăliei şi ai bârfei”, cu al lor comportament
melcoid. Superb şi păgubos teoretician, Candid nu
înţelege realităţile unei societăţi multilateral fana-
riotă şi mentalitatea unor alutani „adaptaţi”. Noul
prim- paşă repetă scenariul. Romanul lui Ion D.
Sîrbu denunţă vehement năravurile şi moravurile
unei epoci şi, mai ales, patologia puterii. El aglome-
rează un lexic fanariot (semănând cu inventarele lui
Paul georgescu) şi străluceşte prin ideaţie. Într- un
Isarlîk tragicomic, prozatorul părăseşte naraţiunea
autobiografică (mult mai credibilă) şi se refugiază
într- o ficţiune sarcastică, în care, ciudat, punctul
forte rămâne eseul moral. Persiflant, digresiv, cu
insule eseistice, excitant prin posibilele „chei”, eseul
romanesc al lui Ion D. Sîrbu dezvăluie ţesătura epică
a unui spirit cultivat şi ironic, divagând graţios şi, pe
alocuri, obositor, cu apetit filosoficesc şi strălucire
lexicală, suferind nu atât din unghiul invenţiei epice,
cât al simţului creaţiei. adio, europa rămâne, cum
observa Eugen Simion, o carte ironică şi disperată,
testamentul unui martor care nu vrea să tacă. Fiin-
dcă Alutia (Oltenia) este o lume, adio,europa! s- ar fi
vrut „o carte mare şi grea”. N- a fost să fie!

Cum noua orientare în istoria literară, chiar
„fără program explicit”, pare a se desfăşura „în con-

tra analizei estetice”, diagnostica Ion Simuţ, cazul
I.D. Sîrbu se potriveşte de minune tendinţei, valori-
ficând, îndeosebi, exemplul moral, negreşit luminos,
aproape incredibil. O viaţă „cumplită”, controlată,
îndosariată, o biografie distorsionată, „prescrisă de
Securitate”, probează „lupta iacobină” a celui născut
„pieziş”. Şi care, eşuat într- o Craiovă (ca „imensă
broscărie”), se simte strein pe viaţă. „Obiectivul”,
mereu supravegheat, încăput pe mâna unor profesio-

nişti de calibrul lui Olimpian Ungherea (el însuşi
autor de romane poliţiste), interesează sub toate
aspectele: relaţii, conversaţii, manuscrise, scrisori
etc., sub teroarea / suspiciunea „sertarului secret”
(cf. Clara Mareş). Evident, informaţiile depozitate în
voluminoase dosare au fost exploatate (parţial); dar
a folosi zelos, abuziv, Dosarele de urmărire informa-
tivă (DUI) ca Dosare de istorie literară (DIL) este ris-

cant în absenţa unor precauţii metodologice, cerând,
recomanda gabriel Andreescu, pentru decodare, o
interpretare hermeneutică. Altminteri, manipularea
arhivelor distorsionează şi discreditează însuşi pro-
cesul deconspirării. 

Confruntat cu o existenţă dramatică, tangentă
absurdului, doldora de „păţanii”, I.D. Sîrbu – ca per-
sonaj tragic, lipsit de „glanda resentimentelor” –
intenţiona să- şi scrie viaţa în povestea unui om ridi-
col. Omul „ridicol” a fost, însă, un om liber, convins,

el însuşi, că „Sîrbu are o operă”, cum afirma (prin
1987, într- o epistolă) foarte încrezător în destinul ei
postum. Epistolierul Sîrbu, suferind „de tăcere”, acu-
mulând frustrări, încerca a evada din recluziunea
provincială, căutând „o rază de speranţă”. Apetenţa
epistolară exprimă o presantă nevoie de comunicare
în „postul socialist”, recunoscută franc, dealtminteri:
„scriu fiindcă eu am nevoie de voi, nu voi de mine” (se
mărturisea Deliei Cotruş, în 1988). Dar miza acestui
frenetic dialog putea fi şi dorinţa de a- i convinge pe
foştii comilitoni cerchişti (reticenţi, de regulă) de
propria- i valoare, de adevăratul său potenţial,
desigur mult peste cota cărţilor publicate (mutilate).
Scrisul „de suprafaţă”, tipărit, nu putea fi la fel de
liber şi voluptuos, precum corespondenţa. Dar peste
tot, combinând rafalele sarcastice cu o nostalgie difu-
ză (încercând, de pildă, a vedea dispăruta colonie
petrileană prin ochii tatălui, ca „arhemodel”), el este
şi rămâne un martor curat, dorind a rosti, ca marti-
riu şi mărturisire, adevărul. Scrisul său condamnă
tocmai excesul de stil; refuză „a ambala în vată un
tren de vorbe”, recuperând timpul furat. Credem şi
noi, alături de Ovidiu ghidirmic, că I.D. Sîrbu,
suprasolicitat în anii din urmă, este „un mai mare
scriitor de metaliteratură”. Ediţia Academiei (vol. II,
Corespodenţă; ediţie îngrijită, cronologie şi note de
Toma Velici, în colaborare cu Tudor Nedelcea) vine
să confirme din plin această bănuială. Bineînţeles,
I.D. Sîrbu nu a fost un răsfăţat al criticii. Chiar recu-
noscut, târziu, drept „inteligenţa cea mai categorică
a Cercului” (cf. Ştefan Aug. Doinaş), abia în anii
postdecembrişti el s- a dezvăluit, prin sertarită, ca o
revelaţie. Este apoi de remarcat că, înrolat „cauzei
Sîrbu”, Nicolae Coande, în chip de coordonator, a
reuşit să ţină în viaţă o iniţiativă pornită în 2009
(Colocviile I.d. Sîrbu) şi ajunsă la a V- a ediţie (11- 12
octombrie 2013). În plus, sub sigla editurii craiovene
autograf MJM, comunicările, reunite în volum, au
văzut recent lumina tiparului. exilul interior din
Cetatea Băniei nu a devenit, din fericire, şi un exil
postum. Iar explozia editorială postdecembristă a
săltat, incredibil, cota acestui „deconspirat”, valori-
zarea (entuziastă) fiind, spuneam, mai degrabă
morală decât literară. Ceea ce nu înseamnă că Ion D.
Sîrbu, gonflat prin entuziasmul exegeţilor, va fi
înghiţit de conul de umbră al posterităţii. Dar o reca-
librare va urma, inevitabil, credem. r
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► 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 Cătălui
Mircea Popescu – un cărturar, 
un ziarist, o conştiinţă

Una dintre cele mai bune apariţii edito-
riale din ultima vreme (la Editura
Muzeului Naţional al Literaturii
Române, Bucureşti, 2013) este Mircea

popescu – un cărturar, un ziarist, o conştiinţă, o ediţie
critică îngrijită de Mihaela Albu şi Dan Anghelescu.
Cei doi semnează şi un documentat studiu introductiv,
precum şi note şi comentarii ample. Prefaţa îi aparţi-
ne distinsului cărturar Sorin Alexandrescu.

Cartea a fost tipărită în două volume şi aduce în
atenţia cititorilor viaţa şi opera ziaristului, criticului
literar, omului de cultură care a fost Mircea Popescu
(născut în 1919 la Fieni, decedat în 1975 la Roma),
aproape necunoscut – din păcate – astăzi în România.
El a fost totodată un foarte apreciat italienist (a stu-
diat limba italiană la Liceul „gh. Şincai” din Bucu-
reşti cu g. Călinescu), dar şi un promotor al culturii
române în diaspora pentru cititorii de limbă italiană.
După o bursă pentru continuarea studiilor de la secţia
italiană a Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universi-
tăţii din Bucureşti, acordată în 1940 de Institutul Ita-
lian de Cultură din capitală, el se stabileşte în Italia la
sfârşitul celui de- al doilea război mondial. Între
1945- 1946, Mircea Popescu a fost docent de limba şi
literatura română la Universitatea din Milano, în anii
1950 a condus Secţia română a postului de radio
Roma, a lucrat ca funcţionar la Preşedinţia Consiliu-
lui de Miniştri din Roma, până în 1972, apoi ca asis-
tent titular de filologie romanică la Catedra de româ-
nă a Universităţii de Stat din Roma (din 1972). M.
Popescu a fost, de asemenea, secretar al „Societăţii
Academice Române” şi redactor al prestigioasei
„Reviste a Scriitorilor Români”, o publicaţie a „tuturor
tendinţelor culturale şi estetice din exil”.

În prezentarea pe care editorii o fac în studiul
introductiv, informaţia referitoare la autor, dar şi la
activitatea exilului românesc este structurată pe capi-
tole. Cel intitulat „ţara şi exilul” cuprinde subcapito-
lele „Memorie şi identitate în presa exilului românesc”
şi „Cultura – singura politică eficientă în exil”. Cel
numit „Mircea Popescu – un reprezentant al români-
tăţii în exil” are de asemenea mai multe subcapitole,
dintre care semnalăm „Mircea Popescu – un cărturar
român în exil” sau „Mircea Popescu – ziarist”. Perso-
nalitatea lui M. Popescu se conturează şi din aprecie-
rile confraţilor scriitori din exil, note scrise de aceştia
cu prilejul timpuriei sale morţi şi publicate în revista
Limite.

Primul volum cuprinde de asemenea şi o parte
însemnată dintre articolele jurnalistului, articole apă-
rute în reviste tipărite în exil şi necunoscute publicu-
lui din ţară. 

După cum nota marele scriitor şi istoric al reli-
giilor Mircea Eliade, pentru Mircea Popescu exilul
avea un dublu rol: în primul rând libertatea de a cer-
ceta şi judeca „obiectiv” realităţile politico- culturale
din România, iar în al doilea rând „datoria de a conti-
nua tradiţia culturală românească, întreruptă în
ţară”. La rândul său, george (jorge) Uscătescu (un alt
mare nume al diasporei române din Occident) spunea
că exilul „în plan politic nu a adus nimic durabil, (dar)
în comunitatea sa fragilă a realizat pe plan cultural
un efort semnificativ”.

Studiul introductiv al erudiţilor poeţi şi critici
literari Mihaela Albu şi Dan Anghelescu pleacă de la
conceptul de „etică a neuitării”, în efortul de a păstra
o privire mereu aţintită asupra suferinţei celor ce au
avut neşansa ori destinul să treacă printr- un adevărat
cataclism al istoriei care a fost comunismul. Astfel,
autorii consideră că violentul atac pe care totalitaris-
mul comunist, prin ideologie şi teroare, l- a declanşat
asupra memoriei (în legătură cu conceptul de memo-
rie, au fost citaţi semioticianul şi teoreticianul francez
de origine bulgară Tzvetan Todorov, Primo Levi, scrii-
tor şi chimist italian, martor şi supravieţuitor al holo-
caustului, autor al romanului armistiţiul, ecranizat în
1997 de cunoscutul regizor italian Francesco Rosi, dar
şi istoricul britanic Tony judt), atât a celei colective,
cât şi a celei individuale, pune în acţiune o „industrie
de falsificare a conştiinţei şi deturnare a realităţii, o
fabrică de opinie publică şi un despotism dezlănţuite
asupra mentalului, o monstruoasă tehnologie de muti-
lare a minţii, de pustiire a sufletelor, un demers deli-
berator de distrugere sistematică a imaginii omului
despre sine, despre ceilalţi şi – în principal despre spi-
ritualitatea naţională”. Comunismul dorea să „amu-
ţească gândul”, interioritatea şi să dizolve „fizionomia
identitară” a naţiunii române şi a tuturor popoarelor
dominate de această ideologie funest- criminală. 

În acest context, M. Albu şi D. Anghelescu au
avansat ideea recuperării şi readucerii în atenţia

marelui public a operei unui important ziarist şi căr-
turar cum a fost Mircea Popescu. Cartea se revendică
atât ca document, cât şi ca mărturie, aparţinând ace-
lor „demersuri literare” care au apărut sub orizonturi-
le unui cutremur al istoriei. Cei doi coautori au subli-
niat că presa literară a exilului românesc este domina-
tă de o apăsătoare „dimensiune agonală”, devenind un
mod continuu de asumare şi concretizare a datoriei,
privind „conservarea şi apărarea memoriei”. În lipsa
unei asemenea „poziţionări” identitatea spirituală şi
culturală a unei naţiuni ar fi condamnată, pur şi sim-
plu, la disoluţie. 

Instalarea comunismului în România, cu ajuto-
rul tancurilor sovietice, a dus la un exil impresionant
al creatorilor şi oamenilor de cultură români. Au ple-
cat scriitori, jurnalişti, artişti, dar şi oameni politici,
nu puţini dintre aceştia refăcând pe pământ străin, în
cea mai mare parte în Occident, „valorile identitare
româneşti”. Numele lor este azi mai mult sau mai
puţin cunoscut în ţară, dar unii dintre ei au reuşit să- l
transforme în renume, susţin autorii studiului, pe alte
meridiane, printre cei de mare valoare, universal
recunoscută, situându- se, desigur, Mircea Eliade,
Emil Cioran, Eugen Ionesco, Vintilă horia, Alexandru
Ciorănescu, Alexandru Busuioceanu, Eugen Coşeriu,
george Uscătescu, poetul braşovean Ştefan Baciu şi
alţii. Printre aceştia, „un loc aparte” l- a ocupat şi Mir-
cea Popescu, „un intelectual de prim rang” al culturii
române. 

În a doua parte a studiului introductiv cei doi
coautori se ocupă de personalitatea lui Mircea Popes-
cu, pornind de la conceptul de „românist” (M. Popescu
era un „încăpăţânat în românism” este sintagma), zia-
ristul şi italienistul demonstrându- şi „românitatea” la
cotele cele mai înalte şi fiind, potrivit lui Virgil Ierun-
ca, „un cărturar, un ziarist, o conştiinţă”, de unde şi
titlul cărţii de faţă, deci o dublă dimensiune,
cultural- literară şi moral- etică. Albu şi Anghelescu
precizează că preocupările cultural- literare ale lui M.
Popescu au fost „deosebit de variate”, de la recenzarea/
prezentarea unor volume nou apărute sau a unor
numere din revistele româneşti răspândite pe toată
planeta până la studii „de mai mare amploare” dedica-
te literaturii Unirii, istoriei şi istoriografiei populaţiei
aromâne sau vieţii şi activităţii lui Antim Ivireanul,
cel care a fost „mitropolit al Ungro- Vlahiei”, important
ca „naţionalist român de adopţie” pentru cultura
română. De asemenea, Mircea Popescu a făcut cunos-
cute în „Il Belpaese” valorile culturale româneşti, care
au putut fi astfel preţuite la justa lor valoare. 

Pe lângă autorii români din trecut, M. Popescu a
fost preocupat şi de literatura contemporană şi mai
ales de cărţile publicate de cei mai de seamă reprezen-
tanţi ai literaturii române din exil. Acelaşi Virgil
Ierunca, promotor şi el al culturii române în Occident,
sublinia faptul că „nu apare o carte de Eugen Ionescu,
Mircea Eliade sau E.M. Cioran pe care să n- o comen-
teze în Fiera Letteraria, căci pentru cel dispărut
scrisul a însemnat o vocaţie ad- hoc de a sfinţi locul.
Loc de exil”. Tot Ierunca a scos în evidenţă şi activita-
tea de „promotor” a lui Mircea Popescu, prin traduceri,
a literaturii române, a scriitorilor români valoroşi,
printre aceştia aflându- se Blaga şi Cioran, la cartea
acestuia din urmă, Storia e utopia (Istorie şi utopie)
scriindu- i şi o prefaţă „substanţială”. Albu şi Anghe-
lescu au insistat şi asupra altei realizări a
ziaristului- cărturar Mircea Popescu, de data aceasta
în frumoasa şi melodioasa limbă a lui Dante, Leopardi
şi Eco, şi anume compendiul de Istorie a literaturii
române, o carte „aproape singulară”, cel dintâi nume
evocat fiind cel al poetului latin, exilat şi el, Ovidiu! Pe
bună dreptate, subliniază cei doi autori, Mircea Popes-
cu nu deschide istoria literaturii române cu poezia
populară, aşa cum se procedează de multe ori, ci cu
vechile texte, traducerile din slavonă aparţinând lite-
raturii religioase, dar care se dovedeau destul de
departe de cei mulţi, necunoscători ai mai- mult- decât
dificilului alfabet chirilic. Cercetătorul Mircea Popes-
cu deplângea lipsa documentelor, subliniind însă că
„românii sunt un popor născut şi nu făcut creştin”,
peste care s- au revărsat „aproximativ 500 de invazii
ale barbarilor”. 

Dar dimensiunea valorii de „cărturar” s- a reali-
zat perfect, spun autorii studiului, şi în activitatea de
„ziarist” a intelectualului român din Roma, activitatea
de jurnalist, ctitor şi conducător de reviste fiind cea
mai consecventă, după cum observa N. Florescu,
„principala raţiune, care adună şi sintetizează toate
celelalte preocupări şi manifestări intelectuale ce stau
sub semnul personalităţii sale”. În revistele româ-
neşti, M. Popescu a publicat articole în care arăta

curajos şi obiectiv că adevărata literatură se scria – în
primii ani ai ocupaţiei sovietice – numai în exil, deoa-
rece în România „cuvântul nu mai era liber”, perioada
interbelică strămutându- se dincolo de graniţele ţării
prin scriitorii şi filosofii care puteau să creeze în liber-
tate. În acest context, Mircea Popescu face considera-
ţii, nu numai îndrăzneţe, ci şi amuzante, pline de
umor, foarte adevărate, unele memorabile, antologice,
din care cităm: „un om între oameni ar putea fi scris
nu de Camil Petrescu, ci de pildă, de Chivu Stoica”,
„desculţ- ul lui Zaharia Stancu e sub orice nivel de
mediocritate”, sau „Mult lăudatul Mitrea Cocor e un
accident nefericit în cariera de romancier a răposatu-
lui Sadoveanu”. Nu de puţine ori, precizează cei doi
coautori, ziaristul M. Popescu foloseşte cuvinte dure,
imprecaţii, atacuri împotriva celor care, prin activita-
tea lor, făceau jocul abjectei puteri comuniste, indife-
rent dacă aceştia erau români ori străini. Astfel, scri-
ind despre „Comunitatea europeană a scriitorilor”, pe
care o vedea ca pe o „organizaţie notoriu comunistă
sau, în orice caz, condusă de criptocomunişti”, informa
că aceasta „a patronat la Roma o manifestaţie în cin-
stea celor 160 de ani, împreună, ai lui Sadoveanu şi
Arghezi. Oratorii, cu nuanţe variate, de la Vigorelli la
Beniuc mai lepădătură ca oricând, pitic şi gargarisind
o franţuzească infectă, au exaltat nu atât opera celor
doi sărbătoriţi, cât adeziunea dată de ei, la vârsta seni-
lităţii şi ramolismentului, regimului comunist”. 

Cercetătorii Mihaela Albu şi Dan Anghelescu au
mai subliniat că în scrisul lui Mircea Popescu există o
„permanentă îmbinare a activităţii literare cu politi-
cul, cu problemele vitale ale momentului pentru exi-
laţi”, dar şi pentru cei rămaşi în România. În acelaşi
timp, Popescu a fost şi „o conştiinţă”, el împlicându- se
în viaţa şi activitatea semenilor săi şi fiind un scriitor
„angajat”, în sensul bun al cuvântului, combătând
minciuna cu care se acoperea gigantesc distrugerea
ţării şi se falsifica adevărul de către „unii intelectuali
cu vederi de stânga”. 

O însemnătate cu totul deosebită pentru istoria
literaturii noastre va avea de bună seamă volumul al
doilea al acestei cărţi. Aici este publicat un set consi-
derabil de scrisori inedite către Mircea Popescu. Din-
tre expeditori este suficient să- i amintim pe M. Eliade,
pe Alexis Macedonski, pe Ştefan Baciu, V. Ierunca,
Vintilă horia ş.a. Multe dintre aceste scrisori relevă
aspecte importante ale activităţii literar- culturale din
exilul românesc, dar şi informaţii concrete despre acti-
vitatea semnatarilor ori despre viaţa lor. Ar fi sufi-
cient să amintim fie şi numai scrisoarea lui Alexis
Macedonski, fiul cunoscutului poet, trimisă în 1954
din Palma de Mallorca, în care acesta face un scurt
istoric al familiei Macedonski, arătând că „originea
familiei Macedonski rămâne totuşi străvechea Mace-
donie a lui alexandru cel Mare şi a lui Filip, după o
tradiţie ce vine din tată în fiu. au plecat rătăcitori prin
lumea evului Mediu, aventurieri ai curajului şi ai spa-
dei. germania, Lituania, polonia, rusia cu întoarceri
prin locurile de origină…” Încheierea merită de ase-
menea menţionată: „Cât pentru noi copiii, suntem
români prin Brăiloi – adică Basaraba Brăiloi – prin
Câmpineni, Cândeşti etc., etc. şi Cantemir – ultimi sco-
borâtori ai lui prin femei – cum stă scris pe lapida de
la trei Ierarhi din Iaşi. – şi mai ales încercăm să fim
şi semnificăm ceva, prin simţire şi fapte.”

Şi acesta este numai un foarte mic exemplu de
informaţie aflată în scrisorile inedite din cuprinsul
celui de al doilea volum.

În concluzia eruditului şi foarte bine documenta-
tului studiu introductiv, care porneşte de la propoziţia
altui faimos istoric britanic, sir Arnold Toynbee (după
ce în prima parte a studiului a fost citat Tony judt, cu,
printre altele, semnificativa frază: trecutul recent ne
va mai influenţa, probabil, câţiva ani de acum încolo),
history is again on the move, autorii subliniază faptul
că Mircea Popescu a fost, este şi trebuie să rămână în
conştiinţa noastră „o emblemă a dăruirii, a promovă-
rii marilor valori şi a slujirii culturii”, într- o sintagmă,
a „arderii pe altarul românismului”. 

Fără Mircea Popescu, presa exilului românesc ar
fi fost mult mai săracă. 

Fără Mircea Popescu, „Roma nu va mai fi
aceeaşi”, scrisese Mircea Eliade. 

„Mircea Popescu ar merita capitole şi cărţi”, va
spune Monica Lovinescu, apelând astfel la scriitorii
români de pretutindeni pentru a- i promova activita-
tea. 

Cele două volume consacrate de Mihaela Albu şi
Dan Anghelescu personalităţii şi scrierilor lui Mircea
Popescu răspund acelui apel. Să sperăm că vor urma
şi altele. r

Dintre expeditori este suficient să- i
amintim pe M. Eliade, pe Alexis
Macedonski, pe Ştefan Baciu, V.
Ierunca, Vintilă Horia ş.a. Multe

dintre aceste scrisori relevă aspecte
importante ale activităţii

literar- culturale din exilul românesc.
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Nevoia de a se pronunţa asupra a tot ce
se întâmplă în ţară după evenimente-
le revoluţionare din decembrie ‘89,
când democraţia a început la noi să- şi

dobândească (cât de greu şi cu ce preţ?!) statut de
autoritate, i- a adus pe mulţi dintre scriitorii genera-
ţiilor mai vechi la regimul gazetăriei (cei tineri, nu
puţini, au căutat de la început să- şi facă auzită ast-
fel vocea), semnând, cu o frecvenţă considerabilă, foi-
letoane de atitudine civică, în primul rând, în pagini-
le diverselor publicaţii culturale şi nu numai. O
revistă care s- a impus din capul locului prin obiecti-
vitate şi ascuţit verb critic, a fost (şi rămâne) Cultu-
ra, în paginile căreia Augustin Buzura a susţinut
multă vreme (săptămânal) un foileton polemic pe
care cititorii l- au urmărit cu consecvenţă, găsindu- şi
în discursul prozatorului, exprimate propriile gân-
duri şi sentimente. Alături de el, o scriitoare care s- a
ilustrat prin rafinament cultural şi printr- o grijă
aparte pentru acurateţea limbii române, traducătoa-
rea din spaniolă şi din franceză, Angela Martin a cul-
tuvat, de asemenea, genul acesta de intervenţii în

Agora, pronunţându- se
tranşant asupra multi-
plelor aspecte ale dina-
micii fenomenului
social (şi politic) în
diverse împrejurări.
„Să încercăm – şi- a
declarat la un moment
dat programul – să
înţelegem lumea din
aproape în aproape”. E,
fără îndoială, nevoie de
o asemenea încercare.
Şi iată, reunite acum,
într- un volum cu titlul
sugestiv: Între cuvânt şi
tăcere (Editura Eikon,
Cluj- Napoca, 2014),
într- o riguroasă selecţie
de autor, articolele
publicate din 2006 până
la zi, în 2014, probează
cu prisosinţă calitatea
de radiografii fidele (fie-
care în parte şi toate la
un loc), din perspectivă
sociologică, morală, cul-
turală, etică şi nu mai
puţin politică, ale celor

mai importante forme de existenţă în România
actuală. Autoarea are un ascuţit simţ al observaţiei
detaliului, pe care îl reţine şi îl comentează mai apoi,
cu sever discernământ, în întrea-
ga lui aură de generalizare, de
cele mai dese ori, maladivă. Sunt
discursuri critice, fără îndoială,
nu lipsite de o implicată analiză
morală şi, după împrejurări,
etică, nu mai puţin educaţională.
Reţinând problematica zilei,
domnia sa abordează într- o
eseistică publicistică fie aşa- zisa
reformă a învăţământului („şcoa-
la va rămâne la fel de nepricopsi-
tă şi retardată, etern deplânsă şi
cu atât mai proslăvită în campa-
niile electorale”); fie fenomenul
criminalităţii, vorbind despre
strimularea lui prin programarea
de filme ce înfăţişează odioase
execuţii la comandă, de aiurea, fie

problema imigraţiei, circulaţia
legală şi ilegală a muncitorilor
în străinătate, evident cu „rein-
troducerea permiselor de
muncă pentru români” („faptul
cel mai întristător este însă că
victime fiind, oriunde s- ar afla,
ei sunt prigoniţi fără milă ori
folosiţi cu acelaşi cinism de către politicienii stră-
ini şi români, după cum o cer interesul de moment,
spaima de eşec şi imaginaţia răului în jocul electo-
ral”); fie fenomenul cerşetoriei („sunt astăzi o parte
dintre pensionarii din România: foşti modeşti func-
ţionari, foşti dascăli, foşti cine mai ştie ce bugetari,
bolnavi incurabili, părinţi bătrâni, singuratici,
umbre măcinate şi albite de ani grei şi de boli
grave, fulguind pe lângă pereţii spitalelor, ai bise-
ricilor şi al supermarketurilor, cu mâna întinsă la
trecători pentru a primi un bănuţ să- şi cumpere
medicamente. Nu ştim nici de unde vin, nici când
se duc, dar parcă mereu le iau locul alţii, din ce în
ce mai mulţi şi mai necăjiţi, ca într- o sinistră şta-
fetă a spravieţuirii”); fie chestiunea patriotismului
(„dacă ne este «inculcat» sănătos – nu prin propa-
gandă, ci prin educaţie – tot astfel se şi manifestă,
inspirând solidaritate în jurul unor cauze nobile,
aşa cum s- a întâmplat de atâtea ori în istoria ţări-
lor lumii. Este o calitate în egală măsură indivi-
duală şi socială. În propria ţară, dar şi în oricare
alta pe glob, te face să te simţi mai bine în pielea
de cetăţean (…). În România însă nu mai intere-
sează pe nimeni dacă eşti sau nu patriot, nici nu se
ştie dacă e bine sau nu să fii, iar dacă totuşi eşti,
atunci este mai înţelept să nu te manifeşti, spre a
nu contraria pe cineva, sfârşind prin a te umple de
ridicol”), a mallurilor, a turismului şi a comporta-
mentului mizerabil al cetăţenilor noştri în străină-

tate („compatrioţii noştri îşi afişează întâi şi întâi
talentul de consumatori, bântuind avizi printr- o
piaţă de desfacere mai bună şi mai diversă decât cea
de acasă. Pe orice stradă comercială din lume dacă,
să zicem, te- ai plimba, n- ai să scapi de neplăcerea de
a auzi pe cineva vorbind «româneşte» – adică birjă-
reşte, ca la Bucureşti: o limbă urâtă, dezarticulată şi
din belşug împănată cu înjurături”) etc. etc. Mereu
revine însă la o chestiune de care este legată sufle-
teşte: aceea a condiţiei scrisului şi a scriitorului, a
librăriilor, a cărţii, a presei, a traducerilor. (Ce fru-
moasă pledoarie pro domo face Angela Martin
într- un eseu privind necesitatea promovării traduce-
rilor de bună calitate, a valorilor reale din literatura
universală, dezavuând „rebuturile literare”, deplân-
gând faptul că la noi „lectura a devenit treptat privi-
legiul unei tot mai restrânse minorităţi” şi vorbind
cu amărăciune, pe drept cuvânt, pe marginea utiliză-
rii în general, tot mai mult, a unei limbi româneşti
stricate şi agramate, întrebându- se imperativ: „E o
degradare a ei e ireversibilă? Siluită mai mult decât
oricând de politicieni, perpelită pe sticla încinsă a
televizorului, terfelită în stradă şi rostită în dispreţ,
limba noastră, aşa cum sună ea astăzi, le va produ-
ce, probabil şi lor [guvernenţilor, n.n.,Ct.C.] revoltă
şi compasiune”). E în întregul angajament analitic,
fenomenologic, al eseurilor Angelei Martin, ceva din
asumarea misionarismului naţional, din civismul ce
vine din tradiţia publicisticii ardelene. (Să reţinem
că această doamnă a literaturii române se trage
dintr- un oraş ardelean, Aradul, având o educaţie în
acest spirit: „Ca ardeleancă, probabil că sunt pregă-

tită oricând să resping un nemeri-
tat afront”) şi, prin urmare, nu
poate fi indiferentă faţă de atâtea
şi atâtea anomalii din România
actuală, denunţându- le într- o evi-
dentă notă polemică: „Se poate
susţine, la rigoare, că nu există
lucruri care nu ne privesc. Există
însă mult prea multe pe care, voit
sau nu, le trecem cu vederea.
Această incapacitate de atenţie,
dublată de fuga de responsabilita-
te, de individualismul tot mai pro-
nunţat, sunt semne ale unei socie-
tăţi în derivă. Suntem cu viitorul
mort în faşă, la modul cel mai
concret: România înregistrează
cea mai mare rată a deceselor la
copii cu vârstă de până la cinci
ani. Avem un guvern neputincios
şi un preşedinte, mai nou, ila-
riant. Iar mulţi dintre noi plecăm
ochii în pământ, ruşinându- ne că
suntem români. Ne continuăm
dialogul surzilor, ca nişte demo-
craţi abulici – fără să clipim, fără
să crâcnim. Suntem, cum s- ar

zice, «politicoşi» când şi unde nu trebuie”.
Publicistica Angelei Martin e departe de bălă-

căreala gazetarilor de duzină pe care îi întâlnim fie
în paginile cotidianelor, fie pe micul ecran al diverse-
lor canale de televiziuine. găsim aici o literatură
angajată, de cea mai bună calitate, într- un discurs ce
se învecinează adesea, confortabil, cu evocarea
memorialistică (vezi eseul despre jean Starobinski
sau cel despre Augustin Buzura), sau probând dispo-
nibilităţile unui veritabil critic de artă (comentariile
asupra picturii lui wu guanzhong sau ale lui Miró).
E o proză politică, dacă e să utilizăm eticheta ce s- a
aplicat frecvent ziaristicii eminesciene, iar apropie-
rea nu este câtuşi de puţin forţată, căci acesta a fost
cel care a ridicat la noi, primul, gazetăria la rang de
profesionalism literar. Reunite între copertele volu-
mului actual, aceste eseuri publicistice, impun aten-
ţiei o conştiinţă artistică şi civică marcantă, pledan-
tă cu vigoare a cauzei culturii şi a omului cultural în
societatea modenă: „Un remediu există – cultura!
(…) aceea care se cere trăită, «rumegată». Cultura
care ne cultivă sensibilitatea, ne rafinează gustul şi
ne ascute discernământul, ajutându- ne să deosebim
adevărul de fals. Cultura care ne solidarizează fără
să ne omogenizeze, care, de fapt, ne reumanizează
mereu”. r

Constantin Cubleşan
Angela Martin. Între cuvânt şi tăcere

E în întregul angajament analitic,
fenomenologic, al eseurilor Angelei

Martin, ceva din asumarea
misionarismului naţional, din
civismul ce vine din tradiţia

publicisticii ardelene. (Să reţinem că
această doamnă a literaturii române

se trage dintr- un oraş ardelean,
Aradul, având o educaţie în acest

spirit.

anGela martin
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Alex. Ştefănescu
Lista mea

n Literatura română după o revoluţie
Editura All mi- a încredinţat

coordonarea unei colecţii de proză,
„Lista lui Alex. Ştefănescu”. În această

colecţie apar exclusiv cărţi
recomandate de mine, romane şi
volume de proză scurtă. Iar eu

recomand numai şi numai acele cărţi
care îmi plac. Nu contează dacă

autorii sunt tineri sau bătrâni, bărbaţi
sau femei, cunoscuţi sau necunoscuţi,

talentaţi sau… foarte talentaţi.

Editura All mi- a încredinţat coordonarea
unei colecţii de proză, „Lista lui Alex. Şte-
fănescu”. În această colecţie apar exclusiv

cărţi recomandate de mine, romane şi volume de
proză scurtă. Iar eu recomand numai şi numai acele
cărţi care îmi plac. Nu contează dacă autorii sunt
tineri sau bătrâni, bărbaţi sau femei, cunoscuţi sau
necunoscuţi, talentaţi sau… foarte talentaţi. Contea-
ză doar dacă textul reuşeşte să captiveze şi să emoţio-
neze (în sensul larg al cuvântului, adică să producă o
mişcare sufletească).

Deocamdată în colecţia „Lista lui Alex. Ştefă-
nescu” au apărut trei romane: romanul Salonul de
masaj de Cornel george Popa, premiul de Silvian
Floarea, paraclet de Freddy gârbaci şi un volum de
proză scurtă, viaţa face toţi banii de Vlad A. Popescu.

*
Îl cunosc pe Cornel george Popa de pe vremea

(îndepărtată) când eram director la revista zig- zag,
iar el – reporter. Venise de curând de la Iaşi şi toată
lumea se uita la el ca la un sca-
mator al gazetăriei, fiindcă ori
de câte ori ne lipseau subiecte-
le care „să vândă” revista, el
scotea unul senzaţional din
mânecă. Îl descoperea în urma
unor investigaţii? Îl cumpăra
de la vreunul din numeroşii
prieteni pe care şi- i făcea în
toate mediile sociale? Îl inven-
ta? Nu vom afla niciodată.
Cred, mai curând, că ştia să
vadă senzaţionalul din viaţa
de fiecare zi, aceea care multo-
ra dintre noi ni se părea
banală şi nesemnificativă.

Mi- l aduc aminte înalt şi
ras în cap, cum stătea, la
şedinţe, nu pe un scaun, ci jos,
pe covor, şi mă privea fix prin
ochelarii lui cu lentile groase.
Mă gândeam atunci că, în
mintea lui, mă transformă într- un personaj fabulos,
poate într- un balaur cu multe capete, sau, cine ştie, cu
mai mult noroc din partea mea, într- un Făt- Frumos.

Cornel george Popa are o excepţională priză la
realitate (vede enorm şi simte monstruos, ca I.L.Cara-
giale) şi, în acelaşi timp, un neobişnuit dar al fabula-
ţiei, combinaţie de însuşiri pe care am mai întâlnit- o
numai la prozatorii americani, inventatori ai realis-
mului magic.

Cărţile sale cu titluri trăznite – Cincizeci
şi şase de blitzuri şi alte chestii, 1993, dobitocul
de ţânţar, 1996, nesimţitul, 1997, viaţa mea
sexuală, 2005 etc. −, nu numai că îţi arată altfel
existenţa cotidiană, dar te şi învaţă să o vezi tu
însuţi altfel. Iniţiat de Cornel george Popa, nu
te vei mai plictisi niciodată uitându- te la lumea
din jur.

În romanul Salonul de masaj fantasticul
vieţii de fiecare zi este mai discret, ca urmare a
faptului că autorul s- a maturizat deplin între
timp şi a ajuns la rafinament. Salonul de masaj
(erotic) aflat în centrul atenţiei sale este un
paradis artificial şi, în acelaşi timp, un loc de
pierzanie, comparabil cu acela descris de Mir-
cea Eliade în nuvela La ţigănci. Numai că la
Cornel george Popa atmosfera magică mai
există doar sub unei irizaţii abia sesizabile.
Muzicile monotone şi languroase, lumina scă-
zută, parfumurile lascive, graţia plină de pro-
misiuni, dar mereu inaccesibilă a frumoaselor
fete îmbrăcate sumar care se ocupă de „clienţi” com-
pun un fel de vrajă facultativă. Vizitatorii i se pot sus-
trage, dar tocmai de aceea se lasă în voia ei.

Faptele sunt povestite la persoana întâi, într- un
stil patetic- repetitiv, de lamentaţie deznădăjduită,
chiar de proprietara salonului, acuzată pe nedrept de
uciderea a patru bărbaţi şi condamnată la douăzeci de
ani de închisoare. Ce se va întâmpla cu această feme-
ie – care are şi o fetiţă de aproape patru ani, Miruna
Silvestri Mircescu, destinatara din viitor a spoveda-
niei – veţi afla, stimaţi cititori, pe cont propriu,
întrucât, sunt convins (bazându- mă pe propria expe-

rienţă) nu veţi lăsa cartea din mână până la par-
curgerea ultimei pagini.

Romanul este captivant şi datorită ele-
mentelor de roman poliţist din cuprinsul lui.
Femeia închisă pe nedrept face o anchetă în
mintea ei, încercând să reconstituie împrejurări-
le morţii celor patru bărbaţi, toţi foşti „clienţi” ai
salonului. În felul acesta prozatorul vă transfor-
mă şi pe dv., cititorii, în detectivi particulari, fie-
care cu ipoteza lui.

Eu, semnatarul acestor rânduri, ştiu cine
i- a ucis, dar nu am să divulg niciodată secretul.
Singurul secret pe care vreau să- l fac cunoscut
întregii lumi literare şi tuturor iubitorilor de
literatură este că autorul romanului se numără
printre cei mai talentaţi şi mai originali proza-
tori de azi şi că orice încercare de a- l marginali-
za este sortită eşecului.

*
premiul este unul dintre cele mai şocante
romane pe care le- am citit în ultima
vreme. Are un subiect trăznit şi productiv din
punct de vedere literar, iar dezvoltarea lui
impresionează prin dinamism, fantezie şi, în
acelaşi timp, prin rigoare logică. Mecanismul
prin care se ajunge la absurd este format din
rotiţe dinţate îmbinate cu precizie şi funcţio-
nează perfect.

Două femei, care nu se cunosc între ele,
una căsătorită şi cu trei copii, alta – tânără,
liberă (şi libertină) sunt declarate câştigătoare
la un concurs de cultură generală organizat de
o companie de telefonie mobilă. Premiul- sur -
priză anunţat cu tam- tam publicitar de firmă se
dovedeşte a fi o inseminare artificială gratuită!
Aflând în ce constă premiul, cele două femei se
simt scandalizate şi protestează. Dar, lucrurile
se complică atunci când ele află că, în conformi-
tate cu prevederile legale, acceptarea premiului
este obligatorie, iar în cazul unui refuz li se va
intenta un proces. Ceea ce se şi întâmplă. 

Fericitele şi, în cele din urmă, nefericitele
câştigătoare ale concursului chiar sunt chemate în
faţa instanţei şi, de aici încolo, se declanşează o sara-
bandă de evenimente pe care cititorul le va afla sin-
gur, parcurgând romanul. Cert este faptul că întreaga
dezlănţuire de epică, terifiant- amuzantă, cu momente
care amintesc de procesul lui Kafka, se constituie
treptat într- o comedie a lumii noastre de azi, caracte-
rizate prin reguli de viaţă confuze, prin suprapuneri

de democraţie şi autoritarism,
prin necomuni care şi, parado -
xal, printr- o volubilitate exce-
sivă.

Nu este prima dată când
Silvian Floarea, un autor
talentat şi experimentat, mai
puţin cunoscut decât ar meri-
ta, mă surprinde prin ingenio-
zitatea unei construcţii epice.
Recent am citit un alt roman
al său, turnuri şi dame, la fel
de original. Ca să nu mai vor-
besc de proza sa scurtă, ade-
vărată colecţie de subiec-
te insolite.

Romanul premiul,
cu un titlu care îl face să
pară inofensiv, conţine în
el dinamită literară. Poa -
te fi citit ca un thriller, ca
o satiră, dar şi ca o para-

bolă despre alienarea la care duce stilul nostru
de viaţă de azi. Dacă ar afla de existenţa acestui
roman, americanii – sunt sigur – ar da bani grei
ca să obţină dreptul de a- l ecraniza.

*
Printre clădirile Bucureştiului, unele

priete nos- monumentale, în stil brâncovenesc,
altele dezolante ca nişte crescătorii de oameni,
din timpul comunismului, au apărut după 1989
câteva turnuri de beton şi sticlă, stranii în peisa-
jul arhitectonic românesc. Ele sunt un fel de
zgârie- nori la proporţiile României. Au lifturi
transparente, care transportă în sus şi în jos băr-

baţi ţepeni cu costum şi cra-
vată şi femei cu părul vopsit
în culori metalizate, ca al
maşinilor de lux care aşteap-
tă în parcările din apropiere.
Cine sunt bărbaţii şi femeile
care populează birourile
numeroase din aceste tur-
nuri? Cu ce se ocupă? Ce e în
sufletul lor? De ce simulează
relaxarea deşi îşi consultă
mereu ceasurile? De ce sunt
de o politeţe desăvârşită
dacă nu le pasă niciodată
unora de alţii?

La toate aceste între-
bări şi la multe altele răs-
punde Freddy gârbaci în
romanul paraclet. El se
numără printre primii scrii-
tori români (precedat, din

câte ştiu, numai de Mirela Stănciulescu, cu impresio-
nantul său roman Copilul de foc) care explorează
lumea „corporatiştilor”, a oamenilor de afaceri formaţi
în România sau veniţi din Occident după 1989, a func-
ţionarilor cu salarii mari şi programe de muncă de
dimineaţa până seara din trusturile „multinaţionale”.

Romanul este scris la persoana întâi din per-
spectiva unui asemenea angajat, Raul Bodea, de pro-
fesie jurist (ca şi autorul). Personajul se descrie pe
sine cu o luciditate necruţătoare dusă până la sar-
casm: „Înainte de încorporare aveam obiceiuri reacţio-
nare, intram la filme, vizitam librării, citeam cărţi.
Reverii, plimbări, ambiguităţi sentimentale, toate îmi
păstoreau sinele. Nu se mai poate, desigur. Acum
sunt cu ochii pe cursul euro−leu−dolar, factura mi- e
alma mater, oglinda în care- mi pot contempla
munca.”

Protagonistul cărţii este numai pe jumătate
robotizat, dar alţi „corporatişti” (de exemplu chiar
şeful lui, josh Sanders) s- au dezumanizat complet şi
fac presiuni pentru a- i converti pe toţi membrii comu-
nităţii la o existenţă unidimensională. 

Autorul foloseşte numeroasele mijloace pe care i
le pune la dispoziţie literatura pentru a ne oferi o
imagine în trei dimensiuni a unui cimitir vertical în
care sunt îngropaţi nu morţi, ci oameni mortificaţi.
Viziunea este tulburătoare şi seamănă uneori cu un
coşmar. 

În roman există multe răsturnări de situaţii, se
creează momente de suspense, îşi fac loc şi poveşti de
dragoste, se desfăşoară anchete, se operează arestări.
Realitatea alternează cu reveria, entuziasmul cu des-
curajarea dusă până la paralizia voinţei. Se poate
vorbi însă de un triumf al omenescului, constând toc-
mai în faptul că personajul principal îşi gândeşte
viaţa.

Demnă de remarcat este şi limba română folosi-
tă de autor, „multinaţională”, foarte diferită de limba
română pe care o cunoaştem cu toţii. Prin cartea sa
Freddy gârbaci (ce combinaţie onomastică america -
no- românească, în consonanţă cu sensul romanului!)
lărgeşte aria de observaţie acoperită de proza noastră
de azi.

*
Vlad A. Popescu este

unul dintre cei mai inventivi
scriitori din câţi s- au afirmat
la noi în ultimii ani. Fiecare
povestire a sa îl ia prin sur-
prindere pe cititor, ca o sca-
matorie. Ce ar povesti des-
pre propriul său botez un
copil în vârstă de câteva zile,
dacă şi- ar înţelege situaţia şi
ar putea vorbi? Ce i- ar putea
spune la telefon unui vână-
tor un ţap înainte de a fi
împuşcat de el şi după aceea,
ajuns pe lumea cealaltă? Ce
se întâmplă cu miliardele de
nenăscuţi care
aşteaptă (unii
dintre ei − de
mii de ani) să se F
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„Mor doar cei uitaţi”
Ştefan j. Fay

Volumul Copilăria, ca luptă de clasă
(Fundaţia Academia Civică, Bucureşti,
2013) strânge între coperte un
mănunchi de mărturii tulburătoare,

înfricoşătoare, cumplite, pe toată gama trăirilor: dis-
perare, stoicism, repulsie, nostalgie, chiar autoiro-
nie… Amintiri din copilăria stalinistă? Iată- le! Copii
asistând la ridicarea părinţilor, la dezastrul provocat
de percheziţii, la distrugerea bibliotecii, la evacuări
din locuinţe, cu confiscarea tuturor lucrurilor.
Alexandra Chlimian- juvara: „Prietena surorii mele,
care era tot un copil, nu a putut să- şi ia nici măcar
păpuşa din casă”.

Îşi dezvoltau vocabularul cu sintagme ca la stuf
ori la pension; aflau ce este duba, maşina neagră care
le înghiţea mamă, tată, frate şi pe care scria PâINE.
Albă doar pentru cei slabi de caracter, încolonaţi poli-
tic. Copiii mici deveneau duşmani inventaţi, ca şi
părinţii lor, cu ştampila DO (Domiciliu Obligatoriu)
pe certificatul de naştere. Când se întorcea amărâtul
de pachet trimis la penitenciar, era semn că tata
murise sub satârul Piteştilor, sub satârul Aiudului,
sub satârul jilavei… Citeşti, cu revoltă neputincioa-
să, scenele de coşmar prin care au trecut copiii elitei
României, elită supusă unui plan diabolic de extermi-
nare. Omuleţii erau anchetaţi de organele de cerceta-
re, scoşi din şcoli ca „elemente dubioase”, provenite
din „mediu nesănătos”. Intrau inocenţi, sub focurile
luptei de clasă, într- o lume devastată, dezmembrată,
dislocată din rostul ei, absurdă.

Cum altfel decât criminală a fost legea impusă
de sovietici după catastrofa întoarcerii armelor, de a fi
condamnaţi toţi cei 17 membri ai guvernului Antones-
cu? Oameni integri, probi moral, specialişti de marcă,
înţelegând să- şi slujească ţara, comunitatea într- un
moment greu. Ca Mircea Vulcănescu, omorât în iadul
temniţei la 40 de ani. Devenise criminal de război,
cum este şi astăzi: sentinţa n- a fost anulată. Dar au
fost condamnaţi călăii în numele doctrinei, ca Dră-
ghici, ca Maromet, ca gh. Crăciun? Nu. Au fost
absolviţi, s- au bucurat de imunitate, iar partizanii din
munţi, care mai trăiau în ’90, au murit încet, nereabi-
litaţi.

Ion Petrovici, ministru al Culturii, a fost trecut
printre primii (30 dec. ’44) pe lista criminalilor de răz-
boi, ca urmare a atacului din „Scînteia” lui Silviu
Brucan. I- a luat locul, la Cultură, agentul sovietic
Ştefan Voitec. Filosoful a fost dus în lagărul de la
Caracal, apoi la Aiud, apoi la Râmnicul Sărat, în ’58,
apoi în D.O., în Bărăgan, unde căuta o fântână să se
înece în ea. La Bucureşti, cu casă confiscată, tot cu
D.O., voia să- şi procure otravă, să scape de Securita-
te. A căzut în stradă şi a murit, în februarie ’72.

Anton golopenţia, arestat numai pentru că
făcuse (era director la Institutul de Statistică) recen-
sământul românilor de dincolo de Bug şi din Sud de
Dunăre, în Timoc, a murit după 19 luni de anchetă
barbară.

justiţia? Tribunalul poporului mistifica fapte,
falsifica adevărul. Medaliile de front de Răsărit erau
„capete de acuzare”. Perdanţi pe două fronturi, româ-
nii nu aveau voie să vorbească decât despre unul sin-
gur, cel străbătut cu sovieticii în spate, până la Ber-
lin. generalii frontului de Est au fost scoşi din arma-
tă fără pensie.

Dorana Coşoveanu a păstrat numele comando-
rului de aviaţie condamnat pe viaţă şi ieşit după 17
ani de încarcerare. Din respect pentru tatăl ei, „eroul

şi modelul meu”. Nu s- a dezis de el, cum a fost
sfătuită. Rolul de memorie- conştiinţă e greu de
asumat. A făcut- o şi Mirela Oţoiu- Truică. „Unde- i
tata!”, o întrebau anchetatorii. Ştia unde e, dar a
rezistat, nu l- a divulgat: „Tenacitatea copilului care
îşi pune în cap să nu- şi trădeze părintele nu poate fi
distrusă”.

Forţa sufletească le- a fost dată de părinţi: şi
Anei Blandiana, şi surorii, georgeta Pop, şi Sandei
golopenţia, şi Simonei Popa- gyr, şi Voicăi Potârcă, şi
lui Andras Visky… Au suportat, tortură psihică, trau-
me biografice, dar au fost biruitori în plan etic.

Securitatea lovea în trăinicia căsătoriei. Soţiile
erau obligate să divorţeze. „Ca să- şi salveze copiii,
mama a divorţat de un mort, pentru că tata fusese
deja executat”. E vorba de învăţătorul Dumitru I.
Totir, membru PNţ, arestat în ’52 „prin trădare” şi
condamnat, el, eroul, pentru „crimă de înaltă trăda-
re”; executat în 20 iulie ’53. Certificatul de deces l- a
primit familia abia prin ’70. Trupul nu l- au găsit. „Să
nu vă fie niciodată ruşine cu tatăl vostru pentru că
n- a făcut nimic rău”, le- a spus copiilor mama lor.

Povesteşte Francine Petrulian, fiica profesoru-
lui gh. Strat, că tatăl său, întors acasă după 5 ani de
detenţie la Sighet, strângea firimiturile de pâine de
pe masă şi le mânca. Abia după ’53, după moartea lui
Stalin, deţinuţii găseau în zeama mizerabilă bucăţele
de morcovi. Arestat iarăşi, gh. Strat a murit în
închisoare. „Nici groparul nu ne- a putut spune unde
era mormântul tatei. În nici un caz nu era în cimitirul
normal; era în cimitirul condamnaţilor […]. Au scos
mai multe cadavre. Fratele meu a luat unul despre
care credea că ar putea să fie al tatei. L- a pus în
cavoul nostru de la Iaşi şi asta este tot. Nu ştim dacă
este tata, nu ştim absolut deloc”.

Dacă părinţii erau în penitenciar, după gratii,
copiii lor, aflaţi în lagărul mare al ţării numite RPR,
nu puteau fi integraţi în societate. „Elemente duşmă-
noase”, cu „origine nesănătoasă”, erau umiliţi de con-
diţiile precare, înfricoşaţi de anchete, privaţi de drep-
tul de a învăţa. Interdicţia de a studia era ordin. Pre-
tinsa egalitate socială? Fiii „foştilor” nu aveau viitor.
Nu- şi putea face planuri de viitor, dorinţele, speranţe-
le le erau interzise. Premianţii erau sfătuiţi să renun-
ţe la studii şi să devină muncitori, întâi zilieri necali-
ficaţi; copiii de deţinuţi politici, care reuşeau cu 10 la
admitere în facultate, nu erau lăsaţi să se înscrie sau
erau scoşi din facultate după ce li se verifica dosarul.
Motivul? Declaraţie mincinoasă, omisiune biografică
etc. Nu aveau orizont intelectual.

Ca decan, Alexandrina Sidorovici, soţia scân-
teistului Brucan, marele politolog ante şi postsocia-
list, o elimină din facultate pe fiica lui Radu gyr.
Fusese acuzatoare publică în procesul din ’45. Pe gyr
l- au adus de la Aiud, în ’56, pe targă („Omul robust de
altădată devenise schelet”), ca în ’58 să fie închis din
nou, până în 1963. Pentru o poezie. Pentru ridică- te,
gheorghe, ridică- te, Ioane!, Tribunalul militar
Regional Braşov l- a condamnat la moarte. „Accentuez
faptul că Radu gyr nu a ştiut, timp de 11 luni, că
pedeapsa capitală i- a fost comutată în 25 de ani de
muncă silnică”. Şi fiica lui se şi ne întreabă cum a
rezistat tot acest timp în gând cu plutonul de execu-
ţie. Răspunde: „Pentru că Dumnezeu i- a dat această
forţă”. Familia auzea, din când în când, că decedase.
Era grav bolnav de hemofilie.

Copiii ăştia învăţau aritmetică adunând anii de
condamnare: „Toată familia mea însumează peste 70
de ani de condamnare”, spunea Ileana Budimir, năs-
cută în februarie ’54 la jilava. „Anii la care fuseseră
condamnaţi cei cinci membri ai familiei mele ajun-

geau la 125”. E calculul fiicei doctorului Ion juvara.
Radu Rosetti adună şi el peste 30 de ani de detenţie:
bunicul, generalul Radu R. Rosetti, ministru al Edu-
caţiei Naţionale, închis şi condamnat în ’48, a decedat
la Văcăreşti; tatăl său, inginerul Radu Rosetti, închis
de 3 ori, peste 11 ani de penitenciare…; rude: fraţii şi
cumnaţii mamei, veri…

Soţiile de demnitari făceau şi ele puşcărie.
Mama Ioanei Vlasiu a fost închisă politic pentru că
tatăl ei fusese ministru: „De fapt, eram pedepsită pen-
tru că eram fiica tatălui meu”, spune Sanda
Lugoşianu- Mironescu: Ion Lugoşianu, ministru al
justiţiei, al Instrucţiunii publice, al Agriculturii şi al
Industriei. Arestat la 58 de ani, a rezistat unsprezece
şi a murit închis. Se discută în şcoli şi- n facultăţi des-
pre aceşti eroi ai detenţiei, fenomenali în curaj şi în
demnitate? Fratele Sandei a fost împuşcat a doua zi
după sentinţă pentru că, în ’58, încercase să organize-
ze o contrarevoluţie după modelul insurecţiei buda-
pestane. În vremea aceea, stalinistă, şi pentru o lectu-
ră care se abătea de la linia partidului puteai fi con-
damnat.

Taţii au fost desfiguraţi de bătaie şi de foame;
cei care se întorceau acasă erau de nerecunoscut pen-
tru copiii lor: „Ras în cap şi îngrozitor de slab, tata mi
s- a părut mult mai mic decât îl ţineam eu minte, cât
un copil”, îşi aminteşte Mihaela Udrescu, fiică de
preot militar, „caz de înaltă trădare”, apoi de „defăi-
marea” regimului. Tensionat, Dan Casassovici: „Tata
ne- a povestit cum, după eliberarea din închisoare,
aflându- se în trenul ce- l ducea la Bucureşti, a văzut
într- o gară o bătrână care încerca să se suie pe trep-
tele prea înalte ale vagonului. S- a dus să o ajute. A
constatat că era chiar mama lui, eliberată şi ea, pe
care nu o recunoscuse de la început. Spune, cu patos
confesiv, Măriuca Vulcănescu: după 3 luni de Aiud,
tatăl ei semăna „cu Lazăr, ieşit din mormânt”; pierdu-
se jumătate din greutate, avea 47 de kilograme. În
„Neagra” Fortului 13, a încercat să salveze de la
moarte un tânăr. Au murit amândoi, întâi Mircea
Vulcănescu. Mama i- a supravieţuit 35 de ani. S- a
stins scriindu- şi jurnalul, aproape oarbă. Împreună,
au trecut doar 14 ani.

Măriuca a fost şi ea arestată, în Săptămâna
Mare. Abia împlinise 18 ani.

Dosarul părintelui (părinţilor), fabricat la
comandă politică, îi afecta pe urmaşi şi la a doua
generaţie. Scrie georgeta Alexandrescu, a cărei
mamă murise la 6 luni de la arestarea tatălui, „ca
urmare a şocului provocat de această situaţie, a groa-
zei de ziua de mâine, de repercusiunile deja suporta-
te şi de cele ce se întrevedeau”.

Sunt cronici de familie, altele decât cele scrise
de Petru Dumitriu, autorul unei nemernicii despre
Canalul Dunăre- Marea Neagră, drum fără pulbere şi
care îşi prezenta penibil, în interviuri, alibiuri mora-
le. „Din casă, îşi aduce aminte Dan Casassovici, dis-
păreau treptat covoare, tăvi de argint sau tacâmuri,
cumpărate de unii ca scriitorul Petru Dumitriu, client
al familiei, autor de romane pe placul Puterii”.

O să revin la evocările din Copilăria, ca luptă de
clasă, carte oferind modele de conduită morală. Avem
atâta nevoie de ele acum, când istoria e iarăşi
„corect- corectată”, adică distorsionată, falsificată de
cei care şi- au schimbat profitabil „nasurile şi obraze-
le”. r

Securitatea lovea în trăinicia
căsătoriei. Soţiile erau obligate să
divorţeze. „Ca să- şi salveze copiii,

mama a divorţat de un mort, pentru
că tata fusese deja executat”. E vorba

de învăţătorul Dumitru I. totir,
membru PNŢ, arestat în ’52 „prin
trădare” şi condamnat, el, eroul,
pentru „crimă de înaltă trădare”;

executat în 20 iulie ’53.
Magda Ursache
Copilăria, ca tortură psihică

nască? Cum evoluează relaţia dintre un
bărbat şi o femeie aflaţi – printr- un
concurs de împrejurări − în aceeaşi cabi-
nă, de telefon, de ascensor, de probă, de
vot etc.?

Autorul găseşte răspunsuri năstruşnice şi totuşi
plauzibile la asemenea întrebări. Situaţiile pe care le
descrie, departe de a fi nişte curiozităţi, fac parte din
comedia existenţei. După un moment de consternare,
cititorul le… recunoaşte. Lectura funcţionează, s- ar
putea spune, în doi timpi: consternare/ recunoaştere.
Această alternare face ca istorisirile să fie atractive,
să- l flateze pe cititor (care se transformă într- un fel de
partener al autorului) şi să conducă la o înnoire a
modului în care lumea de azi se reprezintă pe sine.

„Iată cum arătaţi!” pare să spună Vlad A. Popes-
cu mutând mereu – în căutare de unghiuri neaştepta-

te – oglinda în care le oferă semenilor ocazia să se pri-
vească.

Ludică şi parabolică, purtătoare a unui secret
umor, ca aceea a lui Răzvan Petrescu sau a Doinei
Ruşti −, proza lui Vlad A. Popescu se remarcă în ace-
laşi timp prin perpicacitate în înţelegerea- imaginarea
modului de funcţionare a psihologiilor. Personajele,
repede şi expresiv schiţate, îşi dezvăluie modul de a
gândi pe parcursul unor dialoguri alerte. Schimburile
de replici, de pe poziţii de obicei adverse, seamănă cu
un meci de ping- pong şi sunt captivante. Puse în
scenă, ar fi urmărite cu atenţie şi răsplătite cu aplau-
ze.

Cum i se înfăţişează lumea de azi unui bărbat
aflat la volanul maşinii sale? Este încă una dintre
întrebările surprinzătoare pe care şi le pune autorul
şi căreia îi răspunde tot el, reprezentându- şi o călăto-
rie cu automobilul prin Bucureşti ca pe o odisee. Când

conducem maşina sunteţi atenţi, de obicei, la traseu şi
la semnele de circulaţie, fără să observăm ce fac
oamenii prin mijlocul cărora trecem. Dacă i- am privi
mai atent – riscând să facem un accident de circulaţie
sau să fim amendaţi de un poliţist − şi dacă am mai şi
opri din când în când, ca să luăm parte, fie şi numai
ca spectatori, la întâmplările lor de fiecare zi, am
ajunge foarte târziu acasă, ca Ulise în Ithaca.

Astfel se joacă Vlad A. Popescu cu bietele noas-
tre suflete de cititori, arătându- ne ceea ce este uimi-
tor şi în acelaşi timp atât de bine cunoscut de noi toţi
în existenţa cotidiană. r
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Kierkegaard consacră, deja în prima sa
scriere, entweder – oder. ein Lebens-
fragment herausgegeben von victor
eremita (1843, citez din ediţia philo-

sophische Schriften, Zweitausendeins, Frankfurt am
Main, 2008), un amplu comentar operelor lui
Mozart. „genialitatea sensibilă este obiectul absolut
al muzicii”, iar „don Juan al lui Mozart este încoro-
narea tuturor operelor” (p.65) – ne spune de la înce-
put Kierkegaard. Este încoronare căci aici s- a atins
„relaţia absolută între idee, formă, material, mediu”
şi între limbaj şi muzicalitate (p.66). Acestea, limba-
jul şi muzicalitatea, se unesc în proporţii variate în
operele lirice, iar când, de pildă, limbajul este covâr-
şitor, muzicalitatea dispare şi opera se reduce la eve-
nimentele redate. În această unitate, oricum, se ori-
ginează dificultatea de a discuta despre muzică: fiin-
dcă „genialitatea sensibilă este obiectul muzicii”, ar
urma că despre muzică ne putem pronunţa doar
muzical. Ne rămâne, în pofida acestei situaţii, o cale
de a discuta despre muzică, anume luând în seamă
„treptele conştiinţei” descrise muzical, împreună cu
ascultarea şi reascultarea simultană a muzicii. 

Kierkegaard consideră nunta lui Figaro, Flau-
tul fermecat şi don Juan ilustrări ale celor trei faze
dinăuntrul „stadiului estetic” al existenţei omului
(care este succedat de „stadiul etic” şi apoi de „sta-
diul religios”, cum se ştie). Pajul din nunta lui Figa-
ro este prima întruchipare a celui care trăieşte după
maxima „bucură- te de clipa prezentă”. El este beat
de iubire, dar, ca orice beţie, această iubire se poate
adânci, şi se adânceşte efectiv în acest caz, în con-
templare şi melancolie (p.68). Papageno, din Flautul
fermecat – dincoace de faptul că ţine de o operă în
care, cum s- a spus, Mozart nu a tras o linie muzica-
lă unificatoare destul de clară – ilustrează deştepta-
rea dorinţei (Begierde) şi găsirea obiectului, dar
menţinerea lor separat. don Juan, din opera omoni-
mă, este, precum opera întreagă, desfăşurarea unei
idei. În nunta lui Figaro, la personajul amintit,
dorinţa nu are obiect, în Flautul fermecat dorinţa are
obiect, dar nu se poate uni cu el, în don Juan se face
unirea. „Dorinţa este în acest stadiu absolut adevă-
rată, învingătoare, triumfală, fără opoziţie şi demo-
nică. Nu trebuie însă trecut cu vederea că aici nu
este vorba de dorinţă într- o fiinţă individuală, ci de
dorinţă ca principiu, care este determinată ca ceea ce
exclude spiritul. Aceasta este ceea ce noi mai devre-
me am indicat, ideea genialităţii sensibile. Expresia
pentru această idee este don Juan, iar expresia pen-
tru don Juan este din nou numai şi numai muzica”
(p.75). Kierkegaard îşi propune să capteze tocmai
înăuntrul „muzicalului (Musikalisches)” construcţia

lăuntrică a acestei opere, dar trecând mult peste
comentariile uzuale consacrate muzicii însăşi, care,
lipsite de o privire mai profundă, nu pot capta singu-
laritatea acestei opere. Este nevoie, pentru aseme-
nea captare, ne spune filosoful, de „privire speculati-
vă (das spekulative Blick)”, adică de acea suprindere
a „muzicalului (Musikalisches) în idee, în situaţie”,
care este în stare să mărească receptivitatea
muzicală a ascultătorului, încât să- l facă să creadă
că ascultă muzică chiar atunci când doar citeşte
(p.76- 77).

Cum procedează Kierkegaard? Dacă citim mai
departe entweder – oder observăm că primul pas al
filosofului pe drumul captării originalităţii cunoscu-
tei opere lirice a lui Mozart este lămurirea ascenden-
ţei motivului Don juan. Rezultatul examinării
istorico- literare este că Don juan şi Faust ne vin din
Evul Mediu, ca circumscrieri literar- teologice ale
„demonicului (damonisches)” în creştinismul euro-
pean. „Don juan este astfel expresia pentru demoni-
cul determinat ca sensibilitate, Faust este expresia
demonicului determinat ca spiritual, care exclude
spiritul creştinismului” (p.79). Spre deosebire, însă,
de Faust, care s- a bucurat de redări scrise în cursul
Evului Mediu, Don juan nu a avut acest trecut.
Explicaţia dată de Kierkegaard este că, în vreme ce
Faust putea fi reprezentat ca individ concret, Don
juan rămânea undeva între individ şi idee. Pe pri-
mul, literatura îl putea prelua, pe al doilea abia
muzica putea să o facă. „Esenţial, Don juan nu este
nici idee (adică putere, viaţă etc.), nici individ; el stă
suspendat între aceste două ipostaze, iar aceasta
este viaţa muzicii” (p.81). Don juan este conceput ca
„principiu”, ca principiu erotic, iar eroticul este acti-
vat ca „seducţie (verführung)”. El se deosebeşte din
capul locului de iubitorul antic sau de cavalerul
medieval. „Iubirea lui nu este sufletească, ci senzo-
rială, iar iubirea senzorială este, conform conceptu-
lui ei, lipsită de credinţă, absolut fără statornicie; ea
nu iubeşte pe una, ci pe toate, adică le seduce pe
toate. Ea este aşadar numai în moment, momentul
este însă gândit conceptual ca sumă de momente şi
avem seducătorul” (p.82). S- ar putea reda literar
această particularitate, dar redarea ar fi de departe
insuficientă din punctul de vedere estetic. Iubirea
senzorială este legată de „concreteţea nemijlocitului
(konkretion des unmittelbares)” ce are nevoie de alte
mijloace de expresie, pe care doar muzica, dintre
arte, le poate asigura. Mozart şi- a dat seama de
situaţie şi – dovadă, de pildă, aria catalogului cânta-
tă de Leporello – a căutat să capteze muzical – nu
epic, nu cantitativ, ci complet estetic, aducând în
scenă imediat vocea lui Don juan – traseul iubirii
senzoriale. Epic Don juan rămâne numai atunci
când o ia de la capăt, cu o nouă seducţie. În rest, el
se mişcă între individualitate şi natură, iar mişcarea
sa o redă, mai bine decât orice, muzica. Don juan
este „absolut muzical (absolut musikalisch)”, Mozart
asumând faptul în chiar arhitectura lăuntrică a ope-
rei sale. El trebuia să dea seama de un personaj care
este din capul locului aparte. „Don juan râvneşte
(begierd) senzorial, el seduce prin puterea demonică
a sensibilităţii, el le seduce pe toate. Cuvântul,
replica nu i se potriveşte; lăsaţi- l să vorbească,
lăsaţi- i la îndemână replica, şi el devine instantaneu
un individ care reflectează” (p.88). Ceea ce nu era
deloc în logica personajului, iar Mozart ştia foarte
bine aceasta. 

Cum se regăsesc aceste opţiuni în arhitectura
lăuntrică a operei don Juan a lui Mozart? Este de
observat că Kierkegaard denunţă de la început
maniera de înţelegere a operelor clasice ce exploa-
tează textul, în raport cu care muzica este socotită
ceva exterior. El ne cere să sesizăm ceea ce se
petrece la nivelul muzical propriu- zis. Altfel, putem
admira textul sau degusta muzica, fără să captăm
semnificaţia operei (p.98). Don juan ne poate apărea
ca seducător, dar ca un anumit seducător. Trebuie să
luăm în seamă, pentru a surprinde estetic opera, nu
doar opera întreagă, deci dincolo de fragmente, ci şi
opera ca întreg. Iar dacă se aplică această optică ope-
rei lirice don Juan, atunci se poate observa că perso-
najul central este cel care conferă profil celorlalte
personaje: comandantul, Elvira, Ana, Ottavio, Zerli-
na, Massetto, Leporelo. Şi muzical, Don juan este
tonul de bază, ceilalţi desprinzându- se în raport cu
acesta, care le este permanent reperul de constitui-
re. Ariile lor sunt impresionante muzical în raport cu

Don juan, de care sunt dependente. Există – argu-
mentează Kierkegaard – o „unitate muzicală” a ope-
rei de vârf a lui Mozart, care este chiar mai tare
decât „unitatea dramatică”. Ea se lasă sesizată la
fiecare pas, de pildă la interacţiunea dintre Don
juan şi Elvira, care împreună dau o „armonie” muzi-
cală, chiar dacă acţiunea îi desparte (p.102- 103).
Este o eminentă însuşire a operei lirice don Juan a
lui Mozart că a izbutit astfel încât fiecare personaj,
cu oricât de puţină greutate, şi fiecare acţiune a
acestuia au acoperire muzicală adecvată în raport,
desigur, cu centralitatea personajului cheie. 

Opera ca proiect cultural
Richard wagner a sesizat de la început că

opera, ca gen, este rezultatul unei iniţiative artistice
de curte, destinată să întreţină publicul mai ales cu
arii. Aici, exprimarea muzicală a trăirilor personaje-
lor avea importanţă covârşitoare în raport cu acţiu-
nea. El a considerat, însă, că opera, în calitate de
artă, poate fi mult mai mult. 

Mai întâi, celebrul compozitor a reconstituit
istoria operei ca şir de tentative de a exploata melo-
dia, până în momentul culminant, în care Rossini
lasă pur şi simplu interpreţilor libertatea muzicală,
iar peste toate se resimte nevoia intervenţiei poetu-
lui. Pe parcursul acestei istorii, opera a ajuns să facă
din arie, sau muzică în sens mai larg, un scop în
sine, în detrimentul veritabilului scop al muzicii ca
artă. Acesta nu putea fi altul decât „expresia” sau
„drama” (Richard wagner, opera şi drama, Nemira,
Bucureşti, 2011, p.28). Opera şi- a formalizat
continuu acţiunea epuizându- se în muzică, până la a
deveni un simplu divertisment. „Astăzi, când discu-
tăm despre operă în sensul propriu, nu mai vorbim
despre o artă, ci despre o simplă formă a modei –
scrie wagner. Şi nu numai criticul, care nu simte
impulsul necesităţii artistice, poate să nu- şi exprime
nici dubiile, nici speranţa faţă de viitorul operei.
Artistul, cu condiţia să nu decadă până la a ajunge
să speculeze publicul, căutându- şi sprijin în afara
muzicii şi solicitând în mod anume participarea
energică a poetului, demonstrează că el însuşi consi-
deră opera ca moartă” (p.124). Plecând, însă, din
acest punct, opera poate fi şi se cuvine să fie restabi-
lită prin trei paşi mari: schimbând muzica, luând
contact cu drama, după schimbarea acesteia, şi aşe-
zând ceea ce rezultă, „drama muzicală”, într- o nouă
perspectivă asupra lumii.

wagner şi- a propus să schimbe mai întâi muzi-
ca. Pe traseul reconstituirii istorice pe care o face, el
aduce elogii mai întâi lui gluck, pentru că în vestita
sa „revoluţie a operei” a pus compoziţia înaintea
interpretării ariei de către solist şi a redat importan-
ţă adecvării muzicii la text. „Ca artă a expresiei –
scrie wagner – muzica nu poate, în deplina bogăţie a
acestei expresii, să fie nimic mai mult decât adevă-
rată şi, ca urmare, se preocupă doar de ce ar trebui
să exprime: în operă, fără îndoială, acesta e senti-
mentul conferit de vorbirea şi de reprezentarea per-
sonajelor pe scenă, iar o muzică adevărată este toc-
mai cea care reuşeşte deplin convingător” (p.44).
Mozart a fost cel care a dus mai departe această
direcţie, cu o capacitate unică de a aborda la cel mai
înalt nivel muzical orice libret, încât muzica devine
totul. Muzica lui Mozart este atât de bogată încât ne
face să nu mai dăm importanţă textului. Von weber
are meritul de „a fi regăsit sunetul melodic originar
al cântului popular” (p.62). Dar abia Beethoven avea
să ajungă la culmea evoluţiei muzicii. „El trece din-
colo de convenţiile involuntare ale absolutului muzi-
cal, adică dincolo de ceea ce, după expresie şi formă,
seamănă cu aria şi cu dansul, şi alege, în schimb, un
tip de limbaj ce pare, deseori, doar manifestarea
capriciului, şi care, lipsit de orice coeziune muzicală,
e închegat doar de o intenţie poetică imposibil de
transpus limpede în muzică” (p.88- 89). Cu Beetho-
ven, muzica izbuteşte să fie ceea ce este prin natura
ei – „artă a expresiei”. 

Între timp, opera a fost trecută în plan secund.
„Cu Rossini se încheie istoria propriu- zisă a operei.
Ea a ajuns la sfârşit când germenele inconştient al
fiinţei sale s- a dezvoltat până la înflorirea deplină;
când muzicianul a fost recunoscut drept factor abso-

Andrei Marga
Opera ca unitate muzicală

Spre deosebire, însă, de Faust, care
s- a bucurat de redări scrise în cursul

Evului Mediu, Don Juan nu a avut
acest trecut. Explicaţia dată de

Kierkegaard este că, în vreme ce
Faust putea fi reprezentat ca individ
concret, Don Juan rămânea undeva

între individ şi idee.

KierKeGaard

(continuare în pagina 28)
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Ca şi cum aş fi venit de pe o altă lume,
m- am smuls din faţa ordinatorului şi –
la îndemnul unui coleg – m- am uitat la
bărbatul cu ochelari din faţa mea. Nu

sunt sigură că auzeam tot ce îmi spunea în acele
clipe; scriind la ceva doar cu câteva fracţiuni de
secundă înainte de a- i răspunde la salut, mă îndoiesc
de faptul că eram atentă la ce îmi spunea sau, mai
exact, dacă într- adevăr conştientizam ce anume îmi
comunica. Îmi amintesc că vorbea despre un pachet
de cărţi şi… Îmi mai aduc aminte că, în loc să devin
atentă la ceea ce îmi aducea la cunoştinţă, mă uitam
surprinsă la mâinile sale, apoi din nou la el,
încercând să- mi amintesc de unde îl cunosc; limpede
era că îl cunoşteam de undeva, sigur îl văzusem, era
un chip familiar cât de cât: de statură medie mai
degrabă, mâini expresive, cu degete prelungi, fine,
frunte înaltă, un pic boltită, părul pe timpuri, proba-
bil, de un negru dens, în care Dumnezeu a lăsat
argint din belşug, nas prelung, ascuţit, bărbie accen-
tuată. Categoric, îl cunosc, repetam interior în timp
ce- l priveam; şi continuam să stau înmărmurită, fără
să fac minimele gesturi cuvenite în asemenea cir-
cumstanţe. Uşor amuzat, uşor mirat că nu găsise
ceea ce căuta, da, cărţile, bărbatul s- a retras fără
comentarii. Rămăsesem cu un aer niţel pierdut,
învăluită în surprinderea de a nu- mi aduce aminte

cu precizie de unde cunoşteam acea fiinţă cu voce
afundă, plăcută; unde mai întâlnisem acel bărbat
occidental, care are ceva ce întârzie în duhul tău
multă vreme după ce l- ai văzut şi i- ai vorbit?; acel
ceva pe care îl voi descoperi peste ani şi- n faţa căru-
ia mă voi minuna aşa cum se cuvine. De cum termi-
nasem să scriu eseul la care lucram, bombănind felul
meu de a fi exasperant de încet, în sfârşit, mi- am
amintit cine era intelectualul din faţa mea. M- am
simţit jenată de faptul că nu l- am recunoscut din
capul locului, iar scuza că eram concentrată la ceea
ce scriam atunci nu avea cum să reziste în faţa aspri-
mii mele, întoarse împotriva mea.

Trecuseră vreo zece ani de la acea întâlnire,
evident, ratată. Continuam să- l urmăresc, să- l
admir, să- l citesc. De fapt, e un amestec de admira-
ţie şi uimire. gabriel Andreescu – despre acest inte-
lectual, devenit prieten, e vorba – are ceva în felul

său de a fi vădit discordant cu mediul dâmboviţean.
Stofa de intelectual occidental, de o fineţe rară, învă-
luit în aerul nelumesc al unui savant – mă gândesc
la orbirea lui Elias Canetti şi la emblematicul Peter
Kien, creat de părintele său spiritual la doar 26 de
ani – care aparent şi- a încheiat socotelile cu lumea
aceasta, poate fi, câteodată, rapid contrazisă parcă
de râsul plin, rotund, rostogolit din adâncurile fiin-
ţei, pentru ca de îndată, la suprafaţa firii, să se işte
un gânditor de un calm desăvârşit, calm sub a cărei
carcasă se ascunde un individ pasional, dispus să
meargă până la capăt într- o dezbatere sau într- o
istorie, oricât de incomodă s- ar arăta aceasta, fiindcă
este obişnuit să ducă la bun sfârşit lucrul început şi
să- l facă de la excelent în sus. Curajul de a fi contra
valului, curajul opoziţiei şi fidelitatea, consecvenţa
faţă de opinia asumată – pentru a urma până în pân-

Aura Christi
Gabriel Andreescu: omul-instituţie

În condiţiile în care societatea
românească e clătinată de criza
reperelor şi o criză morală fără

precedent, în condiţiile în care în
cultura română e în toi un atroce
război civil – după cum remarca

argumentat Nicoleta Sălcudeanu –
Gabriel Andreescu a făcut ceea ce

n- au făcut câteva organizaţii
scriitoriceşti – în primul rând,

conducerea Uniunii Scriitorilor din
România! – care, firesc, erau obligate

prin statut să apere onoarea şi
demnitatea marilor scriitori români
supuşi – fără probe – unei mineriade

mediatice.

Modele

cu Gáspár miKlós tamás, 2013, bucureŞti



zele albe nişte principii moştenite de la sorbona celor
şapte ani de acasă – nu- i este străin nici pe departe.
Deşi în opinia mea este un erou – câţi dintre românii
mari au avut bărbăţia de a înfrunta regimul ceau-
şist, ajungând după gratii şi păstrându- şi verticali-
tatea în faţa gardienilor şi a anchetatorilor? – nimic
din comportamentul său nu va trăda caracterul
excepţional al opoziţiei sale din timpurile dictaturii.
Dacă vei încerca să aduci vorba despre curajul sau
despre eroismul său, cu o mişcare elegantă a mânii
şi cu o modestie profundă va schiţa un gest îngemă-
nat cu franţuzescul passons, e loc pentru mai mult.
Are o curiozitate vie, mereu la pândă, care ar
concura- o pe cea a copiilor sau a poeţilor. Râde cu
poftă, enorm, de lume şi, înainte de toate, de el
însuşi; într- o situaţie la limită, ca un om puternic, va
căuta unde anume a greşit, într- o ţară unde majori-
tatea se grăbeşte să arunce vina pe celălalt, pe isto-
rie, guvern, naţiune, stat, fără să cadă pe gânduri
barem preţ de câteva fracţiuni de secundă, pentru a
găsi vina în propria grădină. 

Aceste lucruri le voi afla mai târziu, da, mai
târziu. Până să- l cunosc, i- am citit o parte din cărţi-
le scrise şi publicate la prestigioase edituri. Până să- l
revăd după ani, râzând cu poftă pe marginea primei
întrevederi ratate, am purtat o îndelungată cores-
pondenţă cu gabriel. O corespondenţă care devenise,
între timp, un fel de tabiet, ceva ca un liman în lipsa
căruia simţi că pe neaşteptate se creează un gol. Un
gol straniu, imposibil de umplut cu orice altceva. Am
simţit umărul lui gabriel alături într- o perioadă în
care m- am pomenit pe muchia fragilă ce desparte
viaţa de moarte. Acest om devenit drag inimii mele
nici nu bănuieşte de câte ori i- am mulţumit lui Dum-
nezeu că pur şi simplu există şi că mi- a făcut darul
de a- l aduce în viaţa mea, în timp ce eram încolţită
de o boală gravă. 

Care să fie imboldul de a scrie aceste adevă-
ruri, dacă nu umanitatea acestui cercetător avizat al
istoriei comunismului românesc şi al istoriei disiden-
ţei din Estul Europei? O umanitate profundă, vie,
scormonitoare, dăruită acestui intelectual de rasă,
căruia nu obosesc să- i spun om- instituţie, iar el, cu
acelaşi surâs de o blândeţe profundă, nu oboseşte să
spună ceva în genul lasă, passons. O umanitate ce
nu- şi doreşte decât să se apropie de înţelegerea firii
umane, aduse în situaţii- limită. Adică să ajungă –
prin mijloacele specifice cercetării istoriei mentalită-
ţilor – la ceea ce dragul mie rus, Fiodor Mihailovici,
numea omul din om. De unde interesul pentru reac-
ţiile omului ajuns la limită şi studiul unor destine
dramatice în cazul unui disident român, pe care
Revoluţia din 1989 l- a găsit în calitate de deţinut
politic? Pe parcursul unei zile aproape, am vorbit cu
gabriel Andreescu şi Nicolae Breban – generosul
nostru amfitrion – despre oameni, disidenţă, istorii
umane şi destine frânte, despre intelectualii postco-
munişti care au instrumentalizat anticomunismul,
girând – într- un stat democratic – crearea unui înce-
put de dictatură după modelul sud- american; am
vorbit despre unii indivizi care – în absenţa unei

opere majore – şi- au transformat disidenţa în mese-
rie profitabilă şi despre identitatea poporului român,
clătinată nu fără complicitatea unor intelectuali de
marcă, despre primenirea nomenklaturii etc. Aveam
în faţa mea un om de o mare calitate. Un om rar în
lumea de azi, aşa cum e. Un om pe care îl admir şi îl
respect. Din clipa în care mi- a mărturisit că,
aflându- se în închisoare, i- a cerut gardianului să- i
aducă Idiotul de F. Dostoievski, am început să- l
iubesc. Stilul gabrielandreescian rămâne a fi mereu
inconfundabil: omul din el va fi – după cum s- a mai
remarcat, de altfel – de partea minoritarului, de par-
tea omului singur, care înfruntă un sistem. gabriel
va face efortul de a înţelege victima, modul ei de a
lupta pentru ca să reziste faţă în faţă cu anchetato-
rul sau cu o parte a presei tabloidizate, dacă nu
împânzite la scară alarmantă de mercenari. Şi, cu
acelaşi, neobosit arsenal de nuanţe, cercetătorul va

păşi pe terenul călăilor, găsind de cuviinţă să judece
onest, recunoscând că există grade de vinovăţie şi că
documentele din arhivă trebuie tratate cu prudenţă. 

În condiţiile în care societatea românească e
clătinată de criza reperelor şi o criză morală fără
precedent, în condiţiile în care în cultura română e
în toi un atroce război civil – după cum remarca
argumentat Nicoleta Sălcudeanu – gabriel
Andreescu a făcut ceea ce n- au făcut câteva organi-
zaţii scriitoriceşti – în primul rând, conducerea Uni-
unii Scriitorilor din România! – care, firesc, erau
obligate prin statut să apere onoarea şi demnitatea
marilor scriitori români supuşi – fără probe – unei
mineriade mediatice. Dacă dărâmi coloanele de
rezistenţă ale unui templu, oricât de somptuos şi
puternic ar fi, bineînţeles că acesta la un moment
dat se va prăbuşi. Nu cred că ţinta imundelor cam-

panii mediatice din ultimul deceniu a fost întâmplă-
tor o seamă de personalităţi de marcă ale literaturii
române, prin a căror operă, sub dictatură, s- a perpe-
tuat europenitatea culturii lui Blaga şi Eminescu,
Cioran şi Eliade sau Brâncuşi. Cercetătorul gabriel
Andreescu s- a adâncit în arhivele securităţii, a par-
curs kilometri de dosare, încercând să extragă ade-
vărul din „fântâna trecutului”, aducându- l la cunoş-
tinţa publicului şi reabilitând câţiva stâlpi ai cultu-
rii române de vârf: Adrian Marino, Mircea Iorgules-
cu, Nicolae Balotă, Nicolae Breban, Ştefan Aug. Doi-
naş ş.a. În două cazuri – Mircea Iorgulescu şi Nico-
lae Breban – Înalta Curte de Casaţie şi justiţie a dat
un verdict definitiv: solicitarea în instanţă de a con-
firma calitatea de colaborator, făcută de Consiliul
Naţional al Studierii Arhivelor Securităţii, a fost
neîntemeiată. Verdictul instanţei supreme a coincis,
din fericire, cu verdictul dat – în urma unor scrupu-
loase cercetări – de gabriel Andreescu. Previzibil,
profesionalismul, verticalitatea, umanitatea şi
curajul lui gabriel Andreescu i- a deranjat pe unii
procurori literari, inchizitori ce trag cu ochiul la
epoca proletcultistă, inspirându- se cu asupra de
măsură din analele odioase ale acesteia. Previzibil,
vocea puternică a acestui disident i- a deranjat pe
unii oportunişti kominternişti, interesaţi să menţină
cu orice preţ haosul organizat în favoarea puterii şi
influenţei lor.

Tentativele de decredibilizare a acestui om- in-
stituţie, de bună seamă, vor eşua. Modul în care se
încearcă să fie discreditată vocea lui gabriel Andre-
escu vorbeşte nu despre calitatea umană a acestui
mare om, imposibil de intimidat sau de redus la tăce-
re, ci despre josnicia la care coboară cei care – exact
ca pe timpul lui Stalin şi gheorghiu- Dej – folosesc
informaţii din trecutul – regretat! – al unor apropiaţi
ai personalităţii vizate, pentru a o decredibiliza şi a
o supune unui linşaj mediatic. Astfel, în loc să se dis-
cute fondul chestiunii abordate în studiile gabrielan-
dreesciene, unii oportunişti ai vremurilor noi recurg
la o diversiune infamă, de extracţie neostalinistă,
aducând în atenţia publică trecutul unui apropiat al
cărturarului cu scopul explicit de a- l discredita,
punând sub semnul calomniei şi al lipsei de încrede-
re demersurile sale publice – ceea ce este inadmisibil
într- o polemică ce respectă o minimă rigoare intelec-
tuală şi denotă – în accepţia unui cărturar ca Mihai
Ralea – un grav deficit de inteligenţă. 

Să revenim, aşadar, la fondul chestiunii.
Angrenat în tratarea unei teme dificile şi incomode –
ca de obicei – gabriel Andreescu nu se va grăbi să
emită judecăţi, nici să condamne. Se va documenta
cu răbdare şi profesionalism, va epuiza bibliografia
obligatorie; emiţând judecăţi, frazele sale mereu
scurte, şlefuite răbdător, chirurgical aproape, vor
cuprinde nuanţe alături de alte nuanţe, detalii peste
care orice spirit mai puţin pregătit sau poate doar
grăbit, dacă nu pervertit, va trece fără să clipească.
Cercetătorul se va supune el însuşi unui examen, va
intra în pielea omului supus analizei şi se va docu-
menta conştiincios în arhive, citind zeci, sute, mii de
tomuri, până să tragă o concluzie ori să ajungă la
limanul scontat: iluminarea, descinderea în preajma
omului din om. Studiile sale incendiare, eseurile- i
polemice de o acurateţe, corectitudine şi acuitate a
observaţiei rare în lumea noastră, mă fac, câteodată,
în aşteptarea lor, să amân trimiterea la tipar a revis-
tei Contemporanul şi mărturisesc că aşa voi proceda
şi în continuare. 

M- am surprins întrebându- mă cum ar fi arătat
viaţa literară românească – şi nu numai cea literară
– dacă nu ar fi apărut masivul tom, care a bulversat
scenarii, regii, sentimente sau orgolii, dând peste
cap jocuri nu totdeauna curate, aranjamente făcute
în spatele unor dosare care – s- a văzut – pot ucide
personalităţi vii (cazurile Mircea Iorgulescu şi Cezar
Ivănescu), pot afecta destine, imagini publice sau pot
ucide bărbaţii mari ai acestui neam, plecaţi în lumea
celor drepţi, fenomenul numit de Virgil Nemoianu
necrofagie luând proporţii îngrijorătoare în România
ultimului deceniu? 

Cum am fi arătat noi, scriitorii români, fără
volumul Cărturari, opozanţi şi documente. Manipu-
larea arhivelor securităţii, semnat de gabriel
Andreescu? Teamă mi- e că un răspuns franc, bărbă-
tesc, la aceste întrebări imposibile nu ar face cinste
multora dintre noi, scriitorii. r

M- am surprins întrebându- mă cum ar
fi arătat viaţa literară românească –
şi nu numai cea literară – dacă nu ar

fi apărut masivul tom, care a
bulversat scenarii, regii, sentimente
sau orgolii, dând peste cap jocuri nu

totdeauna curate, aranjamente făcute
în spatele unor dosare care – s- a văzut
– pot ucide personalităţi vii (cazurile
Mircea Iorgulescu şi Cezar Ivănescu),

pot afecta destine, imagini publice
sau pot ucide bărbaţii mari ai acestui
neam, plecaţi în lumea celor drepţi,

fenomenul numit de Virgil Nemoianu
necrofagie luând proporţii

îngrijorătoare în România ultimului
deceniu?

18

ANUL XXV  t Nr. 8 (749)

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

la berlin cu William totoK, smaranda enache Şi marcus merKel (rândul doi), 2008



19

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

AUGUSt 2014

Greşelile CNSAS
Articolul pe care l- am publicat în revista Con-

temporanul în luna aprilie 2014, cu titlul „greşeli ale
CNSAS care au făcut victime. Cazul Ştefan Aug.
Doinaş” documentează câteva din nedreptăţile sufe-
rite de poetul cărturar: în anul 2003, a fost calificat
de CNSAS drept informator, fără derularea procedu-
rilor obligatorii în asemenea situaţii, fapt care i- a
permis lui Adrian Păunescu să- l calomnieze în plină
şedinţă de Senat, iar acuzaţia de colaboraţionism a
fost reluată de către membri ai Colegiului CNSAS la
o manifestare de la Clubul Prometheus (sub titlul
„Ce ne spun dosarele CNSAS”, în seria Întâlnirilor

româniei literare), bine mediatizată, moderată de
Nicolae Manolescu. Abuzul săvârşit de cele patru
persoane aflate în fruntea Colegiului prin interven-
ţiile lor cădea sub incidenta legii penale.1 Pe urma
lăsată de aceste acuze de autoritate, un număr din ce
în ce mai mare de comentatori l- au pus pe Doinaş în
seria „turnătorilor” perioadei comuniste.

Pe scurt, ce „povestesc” dosarele 
Securităţii despre Ştefan Aug. Doinaş

Totuşi, ce este adevărat din aceste alegaţii?
Doinaş a fost arestat la 4 februarie 1957 şi condam-
nat la un an de zile pentru omisiune de denunţ. Cu o
zi înainte de a ieşi din penitenciar, Securitatea i- a
cerut şi el a semnat un angajament de colaborare. În
dosarele deschise pe numele său nu se găsesc note
olografe. O singură informare2, dactilografiată, în
care apare cu numele de cod, „Andrei golfin”, poves-
teşte vizita la Al. Andriţoiu şi sfaturile acestuia lega-
te de drumul la Paris, benigne.3 Câteva documente
scrise de ofiţeri fac referire la Doinaş în stilul tipic:
ofiţerul de caz aduce aprecieri muncii „sursei”, căci
prin aceasta evaluează pozitiv propria sa muncă.
Interesant că aprecierile sunt contestate de supe-
rior.4 Pe o notă care susţine că Doinaş ar fi furnizat
materiale care au dus la arestarea lui haralambie
grămescu şi Ion Negoiţescu, Şeful Direcţiei, col. N.
Budişteanu, adaugă la rândul lui: „Nu sunt de acord.
Consider că lt. Ionescu Ştefan nu cunoaşte suficient
întreaga istorie a acestui agent…”.5

găsim în arhivă şi memoriile prin care Doinaş
a solicitat repetat reluarea activităţii literare. Doi-
naş doreşte cu disperare revenirea în viaţa culturală
şi face cereri obediente: „Iată de ce mă adresez Dv.
cu toată încrederea: daţi- mi din nou posibilitatea să
muncesc şi să public. Vă voi dovedi că sunt cu totul
ataşat Partidului şi guvernului, că merit încrederea
pe care v- o solicit astăzi din adâncul fiinţei mele”.6
Memoriile umilitoare au fost prelungite prin texte
care poartă în ele simbolurile epocii proletcultiste.
Sunt urmele anilor de extremă vulnerabilitate – din
perioada stalinistă până la reintrarea în viaţa litera-
ră. A fost martor în anii detenţiei în câteva procese
politice şi nu s- a comportat ca erou.7 I se poate impu-
ta lui Doinaş că a semnat angajamentul în 1958, în
condiţiile recluziunii, şi că a dat câteva note (ultime-
le în anii `60), dar participarea lui Doinaş la acţiuni
de poliţie politică este respinsă de documentele
cunoscute astăzi. 

Ce înseamnă, totuşi, „i se poate imputa”?
Situaţia poetului este tipică multor oameni trecuţi

prin închisoare: au pus pe hârtie o promisiune ca să
poată revedea lumina zilei, apoi au urmat- o doar for-
mal, dovada întărită a falsităţii angajamentului. Act
oricum mai puţin condamnabil decât punerea opor-
tunistă a semnăturii pe cererea de intrare în PCR şi
exprimarea astfel a devoţiunii faţă de partidul comu-
nist în condiţii de libertate.8

Acuzat, urmărit, ţintă a 
acţiunilor de şantaj 

Partea considerabilă a documentelor privitoare
la Ştefan Aug. Doinaş (Ştefan Popa) probează statu-
tul său de victimă şi de scriitor văzut de Securitate
ca periculos. O arată şi înregistrările de tip tehnică
operativă a discuţiilor critice la adresa regimului pe
toată perioada 1974 – 1979. An de an, până în 1989
sunt inventariate acţiunile sale contestatare, „atitu-
dinea negativă” şi „legăturile cu elemente ostile din
emigraţie” etc.9 Ofiţerii superiori care se ocupă de
cazul său propun contactarea „în vederea influenţă-
rii pozitive”, informarea preşedintelui Uniunii Scrii-
torilor, învrăjbirea lui Doinaş cu colegii săi, denigra-
rea ca să i se scadă prestigiul şi influenţa în viaţa
culturală.10

Atitudinea contestatară a lui Doinaş nu s- a
schimbat în urma acestor presiuni. Ofiţerii de
securitate s- au grăbit să caute prin viaţa intimă a
victimei şi au aranjat cu conducerea Uniunii Scriito-
rilor punerea poetului în situaţii compromiţătoare.
Au pregătit un flagrant de abuz în serviciu, ca să- l
acuze de folosirea banilor Uniunii Scriitorilor în spri-
jinul emigraţiei intelectuale „reacţionare” sau scrii-
torilor cu o atitudine politică necorespunzătoare.
Astfel de strategii sunt proba că poetul cărturar nu a
fost „partenerul” Securităţii.

Macularea prin Arhiva Securităţii
Textele prin care Ştefan Aug. Doinaş a obţinut

reintrarea în viaţa literară erau cunoscute de colegi
şi de cercetătorii care s- au aplecat asupra destinului

Gabriel Andreescu
Responsabilitatea Uniunii Scriitorilor
faţă de Ştefan Aug. Doinaş

Partea considerabilă a documentelor
privitoare la Ştefan Aug. Doinaş

(Ştefan Popa) probează statutul său
de victimă şi de scriitor văzut de

Securitate ca periculos. O arată şi
înregistrările de tip tehnică operativă

a discuţiilor critice la adresa
regimului pe toată perioada 1974 –
1979. An de an, până în 1989 sunt

inventariate acţiunile sale
contestatare, „atitudinea negativă” şi

„legăturile cu elemente ostile din
emigraţie” etc. Ofiţerii superiori care

se ocupă de cazul său propun
contactarea „în vederea influenţării
pozitive”, informarea preşedintelui
Uniunii Scriitorilor, învrăjbirea lui

Doinaş cu colegii săi, denigrarea ca să
i se scadă prestigiul şi influenţa în

viaţa culturală.

1 Mircea Dinescu, Andrei Pleşu, horia- Roman
Patapievici şi preşedintele Colegiului CNSAS, ghe-
orghe Onişoru.

2 Ana Dobre a identificat o altă notă, datată
februarie 1964, în dosarul lui Miron Radu Paraschi-
vescu (Miron radu paraschivescu – eternul critic,
Editura Muzeul Literaturii Române, 2011 p. 180) şi
de asemenea Ştefăniţă Regman („Cornel Regman şi
lucrările lui: perioada 1959- 1967”, în viaţa
românească nr. 1- 2, 2013, pp. 85- 105.). Ambele
sunt, şi ele, fără conţinut politic.

3 Nota este datată 28 septembrie 1967, Arhiva
CNSAS, Dosar personal R 874, vol. 1, f. 91.

4 „Consider că tov. lt.mj. Săraru Pavel nu a sur-
prins exact situaţia agentului” (Arhiva CNSAS,
Dosar personal R 874, vol. 1, f. 3).

5 Arhiva CNSAS, Dosar personal R 874, vol. 1
(privindu- l pe Popa Ştefan), f. 77. Doinaş a fost com-
plice la acţiunea lui Ion Negoiţescu, din martie 1977,
când a bătut la maşină scrisoarea adresată de Negoi-
ţescu lui Paul goma, prin care se declara de acord cu
acţiunile disidentului.

6 Arhiva CNSAS, Dosar informativ, I 2628 vol.
1, f. 112.

7 Petre Sirin povesteşte despre condamnarea
lui Ion Omescu în urma depoziţiei lui Doinaş (aflat
atunci în închisoare), care a acceptat să declare că ar
fi citit una din piesele anticomuniste ale lui Omescu
(Petre Sirin, Castele în Spania. Cronică de familie
1949- 1959, humanitas, Bucureşti, 2013).

8 Ştefan Aug. Doinaş avea să refuze în anii `80
invitaţia de a intra în PCR, ştiind că va retrogradat
din poziţia avută la Secolul XX.

9 Arhiva CNSAS, Dosar informativ I 2629, vol.
2, f. 224v.

10 Nota de analiză din 15 noiembrie 1981, Arhi-
va CNSAS, Dosar I 2629, vol. 1, f. 274 (Principalii
ofiţeri superiori care au răspuns de Doinaş au fost
lt.col. Victor Achim şi lt.col. wawiernia Mihai).

Ştefan auG. doinaŞ



literaturii române în comunism fără să afecteze res-
pectul confirmat chiar în documentele Securităţii,
care reţin „cultul faţă de acest om. Tineretul în spe-
cial îl apreciază ca fiind idolul lor”.11 Statutul său de
intelectual perceput în opoziţie faţă de regim a fost
subliniat prin cooptarea în grupul pentru Dialog
Social, în decembrie 1989. Însă odată cu lansarea
acuzelor de către Adrian Păunescu şi reluarea lor la
puţin timp de Mircea Dinescu, Andrei Pleşu şi
horia- Roman Patapievici (giraţi de gheorghe Onişo-
ru şi germina Nagâţ) la întâlnirea organizată de
Nicolae Manolescu la Clubul Prometheus, opinia
publică l- a plasat pe Doinaş între colaboraţionişti.
Comentatorii au folosit la adresa lui cuvinte descali-
ficante întrucât alţii le utilizaseră înaintea lor:
„M- am întrebat cum putea să scrie atât de bine, fer-
mecător de bine, ştiind în acelaşi timp că din când în
când va trebui să dea tributul sau de delator. Îşi
administra singur raţia de mizerie, tocmai ca să
poată continua să fie un super- scriitor?”.12 Începând
cu anul 2003, imaginea publică a lui Doinaş devine
marcată de lumini şi intense umbre. 

Sursele şi argumentele
lui George Neagoe

Noutatea faţă de această repetare banalizată a
acuzaţiei din 2003 va fi apariţia, în anul 2013, a căr-
ţii lui george Neagoe, asul de pică: ştefan aug. doi-
naş – rezultatul transformării unei teze de doctorat,
elaborată sub coordonarea lui Nicolae Manolescu, în
prima monografie literară privitoare la poet scrisă în
dialog cu dosarele de la Securitate. „Aportul” ei la
„cazul Doinaş” este transformarea analizei într- o
diatribă la adresa omului şi literatului elaborată pe
mai mult de 300 de pagini şi exprimând o ostilitate
niciodată atinsă până atunci. Tânărul doctor în lite-
re nu are o experienţă directă a lumii comuniste, nici
un trecut ştiinţific care să- i permită judecăţile radi-
cale abundente în monografia sa, iar perioada de
lucru la doctorat nu s- a dovedit suficientă pentru
depăşirea acestor limite. Carenţele cercetării se pot
vizualiza mai uşor urmărind patru categorii de
resurse cu care a lucrat Neagoe: aprecierile unor lite-
raţi privitoare la poetul cărturar; opera sau texte
scrise de Doinaş sub alt nume (episodul Ion Motoar-
că)13; dosarele din Arhiva CNSAS deschise pe nume-
le său şi trimiteri la dosarele unor alţi urmăriţi; ce- şi
imaginează (!) Neagoe despre motivaţiile şi gânduri-
le lui Doinaş. 

Tânărul critic citează opiniile reverenţioase ale
mai multor literaţi, însă numai pentru a concluzio-
na: imaginea lui Doinaş, una falsă, „pe care şi- a
făţuit- o”, i- ar fi determinat pe mulţi să îl considere
un lider informal al vremurilor de restrişte. Doinaş
ar fi fost de fapt un politicianist care „a capturat
destui naivi într- o pânză de păianjen. Dezamăgirea a
distrus unul dintre marile mituri ale rezistenţei prin
cultură. Dacă un intelectual de calibru, independent,
dominator, închistat în preocupările lui, cu aura de
satrap, consimţise să slujească Puterea, atunci tot
sistemul de valori cădea asemenea unui castel de
cărţi de joc…”14

Neagoe nu dialoghează cu textele confraţilor,
pe unele doar le bifează, iar pe celelalte le foloseşte
doar ca rampă pentru acuze la adresa lui Doinaş.
Este o procedură ciudată dar eficace de a răsturna
binele afirmat în contrariul său. Cum trecerea de la
judecata confraţilor la comentariul acuzator este
făcută cu multă dezinvoltură, cititorul aproape nu
sesizează că însăşi metoda de analiză este viciată.

george Neagoe a distribuit un
număr amplu de pagini şi episodului
Ion Motoarcă („încă dosit de istoria
literară”) valorificat printr- o altă serie
de acuze: „Şiretenia, muţenia şi
depărtarea (…) l- au ajutat pe Doinaş să
muşamalizeze afacerea…” (p. 137);
„Magistrul le inoculează învăţăceilor
dragostea pentru organizaţia politică
aflată la putere şi ură faţă de «duşma-
nii» ţării” (p. 139) ş.a. În realitate,
Neagoe a ratat natura farsei, aspect cla-
rificat de gelu Ionescu în recenzia făcu-
tă studiului lui Neagoe (voi reveni).15

Important în logica demersului, autorul
asului de pică reuşeşte să adune astfel
încă un set de epitete insultătoare. 

Interpretarea documentelor 
din Arhiva CNSAS

Marele test rămâne lucrul cu
documentele de arhivă. Numărul celor
folosite este foarte mic, căci Neagoe
pare să caute doar elementele compro-
miţătoare. În lipsa lor, sugerează că
acestea trebuie să existe undeva: „Nu
cunoaştem însă prea multe despre
notele informative” şi- şi confirmă preo-
cuparea apoteotic: „Cercetările indică,

deocamdată, că există un singur document…” (p.
304). Ca urmare, aşează cele câteva piese care- i
ajută scopul într- o mare de consideraţii privitoare la
motivaţiile poetului. În acel „singur document” care
apare la persoana întâia, nota dactilografiată din 26
septembrie 1967 apare scris: „Acum 4 zile l- am vizi-
tat pe Al. Andritoiu acasă pentru a- i cere unele infor-
maţii despre călătoria sa în Occident”. Comentariul
lui Neagoe: „S- ar deduce faptul că agentul nu s- a
prezentat la o întrevedere amicală, ci avea de înde-
plinit o misiune, să strângă mărturii despre voiajul
făcut de redactorul- şef al revistei Familia în străină-
tate. Nu se poate exclude nici varianta că scopul
fusese o discuţie de lucru…” (pp. 17- 18). 

Nici un cercetător care- şi respectă statutul nu
va interpreta lucrurile bazându- se pe prezumţii
nesusţinute în textul analizat. Alegaţiile introduse
prin „se deduce” şi „nu se exclude”, alimentează
enunţuri categorice şi falsificatoare. „A ajutat poliţia
politică”, afirmă Neagoe pe marginea documentului
analizat şi „a influenţat decizia de arestare a lui I.
Negoiţescu în 1961” (p. 304). În alte pasaje este chiar
mai radical: „…a ajutat Securitatea să- l închidă pe I.
Negoiţescu…” (p. 21). 

Dovada pe care o reclamă Neagoe, o piesă din
dosarul de reţea R 874 este referatul din 18 martie
1961 prin care lt. Ionescu Ştefan căuta soluţii să- i
dea „agentului «Andrei golfin»” un „imbold în munca
informativă”. Este documentul invocat deja privind
materialele informative care susţin implicarea lui
Doinaş în arestarea lui haralambie grămescu şi a
lui Ion Negoiţescu. Am arătat că referatul a fost con-
testat chiar de şeful serviciului, col. N. Budişteanu.
În evaluarea acuzaţiei de participare a poetului la
arestarea lui Negoiţescu, Neagoe plasează separat
această informaţie cheie, rupând legătura,
anulându- i semnificaţia. În 1977, Doinaş bătuse la
maşina sa de scris materialul prin care Negoiţescu
aderase la acţiunile lui Paul goma. L- ar fi denunţat
Doinaş pe Negoiţescu în 1961, dacă nu a făcut- o în
1977, când, mai mult, şi- a asumat riscat să- l ajute? 

Neagoe se agaţă de orice enunţ al ofiţerilor de
securitate care i- ar putea susţine acuzaţiile calom-
nioase şi lasă în umbră probele contrare. Depinzând
de autor, cititorul nu poate reconstitui pe cont pro-
priu imaginea de ansamblu oferită cercetătorului de
dosarele deschise pe numele lui Doinaş. Acestea des-
criu ostilitatea Securităţii faţă de un om de cultură
considerat inamic şi amplul ei efort în elaborarea şi
punerea în aplicare a unor măsuri de înşelare, de
ameninţare, de denigrare, de şantajare. 

Vizibilitatea procesului de intenţie
Cea mai stranie metodă folosită de george

Neagoe în „analiza” sa este enunţarea gândurilor şi
intenţiilor lui Doinaş ca şi când ar fi putut avea acces
la ele. Dintr- o insinuare arbitrară: „Este de bănuit că
«Andrei golfin» a dat unele amănunte interesante
pentru Securitate” el îi ghiceşte „dorinţa de a i se
acorda în continuare vize de plecare peste graniţă,
dar nu oriunde, ci în Vest” (p. 20). Nota unui infor-
mator, care susţine că Doinaş a renunţat să- şi refa-
că un poem este prelungită de Neagoe cu concluzia:
„Mai tare îl obseda că angajamentul cu Securitatea
nu îi garanta nicio favoare”. Tânărul crede că înţele-
ge motivaţia acestei vieţi dedicată literaturii: „În
realitate, ca şi în alte rânduri când s- a ridicat pentru
apărarea drepturilor scriitoriceşti, Doinaş dorea
să- şi consolideze statutul de lider informal…” (p.
258).

Sunt nenumărate astfel de fabulaţii privitoare
la Doinaş şi la alţi oameni. Adaug o mostră de dis-
preţ din lista presupunerilor care se înşiruie în logi-
ca unui proces de intenţie: „La aproape 65 de ani,
convorbirile cu angajaţii M.A.I. semănau cu nişte
meditaţii la care participau un elev sastisit, de mult
hărşit în aceste situaţii convenţionale, şi nişte profe-
sori capsomani, care îi ofereau un premiu pe măsura
vârstei – dreptul de a se recrea” (p. 281). 

Înserierea de afronturi
Dincolo de răsturnarea opiniilor cu care lumea

culturală a întâmpinat opera lui Doinaş, dincolo de
manipularea documentelor, monografia lui Neagoe
este o colecţie de afronturi. Doinaş ar fi fost „un tip
convulsiv, umoral, arţăgos, invidios, nemulţumit de
propriul statut” (p. 21). Trăsăturile caracterologice
ale poetului ar fi „Dorinţa de a fi mereu în prim plan,
de a cuceri întâietatea în breaslă, şiretenia în câm-
pul cultural, mânia contra colegilor şi a adversarilor,
manipularea la care a fost supus şi pe care a
exercitat- o cu abilitate asupra altora sau trişarea…”
(p. 28). Doinaş ar fi avut după anul 1958 o „prezenţă
actoricească”, cu momente de opoziţie la regim şi
revoltă împotriva măsurilor discreţionare din anii
‘80 şi postceauşism, iar acestea „ne- au păcălit”. O
scăpare de memorie, precum datarea interdicţiei de
semnătură (în templul memoriei, Doinaş indica
perioada 1958- 1963 şi nu cea corectă, 1958- 1961),
este tratată în aceşti termeni: „Ca să se victimizeze

şi ca să atragă simpatia publicului, a prelungit inter-
valul cu doi ani. Pe de altă parte, mistificarea provi-
ne din obişnuinţa de a disimula. Învăţată la şcoala
de morală a reţelei informative” (p. 187). Iată şi altă
avalanşă de epitete: „sarcastic şi drastic, poetul
cărturar şi- a luat revanşa faţă de toţi adversarii” (p.
182); „…un caracter semeţ, rugos, cârtitor şi dispre-
ţuitor ca al său nu putea să tolereze excluderea din
rândul figurilor proeminente…” (p. 243).

Cât de dispreţuitoare este atitudinea lui
Neagoe faţă de o victimă a istoriei vedem şi din felul
în care interpretează drama de fond a poetului, de a
fi fost împiedicat de la chemarea lui fundamentală: a
crea şi a publica. Ce a scris Doinaş despre interdicţie
constituie o denaturare a adevărului căci reflectă
„disproporţia între aşteptările informatorului
«Andrei golfin» – care se gândea că directorii gazete-
lor îi vor tipări orice le va propune – şi stavilele întâl-
nite până la debutul editorial” (p. 187). Demersul lui
Neagoe a fost sintetizat de gelu Ionescu în următo-
rii termeni: „Pe o întindere de 300 de pagini, george
Neagoe se străduie […] să ne convingă că scriitorul a
fost aproape o canalie”.16

Asistăm, iată, la un nou episod al
procesului numit de Virgil Nemoianu

„necrofagie” culturală: „uciderea,
nimicirea postumă a unor

personalităţi de frunte şi de merit, cu
înfăptuiri, a prestigiului şi a stimei

acordate acestora”. Preşedintele
Uniunii Scriitorilor ar fi trebuit să fie

cel dintâi care să se opună acestei
urgii, cu efecte nefaste, pe timp

îndelungat, pentru viaţa breslei pe
care o conduce.
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11 Idem, f. 137.
12 Marius jucan în dezbaterea organizată de

Ruxandra Cesereanu, Doru Pop, Anca haţegan,
„Rezistenţă sau supravieţuire prin cultură? (I)”,
observator Cultural nr. 203, Ianuarie 2004.

13 Prezentarea acestui episod de către gelu
Ionescu („Cazul Doinaş”, apostrof, nr. 2, 2014):
„Doinaş, pe- atunci profesor la ţară în judeţul Arad,
pentru a- l convinge pe amicul său Motoarcă, licean,
că versurile poeţilor oficiali, preamăriţi în presa vre-
mii, nu au nicio valoare şi nu merită a fi admirate,
fabrică el însuşi rapid nişte lozinci versificate. Lui
Motoarcă îi plac şi le- ar vrea publicate, Doinaş
acceptă, dar numai sub numele elevului doritor să se
afirme printre tinerii poeţi proletari. Zis şi făcut,
urmează multe apariţii prin reviste, Doinaş fabrică
versuri, poeme etc., Motoarcă devine cunoscut, pri-
meşte bani – revendicaţi de autorul adevărat –, iar
povestea ia proporţii până cînd Motoarcă, lăsat sin-
gur, nu mai face faţă «prestigiului»…”

14 george Neagoe, asul de pică: ştefan aug.
doinaş, Cartea Românească, 2013, p. 307.

15 gelu Ionescu, „Cazul Doinaş”, apostrof, nr.
2, 2014.

16 Ibidem, „Cazul Doinaş”, apostrof, nr. 2, 2014.



Doar aceste citate din cartea lui Neagoe ar fi
fost suficiente ca lumea literară să aprecieze cartea
tânărului doctor în litere drept incompatibilă cu
standardele etice ale comunităţii profesionale în care
tocmai a intrat. Sunt nenumărate astfel de pasaje în
care brutalitatea sistemului represiv apare diluată,
în timp ce victima este încărcată de vinovăţie. Pen-
tru doctorul în litere, faptul că a făcut închisoarea la
Securitate şi la Uranus, în perimetrul Capitalei, şi
nu la gherla, Salcia etc. însemna că Doinaş s- a bucu-
rat de „protejarea organismului prin alimente îndes-
tulătoare şi prin evitarea muncilor zilnice” (p. 168).
„Încarcerarea în regim de complicitate” ar fi dovedi-
tă, conform lui Neagoe, prin faptul că logodnica a
cerut pentru el… o pijama. 

Descalificarea integrală.
Pretenţia de autoritate

„Decăderii” etice i- a urmat, consideră Neagoe,
una literară, într- o mecanică inevitabilă. Niciodată
după eliberarea din închisoare Doinaş nu şi- ar fi recu-
perat vocaţia din studenţie. „Până la publicarea pri-
mei cărţi, între 1961 şi 1964, s- a complăcut în versifi-
caţiile realismului socialist, pe care le- a abandonat
târziu, după culegerea de scrieri patriotice Locuiesc
într- o inimă (1978). După reintegrarea în viaţa litera-
ră, din sertarul său a scos numeroase parabole lirice.
Acolo, Doinaş se pierde în aglomeraţii intertextuale ca
un mare scriitor mediocru” (p. 308). Şi: „…când şi- a
radicalizat limbajul esopic, atunci brutalitatea reto -
ricii s- a reflectat în devastarea măiestriei de
odinioară. Relaţiile cu Securitatea l- au constrâns pe
scriitor să- şi piardă talentul” (p. 309). 

În virtutea cărei autorităţi asumă tânărul doc-
tor în litere asemenea sentinţe? Pentru Virgil Nemo-
ianu, autorul primei monografii dedicate poetului,
„Doinaş se numără printre puţinii autori români care
întruchipează o autentică şi vitală continuitate istori-
că între 1938 sau 1947 şi 1989 sau 1991, o punte uni-
ficatoare. Nu pot să nu cred că acest potenţial de
semnificaţie cultural- istorică naţională, acest poten-
ţial de armonizare, de restaurare, de vindecare în
fond, nu a fost perceput, într- un fel mai limpede sau
mai vag, de către foarte mulţi”.17 Ovid. S. Crohmălni-
ceanu şi Klaus heitman evaluează creaţia lui Doinaş
de după 1964 drept „o considerabilă operă lirică.18 Ion
Bogdan Lefter extinde aprecierile la o categorie a
creaţiei mai puţin luată în considerare: opera sa eseis-
tică, pe care o califică „vastă şi prestigioasă”.19 Pentru
autorul asului de pică, gândirea acestor performanţi
ai profesiei nu a contat. Victime ale lui george
Neagoe, prin contagiune, sunt toţi membrii Cercului
literar de la Sibiu, pe care îi apostrofează în chestiuni
umane sau literare. Pentru george Neagoe, ei sunt
nişte „puerili” care încercau să smulgă liberalilor fon-
duri pentru o revistă literară, iar „dacă aceasta nu
s- ar fi întâmplat, intra în vigoare planul de rezervă:
îmbrobodirea comuniştilor, a vulpilor roşii. E dificil de
ales ce definea pe cerchişti în acele clipe în care se con-
siderau prea şireţi”.

În eseul său din revista apostrof, gelu Ionescu
pune la locul lor pretenţiile literare ale autorului:
„Cu privire la analiza literară, chiar dacă
Securitatea l- a «constrâns pe autor să- şi piardă

talentul», cum aţi putut citi mai sus, criticul nu prea
face altceva decât să «povestească» poezii, din când
în când mai apelând şi la un termen de prozodie
etc.”. Criticul va continua ironic: „Ca să fiu drept, e
pentru prima oară când aud că Securitatea te putea
constrânge să- ţi pierzi talentul…”. 

Apropiat cerchiştilor şi bun cunoscător al eve-
nimentelor legate de viaţa acestora, gelu Ionescu

are posibilitatea să clarifice şi episodul Doinaş – Ion
Motoarcă: „Suntem într- un caz – cel al criticului – de
suprainterpretare mai mult jenantă decât tenden-
ţioasă, în ciuda unei reale strădanii de a înţelege
exact ce se petrecea în epocă. Doinaş nu ascundea
acest episod din viaţa lui, mi s- a întâmplat chiar să- l
aud recitând din versurile lui Motoarcă, în râsul
celor ce îl ascultau, între prieteni”. 20

Între analiza autorilor reputaţi, la care se
adaugă opiniile unor apropiaţi cerchiştilor, şi păreri-
le debutantului în ale criticii se cască o prăpastie.
Cât profesionalism opune Neagoe exegezei clasice a
operei lui Doinaş o arată acele formulări pe care
gelu Ionescu le numeşte „bombastice” expresia unui
„teribilism de diletant”, precum: „Cuvintele- cheie
devin platoşă pentru adjuvanţi. Sunt înghiţite,
păstrându- şi autonomia”; „Sacralitatea orfică a ver-
sului, îmbrăţişată din snobism şi din dorinţă de refu-
giu, era împrăştiată de disciplina cazonă a realităţii
aranjate de către propaganda socialistă”. Adaug la
„bestiarul” lui g.I. doar alte două exemple, dinspre
final: „Disperarea a realizat scrieri axate pe
anticlimax” (p. 264); „Şi- a păstrat fidelitatea faţă de
cameleonism, pozând în om fără biografie, trăitor în
perimetrul artelor majore” (p. 306).

Responsabilitatea lui 
Nicolae Manolescu 

Verdictele tânărului literat lansate în volumul
asul de pică: ştefan aug. doinaş sunt validate de
către Eugen Negrici şi Nicolae Manolescu chiar pe
ultima copertă a volumului. Pentru Negrici, „george
Neagoe a redactat de fapt un roman, unul incitant.
Romanul ipocriziei. Miza e explicită”. Coordonatorul
tezei de doctorat privitoare la Doinaş anunţă citito-
rul că are în mâini o carte, „nepărtinitoare […], un
posibil model pentru viitoarele monografii consacra-
te scriitorilor români postbelici”. 

A urmat nominalizarea volumului pentru pre-
miul „Tânărul critic al anului” (la gala Tinerilor
Scriitori) şi pentru premiul de debut al revistei
observator Cultural pe anul 2013. Nu le- a primit. A
fost „meritul” Uniunii Scriitorilor să ofere coroana
acestei cărţi care se află dramatic sub standardele
profesionale şi etice ale domeniului.. N- ar fi nimic
problematic ca un autor care bate la poarta recu-
noaşterii culturale să propună lucrări ratate. S- a
întâmplat dintotdeauna, se repetă tot timpul. Preo-
cupantă este publicarea acestui volum scandalos de
o editură respectabilă (Cartea Românească) şi felul
în care a fost tratat de lumea literară: cu relaxare,
chiar cu bunăvoinţă. Ca „în final”, Uniunea
Scriitorilor să- l adopte ca performanţă (pozitivă!)
între cărţile apărute în anul 2013. 

juriul care a votat premiul nu poate clama difi-
cultăţile de urmărire a acestui text, chiar dacă stu-
fos, de vreme ce scrierea este plină de enormităţi
vizibile pentru orice om de cultură. Cum să girezi
ideea că: „Pentru forurile conducătoare, prezenţa lui
Doinaş la acţiunile dirijate de publicaţiile centrale
aducea garanţia că autorii influenţi, neintegraţi în
P.C.R., împărtăşesc scandările despre societatea
socialistă multilateral dezvoltată şi naţionalismul
ceauşist injectat cu hormoni patriotarzi” (p. 274)?

Sau că poetul „s- a camuflat până la punctul în care
să devină indispensabil atât pentru regim cât şi pen-
tru potrivnicii acestuia” (p. 281)? S- a uitat, iată,
butada că în acel regim nimeni nu era indispensabil. 

Alte absurdităţi privesc lumea comunistă des-
pre care Neagoe dă sentinţe cu aplomb. Se susţine că
responsabilii culturali de la CC al PMR, cărora Doi-
naş le trimisese două memorii, nu- l puteau ajuta

întrucât, nefiind membru de partid, nu intra sub
jurisdicţia lor. Or, partidul avea jurisdicţie asupra a
tot şi toate, era chiar axioma sistemului. Faptul că
avocatul semnase recursul cu sloganul „Luptăm pen-
tru pace” (regulă de neocolit a timpului) este trasă
concluzia că poetul ar fi fost o victimă a democraţiei
populare. O ultimă mostră: pentru Neagoe, singurii
martiri în perioada comunismului ar fi fost cei care
au murit în închisori. 

Coordonator al tezei de doctorat, Nicolae
Manolescu avea autoritatea să oprească asemenea
derapaje. Dar cum s- o fi făcut, de vreme ce directorul
româniei literare i- a anticipat conţinutul, ca organi-
zator al întâlnirii de la Clubul Prometheus? Prin
felul în care a orientat şi evaluat cercetarea, prin
propaganda pe care a făcut- o cărţii asul de pică,
inclusiv publicând fascicole din carte în românia
literară, în sfârşit, ca preşedinte al Uniunii care a
premiat- o şi în care are o cunoscută influenţă,
Manolescu este co- participant şi promotor al afron-
tului adus de Neagoe memoriei importantului om de
cultură.21 Asistăm, iată, la un nou episod al procesu-
lui numit de Virgil Nemoianu „necrofagie” culturală:
„uciderea, nimicirea postumă a unor personalităţi de
frunte şi de merit, cu înfăptuiri, a prestigiului şi a
stimei acordate acestora”.22 Preşedintele Uniunii
Scriitorilor ar fi trebuit să fie cel dintâi care să se
opună acestei urgii, cu efecte nefaste, pe timp înde-
lungat, pentru viaţa breslei pe care o conduce. r

● Articolul a fost preluat din 
observator Cultural (iulie 2014) 

cu acceptul autorului

17 Virgil Nemoianu, Surâsul abundenţei.
Cunoaştere lirică şi modele ideologice la ştefan aug.
doinaş, Fundaţia Culturală Secolul 21, Bucureşti,
2004, pp. 13- 14.

18 Ovid. S. Crohmălniceanu, Klaus heitman,
Cercul literar de la Sibiu şi influenţa catalitică a cul-
turii germane, Editura Universul, Bucureşti, 2000,
pp. 61- 62.

19 Ion Bogdan Lefter, „Eseistica lui Ştefan Aug.
Doinaş – Schiţă cartografică”, în Secolul 21 nr. 1- 6
2003, pp. 127 şi 130.

20 gelu Ionescu, op.cit.
21 Responsabilitatea lui e mai mare decât a

autorului asului de pică…, aflat la începutul carie-
rei, captiv al energiei şi nerăbdării vârstei. 

22 Virgil Nemoianu, „Victime şi vinovaţi: spre o
abordare pluridisciplinară” (Conferinţă susţinută pe
2 octombrie 2012 în Aula Bibliotecii Academiei
Române, în cadrul colocviului internaţional organi-
zat de Fundaţia Culturală Secolul 21: «Ştefan Aug.
Doinaş – O dublă comemorare. 90 de ani de la naşte-
re, 10 ani de la trecerea în nefiinţă”. Text publicat
ulterior în revista Convorbiri Literare şi în revista
Secolul 21, nr. 1- 6/2013).
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n Poemul lunii
Ştefan Aug. Doinaş
Lupul singuratic
Iubita printre arbori nu se iveşte.
jos, într-o râpă umbroasă ca-ntr-un ungher, 
stau dumnezeieşte
bătut leneş de-un vânt ca şi mine stingher.
Nimeni nu trece şi nimic nu se-ntâmplă.
De altfel, niciodată nu se-ntâmplă nimic.
Numai pe tâmplă
aceeaşi şuviţă-şi sporeşte argintul din spic.
De două ori zarea-mi apune sub pleoape, 
De două ori inima-mi tresare în piept.
Presimţul care-mi dă târcoale pe-aproape
uneori mi se-aşează pe umărul drept.
Dacă pământul sălbatic nu i-ar sta-n cale, 
inima mea cu conturul fibros
s-ar plimba peste faţa lunii, agale, 
ca o floare roşie, fără miros.
Nimeni nu trece. Precum nimeni nu ştie
că lumea întreagă, pe înserat, 
e doar o părere, între deal şi câmpie, 
de care sufletul s-a cutremurat.
Iubita dintre oameni nu mă vesteşte.
jos, într-o râpă de umbră, ca-ntr-un ungher, 
stau dumnezeieşte
bătut leneş de-un vânt ca şi mine stingher.
De două ori lumea-mi apune sub pleoape.
De două ori inima-mi moare în piept.
Presimţul care-mi dă târcoale pe-aproape
Sunt tot eu, aşezat pe umăru-mi drept.

(1942)

Ştefan auG. doinaŞ Şi irinel liciu
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Domnule Ministru Kelemen hunor,

Ne adresăm domniei voastre cu solicitarea de a
demite Consiliul Administraţiei Fondului Cultural
Naţional pentru gravele erori de evaluare făcute la
sesiunea de proiecte editoriale AFCN în desfăşurare.
Conform atribuţiilor sale legale, Consiliul AFCN
este responsabil pentru alegerea experţilor, pentru
grilele de evaluare şi priorităţile de finanţare. Alege-
rea experţilor a fost făcută neprofesionist, astfel
încât s- a ajuns la o distorsionare a valorizării proiec-
telor. În stabilirea priorităţilor AFCN pentru proiec-
te editoriale pe anul 2014, Consiliul AFCN a călcat
Legea nr. 186 din 9 mai 2003 privind susţinerea şi
promovarea culturii scrise. În ultimii doi ani, Consi-
liul AFCN modifică abuziv priorităţile, sfidând res-
pectiva lege, care stipulează la Art. 5, p. 2, faptul că
la capitolul priorităţi figurează „realizarea de enci-
clopedii, tratate, dicţionare, atlase, ediţii critice ale
scriitorilor clasici români şi străini, ediţii definitive
de autor, debut literar şi literatură pentru copii”. De
asemeni, în sesiunea de finanţare a proiectelor edito-
riale pe anul 2014, este călcat Art. 1 al respectivei
legi, care stipulează la paragraful (2) următoarele:
„În sensul prezentei legi, prin cultură scrisă se înţe-
lege domeniul de referinţă care cuprinde cărţi, revis-
te şi alte publicaţii, având caracter literar- artistic,
tehnico- ştiinţific, editate pe orice fel de suport”. În
textul legii se vede limpede faptul că trebuie să li se
acorde prioritate titlurilor literar- artistice. Concret,
fiind vorba de o instituţie naţională (Administraţia
Fondului Cultural Naţional), prioritatea îi revine,
conform legii, culturii scrise naţionale, prin care
se conservă identitatea naţiunii române. 

Nicăieri în Legea nr. 186 din 9 mai 2003 pri-
vind susţinerea şi promovarea culturii scrise nu este
stipulată următoarea condiţie impusă de Consiliul
AFCN în anul 2014, şi anume: „Nu sunt admise pen-
tru finanţare titluri editate sau reeditate în ultimii
30 de ani”. Prin aplicarea acestei condiţii discrimi -
natorii şi antinaţionale, s- au atins câteva perfor-
manţe demne de o carte a recordurilor malignă:
1. Din concurs au fost omise din start ediţiile criti-
ce, care figurează ca priorităţi ale AFCN pentru pro-
iectele editoriale pe anul 2014. Această prioritate a
culturii scrise naţionale este stipulată prin lege. 2.
Dat fiind faptul că exclusiv editurile naţionale de
prestigiu recunoscut se ocupă de întocmirea ediţiilor
critice, prin aplicarea interdicţiei de a propune tit-
luri editate şi reeditate în ultimii 30 de ani, din com-
petiţie au fost scoase din start marile edituri şi publi-
caţii naţionale: Editurile Academiei, Ideea Europea-
nă, Timpul, Contemporanul, Convorbiri literare ş.a.
Aceeaşi interdicţie a anulat din capul locului titluri-
le de referinţă. Se ştie că un titlu de referinţă are
nevoie de câteva decenii ca să fie validat ca atare,
căci trece prin trei instanţe obligatorii: critica de spe-
cialitate, publicul şi – instanţa cea mai dură – tim-
pul. Stranietatea situaţiei este că i- am atras atenţia
preşedintelui Consiliului AFCN asupra acestor
aspecte abuzive. D- sa ne- a promis că le va omite,
fără să se ţină de cuvânt însă.

Titluri care ţin de patrimoniul cultural mon-
dial şi naţional, precum operele lui Dmitri Merej-
kovski, Scrieri (75,83 de puncte, Editura Contempo-
ranul), Niculae gheran (editor), Scrisori către Liviu
rebreanu (75,17 de puncte, Editura Academiei
Române), Mihai Eminescu, Scrisorile (53,67 de punc-
te, Editura Timpul), Mihai Eminescu, doina (53,67
de puncte, Editura Timpul), Friedrich Nietzsche,
dincolo de bine şi de rău • genealogia moralei (tra-
ducere de Victor Scoradeţ, janina Ianoşi şi horia
Stanca, lucrare declarată neeligibilă, deşi în această
formulă, reunind trei traducători de mare clasă, nu
a apărut niciodată, Editura EuroPress group) au
fost respinse de la finanţare. „Experţii” selectaţi de
Consiliul AFCN au pariat, în schimb, pe Fiara şi
suveranul, vol. 2, Tact SRL (91); Borbély Tamás:
Van- e élet az autonómia után? (Există viaţă după
autonomie?), Editura Koinonia (85,67); Fregata- ami-
ral Mărăşeşti, Editura Militară (84,50); Kerstin
hack: Egyedülálló nő keres (Căutările unei femei
singure), Editura Koinonia (83,67); Arhitectura
Rusiei staliniste, Fundaţia Arhitext design (82,83).

Au fost depunctate şi, în consecinţă, nu au pri-
mit subvenţie lucrările unor academicieni sau ale
unor personalităţi ale culturii române, precum acad.
Florica Dimitrescu- Niculescu, teme lexicale actuale
(începutul sec. al XXI- lea); acad. Nicolae Edroiu (edi-
tor), Izvoarele răscoalei lui horea. Seria B. Izvoare
narative. presă. Broşuri, vol. IV. 1784 – 1792; acad.
Ioan Caproşu, documenta romaniae historica, a.
Moldova, vol. VIII (1585 – 1592); Petronel Zahariuc,
Silviu Văcaru ş.a., documenta romaniae historica,
a. Moldova, vol. Ix (1593 – 1598) (colecţia Documen-
ta Romaniae historica este coordonată, pe lângă
acad. Ioan Caproşu, de academicienii Camil Mureşa-
nu şi Ştefan Ştefănescu); Lia Brad Chirsacov, Meşte-
şugul doftoriei; Susana Andea (coord.), documenta
romaniae historica. C. transilvania, vol. xVI (1381
– 1385); Niculae gheran (editor), Scrisori către Liviu
rebreanu; Marina Rădulescu Sala, Formarea cuvin-
telor în limba română, vol. III. Sufixele. 2. derivarea
nominală şi adverbială; Eugen Virgil Nicoară, perso-
naje reprezentative din teatrul universal şi românesc,
vol. I; gelu Negrea, Caragiale, top 666. Este conster-
nant să constaţi, în urma parcurgerii rapoartelor de
evaluare şi a punctajelor, că, în timp ce evaluatorii
au recomandat subvenţionarea unor lucrări, cele
patru colecţii de documente nu au întrunit mai mult
de 70,83 de puncte fiecare, deşi conţin izvoare istori-
ce din perioade diferite. Ciudat, de asemenea, este şi
faptul că nu se acordă niciun punct la secţiunile
debut, literatură pentru copii, din moment ce este
evident că astfel de lucrări nu pot fi evaluate după
asemenea criterii (observaţie valabilă pentru toate
cărţile). De conţinutul monografiilor şi colecţiilor de
documente editate de Editura Academiei Române se
folosesc toţi românii din ţara noastră, ele fiind utile
atât şcolarilor, cât şi universitarilor! Nu înţelegem,
în consecinţă, de ce o lucrare propusă de o instituţie
obscură, Asociaţia Salonul de proiecte, dear money,
obţine 45.000 de lei, adică atât cât i se poate acorda
unei edituri pentru toate cele 10 cărţi. 

Punctajul acordat proiectului Contemporanul,
revistă care este într- un an aniversar – se împlinesc
25 de ani de când această revistă, înfiinţată la 1881,
şi- a asumat direcţia dată de Ideea europeană (1990)
– a fost de 74.00 de puncte. Iar revistei Convorbiri
literare – 78.00 de puncte. Menţionăm că Editura
Academiei şi revistele Contemporanul şi Convorbiri
literare sunt membre ale ARPE (Asociaţia Reviste-
lor, Publicaţiilor şi Editurilor, care întruneşte 35 de
membri). Ne întrebăm firesc dacă onorata comisie a
auzit de numele acestor reviste de veche tradiţie
românească. Nu mai vorbim de numele unor scriitori
ca Friedrich Nietzsche sau Dmitri Merejkovski, nici
de numele iluştrilor traducători ai operelor acestor
monştri sacri ai literaturii universale, în condiţiile în
care au fost acordate 89.67 de puncte ilustrei necu-
noscute: Asociaţia media DoR, cu proiectul decât o
revistă, şi, respectiv, 91 de puncte titlului de anver-
gură europeană, Istorie şi conştiinţă de clasă, propus
de necunoscuta Tact SRL, sau 91 de puncte pentru
gloriosul titlu Fiara şi suveranul, propus de aceeaşi
obscură Tact SRL.

Considerăm că decizia comisiei de experţi
AFCN de a nu acorda nici un sprijin financiar proiec-
telor de anvergură europeană şi naţională este
nedreaptă, ba chiar ruşinoasă pentru un organism
menit să sprijine valorile scrise prin care se defineş-
te identitatea naţiunii române.

Dacă între Nietzsche, Merejkovski şi Emines-
cu, şi revistele Academiei sau Contemporanul şi Con-
vorbiri literare, comisia de evaluatori, selectată de
Consiliul AFCN, preferă Istorie şi conştiinţă de
clasă, Fiara şi suveranul sau decât o revistă, consi-
derăm că iubitorii de literatură din România nu tre-
buie să mai aibă nicio speranţă: în ţara noastră tri-
umfă barbaria. De altfel, nu puţine rapoarte de eva-
luare abundă în erori gramaticale, unele conţinând
declaraţii false. Ne întrebăm ce reacţie ar avea Aca-
demia Română, Asociaţiile de editori de carte şi
reviste, precum şi lectorii care ne urmăresc, dacă am
publica în paginile revistelor de tradiţie excluse în
acest an de la finanţare câteva rapoarte împânzite
de erori gramaticale, întocmite de „evaluatori” selec-
taţi în primăvara acestui an de Consiliul AFCN şi,
respectiv, pe două coloane, lista proiectelor aprobate
şi lista proiectelor respinse.

Nu avem nimic împotrivă să se acorde subven-
ţii din fonduri publice publicării lucrării „Linia de
producţie. Muncind cu artă” (Editura Tact SRL),
care a căpătat 89,67 puncte şi 14,000 lei. Nu ne
împotrivim ca ilustra editură asociaţia Salonul de
proiecte să fie subvenţionată din bani publici
(45,000.00) pentru dear Money. Deloc! Pretindem
doar că Nietzsche, Merejkovski, Liviu Rebreanu,
Mihai Eminescu, Mircea Eliade, Emil Iordache, Cio-
ran sau importanţi scriitori români în viaţă să bene-
ficieze şi ei, spre folosul publicului contribuabil, iubi-
tor de literatură cu miză majoră, de o minimă aten-
ţie şi de un sprijin.

Între traducerile din Nietzsche, Merejkovski,
scrisorile lui Eminescu şi dezvoltare şi dependenţă.
economia politică a capitalismului românesc, decât
o revistă sau dear money nu este exclus ca lectorul

Ministrului Kelemen Hunor i se cere să demită Consiliul AFCN 

■ Literatura română clasică şi contemporană este discriminată la ea acasă

Publicăm o scrisoare deschisă adresată Minis-
trului Culturii şi Patrimoniului Naţional, domnul
Kelemen hunor. Câţiva importanţi scriitori şi edi-
tori români cer demiterea Consiliului Administra-
ţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) pentru
„gravele erori de evaluare făcute la sesiunea de pro-
iecte editoriale AFCN în desfăşurare”. Semnatarii
scrisorii consideră că decizia comisiei de experţi
AFCN de a nu acorda nici un sprijin financiar unor
proiecte de anvergură europeană şi naţională, cum
sunt revistele Academiei Române, revistele Con-
temporanul, Convorbiri literare sau titlurile Litera-
tura română – acasă, supliment al revistei Contem-
poranul, semnat de criticul şi istoricul literar Theo-
dor Codreanu, Emil Iordache, nobelul literar slav,
Dmitri Merejkovski, Scrieri, Friedrich Nietzsche,
dincolo de bine şi de rău · genealogia moralei, Nicu-
lae gheran, Scrisori către Liviu rebreanu ş.a. „este

nedreaptă şi chiar ruşinoasă pentru un organism
menit să sprijine valorile culturale în România”.
Ministrului Culturii i se cer următoarele: „Demite-
rea Consiliului AFCN; elaborarea unor noi norme
privind organizarea şi funcţionarea AFCN prin care
să fie promovate noi criterii pentru alegerea exper-
ţilor şi noi grile de evaluare şi de raport de evalua-
re; alegerea unui nou Consiliu AFCN care să obţină
consensul public şi de imagine al asociaţiilor de edi-
tori, al asociaţiilor profesionale şi de creaţie, pre-
cum şi al Academiei Române”. 

Solicitând „revizuirea bugetului acordat pen-
tru editarea literaturii naţionale (roman, eseu, poe-
zie, critică şi istorie literară, dicţionare, ediţii criti-
ce ş.a.) şi a traducerilor din literatura universală –
domenii discriminate, la ora actuală, de Consiliul
AFCN, în detrimentul literaturii române şi literatu-
rii universale”, semnatarii Scrisorii deschise consta-

tă faptul că titlurile sprijinite de AFCN pe parcur-
sul ultimilor ani arată în mod explicit că „literatura
română clasică şi contemporană este discriminată
la ea acasă”.

Scrisoarea deschisă a fost remisă spre ştiinţă
preşedintelui Academiei Române, domnul acad.
Ionel Valentin Vlad, domnului Călin Popescu Tări-
ceanu, Preşedintele Senatului României, domnului
Victor Ponta – Prim- ministru al României, domnu-
lui Valeriu Zgonea – Preşedintele Camerei Deputa-
ţilor, domnului georgică Severin, Preşedintele
Comisiei pentru Cultură şi Media a Senatului
României, domnului gigel Ştirbu, Preşedintele
Comisiei pentru Cultură, Arte şi Mijloace de Infor-
mare în Masă a Camerei Deputaţilor, domnului
director AFCN, Leonard Artur horvath.

Scrisoare deschisă adresată domnului 
Kelemen Hunor, Ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional
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român plătitor de taxe să le prefere pe primele, chiar
dacă nostalgiile comisiei mizează pe cele din urmă,
propuse de firme ce au o ilustră carieră necunoscută.

Au fost depunctate şi, în consecinţă, nu au pri-
mit finanţare reviste de prestigiu internaţional,
având o lungă tradiţie, precum „Dacia. Revue d’ar-
chéologie et d’histoire ancienne”, „Revue des études
sud- est européennes”, „Materiale şi cercetări arheo-
logice”, „Fonetică şi dialectologie”, Anuarele Institu-
tului de Istorie „g. Bariţiu” – Seriile „historica” şi
„humanistica”, „Analele Bucovinei”, „Anuarul de lin-
gvistică şi istorie literară” al Institutului „Alexandru
Philippide” din Iaşi, „Anuarul Institutului de Etno-
grafie şi Folclor «C. Brăiloiu»”. Anul trecut, „Dacia.
Revue d’archéologie et d’histoire ancienne” (care este
distribuită în peste 450 de biblioteci şi institute
internaţionale), a fost subvenţionată, pentru ca în
acest an să nu primească mai mult de 79,67 de punc-
te! Parcurgând lista mai departe, observăm că Anua-
rul Institutului de Istorie „g. Bariţiu” din Cluj- Napo-
ca, Series humanistica, a obţinut acelaşi punctaj ca
o revistă a unui Centru Cultural zonal, deşi impac-
tul cultural pe termen mediu şi lung, dar şi audien-
ţa sunt diferite ca de la cer la pământ, în favoarea
primei publicaţii! Astfel, cercetarea, cultura şi isto-
ria românească sunt puse la colţ, laolaltă cu periodi-
cele şi cărţile Academiei Române. 

Nu înţelegem de ce proiectele depuse de Editu-
ra Tracus Arte au obţinut un punctaj sub aşteptări-
le noastre, în ciuda faptului că fiecare dintre aceste
proiecte se plia perfect pe priorităţile de finanţare
ale AFCN în această sesiune de finanţare şi, deci,
îndeplinea toate condiţiile impuse. Datorită caracte-
rului unic al proiectelor editoriale depuse, al mizei
lor culturale majore, interculturale şi educative, a
calităţii culturale a proiectelor şi a autorilor lor,
datorită anvergurii lor academice în cazul titlurilor
ştiinţifice considerăm că s- ar cuveni o reevaluare.
Printre titlurile depuse de Tracus Arte figurează
eminescu în conştiinţa critică românească
(1870- 1932), nuclee mitice în romanul românesc pos-
tbelic, parcul fermecat, poezia pentru copii în
manualele şcolare în perioada 1948- 1989, Cuvinte în
negativ. eseuri de psihanaliză.

Am aflat, cu stupoare, că proiectul propus de
agentiadecarte.ro a fost depunctat şi respins de la
finanţare. Iluştrii membri ai comisiei de evaluatori
certaţi cu gramatica limbii române, probabil, nu
cunoşteau obiectul supus evaluării. AgenţiadeCar-
te.ro este singurul cotidian cultural pe media electro-
nică înregistrat cu ISSN 2248 – 1508, membru al
Asociaţiei Publicaţiilor Literare şi Editurilor din
România (www.apler.ro, care întruneşte 47 de edi-
turi şi reviste româneşti). În 2011 şi 2012,
www.agentiadecarte.ro a fost nominalizată pentru
cel mai bun web- site cultural la Premiile Radio
România Cultural. La ediţia cu numărul 20 a Târgu-
lui Internaţional gaudeamus – Carte de Învăţătură
2013, AgenţiadeCarte.ro a primit trofeul presei pen-
tru publicaţie online. www.agentiadecarte.ro a pri-
mit finanţare de la AFCN în sesiunile de proiecte
editoriale din 2011, 2012 şi 2013. În 2012 şi 2013,
www.agentiadecarte.ro a fost desemnată de către
experţii AFCN pe primul loc la proiecte editori -
ale- noile media, cu cel mai mare punctaj, 96,00 de
puncte, obţinând 47.100 lei. AgenţiadeCarte.ro a pri-
mit o notă de neînţeles (83.33) pentru cineva care
ştie, cât de cât, ce reprezintă acest proiect cultural
românesc pe media electronică! Surprinde, într- un
mod neplăcut şi neprofesionist, calitatea unei eva-
luări (nota 70, probabil dată după mediere!) care îşi
propune, din rea voinţă, să radă de la finanţare pro-
iectul. Dovada relei voinţe stă chiar în raportul aces-
tui „evaluator” care scrie, negru pe alb: „Un proiect
editorial nu poate fi susţinut financiar la nesfârşit, el
trebuie să- şi dovedească cândva sustenabilitatea, pe
care, de altfel, o clamează, dar nu o demonstrează”.
Adică un proiect editorial, cultural, de nişă, non- pro-
fit, care susţine cultura română vie, trebuie să se
transforme în unul comercial! După această logică
stupidă, ar trebui ca revistele literare de tradiţie din
România, care – fiind nonprofit – primesc în fiecare
an finanţare de la AFCN sau de la Ministerul Cultu-
rii, să fie ori rase de la finanţare ori să devină
„comerciale” şi să aducă bani şi profit. „Evaluatorul”
a ştiut, din descrierea proiectului, că AgenţiadeCar-
te.ro a primit finanţări AFCN în ultimii ani, câşti-
gând pe primul loc licitaţia de proiecte în 2012 şi
2013. Motiv pentru care a ras proiectul, deşi cunoaş-
tea (din informaţiile proiectului) faptul că Agenţia-
deCarte.ro a avut, în ultimii 3 ani, peste 400 de par-
teneriate media pentru cele mai importante proiecte
culturale şi editoriale ale României, multe dintre
aceste proiecte fiind finanţate de AFCN şi Ministerul
Culturii. „Evaluatorul” neprofesionist a dat nota 70,

iar ceilalţi doi evaluatori au dat, fiecare, 90 de punc-
te.

De altfel, 2014 este primul an din istoria
AFCN, în care surprinde neplăcut lipsa de
profesionalism şi rea- voinţa unor evaluatori. Ce con-
cluzie să tragi şi în ce minune să speri, când citeşti
rapoarte întocmite într- o limbă română stâlcită,
rapoarte împânzite de erori gramaticale, rapoarte în
care se acordă punctaje revistelor Academiei Româ-
ne sau titlurilor propuse de Editura Academiei
Române, revistelor Convorbiri literare sau Contem-
poranul?! Ce să mai crezi în condiţiile în care unii
evaluatori susţin că, de pildă, excelentul volum sem-
nat de Bogdan Creţu, Iluziile literaturii române şi
deziluziile criticii a fost editat în 2013 cu sprijinul
AFCN, când acest splendid volum de critică şi istorie
literară şi anul trecut a fost respins de ilustrisima
comisie de evaluatori a AFCN? Ce să mai crezi în
condiţiile în care volumele apărute în format ebook
pianul în romanţele lui rahmaninov de Raluca
Cimpoi- Iordachi şi nicolae Steinhardt şi libertatea
ca destin de Irina Ciobotaru sunt propuse pentru a fi
editate în format clasic la aria carte, fiind respinse
de membrii aceleiaşi comisii, pentru că au fost publi-
cate în format digital?! Ebook e, după modesta noas-
tră opinie, altceva decât o carte apărută pe suport de
hârtie. Ioan Es. Pop îşi intitulează o antologie de
poeme şi cei din urmă vor fi cei din urmă şi cartea îi
este respinsă de la finanţare, fiindcă „evaluatorul” a
găsit de cuviinţă că volumul nu este o ediţie origina-
lă, acesta fiind şi titlul… unui spectacol montat pe
versurile acestui poet.

Nu vi se pare bizară această situaţie? Nu vi se
pare de neacceptat?

Proiectele descrise mai sus şi respinse de
experţii desemnaţi de Consiliul AFCN riscă să rămâ-
nă, mulţi ani de aici înainte, fără finalitate. Ar fi un
mare păcat pentru cultura română. Vă solicităm să
întreprindeţi tot ce este necesar pentru a corija deci-
zia, profund injustă faţă de cultura română scrisă,
luată de experţii care au examinat proiectele institu-
ţiilor menţionate. 

Fără a nega importanţa multor titluri aproba-
te, nu putem să nu ne întrebăm (fie şi în glumă) care
este – în contextul culturii române scrise – relevan-
ţa unor titluri precum (alegem câteva exemple, la
întâmplare):

Fundaţia Arhitext design, arhitectura rusiei
staliniste: 82.83 – 48,900.00

Editura Vellant, Monografie Leon Mişosniky:
82.33 – 47,000.00

S.C Proart 21 s.r.l., Clujul în 12 dimensiuni: –
81.00 50,000.00

TACT SRL, Linia de producţie. Muncind cu
artă: 89.67 – 14,000.00

La sesiunea de finanţare a proiectelor editoria-
le organizată de Administraţia Fondului Cultural
Naţional în acest an, Editura Academiei Române a
depus 10 proiecte editoriale la Secţiunea reviste, nici
unul nu a fost selectat pentru finanţare.

Comisia de experţi a trecut peste două puncte
importante din Priorităţile strategice ale AFCN: –
ediţii critice şi titluri de referinţă/ lucrări specializa-
te; – debut. De asemeni, după cum am menţionat, a
fost discriminatorie interdicţia de a propune pentru
finanţare „titluri editate sau reeditate în ultimii 30
de ani”. Cele mai multe dintre titlurile respinse au
fost orientate după aceste priorităţi.

Conform listei cărţilor aprobate în acest an,
accentul a fost pus pe un alt criteriu, cum ar fi: păs-
trarea identităţii naţionale, în special, a minorităţi-
lor, criteriu valabil în practica finanţării de câţiva
ani încoace. În plus, a crescut spectaculos numărul
SRL- urilor necunoscute, cu veleităţi de editor, în
detrimentul caselor de editură cu un prestigiu conso-
lidat răstimp de decenii. Calitatea unor rapoarte ale
experţilor AFCN este nu rareori ambiguă. Multe din-
tre textele acestor rapoarte sunt scrise cu greşeli
gramaticale inadmisibile! De pildă: „Proiectul nu se
încadrează în această categorie, nici una (sic) dintre
volume nu ndeplineşte criteriul diversităţii multicul-
turale, fiind vorba de lucrări semnate de autori
români (sic), ori opera care au fost scrise în limba
română” sau „doi titluri propuse în proiect îndepli-
nesc criteriul promovării diversităţi multiculturale”
etc.

Referatele experţilor sunt pure generalităţi ori
„valorizări” pur impresioniste (deci subiective), fapt
surprinzător, judecând după rigoarea pe care ar tre-
bui să o impună grilele de evaluare. grilele şi ghidul
conţin repetate ambiguităţi (absenţa punctului 2
Pasul B, ambiguitatea repetată de terminologie pro-
iect – program etc.), probleme metodologice (necon-
cordanţa ghid de solicitare – solicitare on- line; a se

vedea cerinţele pentru formularul de parteneriat,
neprecizarea în ghid a faptului că textele proiectelor
se vor copia numai din Notepad, fără diacritice,
implicit imposibilitatea de a arăta cât mai exact pla-
nul de activităţi şi toate celelalte cerinţe normale în
coordonarea reală a unui proiect etc.).

Deşi asociaţiile de editori şi cele profesionale
au cerut schimbarea grilelor de evaluare, care conţin
cereri redundante şi care nu sunt adaptate pentru
fiecare linie de finanţare (sunt aceleaşi criterii şi la
editoriale, şi la noile media!), Consiliul AFCN a
schimbat din mers formula de evaluare, fără consul-
tarea şi susţinerea asociaţiilor de editori, formulă
care stârneşte, an de an, tot mai multe controverse şi
contestaţii.

Experţii nu au aplicat corect grilele. Putem
demonstra pe grilă cum niciun proiect de la noile
media nu putea lua peste 75- 80 de puncte (din 90, nu
din 100, ţinând cont că 10 puncte se pierdeau întru-
cât apar criterii precum calitatea tiparului - 10 punc-
te şi calitatea produsului electronic - 10 puncte, crite-
rii care se exclud reciproc). Sunt criterii în grila de
evaluare care se exclud reciproc: dacă se acordă 5 din
5 puncte la unul, trebuie acordat 0 la altul.

Din Consiliul AFCN lipsesc, din păcate, cu
excepţia care confirmă regula, marile nume ale cul-
turii române vii. Reprezentanţii operatorilor cultu-
rali au cerut de mai multe ori să fie publicate pe
pagina web a AFCN CV- urile celor din Consiliul
AFCN şi, de asemenea, precizări privind
organizaţiile culturale care i- au propus pe cei din
Consiliul AFCN. 

Domnule Ministru Kelemen hunor,

Vă rugăm să analizaţi sscrisoarea noastră des-
chisă prin care cerem următoarele:

– demiterea Consiliului AFCN;
– elaborarea unor noi norme privind organiza-

rea şi funcţionarea AFCN prin care să fie promovate
noi criterii pentru alegerea experţilor şi noi grile de
evaluare şi de raport de evaluare;

– alegerea unui nou Consiliu AFCN care să
obţină consensul public şi de imagine al asociaţiilor
de editori, al asociaţiilor profesionale şi de creaţie,
precum şi al Academiei Române; putem oferi exper-
tiza noastră pentru a face cele mai bune sugestii.

– solicitarea unei suplimentări pentru proiecte-
le editoriale şi organizarea în regim de urgenţă a
unei sesiuni editoriale suplimentare, pentru a nu
compromite anul editorial 2014;

– revizuirea bugetului acordat pentru editarea
literaturii naţionale (roman, eseu, poezie, critică şi
istorie literară, dicţionare, ediţii critice ş.a.) şi a tra-
ducerilor din literatura universală – domenii discri-
minate, la ora actuală, de Consiliul AFCN, în detri-
mentul literaturii române şi literaturii universale;
literatura română clasică şi contemporană este dis-
criminată la ea acasă;

– lansarea sesiunilor pentru proiectele edito-
riale la finele anului în curs pentru anul următor, şi
nu la mijlocul anului, cum se întâmplă în ultimii doi
ani.

Ne- am bucura dacă ne veţi trimite un răspuns
privind solicitările din această scrisoare.

Cu cele mai bune gânduri,

Acad. Nicolae Breban
Acad. Dumitru Radu Popescu
Mihai Popa, director, Editura Academiei

Române
Ioan Cristescu, preşedinte al APLER (Asociaţia

Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România)
Cassian Maria Spiridon, preşedinte al ARPE

(Asociaţia Revistelor, Publicaţiilor şi Editurilor)
Aura Christi, scriitor şi editor
Cosmin Perţa, director, Editura Tracus Arte
Iolanda Povară, redactor, Editura Academiei

Române
Magda Ursache, scriitor
Alexandra Ciutacu, redactor- şef adjunct, Edi-

tura Academiei
Doina Argeşeanu, redactor- şef adjunct, Editu-

ra Academiei
Liliana Ionescu, şef serviciu economic, Editura

Academiei
Mircea A. Diaconu, profesor universitar 
Maria-Ana Tupan, profesor universitar
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Editura Academiei Române ● Noutăţi editoriale ● Ştiri ● Evenimente
n o carte în dezbatere 
Aura Christi, Dostoievski – Nietzsche. Elogiul suferinţei, 
Editura Academiei, 2013 (II)

Teme rupte din coasta aceleiaşi zeităţi

„De ce pare un idiot cneazul Mîşkin?”
Nicolae Breban: Şi mai este ceva. Dumneata când

erai tânăr, ca noi toţi, Alex, sub regimul neomarxist,
credeai că geniile, marii creatori în ştiinţă, sunt o formă
a unui fel de darwinism social târziu, a unui mediu care
îi propulsează. E adevărat, majoritatea cercetătorilor şi
a scriitorilor sunt produse ale mediului, dar sunt cazuri
care nu au nici o legătură cu mediul, care contrazic
total toate regulile de supravieţuire şi de selecţie a
mediului. Cazul Eminescu, cazul Nietzsche şi Dosto-
ievski, sunt cazuri în care se vede limpede că nu e vorba
de produse ale mediului. De aceea Aura i- a şi dedicat
un capitol lui Mîşkin. De ce pare un idiot cneazul Mîş-
kin? Ni se explică în carte: pentru că el se comportă
total aiurea faţă de toată lumea, faţă de raţional sau de
lumea serioasă, faţă de lumea petersburgheză din jur.
Or, a nu fi mic burghez ca reacţie şi ca instinct de
supravieţuire şi de avansare în societate înseamnă să
fii idiot. Şi astăzi e la fel: dacă eşti altfel decât cei care
luptă – nici măcar pentru familie sau pentru bani – eşti
un prost, un idiot, un cretin.

Alex Ştefănescu: M- aţi provocat şi vreau neapă-
rat să deschid o scurtă paranteză şi să spun ceva în
completare. Incandescenţa acestei discuţii este genera-
tă de Aura Christi. Deci, e tot în jurul Aurei Christi.
Eram redactor la revista tomis, la Constanţa. Aveam
24 de ani neîmpliniţi. Şefii mei m- au chemat, mi- au
spus să mă duc la Bucureşti şi să aduc zece poezii de la
Nichita Stănescu, ca să le publicăm în revistă.
Respectuos şi conştiincios, mi- am scos un carnet şi
mi- am notat: zece poezii de Nichita Stănescu. Am ple-
cat la Bucureşti cu delegaţie. Nu reuşeam să- l găsesc pe
poet, pentru că nu avea adresă, dormea pe la iubite. Am
aflat că poate fi găsit la Athénée Palace, jos, la braserie.
Erau acolo mulţi prieteni, inclusiv Fănuş Neagu. L- am
aşteptat în faţă. Îi dădusem un telefon. Zice Nichita
când mă vede: „Dumneata eşti?”. „Da, nu vreau să intru
să vă deranjez, dar am venit să îmi daţi zece poezii pen-
tru revista tomis”. Cu o ironie fină Nichita se uită la
mine: „Exact atât vrei? Zece?”. „Da zece, atât avem
nevoie”. Zice Nichita: „Bine. Poftim înăuntru, am să ţi
le dau”. Eu mă uitam îngrijorat la el, nu avea servietă.
Mă întrebam unde ţine poeziile? Ne aşezăm acolo, iar el
mă ia protector în dreapta lui. Ceilalţi se dezlănţuiseră.
Fănuş Neagu comanda sticle de whisky, pentru că tot
Nichita urma să plătească, şi le punea în servietă – asta
am văzut- o cu ochii mei. Nichita a văzut că sunt
gata- gata să spun. Mi- a pus mâna pe umăr,
spunându- mi: „Să nu îndrăzneşti să spui! Lasă- l să se
bucure. Bucură- te de bucuria lui”. Şi zice: „Eşti îngrijo-
rat că nu îţi dau poeziile. ţi le dau. Scoate un carnet”.
Aveam carnet, aveam tot ce trebuie. Şi zice: „Notează!”.
Mi- a dictat zece poezii splendide, una după alta.

Nicolae Breban: Le avea în cap.
Alex Ştefănescu: Le avea în cap, mai şi improviza.

Zice: „Îţi plac?”. Eram stângaci, dar destul de compe-
tent la literatură, asta făcusem, îi zic că sunt superbe.
Zice: „Bine. Acum ia o foaie albă, pune carnetul în ser-
vietă ca să ai ce deconta şi o să- ţi mai dictez o poezie, a
unsprezecea”. Eu cât pe ce să fac prostia să zic că nu e
nevoie. Îmi dau seama acum ce comic eram atunci. Îmi
dictează o poezie şi zice: „Sirex – nu ştiu de ce, probabil
în replică la Alex – îţi place?”. Îmi dictase o poezie care
era absolut o splendoare. Spun da. Nichita se uită la
mine, mă întreabă dacă chiar îmi place, îi spun că
extraordinar de mult. Atunci Nichita mi- a spus: „Să- i
dăm foc ca să rămână numai a noastră”. Şi i- a dat foc.
Poezia a ars în faţa noastră. E cel mai frumos dar pe
care l- am primit de când mă ştiu. Asta în completare la
ce aţi zis dumneavoastră. 

Cartea Aurei Christi iese din stilul atât de şcolăresc
al eseurilor subţiri şi plictisitoare, care se publică. Sunt
mulţi eseişti consideraţi de elită, care vorbesc despre
lucruri neinteresante, despre sexul îngerilor, cum zicea
Călinescu: Ne documentăm dacă îngerii au sau nu sex etc.

Cam acesta e nivelul la care se discută eseurile subţiri, rafi-
nate şi inutile, care îţi dau sentimentul de zădărnicie.

Nicolae Breban: În plus, sunt scrise într- o păsă-
rească universitară penibilă.

Alex Ştefănescu: Bineînţeles. Cineva ar putea să
spună că nu contează despre ce scrii, ci cum scrii. Este
adevărată şi chestia asta. Este adevărat că un eseu nu
trebuie să se oprească la a fi o broşură cu instrucţiuni
de folosire a vieţii – asemenea cărţi îţi dau un senti-
ment de zădărnicie; ori cu ele, ori fără ele, viaţa cultu-
rală ar fi fost aceeaşi. 

Aura Christi nu este deloc dornică să- i imită pe
asemenea tineri scriitori, care se susţin reciproc şi îşi
creează ierarhiile aşa cum vor ei, şi vine cu un subiect de
o anvergură şi de o deschidere, care sunt fără termen de
comparaţie în momentul de faţă. În primul rând, nouta-
tea constă în acest salt acrobatic, în acest curaj de a trece
peste o prăpastie. Uitaţi- vă ce asociere: Dostoievski şi
Nietzsche. Eu n- aş fi văzut niciodată o apropiere între un
scriitor care întruchipează, în primul rând, umilinţa, şi
un alt scriitor care întruchipează orgoliul.

Nicolae Breban: Aroganţa: „Dumnezeu e mort!”
Alex Ştefănescu: Exact. Deci, unul care este, spi-

ritual vorbind, christic, şi altul care seamănă mai mult
cu un zeu din mitologia antică. Nu aş fi văzut nici o
legătură între cei doi. Aura Christi reuşeşte să vadă
câteva tocmai pentru că nu are prejudecăţi. Alt lucru pe
care aş vrea să- l subliniez este formidabila intensitate
a trăirii ideilor; sunt idei trăite, nu sunt idei descrise.
Cartea, din cauza aceasta, seamănă cu o revelaţie. Nu
e o simplă desfăşurare de argumente, ci este o revelaţie.
Citind- o, îţi dă impresia de simultaneitate, deşi ea se
desfăşoare pe câteva sute de pagini, îţi dă impresia că
este trăit dintr- o dată totul. În al treilea rând, vreau să
vorbesc din punct de vedere stilistic despre ceea ce aş
numi – numai la ea am întâlnit aceasta – un stil inten-
ţionat tautologic, aşa cum bine aţi zis dumneavoastră
despre Proust. Aura revine asupra unui personaj, ca
pictorul acela japonez hokusai care picta un peisaj
marin, mereu acelaşi, o viaţă întreagă, la diferite ore
ale zilei. Ceea ce spuneaţi dvs. despre Proust şi anume
că scriitorul creează mişcarea prin suprapunerea, miş-
carea, concentrarea unor instantanee, a unor fotografii
ale aceluiaşi personaj, la nivelul fiinţei, Aura reia idei-
le şi creează un fel de flux al gândirii, adică reîntăreş-
te, consolidează, nuanţează şi merge într- un mod poli-
fonic din punct de vedere stilistic. Nu este un stil artifi-
cial, ci are ceva din forţa impetuoasă a vieţii, are ceva
care îmi place foarte mult.

Nu mai vorbesc, pentru că mult mai mult mi- a
plăcut să- l ascult pe Nicolae Breban. Vă mulţumesc că
m- aţi ascultat şi o felicit pe Aura.

gelu Negrea: Înainte de a încerca să dau cuvân-
tul următorului vorbitor, aş vrea să zic doar că a fost
evocat Nichita Stănescu şi vocaţia lui de a nu avea nici
un ban în buzunar. Cred că am ajuns în zilele noastre
la performanţa ca toţi scriitorii să devină ca Nichita
Stănescu, sau cel puţin banii de pe urma cărţilor lor
mai greu se găsesc prin buzunare. (...)

Prin lectura actriţei Doina ghiţescu din cartea
Aurei Christi aţi avut o dovadă a faptului că unele con-
sideraţii ale criticului Alex Ştefănescu despre stilistica
Aurei Christi din această carte sunt o realitate pe care
o puteţi percepe direct citind- o. Într- adevăr, cartea are
palpit, are freamăt, este chiar, să mă ierte Aura, uşor
impudică în modul în care se dezvăluie şi se afişează în
faţa virtualului lector, spunând oarecum aceasta este
inima mea, ce vei face cu ea, te priveşte, cititorule. 

O serie de opere despre Nietzsche 
în România

Dumitru Balan: Sunt onorat că sunt aici în pre-
zenţa vârfurilor literaturii române, a prozei româneşti:
domnul Nicolae Breban şi domnul Dumitru Radu
Popescu. Dacă ar fi şi Augustin Buzura, triada ar fi
completă. Au vorbit mari critici. Voi spune două cuvin-
te despre aceşti doi uriaşi: un filosof şi un scriitor care
era şi filosof, un filosof care era şi scriitor.

Intelectualitatea românească i- a urmărit cu atenţie
încă de la sfârşitul secolului al xIx- lea. În România se
vindeau cărţi în limba germană şi în limba franceză,
traduceri din opera lui Nietzsche. Imediat, la începutul
secolului al xx- lea, au început să apară şi cărţi în
româneşte, traduceri din opera lui Nietzsche. Dosto-
ievski, la fel, a fost cunoscut încă din timpul vieţii. Dos-
toievski a murit în 1881, iar Nietzsche în 1900. Deci,
aceşti scriitori sunt apropiaţi ca vârstă, ca perioadă în
care au trăit şi au creat. Dostoievski era cunoscut din
periodice; cărţile sale au început să apară la începutul
secolului al xx- lea. Printre numele importante care
şi- au pus condeiul în slujba traducerii a fost şi Arghezi
cu amintiri din casa morţilor, în 1912, şi cuvântul
înainte în biblioteca care i- o făcuse scumpul său frate,
mai puţin cunoscut. Important este faptul că până la
începutul celui de- al doilea război mondial numele
acestor doi mari creatori au fost în permanenţă în aten-
ţia celor care iubeau filosofia şi literatura. Sigur că erau
unii traducători care făceau traduceri şi din variante
franceze şi germane, dar au fost şi cunoscători de limbă
rusă care l- au tradus în română pe Dostoievski. Se vede
că filiaţia dintre aceşti doi mari creatori era interesan-
tă şi pentru traducători, ceea ce spune foarte mult. A
urmat perioada aceasta de deşert... De altfel, Nietzsche
era foarte apreciat în vechea Rusie până la revoluţie şi
o perioadă, câţiva ani, şi după revoluţie, până a început
să funcţioneze foarte sălbatic cenzura. Mari scriitori –
nu numai Dostoievski, ci şi scriitori din secolul al
xx- lea, ca Mihail Arţîbaşev, pe care l- a editat editura
Ideea Europeană – au fost sub influenţa lui Nietzsche.
S- au scris lucruri foarte interesante despre Nietzsche şi
Arţîbaşev, care, de altfel, nu au fost publicate încă în
volume, s- au făcut selecţii pentru volume masive, de
1.000 de pagini, cu publicistica lui Arţîbaşev şi există
texte care se află încă în arhivă. Prin urmare, detaliu
interesant, deocamdată există o reţinere faţă de Nietzs-
che, pentru că gânditorul german critică etica creştină,
iar această critică încă nu este bine înţeleasă. E vorba
despre etica utilitaristă şi din acest unghi de vedere
sunt puncte de tangenţă foarte mari între Nietzsche şi
Dostoievski, găsite chiar în cheia romanului Fraţii
karamazov: Legenda Marelui Inchizitor. Ideile lui
Nietzsche, multe, de altfel, pot fi regăsite în textul
dostoievskian.

Este, într- adevăr, meritul Aurei Christi că s- a
angrenat în această lucrare foarte dificilă. Vreau să
spun că domnul Breban l- a prezentat pe Nietzsche cu
mare interes şi aici, la dezbatere, şi în eseurile şi publi-
cistica apărute în Contemporanul. Domnul Breban este
cunoscător de limbă germană care a pătruns în profun-

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»”. 

aura christi

(Continuare din numărul trecut)



zime în filosofia lui Nietzsche. Aura Christi a reuşit să
asimileze datorită traducerilor care s- au făcut filosofia
lui Nietzsche; norocul ei e că are acces şi la texte în
limba rusă. aşa grăit- a zarathustra l- a citit prima dată
în limba rusă. Avem de- a face aici cu o cunoscătoare
foarte bună a limbii ruse, care a reuşit să pătrundă în
universul creaţiei lui Dostoievski. Sigur, este vorba des-
pre un perfect melanj. Cartea e scrisă de un poet. Şi
poate din acele fragmente citite aici v- aţi dat seama că
este vorba, aş spune, de un fel de proză, fiindcă Aura
reuşeşte, cum s- a spus excelent, să- şi arate sufletul şi
personalitatea faţă de aceşti doi mari creatori. Poate nu
este cel mai fericit cuvânt pe care îl voi spune. Cred că
atitudinea ei este ca mortarul solid care leagă cărămi-
zile. Aşa se creează acest monument, un monument
pentru vecie. 

Aş vrea să fac o sugestie. Toate lucrările care s- au
scris, începând cu paginile domnului Breban despre
Nietzsche şi cu această carte a Aurei Christi, plus cele
din trecut şi cele care se vor mai scrie, ar merita să
intre într- o serie de opere despre Nietzsche în România.
Poate, o serie Nietzsche şi Dostoievski. Chiar cu acest
titlu. Ar fi binevenit poate de solicitat sprijinul Institu-
tului goethe. În alte ţări, în Franţa, sau Spania, există
asemenea serii de opere în limbile respective. Trebuie
făcut ceva pentru a avea şi noi nişte lucrări de referin-
ţă, sub forma aceasta fundamentală. O serie creată
poate chiar la Editura Academiei, cu sprijinul marelui
scriitor Dumitru Radu Popescu. 

Avem specialişti în Dostoievski, cum este domnul
Albert Kovaci, domnul Ion Ianoşi, care împreună cu o
serie de institute ar putea să facă o ediţie critică Nietzs-
che – Dostoievski. Trebuie găsit şi omul care să realizeze
ediţiile amintite. Pentru că merită: sunt nişte culmi de la
care am avut de învăţat. În patria lui Dostoievski, în
sfârşit, a reuşit să apară ediţia fundamentală în 30 de
volume. Pentru ediţia dostoievskiană, apărută prin anii
΄70, s- a găsit omul potrivit; în perioada sovietică aşa era:
dacă se găsea un om potrivit ca să facă şi aparatul critic,
se accepta şi se dădea aprobare. Ediţia de 30 de volume,
de fapt, 32 de volume masive, cu comentarii şi note, este
o ediţie de bază, cu operele complete ale lui Dostoievski.
Sunt şi pagini care au fost atacate virulent.

Nicolae Breban: În ce an a apărut opera completă?
Dumitru Balan: Publicarea a început în anii ΄70 şi

s- a terminat prin ΄89, dacă nu mă înşel. 
Nicolae Breban: În perioada comunistă.
Dumitru Balan: Sigur, Dostoievski era iubit. Dar

partea de publicistică şi partea dificilă, filosofică, erau
tabu, deoarece existau acolo nişte probleme incendiare:
atitudinea faţă de problema evreiască, atitudinea faţă
de război, pe care Dostoievski îl consideră, în anumite
perioade, o binefacere ş.a. Lucruri care nu puteau să
meargă, dar gândite de un evreu foarte inteligent, care
a reuşit să ducă această ediţie la capăt, cu greutăţi
enorme, au trecut, au mers...

Nicolae Breban: După ce a murit Stalin.
Dumitru Balan: Sigur, după ce a murit Stalin.

Până în anii ΄70 nu se putea pune problema. Nici nu se
putea discuta despre aceasta. Din acest punct de vedere
există lucruri foarte interesante. Filosofia dostoievskia-
nă lasă rădăcini până la revoluţia de la 1917. Filosofii
germani erau foarte bine cunoscuţi de ruşi, deşi ei aveau
o aplicare mai accentuată pentru literatura franceză.
Dar se ştia că marea filosofie este cea germană şi bineîn-
ţeles că ea a dat roade în scrierile de proză, mai ales, ale
unor mari prozatori din spaţiul rus şi, apoi, sovietic.

Cartea Aurei Christi este o carte merituoasă.
Deja s- a vorbit foarte bine la superlativ despre această
carte ce se citeşte... nu ca un roman, ci totuşi cu
anumite pauze. Eu am citit- o în manuscris şi îi
mulţumesc Aurei că mi l- a dat. Am parcurs- o cu mare
atenţie şi cu creionul în mână. Lăsam manuscrisul la o
parte, apoi citeam şi a doua zi. Simţeam o delectare
sufletească că am aceste pagini pe care le- a scris minu-
nata noastră prozatoare, poetă şi eseistă. Cartea se
citeşte uşor, dar în acelaşi timp trebuie să meditezi asu-
pra filosofiei ferecate între copertele ei. Şi filosofie nu se
poate citi rapid, pentru că ideile sunt extrem de gene-
roase. Dostoievski a fost şi el – Albert Kovaci ştie foar-
te bine – un mare filosof, nu numai un mare scriitor.
Paginile de publicistică sunt colosale. Poate o să avem
şi noi o ediţie completă în română a operelor lui Dosto-
ievski. Undeva, aripa geniului dostoievskian s- a răs-
frânt şi asupra marilor scriitori români, inclusiv, consi-
der eu, şi asupra domnului Breban. Vă mulţumesc.

gelu Negrea: Întâlnirea noastră care a debutat
sub auspiciile unei lansări de carte se transformă în
ceea ce ne- am fi dorit să devină: o proiecţie a imaginii
autoarei Aura Christi şi a ceea ce reprezintă acest
volum în bogata ei experienţă de până acum. 

Vine o vârstă, vine o vreme, nu mai am cum...
Dumitru Radu Popescu: Da, am înţeles. Deci,

mi- a venit vârsta.
gelu Negrea: Vremea am spus, vremea, adică

momentul... 

„O cenzură criminală, 
o cenzură formidabilă”

Dumitru Radu Popescu: Eu credeam că este o
lansare de carte, dar într- adevăr totul s- a transformat
într- un colocviu despre carte, cu amintiri despre alţi
scriitori, despre cunoscuţi. Pentru că şi eu am avut
nişte prieteni, nişte cunoscuţi, vreau să vă spun ceva
despre generozitatea lui Nichita Stănescu, apropo de
bani. La un moment dat, Nichita Stănescu – şi eu am
fost prieten cu el şi nu ştiu cine nu a fost prieten cu

Nichita Stănescu – cum suferea cu măsele şi cu dinţii,
a avut nevoie de nişte bani pentru a- şi reface dantura.
Eu am vorbit cu Traian Neagu să găsim o soluţie şi am
găsit o soluţie: i s- a dat o sumă de bani ca să- şi refacă
dantura. A doua zi nu mai avea nici un ban. Prietenii
l- au învăţat că e inutil să doarmă. Asta ca o paranteză
despre ce s- a spus despre Nichita. 

Revin la Aura Christi. Eu am citit această carte
ca pe un roman. Şi aici îi dau dreptate domnului Dumi-
tru Balan. elogiul suferinţei mi se pare un roman auto-
biografic, în care personajele vin în viaţa unui copil din
Basarabia, cu şcoală la Moscova, şi scrie acest roman în
care se întâlneşte cu nişte personaje foarte interesante:
se întâlneşte cu Dostoievski, se întâlneşte cu Nietzsche,
e martor al întâlnirii dintre Tolstoi şi gogol – o întâlni-
re absolut fascinantă, de o mare calitate a prozei. Apoi
ia parte la întâlnirea, care nu a avut loc, dintre Tolstoi
şi Dostoievski, Dosto cum îi spune Aura Christi. Aceas-
tă întâlnire evitată mereu şi care a avut un rol extraor-
dinar în viaţa fiecăruia. Sunt de acord cu domnul
Balan. Dar ca să fiu sigur că nu o să spună cineva că
ideea asta nu este a mea, vreau să citiţi ce scrie aici:
roman. Eu mi- am făcut nişte notiţe, crezând că este o

simplă discuţie, şi am început cu acest cuvânt: roman,
roman autobiografic al acestei doamne, pe care am
votat- o cândva ca poetă şi acum trebuie să vă spun că o
să o votez ca o prozatoare total deosebită.

Nicolae Breban: La Premiul Academiei.
Dumitru Radu Popescu: Lasă... Să nu spunem

totul. Undeva Aura Christi îşi expune modalitatea de a
lucra în aceste zone interdisciplinare: între eseu, proză şi
filosofie. Are un citat uriaş în care îşi dezvăluie ce spun
eu şi anume că e un prozator. Această carte ţine, după
opinia mea, de proză. Daţi- mi voie să greşesc. Dacă gre-
şesc alături de un specialist al culturii ruse, nu mi- e frică
de greşeala mea. Iarăşi, există scene extraordinare de
proză. gândiţi- vă la masca nebuniei, despre care se scrie.
Scriitoarea vorbeşte, la un moment dat, despre cenzură,
despre cenzura prin care au trecut ruşii – o cenzură cri-
minală, o cenzură formidabilă pentru cei care au creat
cea mai mare literatură a secolului al xIx- lea! Aici cred
că Nicolae Breban îmi dă dreptate. M- am gândit cum era
gândită cenzura de alţi oameni, de alţi mari cărturari.
Ruşii – şi Dostoievski, şi gogol ş.a. – aveau o teamă de
cenzură. Unii au şi păţit- o. Domnul Montaigne, în
schimb, era foarte încântat că atunci când a ajuns la
Roma călare, reprezentanţii Papei i- au făcut nişte
observaţii şi i- au spus că textele ar trebui cenzurate.
Foarte încântat, el a spus: „Cenzuraţi- le, tăiaţi- le, numai
publicaţi- le”. Fiindcă, de fapt, el nu dădea doi lei pe cen-
zură. Deosebirea dintre ruşi şi marele Montaigne, care
este un geniu, este, deci, mare. 

Am mai găsit în elogiul... un lucru foarte intere-
sant, care ţine de proză, despre masca nebuniei. Ce rol
are la unii nebunia, la ruşi de pildă, şi ce rol are nebunia
la cel mai mare, cel care ar fi descris nebunia extraordi-
nar, nebunia cu personalităţile multiple: domnul Sha-
kespeare. Ce înseamnă nebunia la Shakespeare, înce-
pând cu cea mai neluată în seamă scenă de nebunie?
Este cea în care domnul hamlet se întâlneşte cu Ofelia,
tatăl ei şi cu Claudiu, să cumpere nişte perdele, şi el îi
face o scenă că nu a iubit- o niciodată. hamlet joacă o
scenă de mare nebunie atunci, care, după părerea mea, o
înnebuneşte pe Ofelia. Cum e văzută nebunia de ruşi şi
de acest prieten al lui Breban, Nietzsche. Breban şi
Nietzsche sunt prieteni buni de vreo 400 de ani. Deci,
înainte de a se naşte şi de a se cunoaşte erau prieteni.
Aceste scene din carte sunt de proză, după mine.

Şi aş încheia imediat, fiindcă eu nu am mâncat de
azi de dimineaţă şi mi- e foame; nu am nici apă să beau.
Ce complicat e totul la Aura Christi, care dă, într- ade-
văr, o carte extraordinară. Trebuie să- i dau din nou
dreptate lui Breban: elogiul suferinţei e o carte extraor-
dinară, în care e vorba nu numai despre aceste
personaje, pe care le- a îndrăgit autoarea şi cu care a
trăit alături, ci şi de Cartea lui Dumnezeu, de viitorul
lui Dumnezeu. Mersi că m- aţi ascultat.

gelu Negrea: Dacă mai era nevoie de un argu-
ment că ne aflăm în faţa unei cărţi de excepţie, el s- a
produs în faţa dumneavoastră. În dostoievski – nietzs-
che... se poate vedea un prozator, un filosof, un scriitor
care face obiectul interesului criticului literar. Ceea ce
înseamnă că această carte merită toate elogiile care i
s- au adus şi cele care nu i s- au adus. Eu am fost mai
puţin generos cu aprecierile, dar nici nu contează în
faţa numelor care s- au pronunţat deja. Aura, e bine să
te pregăteşti pentru a încheia această plăcută şi rodni-

că dezbatere. Întâlnirea noastră a început să şi rodeas-
că, să fie lucrativă, apar idei pentru o viitoare ediţie
nietzsche – dostoievski.

„Nişte sfinţi, de care nu ai 
cum să te atingi”

Aura Christi: E o serioasă agresiune această după
amiază la adresa modestiei mele, care vă asigur că este
una profundă, reală. Nici un rând din această carte nu
atinge perfecţiunea unei roze din grădina mea, roze
bântuite de contradicţii, spun eu, trăgând cu ochiul
spre mormântul lui Rainer Maria Rilke, unde e incrus-
tat unul dintre cele mai frumoase epitafuri din lume:
„Roze, pură contradicţie,/ Somnul nimănui să fii/ sub
atâtea pleoape”. În sală se află doi mari scriitori şi le
mulţumesc pentru tot ce au spus despre cartea mea şi
despre mine; voi încerca să nu- i dezamăgesc. Îmi plec
fruntea în faţa lor, pentru că m- au onorat cu prezenţa
lor. Dumitru Radu Popescu îl iubeşte enorm pe
Dostoievski. La un moment dat, mi- a vorbit despre
eseurile mele, publicate în Contemporanul, şi îi
mulţumeam că mă urmăreşte, iar d- sa îmi spusese
odată la telefon: „Dar nu ai nici un motiv să- mi mulţu-
meşti. Citesc din egoism”. Îi mulţumesc maestrului
Dumitru Radu Popescu că mi- a editat această carte
într- un ritm de vis. Ca obiect, în primul rând, elogiul
suferinţei arată foarte frumos. Recunosc că am tremu-
rat puţin la poze, dar a ieşit totul fără reproş. Îi mulţu-
mesc domnului profesor Dumitru Balan, care a citit
manuscrisul; îmi era puţin teamă să nu se strecoare
inexactităţi. De altfel, Dumitru – Dima îi spunem noi –
m- a urmărit ani de zile şi deja ştia ce va urma, pentru
că îmi cunoaşte bine cărţile. Îi mulţumesc doamnei pro-
fesor Livia Cotorcea, care a citit cu mare atenţie cartea
mea şi a scris un studiu splendid despre felul în care îi
văd eu pe cei doi titani: Dostoievski şi Nietzsche. Îi mul-
ţumesc domnului Theodor Codreanu pentru că a citit
cartea între două drumuri şi s- a arătat entuziasmat; nu
încetează să mă surprindă plăcut anvergura şi erudiţia
d- sale. Îi mulţumesc lui Alex Ştefănescu, un mare cri-
tic, care are ceva ce au puţini scriitori: el iubeşte enorm
literatura. În tot ce face, până şi în modul în care se
supără uneori pe literatură sau pe unii colegi – uneori,
pe bună dreptate – se vede că o iubeşte şi această dra-
goste rămâne de nedepăşit, iar Istoria literaturii... scri-
să de acest critic rămâne o carte esenţială peste care nu
cred că o să se treacă. Îi admir curajul şi acribia cu care
s- a aruncat în literatura postdecembristă – aici îi dau
dreptate – rău cunoscută acasă. Publicul român nu- i
cunoaşte pe scriitorii ţării sale. Ceea ce este grav.

Îi mulţumesc, revin din nou la marele prozator
Dumitru Radu Popescu, pentru că mi- a oferit şansa să
lucrez cu prozatorul, criticul literar şi editorul gelu
Negrea. A fost o bucurie pentru mine felul în care am
lucrat împreună cu gelu această carte. Uneori, iartă- mi
egoismul, gelu, ascultându- te şi văzând modul în care
analizai textul, jubilam nu pentru că era vorba despre
cartea mea – eu m- am înstrăinat deja de ea – ci mă
lăsam molipsită de bucuria ta. Ca şi când ar fi fost scri-
să de tine această carte. Când îmi vorbeai despre aceas-
tă carte, aveai un entuziasm debordant, încât aproape
80 % din ce mi- ai spus, n- am auzit. Când lucram pe
carte – eram pe terasa Muzeului Naţional al Literatu-
rii Române – îi urmăream degetul ce luneca pe rânduri;
aveam reacţii de arierat aproape şi pentru că de mult,
dragii mei, nu am lucrat cu redactorul unei cărţi pe
manuscris, stând faţă în faţă. Am mai propus cărţi
de- ale mele altor edituri; mă rog, s- a întâmplat să- mi
fie respinse. Nu judec, nu dau nume. Cert e că uneori
nici nu mi se răspundea la mesaje; sufeream că eram
tratată ca o debutantă. De fapt, nu m- ar fi deranjat
acest lucru, dar barem dacă nu publici o carte, totuşi, a
muncit cineva la ea, o fiinţă vie a sângerat pe paginile
ei, a suferit pe ea sau a scris cu sânge, dă cel puţin un
răspuns, fie şi negativ – ţine de minima politeţe. Unii
scriitori ei între ei nu se respectă. 

Maestrul Dumitru Radu Popescu mi- a făcut,
indiscutabil, un dar. L- am văzut pe gelu Negrea nu, în
primul rând, ca pe un redactor de carte, deşi vorbea ca
un redactor, ci ca pe un coleg, ca pe un prieten, care,
uneori, vibra de emoţie: „Aura, tu nu ştii ce ai scris”. Azi
Nicolae Breban a spus acelaşi lucru. Le mulţumesc
prietenilor şi colegilor mei, Vlad Roman, Constantina
Raveca Buleu şi Carmen Dumitrescu. Despre fiecare
dintre ei aş putea scrie pagini gâfâinde, referitoare, în
primul rând, la umanitatea lor profundă şi la profesio-
nalismul lor de clasă. Nu ştiu ce m- aş face fără observa-
ţia atât de fină, fără căldura şi fără cunoştinţele lui
Vlad, nici fără erudiţia Constantinei, nici fără acurate-
ţea, căldura şi profesionalismul acestei mari Doamne,
care este Carmen. 

Evident că această carte, dostoievski – nietzsche.
elogiul suferinţei, este o obrăznicie. Vorbesc despre
Nietzsche şi Dostoievski în prezenţa unor specialişti de
clasă în domeniu: Nicolae Breban, Dumitru Radu
Popescu, Dumitru Balan, Albert Kovaci şi, cu toate că
lipsesc, le voi pomeni şi pe Elena Loghinovski, şi pe
Livia Cotorcea. Din tagma specialiştilor absoluţi în
Dostoievski, l- am admirat şi îl admir în continuare pe
domnul Albert Kovaci pentru monografia sa dedicată
lui Dostoievski, care a fost tradusă şi publicată de o
importantă editură din Moscova. I- am citit şi prefaţa
foarte interesantă, în care domnul profesor abordează
temă supraomului.

Nicolae Breban e unul dintre cei mai mari nietzs-
cheeni şi dostoievskieni din literatura română. Breban
îl vede pe Nietzsche altfel decât Thomas Mann. Şi pe
Dosto îl vede altfel. Breban e nordic; e un spirit profund

De ce pare un idiot cneazul Mîşkin? Ni
se explică în carte: pentru că el se
comportă total aiurea faţă de toată

lumea, faţă de raţional sau de lumea
serioasă, faţă de lumea

petersburgheză din jur. Or, a nu fi mic
burghez ca reacţie şi ca instinct de

supravieţuire şi de avansare în
societate înseamnă să fii idiot. Şi

astăzi e la fel: dacă eşti altfel decât cei
care luptă – nici măcar pentru familie

sau pentru bani – eşti un prost, un
idiot, un cretin.
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atipic, de un radicalism rar aici, pe malurile Dâmbovi-
ţei. Nu în ultimul rând îi mulţumesc lui Nicolae Bre-
ban, pentru că mă suportă, pentru că are răbdare cu
mine în continuare şi mă lasă să învăţ de la el enorm de
multe lucruri. Da, Breban intempestivul, vulcanicul,
contradictoriul are o răbdare uriaşă cu mine. E un for-
mator prin definiţie. E adevărat că nu acceptă decât un
individ pregătit. Zilele trecute am constatat din nou că
tresar atunci când mi se adresează nemernica întreba-
re „cum îl suporţi pe Breban?”. De ce tresar? În primul
rând, deşi mă apropii de cincizeci de ani, nu pricep cum
poţi pune o asemenea întrebare referindu- te la un crea-
tor şi un om ca Breban. Apoi, tresar, fiindcă e limpede
că autorul acelei întrebări prosteşti e un om mort. Din
ce motive? Faţă de fenomenul care este Nicolae Breban
eşti pus în situaţia de a- l trata ca pe ceea ce este, adică
exact ca pe un fenomen al naturii. Aţi văzut vreodată
pe cineva, cu excepţia nebunilor, să se supere pe fulge-
re că fulgeră sau pe ploaie că nu are de făcut altceva
decât să plouă, sau pe ninsoare pentru faptul că ninge?
Când mă întreabă cineva cum îl suport pe acest mare
om şi mare creator, aproape că îmi vine să- l mângâi,
îmi reprim mila, pentru că săracul nu ştie să se bucure
la vederea primei ninsori ori la vederea mării. Am învă-
ţat enorm de la acest romancier european, de la acest
mare om, tratat pe nedrept în ultimele decenii, lovit şi
calomniat, straniu, la el, acasă, în România. Nicolae se
preface că nu- l atinge nimic pentru că şi- a cultivat
această mască, acest aer – nu zic carcasă – de stâncă,
de călugăr sau de sihastru, ca să nu zic de pelerin sau
fantomă vie, care e în trecere pe aici şi care, uneori, mă
trage de mânecă atunci când greşesc sau mă opreşte
când vreau să- mi iau lumea în cap şi pur şi simplu să
fug. 

Ştiam puţin Nietzsche, l- am descoperit în facul -
tate într- un moment când eram pe buza prăpastiei.
Treceam printr- o experienţă cumplită şi ţin minte că
după ce am cumpărat nişte pâine, ca să hrănesc răţuş-
tele ce pluteau indolente pe o apă pe mari porţiuni
îngheţată (eram la Moscova, internată la clinica profe-
sorului Fiodorov, înainte să fiu operată), am găsit într- o
librărie Так говорил Заратустра – aşa grăit- a
zarathustra. M- a electrocutat fără să înţeleg, evident,
mare lucru. Să începi să citeşti Nietzsche cu această
capodoperă de neînţeles pentru un novice înseamnă să
păşeşti cu stângul. Şi, totuşi, repet, m- a electrocutat,
m- a bulversat. Era un fel de liman, o Biblie pentru
omul pierdut care eram atunci. Tatăl meu, Semion,
prietena mea Alina Ciobanu – o tânără strălucită, de o
inteligenţă ieşită din comun şi de o căldură rară –
mi- au citit foarte mult din Dosto, din alţi scriitori, când
eram în incapacitatea de a citi. În sfârşit. 

Cu Dostoievski, am spus şi în alte contexte, e
altceva. Cu Dosto, ţvetaieva, Puşkin, Ahmatova, Man-
delstam şi alţi mari scriitori ruşi am crescut. Îmi citea
din ei familia dinspre tatăl meu, o familie de profesori,
jurişti... Am învăţat enorm de la aceşti mari scriitori.
De la ţvetaieva am învăţat că există poeţi, scriitori cu
temă şi poeţi, scriitori fără temă. În mintea mea, dacă
nu abordezi teme majore – nu exişti aproape. Prin ţve-
taieva şi Ahmatova, care aveau guvernante nemţoaice,
am ajuns la şi, într- un târziu, m- am lipit de uriaşii
nemţi, începând cu romanticii până la Rainer. Odată cu
Dosto şi Nietzsche în mine s- a produs ceva: un declic, o
dislocare de terenuri. Lipsea un singur lucru şi, spre
norocul meu, acesta n- a întârziat să se întâmple. Nu e
prima dată când spun că autorul romanului Buna -
vestire m- a îmbrâncit în fiinţă. 

Această carte nu e o întâmplare, zace în mine de
câţiva ani şi recunosc că îmi era foarte frică de ea. Deşi
a stat, fermentând în mintea şi mai ales în inima mea
ani buni, nu m- am gândit niciodată că voi îndrăzni să o
scriu. Şi nu numai pentru că ştiu că este o obrăznicie; o
obrăznicie nu numai în raport cu decadenţa româ -
nească sau europeană. M- am gândit nu o dată: de
vreme ce Lev Şlestov are două secţiuni distincte
Nietzsche şi Dostoievski, nu- i aduce alături, nici nu
păşeşte în ţara amoralităţii decât cu foarte mare
prudenţă, atunci cum de eu să- i aduc faţă în faţă cu
insolenţa cu care am făcut- o în cele din urmă? Lucrul
care mi se părea flagrant se referea nu atât la decaden-
ţa românească, nici la cea europeană, nu mă deranja că
tema aleasă – suferinţa – vine în contra ideologiei poli-
tic corecte. Când respiri zile, ani, decenii în preajma
unor uriaşi, începi să te raportezi la ei, fără să- ţi doreşti
aproape aceasta. E vorba de altceva. Iubesc enorm
aceşti scriitori; sunt nişte sfinţi, de care nu ai cum să te
atingi. Şi- atunci cum să scrii despre ei, aducându- i ală-
turi, şi, în plus, abordând tema viului şi a suferinţei, să
deraiezi spre amoralitate? A scrie despre ei mi se pare
o obrăznicie flagrantă. Şi totuşi...

Trei mari descoperiri
Fusesem de un an diagnosticată cu o boală gravă,

am făcut un tratament dur, apoi nimerisem în acel lot
când se tăiau, în 2011, citostaticele, interferonul. La
început nu eram conştientă de gravitatea acelei boli cu
atât mai mult cât vedeam că prieteni apropiaţi se tra-
tează sau sunt pe cale de a se trata. Or, la mine boala
se agrava tot mai tare; entitatea de care eram locuită o
luase razna, scăpase de sub control şi, când mi s- a tăiat
tratamentul, simţeam că îmi fuge pământul de sub
picioare. Nu bănuiam că un stat..., de fapt, nişte
oameni vii care au puterea de a- şi pune semnătura pe
nişte acte de care depinde viaţa unui om viu, pot avea
un cinism atât de brutal, încât să lase nişte oameni vii
să înnebunească de durere. Simţeam că totul ia sfârşit,

se apropie limita ultimă. Suportând încă consecinţele
tratamentului, îmi aduc aminte că îmi repetam tot mai
des: important este să nu- ţi pierzi minţile. Şi- atunci
mi- am adus aminte de o sugestie dată la un moment
dat lui Nicolae, în timp ce urma să fie operat la Fun-
deni. Cu o zi înainte de operaţie, Nicolae m- a întrebat
ce să facă atunci când va fi pe masa de operaţii... Dacă
ar fi fost cu noi atunci sau acum gabriel Andreescu, ar
fi sugerat, în mod cert, să se detaşeze de corp, să facă
exerciţii yoga. Cum să te tratezi când ştii că trupul tău
va trece printr- o încercare dură, aflată la limita vieţii şi
a morţii, şi, oricât de curajos ai fi, ţi- e frică? „Scrie două
pagini de roman în cap şi nu vei simţi nimic, iar dacă
vei începe să simţi ceva – accelerează ritmul scrisului

în cap”, i- am spus atunci lui Nicolae. Sugestia dată
atunci lui Nicolae Breban urma s- o aplic eu însămi, aşa
cum mai procedasem de câteva ori. 

Mi- era teamă că Dumnezeu mă va lua de aici,
dacă nu voi scrie elogiul suferinţei. Ştiam: dacă nu voi
scrie, voi muri pur şi simplu. Puse faţă în faţă obrăzni-
cia despre care am vorbit mai sus şi spaima de moarte,
în cele din urmă, obrăznicia praf şi pulbere s- a făcut,
deşi renăştea în timp ce scriam, uneori, vulcanic,
făcându- mă, desigur, să mă simt vinovată. Nu bănuiţi
ce experienţă a urmat. Nu bănuiţi intensitatea, tensiu-
nea la care existam. Respiram pentru cartea la care
scriam. Inima bătea pentru fiecare rând scris, pentru
fiecare virgulă... Auzeam vocea Tatălui meu, citindu- mi
din Idiotul. Totul renăştea în jurul meu; durerea putea
fi stăpânită, învinsă. Revenisem la copilăria mea. A
reînviat toată copilăria mea, bunicii, morţii mei dragi –
tot acel continent uriaş creştea văzând cu ochii. Toată
adolescenţa... Mi- am amintit de Tatăl meu, de aventu-
rile, incursiunile noastre, de discuţiile noastre intermi-
nabile... Am recitit Moartea lui Ivan Ilici şi am început
să mă joc, recitind Dostoievski şi Nietzsche, în paralel.
Încet, încet, acest joc m- a ajutat să depăşesc, în primul
rând, grava depresie care mă păştea; depresiile
survenite pe fondul bolii şi- al unui psihic ce suportă
efectele unor tratamente cu reacţii adverse dure se pot
transforma în catastrofe. Nicolae îmi repeta mereu:
fugi în lucru, scrie, să nu luneci în depresie...

M- am desprins din menghina spaimei de moarte
şi am scris această carte. De aceea probabil pasaje
întregi par proză, filosofie, poezie. Pluteam, scriind la
această carte. Îmi era teamă să nu o termin înainte să
plec de aici. M- am grăbit s- o scriu, voiam să scot din
mine tot ce am mai bun şi mai frumos. Tot jucându- mă
cu textele lui Nietzsche şi Dostoievski, am dat, încet,
treptat, de trei mari descoperiri. Prima îi aparţine lui
Nicolae Breban şi o demonstrez cu citate din cei doi
scriitori: „Să omori în numele unei idei”. Terenul propi-
ce demonstraţiei este Rodion Raskolnikov. Cea de- a
doua am descoperit- o întâmplător. Poate nu e o
întâmplare, poate e un noroc care m- a adus pe acest
teren minat: conştiinţa rea, la mauvaise conscience teo-
retizată cu mijloace specifice de Nietzsche în una dintre
capodoperele sale absolute genealogia moralei şi
exemplificate, folosindu- se exact acelaşi termen, de
Feodor Mihailovici Dostoievski, tot prin Raskolnikov.
Dosto foloseşte termenul de conştiinţă înrăită, conştiin-
ţă rea şi derivatele acestei expresii. M- am îngrozit şi
m- am bucurat când am dat de cele două teme paralele,
rupte din coasta aceleiaşi zeităţi. Am jubilat; nu îmi
venea să cred că am dat peste această sursă, pentru că
descoperirea acestei similitudini între cei doi titani ai
ultraomului nu se regăseşte nici la Merejkoski, nici la
Şestov, nici la Berdiaev, nici la Bahtin – un alt mare
comentator, aplecat în special peste realitatea abisală,
polifonică, a prozei dostoievskiene. Or, bucuria şi jubi-
laţia de a da peste această descoperire cred că n- au fost
egalate de altă bucurie din viaţa mea, decât, poate, de
cele care cresc pe solul unui poem proaspăt scris. Des-
coperitorul conştiinţei încărcate pe care îl descrie în trei
pagini Nietzsche, în genealogia moralei este... Rodion
Raskolnikov. Fiodor Mihailovici descrie tulburător şi
emoţionant planeta conştiinţei rele, arătând felul în
care renaşte în realitatea abisală a unui om modern
tiparul demetric, tiparul omului, să zicem, primitiv.
Cea de- a treia descoperire constă în asemănarea dintre
pulsiunile unui geniu şi pulsiunile unui criminal, iarăşi
ilustrat prin Raskolnikov, iar la Nietzsche prin pasaje
ample din amurgul idolilor.
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friedrich nietzsche

Lui Dostoievski, după cum se ştie, i s- a
reproşat excesul de cruzime. În cazul
Nietzsche s- a vorbit în exces de voinţa
de putere fără să fie remarcat faptul

că voinţa de putere – alături de
supraomul nietzschean, reîntoarcerea
aceluiaşi la sine, amoralitatea şi alte

constante tematice – este
interiorizată. Nietzsche pune un semn

de egalitate între voinţa de putere,
voinţa de adevăr şi revoluţionarea
fiinţei. Monstruozitatea preluării şi
interpretării abuzive a unei părţi a
filosofiei şi a sistemului de gândire
nietzschean vine din malformarea

acestor concepte.

nietzsche. 1868



Am scris această carte dintr- o respirare, depăşind
blocajele care interveneau foarte des, pentru că pe mine
m- a interesat să sparg măcar unele tipare vehiculate pe
seama celor doi scriitori. Mă refer la tiparul de monştri
morali, de oameni inuman de puternici, ahtiaţi de
dorinţa de a domina cu orice preţ etc. Lui Dostoievski,
după cum se ştie, i s- a reproşat excesul de cruzime. În
cazul Nietzsche s- a vorbit în exces de voinţa de putere
fără să fie remarcat faptul că voinţa de putere – alături
de supraomul nietzschean, reîntoarcerea aceluiaşi la
sine, amoralitatea şi alte constante tematice – este inte-
riorizată. Nietzsche pune un semn de egalitate între
voinţa de putere, voinţa de adevăr şi revoluţionarea
fiinţei. Monstruozitatea preluării şi interpretării abuzi-
ve a unei părţi a filosofiei şi a sistemului de gândire
nietzschean vine din malformarea acestor concepte.
Efortul major a constat în a gândi şi a analiza opera
celor doi creatori în contextul secolului al xIx- lea, care,
spune Nietzsche, a fost un secol pătimaş. Voiam să...

Nicolae Breban: … Să te apropii de ei.
Aura Christi: Să mă apropii de ei şi să arăt atât cât

omeneşte e posibil pentru ce, de ce îi iubesc şi cum îi
iubesc. Efortul a fost să îi analizez mereu şi mereu în
contextul secolului al xIx- lea. Tema acestei cărţi este
suferinţa – e unul dintre locurile în care cele două spiri-
te se întâlnesc şi judecă precum doi gemeni. Supratema
e viul. Deci, e vorba de teme mari. Am admirat acribia cu
care a lucrat pe text gelu Negrea. La un moment dat,
aveam o paranteză transparentă. Era vorba despre Cici-
cov şi eu mă refeream la un Cicicov de trei parale, care
domină România de câţiva ani. gelu a făcut excedat la
mine: „Aura, ce caută paranteza asta aici? Textul e de un
nivel zero, iar tu... ce faci? Brusc cobori în realitatea de
pe malul Dâmboviţei”. Am scos paranteza fără să ezit. 

După încheierea acestei cărţi am căutat citatele
ca să argumentez foarte multe dintre afirmaţii, care
altminteri ar fi părut hazardate. E ieşit ce vedeţi, a ieşit
un text în care încerc să arăt modul în care tratează cei
doi mari oameni suferinţa. Nici unul dintre ei nu se
opresc la un clişeu de primul nivel. Vreau să spun că ei
înglobează suferinţa existenţei, o înglobează vieţii.
Desigur că suferinţa, nemernică, surdă, ticăloasă, mize-
rabilă şi, da, monstruoasă, face parte din existenţa
noastră de zi cu zi. Dar să fie numai atât? Ce căutam
eu, urmărind cum Nietzsche şi Dostoievski întorc noţiu-
nea de durere pe toate părţile şi o definesc, şi o reinven-
tează? Căutam de fapt atitudinea lor faţă de viaţă.
Adică exact ceea ce căutau ei înşişi la tipologiile descri-
se de ei şi la presocratici. Suferinţa multiplică viul, îl
reinventează – aici se produce uriaşul salt. Dar nici aici
nu- şi trag sufletul cei doi mari prieteni ai mei. Ei nu se
opresc nici la acest nivel. Prin acest periplu m- a însoţit
şi profesorul Simion Dănilă, care practic şi- a dedicat
întreaga viaţă aproape studierii şi traducerii operei
nietzscheene; în cele şapte volume de Nietzsche, tradu-
se de domnia sa, domnul profesor a găsit peste şase sute
de referinţe ale filosofului german la suferinţă, cu deri-
vatele sale: durere, durere fizică etc.

Ţara amoralităţii
Încet, încet am alergat după aceşti doi uriaşi.

Le- am vânat lacrima şi am descoperit asemănări enor-
me în atitudinea lor faţă de suferinţă, faţă de viaţă.
Aceeaşi atitudine îi caracterizează pe iubiţii de noi pre-
socratici; şi mă refer la ei, la Thales, Parmenide, hera-
clit, Anaximene, Anaximandru ş.a., ca să completez
cercul fără a- l închide. Desigur că am mers şi la preso-
cratici, am recitit naşterea tragediei şi, reîntorcân -
du- mă din nou la Dostoievski, uimitor, descopeream
alte şi alte similitudini. Având tema suferinţei, care
este supratema acestei cărţi, am descoperit că Nietzs-
che, la un moment dat, pune un semn de egalitate între
suferinţă şi viu – ceea ce este uimitor; scriind despre
viu, eu tot timpul elogiam suferinţa, adică viaţa vie,
cum spune Dosto. Am tresărit şi am jubilat: axa tuturor
cărţilor mele este viul, viul care este de regăsit şi la
Nicolae Breban, şi la Dostoievski, şi la gogol, şi în
Biblie. În Însemnări din subterană, în toate istericalele
acelea cu nuanţe metafizice nu rareori, ale subteranis-
tului, Dostoievski exclamă iluminat: „Ne- am dezobiş -
nuit de viaţă”. Ne- am dezobişnuit de viaţă atât de mult,
încât pentru noi este normal să ne naştem din părinţi
morţi. Prin urmare, noi nu mai ştim ce înseamnă a trăi,
ce este viaţa, pentru că credem cu toţii că viaţa e să te
trezeşti dimineaţă, să mergi la serviciu etc., adică o
serie de banalităţi, ca să nu spun tâmpenii. Or, viaţa,
viul, sunt în esenţă extrem de rare. Şi când le descope-
rim cu adevărat? Când avem parte de experienţe simi-

lare cu cea a lui Ivan Ilici, când suntem pe muchie de
cuţit, la limită, adică nici vii, nici morţi. Prin urmare,
când te clatini, se produce un cutremur în tine şi atunci,
brusc, simţi, poţi să simţi... că n- ai trăit cu adevărat şi
că viaţa este unică, da, clipă de clipă. Tocmai de aceea
eu îi mulţumesc bunului Dumnezeu că mi- a dat şansa
acestei boli atroce şi m- a ajutat să mă adun în mine.
Mi- a dat norocul să arunc în pagină ceea ce zăcea de
mult în mine. Aş putea să scriu o carte despre modul
cum am scris această carte nu pentru că m- aş crede gro-
zavă, Doamne fereşte, ci şi pentru că discuţiile cu Nico-
lae Breban erau alte şanse de a- l descoperi pe autorul
trilogiei amfitrion şi de a constata diferenţele şi asemă-
nările esenţiale dintre noi. O să reproduc un singur
fragment de realitate. ţin minte că, revenit de la Fun-
data (unde citise primul capitol, trimis de colegii mei
prin poşta rapidă) în Bucureşti, s- a uitat îndelung la
mine, studiindu- mi chelia mea nearătoasă (abia
începuse să- mi crească părul după un an de interferon),
pentru ca să exclame:

– Aura, ce pasăre divină ţi s- a găinăţat pe cap? 
Avea aerul unei hetaire, care te farmecă şi, apoi, se

retrage fără să- ţi lase semne că se retrage de tot. Surâ-
dea; în surâsul acela exista ceva din aerul şmecheros al
unui puşti genialoid, care ştie totul, dar ferească- te Dum-
nezeu de clipa în care va începe să spună din ceea ce ştie
şi... Eu credeam că prietenul meu se bucură de faptul că
mi se reface podoaba capilară. Da, de unde, băteam câm-
pii! La un moment dat, a strâns cu mâna marginea biro-
uaşului meu din lemn de stejar masiv – aproape că îi
auzeam geamătul stins – şi a exclamat, de fapt, a strigat
la mine parcă cu tot trupul deodată:

– Cum ţi- a venit ideea acestei cărţi?! Tu înţelegi
ce ai făcut? 

– Da. Am urmărit modul în care abordează tema
suferinţei cei doi monştri sacri – Dosto şi Nietzsche – şi,
inevitabil, atitudinea lor faţă de viaţă. Atitudine ce sea-
mănă, în esenţă, cu cea a presocraticilor. 

– Atât? întrebase prietenul meu, din nou, cu tot
trupul care e departe de a fi rilkean.

– Nu. Urmărind ceea ce tocmai am spus, nu
puteam să- l ocolesc pe Raskolnikov, pentru că în Crimă
şi pedeapsă sunt tone de suferinţă. Şi fără să- mi dau
seama... (Începeam să ezit, fiindcă ochii prietenului
meu aruncau un fel fulgere.) În sfârşit, eram uimită că
şi Şestov, şi Merejkovski, şi Berdiaev şi alte mari spiri-
te ezită să intre mai – cum să spun? – ferm în ţara
amoralităţii... Şi, na, m- am trezit că nu pot să ocolesc
tema asta.

– De ce?
– Aş fi trişat şi...! Dar ai abordat şi tu această

temă! am sărit, crezând că sunt salvată.
– Niciodată noţional, cum ai făcut tu! Aura, aten-

ţie mare, locuieşti aici, la tine, la cucurigu (aşa îi spune
NB mansardei mele) cu o viperă regală. Pricepi?

Aş putea scrie o carte despre dialogurile, polemi-
cile noastre pe marginea elogiului... Când ne amintim
de unele scene şi acum râdem în hohote.

Ei bine, când m- a întrebat Nicolae Breban ce fel
de pasăre divină mi s- a găinăţat pe cap, în mintea mea
a apărut un lanţ de asociaţii. Pe unele dintre acestea
domnul profesor Balan şi domnul profesor Kovaci le
ştiu. Mi- am adus aminte de o istorie cu Maxim gorki,
pe când a fost într- o inspecţie de partid undeva, într- o
localitate din preajma munţilor Ural. Autorul romanu-
lui viaţa lui klim Samghin purta o pălărie imensă,
mergea pe o alee alături de şeful comitetului regional
de partid şi tot auzea pe pălăria lui poc- poc. Se întoarce
spre politrukul de- alături şi- l întreabă: „Ce- i asta?”.
„Păi, ştiţi, e toamnă târzie şi zboară... ciorile” răspunde
mai mult mort politrukul. Mai merge puţin Alexei
Maximovici Peşkov şi iarăşi aude poc- poc. Aproape că
ploua cu găinaţ de ciori, domnilor. Tremurând, politru-
kul începe să se roage ca ciorile să nu mai facă ceea ce
fac pe capul marelui scriitor. Auzind cum bombăneşte
ceva indistinct sub nas, Maxim gorki se întoarce spre
însoţitorul său şi spune cu satisfacţie: „Хорошо что у
вас коровы не летaют” – „Ce bine că aici, la voi, vacile
nu zboară!”. [râsete.]

E un dar această carte şi îi mulţumesc bunului
Dumnezeu că mi- a dat curaj să o duc la bun sfârşit.
Cum va fi receptată? Dragii mei, presupun că sunt, în
primul rând, poet; şi se vede şi în această carte. Dar, în
acelaşi timp, ca şi Castor Ionescu – un prieten din lite-
re, de carne şi sânge – sunt un om foarte practic.

Nicolae Breban: Culmea insolenţei. Să spună că e
practică, când scrie aşa ceva. [râsete.]

Aura Christi: Da, eu sunt un om foarte practic.
Ştiu că am bătut câmpii puţin, am luat- o prin porumb
scriind- o... Nicolae zicea să cer iertare pentru că am
scris- o. E un dar care mi s- a făcut, cum să cer iertare,
Doamne Dumnezeule? 

Cum va fi receptată cartea? Nu e un secret de stat
că scriu o publicistică incomodă. Sunt conştientă de fap-
tul că publicistica mea, radicalismul meu bruiază recep-
tarea cărţilor mele, care sper să aibă răbdare ca autorul
lor să dispară sau să se întâmple o minune. Eu mulţu-
mesc pentru ceea ce am şi mă bucur cu ceea ce mi se
oferă. Eu am totul. Stau liniştită şi mă simt foarte bine
în colţul meu. Sunt bucuroasă că în singurătatea mea,
în singurătatea mea şi a lui Nicolae Breban, am reuşit
să aducem atâţia colegi de calitate, şi ei singuratici, şi
am construit împreună ceea ce numim noi tribul Conte,
care îmi este foarte drag. Şi aşa cum mă simt în Dosto-
ievski şi în Nietzsche acasă, să ştiţi că şi la Conte mă
simt acasă. Mulţumesc tuturor celor care simt la fel.

grupaj îngrijit de Adrian Ionuţ Preda 
şi Vlad Roman
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Deocamdată există o reţinere faţă de
Nietzsche, pentru că gânditorul

german critică etica creştină, iar
această critică încă nu este bine
înţeleasă. E vorba despre etica

utilitaristă şi din acest unghi de
vedere sunt puncte de tangenţă foarte

mari între Nietzsche şi Dostoievski,
găsite chiar în cheia romanului Fraţii

Karamazov: Legenda Marelui
Inchizitor. Ideile lui Nietzsche, multe,

de altfel, pot fi regăsite în textul
dostoievskian.
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Const. trandafir
„Mărgele înşirate pe aţa subiectivităţii”

Nicolae Bacalbaşa e de meserie medic
şi, într- o veche şi onorabilă descen-
denţă, scrie literatură. Autorul spune
în mica „Predoslovie” a cărţii sale

opriţi dricul, mortu’ acesta n- a dat plicul! (Editura
Princeps Multimedia, Iaşi, 2013) că „această carte
este o mărturie”. Şi adaugă: „Ca orice mărturie, e o
prostie”. Şi încă: „Această carte nu e literatură. Este
doar un lanţ de adevăruri, mărgele înşirate pe aţa
subiectivităţii”. Deşi exprimarea din urmă e poetică,
N. Bacalbaşa nu acceptă literatura, poate din coche-
tărie, cu gândul la monsieur jourdain, poate crezând
că într- adevăr ficţiunea întunecă adevărul la care
ţine aşa de mult. Dar această carte masivă (446 de
pagini), de memorii, are destule elemente de litera-
tură, mai multe decât ceea ce înseamnă literatură de
frontieră. Deocamdată, până la următoarea probă,
ţine de categoria violon d’Ingres. 

Se întreabă autorul încă de la început: „Pentru
ce îmi trebuie această carte începută în joacă?” Şi îşi
răspunde că nevoia de a mărturisi adevărul l- a
determinat să scrie. Aşa se explică şi cele două
pagini de „bibliografie selectivă” din final şi nume-
roasele citate. Dar dacă a început cartea în joacă,
Nicolae Bacalbaşa face literatură fără să vrea, ştiut
fiind că între ludic şi creaţie este o strânsă
indeterminare. Vorba lui Arghezi: „N- am făcut nimic
altceva –  m- am jucat”. 

Însuşi titlul volumului, mai puţin inspirat, e
„literar” şi cu nuanţe umoristice de factură populară.
Şi vor fi multe asemenea exprimări, unele până la
statutul de expresii şi zicale preluate din proverbele
românilor de Iuliu A. Zane, cum e chiar moto- ul:
doctor e numai dumnezeu… Prin relatarea vioaie,
cartea se vrea şi este savuroasă, adevărurile se
povestesc. Nu sunt fantezii, e viaţă diversă şi plauzi-
bilă, cu deosebire întâmplări din lumea medicală.
Scenariile se află în perpetuă mişcare, narativ, dia-
logic şi oral, distribuite ca nişte fragmente într- un
mozaic: „În urmă cu 24 de ani, la galaţi, a fost ares-
tat un ginecolog care provocase avorturi în luni mari,
prin ruperea membranelor. Băiat deştept, talentat, o
plus variantă intelectuală, dar minus o variantă
morală (…) A fost acuzat de trei avorturi. Nu a fost
bătut, a fost bine tratat, era un om cunoscut. Era
aproape un om al Sistemului, dar care avusese ghi-
nion. jocul social era că, dacă ai avut ghinion, nu te
mai cunoaştem. Dacă eşti deştept, te duci singur la
fund. Dar doctoraşul nu voia să joace jocul social.

– Nu am chiuretat trei, ci 300 de femei. Sunt
scrise pe caiet. Şi nu numai le- am chiuretat, le- am şi
regulat.

– Domnule doctor, nu v- a întrebat nimeni des -
pre ce le- aţi mai făcut.

– Nu m- aţi întrebat, dar eu vreau să spun.
Sunteţi obligaţi să consemnaţi.

Şi dă- i: neveste de poliţişti, de şefi de partid,
judecătoare şi aşa mai departe. Nu am mai avut
ocazia să aflu cu ce s- ar fi terminat normal povestea,
căci treaba s- a lungit şi a venit Revoluţia. Doctorul
vorbăreţ din subsolul Miliţiei a devenit erou, cu
toate drepturile şi onorurile. Asta chit
că dăduse şi alţi doi colegi «în gât»”.

Şi povestirile, anecdotele, schiţe-
le, istorioarele se înşiruie, vorba auto-
rului, ca mărgelele „pe aţa subiectivi-
tăţii”. Însoţite de o bine surprinsă
atmosferă a vieţii ori de o „istorie
secretă”. Cel mai adesea, istorioarele
au o concluzie etică, altele pur şi sim-
plu sunt manifestări ale spiritului
ludic de unde nu lipseşte umorul. Por-
tretele curg în acelaşi ritm. Numeroa-
se sunt personajele istorice, dintre
care mai frecvent, Lenin, Stalin,
Troţki, hitler, Ceauşescu, Churchill,
Dej, Alexandru Drăghici, Vasile Vâlcu
şi contemporani, postdecembrişti. Din-
tre scriitori, Céline, Rainer Maria
Rilke, Charles Maurras, Mihail Sado-
veanu (portret în negru), Alexandru
Soljeniţîn, Mircea Eliade. 

Bineînţeles, sumedenie de
medici, Claudius galenus (grec),
galeazzi- Rizzi (medicul Papei Pius al
xII- lea), vestitul profesor Theodor
Burghele, Maître Sergiu Crivda
(„semăna uşor cu Lino Ventura”), Max
jakobson, Ignati Kazakov, Samuel
Pozzi, Abraham Schechter (medicul
familiei Ceauşescu şi amantul „tovară-
şei”), Ion Dancico, colegul Vasile Popa
(ginecolog la galaţi), Edgar Cayce,
Doctorul Bogdan, doctorul Vasile Voi-
culescu, Şerban Milcoveanu („internist
de excepţie”) ş.a. 

Alături de personaje (arhi)cunos-
cute, îşi fac loc altele, reale, din lumea
aşa- zis comună. Spiritul anecdotic,
faceţios, însufleţeşte naraţiunile bio-
grafice şi memorialistice, cu sensuri
didactice, morale, sociale, politice,
unele excelând prin caracterizarea
succintă, prin comportament şi limbaj,
prin întorsăturile lexicale de spirit şi,

implicit, prin intenţiile umoristico- satirice: „Sancta
simplicitas? Ignoranţă şi conformism sau complicita-
tea mulţumită catharsisului belirii altuia? Problema
e deschisă. 

ţăranul, victimă a colectivizării a juisat când
era belit moşierul. Poate că Stalin a fost un mare
moralist când a belit pe rând, prin rotaţie, toate stă-
rile sociale şi profesionale” (s.n.). Doctorul Nicolae
Bacalbaşa e un bun povestitor. r

Dar dacă a început cartea în joacă,
Nicolae Bacalbaşa face literatură fără

să vrea, ştiut fiind că între ludic şi
creaţie este o strânsă indeterminare.
Vorba lui Arghezi: „N- am făcut nimic

altceva – m- am jucat”.

lut, cu puteri depline, în cadrul acestui gen artistic,
iar gustul publicului singura măsură care să- i regle-
ze purtarea” (p.58). La Beethoven, în schimb, dezvol-
tarea artistică este legată indisolubil de viaţa omului
şi, devine, prin urmare, autentică. Muzica tinde
acum spre simbioză cu poezia, muzicianul îşi apropie
poetul şi anunţă muzica în care armonia, melodia şi
ritmul alcătuiesc un întreg pus în mişcare de însăşi
cursul vieţii umane. 

Nu doar „muzica”, ci şi „drama” are nevoie de
schimbări. wagner salută trecerea la reprezentarea
dramatică a istoriei, întreprinsă de Shakespeare,
dar obiectează că aici s- a rămas doar la „romanul
dramatic” (p.160). Problema este de a se înainta,
după eşecul perceptibil al tentativei de a relua trage-
dia greacă, odată cu Racine, spre „dramă adevărată”
prin mijlocirea „poeziei” şi, desigur, a „muzicii”.
„Numai în dramă, opera de artă perfectă – scrie
wagner – concepţia celui experimentat poate fi
împărtăşită cu succes şi asta, tocmai pentru că prin
folosirea tuturor modalităţilor de expresie artistică,
intenţia poetului este transmisă deplin în dramă, de
la înţelegere către simţire, pe calea artistică a simţu-
rilor, organele directe şi cele mai receptive” (p.231).
Subordonându- se necondiţionat artei, „drama” se eli-
berează, în orice caz, de canoane. 

Până să atin-
gă treapta „dra-
mei”, „poezia” se în -
grijeşte însă de mij -
loacele specifice şi- şi
asumă că acestea
permit cea mai con-
densată şi su ges -
tivă captare a forţe-
lor realităţii în „mit”
(p.243). „Drama” pe
care wagner o are
în vedere este reda-
rea cea mai inteligi-
bilă cu putinţă a
„mitului” recurgând
la „poetizarea mira-

colului, procedeu perfect potrivit naturii umane, prin
care capacităţile ei sunt ridicate, însă, la un poten-
ţial imposibil de atins în viaţa obişnuită; o exaltare a
miracolului ce nu trebuie să stea în afara vieţii, ci să
se evidenţieze pe fundalul ei în aşa fel încât să fie
mai presus de existenţa obişnuită” (p.244). Pe de altă
parte, „drama poetică” apare doar atunci când poetul
şi- a rafinat motivele până în punctul în care acestea
se comunică prin „expresia unui sentiment necesar
şi autoritar”. „În punctul acela poetul nu mai poate
folosi limbajul vorbit, descriptiv şi lămuritor, decât
dacă îl îmbogăţeşte, la fel cum a îmbogăţit şi moti-
vul, ceea ce poate face numai turnându- l în forma
limbajului muzical” (p.247). „Drama” uneşte „muzi-
ca”, izvorâtă din trăirea cu întreaga fiinţă a împreju-
rărilor, cu „poezia” miracolelor vieţii în lume, după
ce fiecare are nevoie de cealaltă şi o cheamă pentru
a putea merge până la capăt. 

Pentru a legitima proiectul dramei muzicale, în
care îşi va înscrie multe creaţii, wagner a procedat
la o examinare cuprinzătoare a istoriei operei şi ne- a
lăsat o veritabilă fenomenologie a formelor muzicale
şi poetice. Convingerea sa de căpătâi era că „limba-
jul muzical, ca expresie instinctivă a simţirii lăuntri-
ce îmboldite din exterior, reprezintă organul primor-
dial de exprimare a omului interior” (p.247- 248).
Diversele limbaje au ca teren de emergenţă tocmai
limbajul muzical. „Muzica – scrie el – este începutul
şi sfârşitul limbajului vorbit, la fel cum simţirea este
începutul şi sfârşitul intelectului, mitul, începutul şi
sfârşitul istoriei, iar lirica, începutul şi sfârşitul artei
poetice” (p.247). Din această poziţie se cuvine să ne
vorbească astăzi opera muzicală. r

■ 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

Andrei Marga
Opera ca unitate muzicală
(urmare din pagina 16)



şoapte

nimic nu trece în uitare, totul
se răsfiră cu vremea 
în compasiune.

tăcerea rarefiată de linişte

mă sprijină spre a putea trece şi peste noaptea asta.

aidoma unui cânt ce m-ar străbate ca o înfiorare
mistuindu-se neştiut de nimeni în apa din jurul insulei.

între iertare şi iubire, aproape nici o deosebire

cântul dus de ape mi-e martor.

iar, dacă adevărul despre un om
se află în ceea ce el caută mereu să ascundă
atunci totul se va înfiripa firesc, ca de la sine acum.

în după-amiaza scursă, târzie de noiembrie
o fată s-a oferit să-mi cedeze locul în autobuz

şi-am surăs lăsându-mi mâna pe umărul ei
în vreme ce pe parbriz alunecau
ramuri desfrunzite de toamnă

acum ploua. bate un vânt rece.
o uşă se deschide – beznă. Nimeni.

ai venit, şoptesc ...

aşteptări

Buna mea şedea mereu în faţa ferestrei dinspre trepte
cu chipul blând înrămat de şuviţe albe. Aştepta.

aştepta aţintind depărtările cu singurul ei ochi.
celălalt i-a fost înlocuit cu unul de sticlă
pe care doar când ieşea în piaţă 
şi-l tocmea oftând în găvan
cu spatele la noi
cei doi copii. 

se spunea că şi-l pierduse de atâta plâns.
în iarna lui patruzecişicinci, de sărbătorile crăciunului
fiul ei, soldat cu termen redus într-o cazarmă din capitală
a vrut să se întoarcă graţie unei permisii în sighişoara. n-a mai ajuns. 

jandarmii i-au spus după anchete reluate şi inutile de câţiva ani:
„doamnă zanca, prietenii spun că s-a urcat într-un tren
plin cu soldaţi ruşi şi nu a mai fost văzut de atunci”.

se zvonea că ar fi fost aruncat în cazan spre a i se pierde 
orice urmă. de-a lungul terasamentelor nu s-a găsit nimic.

vremurile, mi se spunea, erau tulburi. jaf şi beţie.
avea la el daruri de valoare pentru părinţi 
din banii strânşi cu grijă de-a lungul anilor. 

nu s-a mai găsit nimic, însă 
Buna mea îl aştepta. l-a aşteptat toată viaţa.

mult mai târziu, copil fiind, o auzeam 
deseori murmurând, atunci când se ivea 
o umbră pe trepte: Tu eşti?

au trecut ani. şi ea cobora mereu la trei noaptea din pat
în grabă şi desculţă. 

trezită de lătratul câinelui, venea 
păşind mărunt, cu greu, bănuind ea oare că sunt eu...
... cel întors în fiecare sâmbătă de la studii...

într-una din nopţi m-a aşteptat fratele la gară.
„Bunica s-a dus”, a murmurat abia auzit. 

n-a mai apucat să vină desculţă în întâmpinare.
m-a aşteptat. cum l-a aşteptat pe fiul ei. 
tresărind mereu la fiecare pas.

fiul ei, care s-a urcat în patruzecişicinci în bucureşti 
într-un tren plin cu soldaţi ruşi, spre a petrece cu ea crăciunul 
şi care n-a mai ajuns acasă.

îl aştepta tresărind la fiecare pas în faţa ferestrei. 
ani de-a rândul. până-n clipa din urmă.

„incertitudinea asta ... să speri mereu că poate totuşi vine 
... fratele meu... să plângi... însă să nu-l poţi plânge....”
o auzeam mereu pe mama murmurând ...

au trecut ani. au trecut alţi şi alţi ani. 

ani grei. ani de răstrişte.

şi acum aştept şi eu noapte de noapte pe această insulă.

Aştept. e linişte. nici o adiere dinspre ape.
nimic. nici un răspuns. doar foşnetul.

câte o frunză lăsându-se
peste alte frunze
căzute.

aştept.

zona de cutremurare

şuieră-n clopote vântul prin sate şi se duc
se duc pe rând bătrânii

spre a lua parte nevăzuţi la câte o naştere 
printre străini, pesemne

purtăm cu toţii-n noi regretul morţilor.
eu am încercat mereu să aştern o zonă de cutremurare

spre a putea oferi, spre a putea aşterne o cale. 

însă ei vin mereu. vin cu toţii. vin să te vadă prăbuşit

în locul îngust dintre delicateţe şi discreţie

aidoma celor ce-şi uită rolul ales 
înainte de-a păşi prin trena de lumină a celor duşi
înspre meleagul acela, unde se vor naşte printre străini

pământ şi cuvânt
războaiele se poartă azi în aşezări, în capitale

cum pe patul de moarte se iveşte în minte
acela de care ne leagă cele mai multe

cum tot pe patul de moarte
prin fereastra deschisă, toamna
n-a fost niciodată mai frumoasă

iar eu aud acum în noapte
cum se prăbuşesc
cărările între noi

cum se cramponează de viaţă cei aflaţi deja pe prag
de parcă, dacă ar mai trăi un mileniu 
li s-ar limpezi cumva ochii:

stau faţă-n faţă pe câmpul de bătaie. 
se roagă cu toţii, întrebându-se
de partea cui va fi dumnezeu.

doar caii traversează netulburaţi întrebarea.
pasc în linişte după ce au fost sfârtecaţi 
şi călăriţi în măcelurile lor. 

vor paşte cu aceeaşi negrăită lumină în ochii lor.

însă ea vine mereu la timp. inerentă ca respiraţia.
necesară ca schimbarea anotimpurilor.

iar dacă o mamă îşi iubeşte copilul oricum
orice ar face el, atunci cât de multe
ne poate ierta dumnezeu

unde, dacă teama ar dispărea peste noapte
din multe cupluri, ar mai rămâne oare
o fărâmă de iubire între ei?

se-nclină noaptea peste ape. se lasă încet ca mărturisirea
unui prieten, cu chipul estompat de singurătate, referindu-se
la barba şi părul lui: acum, aproape de şaizeci de ani
e vremea să-mi întocmesc chipul definitiv, într-adevăr

prietenii cei mai de nădejde 
sunt cei nezăriţi în această viaţă
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hotărât lucru, Ilinca Ilian a ales să pro-
voace condiţia de traducător care,
dacă nu este asumată cu ambiţie
creatoare şi cu pasiune, îţi oferă pe

deplin libertatea de a alege pentru tălmăcire texte
care să nu prezinte dificultăţi notabile de descifrare
a sensului şi, mai ales, de recreere a stilului şi a
fizionomiei textului. Dacă din bogata listă de
traduceri pe care le- a realizat socoteşti doar trei tit-
luri – şotronul de j. Cortazar (2004), Moştenirea
Matildei turpin de Alvaro Pombo (2012) şi altazor
de Vicente huidobro (ultima în colaborare cu poetul
Adrian Bodnaru, 2012) – înţelegi că hispanista timi-
şoreană dă curs, cu îndrăzneală şi talent, propriei
convingeri, exprimate într- un interviu publicat ante-
rior în revista Contrafort: „O scriitură te cheamă, te
alege, de parcă te- ar şti” . O „chemare” care implică,
din partea celui chemat, obligaţia de „a răspunde”, şi
nu oricum! 

Traducînd poemul lui huidobro, Ilinca Ilian nu
numai că înscrie în cultura română o reuşită certă de
transpunere, deci şi de lectură, dar ne face atenţi şi
la unul dintre marile poeme ale literaturii universa-
le. Căci, deşi cronologic şi prin manieră, aparţine
creaţiei de avangardă, poemul altazor însumează
toate datele pentru a fi o operă perenă. Mai mult,
publicarea acestei opere a poetului şi prozatorului
chilian este ideală pentru a dovedi că, deşi a trecut
la postavangardă şi postmodernism, cultura lumii e
departe de a fi asimilat creaţia, mai ales cea literară,
a unei epoci plasată parcă prea grăbit în experimen-
talism pur şi, ceea ce e mai grav, atribuită unui tre-
cut de nefrecventat altfel decât din raţiuni de istorie
literară. 

Înscris într- o biografie creatoare nu lipsită de
excese narcisiace, dar şi de lucidă regizare din par-
tea subiectului ei, alături de Cantos de Ezra Pound
şi de the Wast Land deT.S. Eliot, la care s- ar mai
putea adăuga poemele rusului Velimir hlebnikov
poetul, 1919 şi zanghezi, 1921- 1922, deşi poartă
amprenta unor căutări şi trăiri personale, poemul
altazor se dovedeşte a fi, în primul rînd, un seismo-
graf sensibil al stării de umanitate din primul sfert
al secolului al xx- lea şi, probabil, de totdeauna.
Această stare a fost descifrată cu subtilitate de Niko-
lai Berdiaev care, în eseul său din 1914 Criza artei,
observă că, la început de secol xx, substanţa lumii se
pulverizează şi că umanitatea, care este congeneră
acestei substanţe, trebuie să- şi găsească noi repere
în relaţia ei cu divinitatea, cu universul şi cu sine.
Nu e de mirare că artiştii epocii s- au văzut pe sine ca
argonauţi care au a face legătura dintre tărâmuri
cunoscute şi spaţii necunoscute folosind diverse căi
şi instrumente de navigat dintre cele mai curioase.
Între acestea, deşi nu lipseşte clasica navă, prevalea-
ză avionul, aeroplanul sau paraşuta, ca tot atâtea
metafore de explorare şi cucerire a tuturor dimensiu-
nilor spaţiului şi timpului. Nu mai puţin, acestea se
propun ca modalitate a limbii de a realiza prin sine
şi dincolo de sine, pe toate palierele şi în funcţiile ei,
momente de maximă rezonanţă cu esenţa lumii, în
fonicitate, dar şi prin cufundarea în tăcere. 

Iată cum, după îndelunga practică a literaturii
de a introduce în text vocea cititorului în calitate de
constructor al acestuia, avangarda iniţiază tentativa
de a insera textului starea de uimire tăcută a citito-
rului cu care vrea să se confunde atât autorul, cât şi
discursul său. Un mod de a se conecta, de fapt, la
cuvântul divin atunci când, precum huidobro, aşa
cum pe bună dreptate observa Octavio Paz, scriitorul
intenţionează să pună cuvântul în starea în care
acesta să nu semnifice, ci „să fie”. În această explora-
re, solicitată de dorinţa unanimă de înnoire a limba-
jului poetic, dorinţă generată, la rândul ei, de un nou
„sentiment al vieţii”, s- au angajat toţi artiştii avan-
gardei, fiecare în manieră proprie şi cu mijloacele
proprii. Cum ne dovedeşte substanţialul studiu
introductiv al Ilincăi Ilian şi însuşi poemul altazor,
Vicente huidobro vizează constant cuvântul eliberat
de semnificaţia lui lingvistică, „cuvântul pur şi atât”,
„fără imagine curăţat de zorzoane”, oarecum identic
cu „cuvântul în sine”, cum se exprima rusul Velimir
hlebnikov în 1911, punând, totuşi, o bază lingvistică
şi poetică solidă acestei opţiuni.

Dar se poate obţine şi folosi „cuvântul pur şi
atât”, e posibil oare să se realizeze „murmurul sim-
plu al frazei fără/ Cuvânt”, cum preconizează huido-
bro ? Poetul chilian e conştient că, pentru a încerca

această „curăţare” a limbii de depunerile pe care i
le- a adus funcţionarea ei ca limbaj, timpul, istoria şi
transformările pe care i le- a imprimat creaţia litera-
ră anterioară, e nevoie să se „deregleze” rimbaldian
alcătuirea fiinţei umane: „să rupi a venelor înmă-
nunchere” şi să se renunţe la toate legăturile pe care
ochiul şi gândirea le- a stabilit cu lumea interioară
sau exterioară: „Lanţuri de privire ne leagă de
pământ/ Rupeţi, rupeţi atâtea lanţuri”. 

În fapt, teritoriul neexplorat din spatele repre-
zentărilor pe care le repudiază creatorul avangardist
este chiar propriul „continent” de sensibilitate şi fiin-
ţă, componente ale marelui univers, realităţi care,
dacă găsesc modalitatea de a fi autentice şi descope-
ră expresia acestei autenticităţi, se înscriu firesc în
substanţa universală, sporind- o şi menţinând- o. Cei
mai mari creatori ai avangardei au înţeles acest
lucru şi au cultivat „întoarcerea” la substanţa
universală pe care au visat- o în felurite feluri,
pregătindu- ne pentru o perpetuă aşteptare şi uimire.
Iar acest gest de pregătire nu infirmă, ci confirmă
cuvântul care, în forma lui uzuală sau reconstruită
de voinţa creatorilor, rămâne, cum spune Borges,
care şi el a frecventat căutările avangardei, tot „un
simbol împărtăşit”, adică partea „tare” a limbii şi a
limbajului poetic. Căci, aşa cum afirmă acelaşi
Borges, referindu- se la Mallarmé şi joyce, „ceea ce
un inovator e în stare să modifice este lipsit de
importanţă”, „importante” rămânând, înţelegem noi,
cuvântul, povestea şi starea poetică. 

Este ceea ce ne sugerează şi poemul altazor,
purtându- ne prin istoria unei fiinţe şi a unei sensibi-
lităţi care nu ezită să se etaleze şi să se propună,
când cu un orgoliu narcisiac, când cu umilinţă, ca
fiind exponenţială pentru întreaga condiţie umană.
În acest sens, nu este întâmplătoare intertextualiza-
rea cu nietzscheanismul pe care o consemnează
prompt Ilinca Ilian, dar şi cu vitalismul bergsonian
care, şi el, s- ar cere identificat în interpretarea poe-
mului huidobrian pentru conturarea cât mai cuprin-
zătoare a acelui nou sentiment al vieţii despre care
vorbeam la început. Şi ni se pare că esenţa acestui
sentiment stă în intuirea depărtării omului de viaţă
prin decizia lui de a se înstăpâni asupra vieţii tocmai

pentru că, aşa cum mărturiseşte poetul chilian, de o
bună bucată de vreme, în lume s- a instaurat „groaza
de a fi” , starea de „suferinţă” şi de „spaimă”: „Conti-
nuă din durere în durere şi din enigmă în enigmă/
De la durerea pietrei la durerea plantei/ Fiindcă
totul e durere (...) Durerea de a fi insulă/ Spaimă
subterană/ Spaimă cosmică (...) Durerea e singurul
lucru etern”. 

Fiinţa şi sensibilitatea ardentă a hispanicului
se dovedesc cât se poate de adecvate trăirii şi expri-
mării la cote de exasperare şi de extaz a acestei stări
care conturează fizionomia unei stări poetice, pe cât
de personalizată, pe atât de de- personalizată tocmai
prin forţa trăirii extazului şi exasperării în
durere- suferinţă, prin voinţa poetului de a trăi şi a
crea, de a se lăsa străbătut de universul, văzut ca un
tunel, pentru a deveni el însuşi o prevestire, alături
de acest tot univers. Doar aşa putem înţelege de ce,
după ce le cere poeţilor să facă să înflorească
trandafirul în poem, iar nu să- l cânte şi după ce- şi

propune să se identifice cu obiectele lumii, autorul
poemului nu le lasă să vorbească cu limba proprie,
precum o făcuse, printr- o curajoasă şi rafinată logo-
tehnie, în 1922, Velimir hlebnikov în poemul său
zanghezi. Prea puţin dispus la de- personalizarea
discursului său poetic, poetul chilian vorbeşte tot el
în numele obiectelor: „Acum sunt o tufă de roze şi
vorbesc într- o limbă de tufă de roze/ Şi zic/ Ieşi roză
roşirozie/ Ieşi roză e ziuă”, realizînd, e adevărat,
uimitoare metafore de sugestie fonică şi coloristică.

Şi totuşi, răspunzând exigenţei exprimate de
autor cu privire la poem în prefaţă – „Trebuie să se
scrie într- o limbă care nu e maternă/ Poemul e un
lucru care va fi” – splendidele metafore şi comparaţii
huidobriene, însoţite de „scurt- circuite în fraze” şi de
„cataclisme ale gramaticii”, tind să se deplaseze
dinspre spaţiul prea personalizat al orgoliosului şi
egolatrului creator spre dorita impersonalizare. Pen-
tru aceasta, cum pertinent observă traducătoarea,
acesta foloseşte procedeele expresive ale limbii fran-
ceze pentru a inova în limba spaniolă şi invers. Bilin-
gvismul devine astfel un bun punct de plecare
pentru a vorbi într- o „limbă care nu e maternă” şi
pentru a testa puterile „magice” ale cuvântului, mai
ales în cânturile VI şi VII, unde pare că ni se propu-
ne un joc pur lingvistic cu sunetele, silabele şi
cuvintele, realizându- se sugestia pură a creaţiei. E
posibil ca impresia de gratuitate şi de ilizibilitate pe
care aceste încercări încă o pot lăsa cititorului actual
să nu mai fie valabile pentru lectorul celei de a doua
jumătăţi a secolului al xxI- lea. Ceea ce putem obser-
va acum, alături de Ilinca Ilian, este bogăţia şi varie-
tatea modalităţilor de a investiga magia limbii în
toate componentele ei, precum şi persistenţa autoru-
lui chilian ca, la data publicării poemului său – 1931
– când ecourile unor astfel de experimente se stinse-
seră, să se menţină în credinţa că astfel de experi-
mente îşi au un rost, şi încă unul esenţial.

Până la aceste încercări la limită însă, după
splendidul Cînt II al iubirii, realizat, s- ar părea,

într- un limbaj perfect accesibil şi
tradus în tonalitatea şi curgerea lui
ardentă, cânturile IV şi V le oferă
cititorilor un regal al „căderilor”
„îngerului sălbatic/ (...) În plantaţii-
le (...) de reguli/ Poet/ Antipoet/
Cult/Anticult”. Este o adevărată
trecere spre ne- inteligibil şi incanta-
ţia pură din ultimele două cânturi,
care se structurează ca un adevărat
elogiu adus ochiului, rozei- ocean şi
muzei, un elogiu tălmăcit impecabil
de Ilinca Ilian şi de poetul Adrian
Bodnaru, dispuşi şi ei să pună la
încercare limitele limbii române. De
aceea, nu putem încheia considera-
ţiile scurte asupra acestui moment
esenţial al naşterii în limba română
a unei creaţii poetice autentice,
venind dintr- un spaţiu atât de
depărtat geografic, dar atât de apro-
piat temperamentului nostru poetic,
fără a cita măcar două fragmente

dfintr- un text pe care l- am vrea întreg aici: „ Eu îmi
iubesc îţi iubesc şi iubesc ochii/ Ochii cu propria lor
combustie/ Ochii ce joacă pe ritmul unei muzici
interne/ Şi se deschid cum se deschid uşile asupra
crimei/ Şi ies din orbită şi se duc la- ntâmplare ca
nişte comete sângeroase/ Ochii care se împlântă şi
lasă răni greu de vindecat/ Atunci ochii nu se- nchid
ca scrisorile/ Şi sunt cascade de dragoste neistovite/
Şi zi şi noapte se schimbă/ Ochi pentru ochi”; „La ori-
ziliera cordizontului/ Viorândunela şi rândoloncelul/
Desprinsă azi din lunoare/ Se năpusteşte- n galop/
Vine năpustindu- se rândunica/ Vine năpustindu- se
rândunciripa/ Vine năpustindu- se rânduridica/ Vine
rânduchina/ Vine rânduclima/ Vine rândurâsul/
Rânducopila/ Rândurotirea/ Rândulira/ Rândubriza/
Rândustriga/Vine năpustindu- se rânduziua/ Iar
noaptea îşi strânge ghiarele ca leopardul”. r

■ Vicente huidobro, altazor, traducere de Ilin-
ca Ilian şi Adrian Bodnaru, Studiu introductiv de
Ilinca Ilian, Editura Brumar, Timişoara, 2012  

Livia Cotorcea
Un mare poem al literaturii 
universale în limba română

Înscris într- o biografie creatoare nu
lipsită de excese narcisiace, dar şi de
lucidă regizare din partea subiectului
ei, alături de Cantos de Ezra Pound şi
de The Wast Land det.S. Eliot, la care

s- ar mai putea adăuga poemele
rusului Velimir Hlebnikov Poetul,
1919 şi Zanghezi, 1921- 1922, deşi

poartă amprenta unor căutări şi trăiri
personale, poemul Altazor se

dovedeşte a fi, în primul rînd, un
seismograf sensibil al stării de
umanitate din primul sfert al

secolului al XX- lea.
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Lectura poeziilor lui Carolyn Mary Klee-
feld din volumul zori hoinari, în tradu-
cerea Olimpiei Iacob, te determină să
priveşti mai atent în jurul tău contem-

plând natura cu misterele ei şi să reflectezi la condi-
ţia umană, la iubire, la origini, limbajul preponde-
rent metaforic conferind un deosebit lirism versuri-
lor.

Preocuparea pentru pictură se reflectă şi în
creaţia sa poetică, multe dintre poeziile volumului
fiind rezultatul contemplaţiei naturii, adevărate des-
crieri de natură, dar o natură aparte, însufleţită
parcă şi învăluită de mister. În multe poezii atitudi-
nea autoarei este expresionistă; ea nu- şi propune să
reprezinte lumea exterioară prin senzaţiile pe care
acestea le determină, ci transpune trăirile ei subiec-
tive în trăiri absolute, elementele naturii fiind doar
metafore ale exprimării stărilor adânci, interioare:
„Spiritul meu se pleacă adânc,/ sorbind din fântânile
copacilor./ Veşnicia se zămisleşte/în răsuflarea mea,/
în adierea de vânt./ Din văpaie mă înalţ/ către nori –
reînviată.” (Stând pe loc, p.21)

Prin abolirea temporalităţii „ţinută bine de o
funie/ fără început şi fără sfârşit” eul liric se conto-
peşte cu natura, dobândind consistenţa elementelor
primordiale şi proiectează în acest univers imaginar
nevoia de spaţiu, setea de absolut: „Da, străbaţi pis-
curile/ ca un suflet sălbatic,/ abia dacă îţi aminteşti
să respiri,/ dorind să mai mori o dată./ Şi îţi înţeleg
foamea/ de a te pierde/ în învălmăşeala de stele.”
(pierdut în învălmăşeala de stele, p.173- 174). În poe-
zia aflând de la copaci (p.41), contopirea cu natura
satisface vitalismul poetei care se lasă „pradă acestei
înmuguriri”, iar „extazul în floare” o ajută să se regă-
sească „îmi aşează sufletul în pernă,” „aflând de la
copaci/ cum să cresc…”

Scufundarea în adâncurile mării imaginare îi
amplifică trăirile „de parcă o altă împărăţie s- a ară-
tat,/ zămislind în mine nestemate neştiute vreoda-
tă”, auzind „o muzică misterioasă”. (un alt tărâm se
deschide, p.253).

Pădurea este un spaţiu tainic, generator de
linişte, refăcând energiile secătuite de tumultul vie-
ţii: „Pădurea,/ adâncă şi tăcută,/ stăpâneşte rezer-
voare de linişte,/ fără vreun gând ori vreun plan.”
(pădurea din apropiere, p.117), potenţând armonia
naturii „Pădurile dansează în acord deplin/ cu lumi-
na prinsă în jocul umbrelor.” (Stând pe loc, p.21)

Marea „împărăţia de nepătruns” este deseori
„cuprinsă de furie” (Comori pentru cei curajoşi,
p.187), ascunzând în adâncurile ei multe taine, dar
şi multe comori. Marea trimite la origini, „la izvorul
nostru seminal” (te voi afla acolo, p.283) Briza mării
îi încântă sufletul, o face să viseze, îi stimulează
imaginaţia: „Valsez cu briza,/ cântându- mi fante -
ziile,/ colorându- le în violet,/ roşu aprins şi smarald/
purtându- le ca pe o coroană/ încununându- mi sufle-
tul.” (Lumina mă schimbă, p.225), dar furtuna, valu-
rile mării care „semeţ se înalţă/ precum armăsari
hoinari/ în avânt către ceruri, clocotitori”
nepăsându- le de oamenii „care dorm în cutiile lor/
de- a lungul ţărmului” declanşează reflecţia asupra
destinului uman: „Cât de fragili, de pieritori suntem
noi/ cei palizi, fără de aripi”. (ruga fierbinte a furtu-
nii, p.61) 

Luna, la fel ca la romantici, pare a fi astrul pre-
ferat al poetei deoarece potenţează forţa creatoare
(imaginaţia): „O lună desluşitoare/ pe ape de abanos/
zămisleşte o cărare aurită/ spre peşterile mele cele mai
tainice.” (năzuinţa căutătorilor, p.149), iar „Când se
apropia/ de ţărmul diafan,/ sclipirea lunii/ inundă

marea” (Comori pentru cei curajoşi, p.157), „logo -
dindu- se” cu „poetul” căruia „îi va înconjura cu nimbul
ei picioarele arzânde” (poetul, p.211) sau cu chip trist
„întocmai ca al mamei mele” protejând- o pe poeta care
„Când luna îşi cerne/ flacăra albă/ în inima mea vrăji-
tă,” simte „totuşi, că ceva, undeva, se zămisleşte.”
(noaptea fructului amar, p.233), alinându- i singurăta-
tea „în lumina lunii,/ singură, pradă strălucirii.” (zdro-
bită în fărâme de sticlă, p.237).

Soarele apare mai rar în poeziile sale şi „stră-
bate prea iute/ cerul cel rece”, eul liric rămânând
„doar cu întrebări/ în zarea ce se stinge” (te- am pier-
dut?, p.221) dar, când soarele este puternic, îi inun-
dă întreaga fiinţă „Soarele mă soarbe,/ şi lumina mă
schimbă./ beau sucul auriu, devenind un spiriduş al
naturii cu inimă de floare sălbatecă.” (Lumina mă
schimbă, p.225)

Noaptea „rece, usturătoare” este timp al rugă-
ciunii „adânci”, „în liniştea toamnei” când
„constelaţiile cerului strălucesc” (Sfărâmi-
cioase poeme, p.23) sau „un timp al jertfei/
adus zeilor nemiloşi”, „o noapte a fructului
amar ce se scutură”. (noaptea fructului
amar, p.233)

Dintre anotimpuri poeta alege mai
ales toamna, când frunza „se usucă/ făcân -
du- se brun- cenuşie/ şi se scutură de pe tulpi-
nă”, iar „adierea o dansează/ spre lumina
soarelui” (viitoarea rapsodie, p.81) – o toam-
nă scăldată de razele blânde ale soarelui,
dar şi toamna târzie când „Vestiţi de rafale
sălbatice/ de vânt vâjâind,/ cad picuri de
ploaie” şi „un nou anotimp/ stăruitor/ îşi ves-
teşte venirea”. (acordul de haiku al iernii,
p.51)

Indiferent de anotimp şi de momentul
zilei, natura este armonie, muzică eternă
generată de „şoaptele cascadei”, de „torentul
hrănit de furtună” care „îi stârneşte cântul”,
de „ploile repezi şi iuţi”, de „boabele de rouă”
care „cântă în liniştea tot mai adâncă”.
(trăind eterna muzică, p.101)

În această armonie a naturii Carolyn
Keefeld integrează crinii – „miri ai primăve-
rii”, „ofrandă adusă preotesei/ pe vârful
muntelui,/ Rapunzel…” (erau rugi, p.147),
„Crini neprihăniţi încununând/ stâncile în
straie de muşchi, soare strălucitor şi mare”
(năzuinţa căutătorilor, p. 149) antrenaţi în
muzica „ameţitoare a râului” „valsează”
(Crinii albi valsează, p.303). Crinul „alb
înmiresmat/ cu stamine oranj/ şi parfum
voluptuos”, în ciuda frumuseţii şi delicateţii
lui, este supus ciclului naturii: „supus eşti
fiecărui anotimp/ care vibrează în tine” tre-
buind să înflorească „până la sfârşitul/
următorului tău început”. (Crinul Casablan-
ca, p.67)

Big Sur, localitatea în care s- a retras,
i- a oferit un peisaj pitoresc, o „pustietate” în care
„domneşte liniştea”, „pacea grădinii şi a mării”, un
peisaj rustic opus celui citadin în care eşti asaltat de
sirene, de suferinzii fără adăpost, de flămânzi, de
negustori. (San Francisco spre Big Sur, p.189)

Aici, departe de lumea dezlănţuită, „Ziua se
revarsă de atâta armonie,/ cântându- şi cruda frumu-
seţe”, aici „Blândeţea scaldă aerul,/ lumina, ziua”,
iar „Norii albi/ primenesc cerul azuriu/ cu plutitoare
dantelă.” (o blândă grădină, p.247)

Priveliştea ce i- o oferă privirii în zorii zilei
plaja de la malul mării, după reflux, este mirifică:

plantele de mare par „balauri” în „iazuri
de cleştar”, iar scoicile „care mai de care”
şi „cochilii cât sămânţa” transformă
„stânca seacă” într- un adevărat mozaic
ce- ţi încântă privirile. (pfeiffer Beach,
p.127)

În manieră romantică, simbolistă
chiar, oraşul este prezentat un adevărat
Sybaris cu barurile „debordând/ de feţe
pătate şi semne din naştere”, cu cerşetorii
de pe străzi, cu hotelurile, catedralele şi
parcurile lui, freamătul oraşului fiind
întrerupt brutal de „sirenele stridente”.
(Colaj din San Francisco, p.279)

Contemplând natura, Carolyn
Kleefeld meditează la vremelnicia fiinţei
umane şi la eternitatea naturii: „Nepă-

sătoare la acest dig,/ la vremelnicele noastre ospeţii/
şi inimi nestatornice,/ eternele forţe se înalţă mereu
şi mereu.” (old Monterey Wharf, p.55) Omul este
supus destinului de când se naşte „Fiecare se naşte
din sămânţă diferită./ Fiecare, însă, la nimereală,/
putea să se nască întocmai ca celălalt”, deoarece
urmând cursul vieţii trebuie să i se supună: „Mâna
stacojie a sorţii/arată cu tuşe sângerii/ potecile pe
care sufletele noastre trebuie să le cutreiere” (Mâna
stacojie a sorţii, p.131)

Viaţa nu este decât o „călătorie” în care omul
este supus „încercărilor ce le înfruntă” ca un adevă-
rat „războinic”. Omul este efemer, iar viaţa este ase-
menea unei lumânări aprinse „Ce efemeră e flacăra/
lumânării noastre” care arde lent, până se stinge
definitiv „Destinul, dătătorul/ puterii tale uriaşe, îşi
ia înapoi acum/ polenul sorbindu- l încet.” (umilit de
a vieţii vrere, p.43)

Carolyn Kleefeld îşi pune întrebarea chinuitoa-
re referitor la moarte, la ceea ce este după moarte –
„cenuşă” sau „forma următoare” – sperând că
sufletul va dăinui: „Murmura- vor ele cerurile (Mereu
în forma următoare, p.103), iar „schimbarea lăuntri-
că” va determina naşterea spiritului „copilul renăs-
cut al zorilor/ scăldat în inocenţa morţii –/ şters,
palid, fragil, ud/ de lupta re- naşterii,/ şovăitor, des-
ăvârşit, totuşi.” (Corabia mea cu moarte, p.83)

Timpul, trecerea lui ireversibilă, este principa-
lul duşman al fiinţei umane; clepsidra măsoară firul
vieţii şi „ne cerne treptat în uitare” în vreme ce ele-
mentele terestre şi celeste (astrale) rămân
neschimbate „mareele lovesc într- una/ ţărmurile/
Adierea stăruie./ Cerului îi place să fie albastru./
Stâncile stau prăbuşite./ Soarele aşteaptă/ întâlnirea
apusului.” (Clepsidra, p.125)

Apare în poezia Carolynei Kleefeld şi ideea vie-
ţii ca o clipă din eternitate, idee întâlnită în filosofia
idealistă, poeta insistând asupra antonimiei
efemer- etern, vremelnic- veşnic „acea înşelătoare
eternitate/…/ în deşteptarea veşnică” (o amintire ca
a soarelui, p.143)

Lecturând poezia Carolynei Kleefeld îţi umpli
sufletul de linişte şi iubire, dar şi de nelinişti privind
condiţia umană, vremelnicia omului pe pământ,
imposibilitatea de a se sustrage destinului. Splen-
doarea naturii compensează această stare, face ca
totul să fie frumos sau cel puţin suportabil. r

Angela Negreanu
Vremelnicie şi veşnicie în poezia 
Carolynei Kleefeld

„Spiritul meu se pleacă adânc,/ sor-
bind din fântânile copacilor./ Veşnicia

se zămisleşte/în răsuflarea mea,/ în
adierea de vânt./ Din văpaie mă înalţ/

către nori – reînviată.”

■ semnal editorial ■ Ideea Europeană

► florin logreşteanu,
Puzzle

► dorin popescu, 
Noica. Bătălia continuă
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Cât de rari mai sunt artiştii contem -
porani care nu se sfiiesc să- L mărturi-
sească pe Dumnezeu! Chiar şi când e
conştient de pre-

zenţa Lui în lume şi în viaţa fie-
căruia, artistul se lasă mai
degrabă atras de cele pieritoare
şi nu conteneşte să se exalte pe
sine. Dar pentru că toate sunt
rânduite, Atotputernicul îşi are
în fiecare epocă, prin fiecare meş-
teşug sau ocupaţie, mărturisito-
rii. Puţini, poate, dar osârduitori. 

N- aş putea începe altfel o
cronică dedicată creaţiei Elenei
Murariu, pictor resaturator de
frescă şi artist plastic al Româ-
niei contemporane. Personalitate
puternică, în ciuda unei aparenţe
de fragilitate, în răspărul unui
deja înrădăcinat fel de a te
comporta ca artist într- o cultură
devastată de teribilism şi impos-
tură, Elena Murariu îşi urmează
fără şovăire drumul şi menirea.
Restauratoare a frescei unor
importante monumente ecleziale
dar şi plasticiană cu o creaţie
personală deja intrată în conşti-
inţa publicului, artista nu trăieş-
te însă nici un fel de dedublare, ci
mai curând reuşeşte să- şi pună în armonie şi conlu-
crare cele două tipuri de preocupări. Truda de res-
taurator nu cere doar o manualitate exersată în
timp, ci şi multiple cunoştinţe dublate, obligatoriu,
de conştientizarea responsabilităţii încredinţate. A

privi şi a salva ani de- a rândul comori de pictură
sacră medievală sunt acte care nu pot rămâne fără
consecinţe în planul artei proprii.

Ce- i reuşeşte pe deplin Elenei Murariu este
tocmai transferul acestui nepreţuit bagaj de infor-
maţie iconografică în creaţia proprie, în pictura şi
grafica ei, constituite, fără nici un fel de îndoială, în
opere de artă contemporană. Artista rămâne ancora-
tă în frumoasa tradiţie bizantină a reprezentării,
căreia îi găseşte o expresie unică, dictată de liberta-
te interioară şi de voinţa de a- L mărturisi pe Dum-
nezeu. Când aleg această cale, artiştii o pot urma în
varii feluri. Elena Murariu s- a oprit, vreme de mai
bine de douăzeci de ani asupra unei teme ce revine
acum în stringentă actualitate: jertfa Brâncovenilor,

acea jertfă pentru credinţă care i- a încununat pe
voievod, pe fiii săi, pe sfetnicul Ianache şi pe Doam-
na Maria, cu nepieritoarea cunună a muceniciei. 

De când îi ştiu eu lucrările, ea le semnează
într- un fel grăitor pentru artistul care nu mai este
iconarul anonim al evului de mijloc dar care nici
nu- şi potenţează orgoliul creator, închipuindu- se un
demiurg contemporan. Şi aici, artista află cale de
mijloc. „De mâna Elenei Murariu”, aşa sunt iscălite
toate lucrările ei. Dacă ar fi peisaje, naturi statice,
portrete ori compoziţii libere, desigur că felul acesta
de a semna ar fi total neadecvat. Dar cum lucrările
ei întruchipează cu smerenie chipurile sfinţilor, iată
o iscălitură pe măsura gestului şi a trăirii.

„Mărgăritare brâncoveneşti” este numele expo-
ziţiei personale deschise de Elena Murariu la începu-
tul lunii iulie la sala „gheorghe Focşa” a Muzeului
Naţional al Satului din Bucureşti. O parte din cele
câteva sute de lucrări de grafică şi pictură dedicate
Sfinţilor Brâncoveni, executate de artistă de- a lun-
gul timpului, au fost prezentate publicului. E a doua

expoziţie a Elenei Murariu,
după cea din 2013, deschise la
Muzeul ţăranului, pe tema
sacrificiului pilduitor al lui
Constantin Brâncoveanu şi al
familiei sale. Ambele discursuri
vizuale sunt parte a unui amplu
proiect artistic în plină desfăşu-
rare. Anul Comemorativ al
Sfinţilor Martiri Brâncoveni nu
este pentru pictoriţă decât pre-
textul ieşirii pe simeze a unor
lucrări dedicate Brâncovenilor,
cât timp ei sunt de multă vreme
protagoniştii compoziţiilor sale.

Expoziţia „Mărgăritare
brâncoveneşti” s- a structurat
inspirat pe teme, pe cicluri de
lucrări, pe tipuri de suporturi
folosite fie a evoca arta icoanei,
fie pentru a obţine compoziţii
situate la graniţa dintre grafică
şi pictură. Suporturile sunt,
fără îndoială, cele clasice însă
uneori forma lor vine cu o viziu-
ne proprie, aptă să armonizeze
raportul dintre tema aleasă şi
materialul ori suportul menit

să o găzduiască. Astfel, ideea de sacrificiu pentru
credinţă îţi găseşte o expresie plastică simplă dar
foarte expresivă şi pe panouri de lemn decupate în
formă de arbore (brad sau chiparos) pictate, aseme-
nea unor icoane, pe ambele feţe, respectând totodată
şi tehnica icoanei pe lemn. Aceste panouri devin un
fel de obiecte diafane, dispuse în centrul sălii de
expoziţie prin ancorare de o tijă, ca posibil contra-
punct la seria de lucrări bidi-
mensionale expuse pe pereţi.
Arborii Elenei Murariu sunt
simboluri reinterpretate ale
Arborelui Vieţii, ale Crucii, ale
stâlpilor din pridvoarele caselor
ţărăneşti sau ale bisericilor
străbune, arbori ce poartă în
vârful lor pasărea- suflet aşa de
mult îndrăgită de Brâncuşi.
Dar fructele acestor arbori- sim-
bol nu sunt fructe obişnuite, ci
chiar capetele retezate de sabie
ale martirilor Brâncoveni, fruc-
tele credinţei mărturisite şi
duse până la ultima consecinţă.

Nici icoana propriu- zisă
nu lipseşte din expunere. For -
ma ei este a unei cruci amplu
desfăşurate în scene ale marti-
riului Brâncovenilor. Aceas tă
cruce ordonează întregul dis-
curs vizual. În jurul ei sunt dis-
puse lucrările de grafică, des-
ene realizate cu mare fineţe a
liniei şi reţinere cromatică, cu o
delicateţe a gestului ce împărtăşeşte inimii privito-
rului preaplinul trăirii artistei. Foiţa de aur dă
strălucire imaginilor, conferindu- le acea aură de
sacralitate pe care au, în genere, icoanele izvorâte
din credinţă şi smerenie autentică. 

Dar poate cel mai înalt palier al trăirii şi al
înţelegerii la care ne invită să ajungem expoziţia
„Mărgăritare brâncoveneşti” îl reprezintă o subtil
articulată legătură vizuală şi teologică dintre anumi-
te momente ori personaje sacre ale Vechiului Testa-
ment cu Noul Testament şi cu primele veacuri creş-
tine. Această legătură, oricum existentă, se creează
acum (şi) prin imaginile martiriului Sfinţilor Brân-
coveni întruchipate de Elena Murariu. De exemplu,
hora mucenicilor Macabei din jurul lui hristos este
pusă în analogie cu hora mucenicilor Brâncoveni,
continuatori, asemenea tuturor sfinţilor, ai pildei de

sacrificiu date de însuşi Fiul lui Dumnezeu. Sfântul
Ioan Botezătorul, ultimul prooroc, este pus, nu
întâmplător, în relaţie directă cu Sfinţii Brâncoveni,
fiindcă trupurile lor îşi află odihnă, după execuţia lor
sângeroasă, la mănăstirea Sfântului Ioan Botezăto-
rul din Insula halki. Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena vin şi ei în legătură imediată cu Brâncovenii
datorită alegerii ctitorului ca mănăstirea hurezi să- i
aibă pe aceştia patroni şi ocrotitori. O imagine relua-
tă în mai multe lucrări, cu totul plină de semnifica-
ţie teologică, este aceea a trupurilor martirilor Brân-
coveni, plutind în apele Bosforului. Ei au mâinile
împreunate pe piept în jurul peştelui, simbol al creş-
tinilor din primele veacuri, cele ale prigoanei împo-
triva lor. Alte lucrări poartă titluri pline de înţeles,
precum: „Ultima cină a Sfinţilor Brâncoveni”, „Buna
vestire a Sfinţilor Brâncoveni”, „Mironosiţa Maria
Brâncoveanu”, „Batjocorirea capetelor Sfinţilor
Brâncoveni”, „golgota Mariei şi a lui Constantin
Brâncoveanu”. Vechile simboluri creştine ca: peştele,
păunul, arborele vieţii, hrisomoanele sunt corelate
cu imaginile de martiriu. 

O serie de lucrări realizate cu mare simplitate
a desenului, de o puritate emoţionantă, sunt cele
înfăţişând „Taina cununiei” lui Constantin Brânco-
veanu cu Doamna Maria. Aici sunt inspirat înserate
pasaje scrise de mână din „Cântarea Cântărilor”. 

În esenţă, expoziţia face o trecere plină de sub-
stanţă prin istoria tragică a familiei domnitorului,

începând cu momentul cununiei
binecuvântate de hristos cu
unsprezece copii, şi sfârşind cu
momentul în care, asemenea unei
mironosiţe, Doamna Maria aduce
în ţară şi înmormântează în taină
moaştele lui Constantin Brânco-
veanu, însemnând locul cu acea
celebră de acum candelă din bise-
rica Sfântul gheorghe Nou din
Bucureşti, ce avea să descopere
după două secole locul îngropării
Brâncoveanului. Acestei istorii i se
adaugă însă, aşa cum se întâmplă
cu toţi mărturisitorii încununaţi
ca sfinţi, o „post- istorie”, de fapt o
proiectare a lor într- un prezent
etern, semn al trecerii la viaţa veş-
nică. 

Din punct de vedere teologic,
şirul de lucrări ale Elenei Mura-
riu, sugestiv început cu o scară a
desăvârşirii, cu un urcuş duhovni-
cesc spre dobândirea nemuririi,
vorbeşte despre nădejdea în Învie-
re şi în viaţa neîmbătrânitoare

dăruită creştinilor prin însuşi sacrificiul pe cruce al
Mântuitorului. De aceea, se poate spune fără reţine-
re că aceste „Mărgăritare brâncoveneşti” sunt, nu
mai puţin, adevărate „mărgăritare duhovniceşti”. r

Luiza Barcan
„Mărgăritare brâncoveneşti – 
mărgăritare duhovniceşti”

Nici icoana propriu- zisă nu lipseşte
din expunere. Forma ei este a unei

cruci amplu desfăşurate în scene ale
martiriului Brâncovenilor. Această
cruce ordonează întregul discurs

vizual. În jurul ei sunt dispuse
lucrările de grafică, desene realizate

cu mare fineţe a liniei şi reţinere
cromatică, cu o delicateţe a gestului
ce împărtăşeşte inimii privitorului

preaplinul trăirii artistei.

n Cronica plastică



În faimosul film al lui François Truffaut
Cele 400 de lovituri există o scenă antolo-
gică în care eroul principal, un puşti cine-
fil de 12 ani şi prietenul lui se uită fasci-

naţi la o fotografie de pe un afiş al Cinematecii pen-
tru pelicula lui Bergman o vară cu Monica. Stupe-
facţia celor doi în faţa nudului lui harriet Andersson
exprimă nu numai reacţia pre- adolescenţilor în faţa
expunerii unui corp feminin gol, dar vorbeşte şi
despre mini- revoluţia declanşată,
la începutul anilor 50, de cinemato-
graful suedez spărgător de tabuuri.
Dacă cineaştilor francezi nu le- a
luat prea mult timp să preia aceas-
tă libertate a reprezentării corpu-
lui feminin pe ecran, realizatorii de
peste ocean şi mult circulatele lor
prin lume pelicule au amânat
multă vreme s- o facă.

Abia după ce Codul produc-
ţiei (cunoscut şi sub numele de
Codul hays, care a devenit opera-
tiv începând din 1933, sub presiu-
nea ligilor puritane) a fost înlocuit,
în 1968, cu mai permisiva practică
de autocenzură prin ratingul
ţinând cont de vârsta publicului,
dezgolirea corpului feminin a înce-
put să câştige câţiva centimetri pe
an. Schimbările în reprezentarea
femeii au devenit şocante pentru
spectatorii americani, obişnuiţi cu
imaginea glamourizant inaccesibi-
lă a gretei garbo în epoca de aur a
marilor studiouri sau cu senzuali-
tatea provocatoare a lui Marilyn
Monroe, supranumită şi Afrodita
epocii mccarthyste, al cărei sex appeal era sporit de
rochiile ajustate şi transparente. Trecând repede
peste deceniile în care icoanele feminităţii în
cinemaul american şi- au diversificat apariţiile, de la
„logodnica Americii” uşor androgină Meg Ryan (în
anii ’90) la sportiva Sandra Bullock (în următorul
deceniu) constatăm cu surprindere că locul este
acum ocupat de Cameron Diaz, deloc dejavantajată
de cei 41 ani ai săi, întruchipare a unei noi idei de
frumuseţe şi de femeie a timpurilor moderne. Ea e
vedeta unor filme de divertisment recente, lansate
global (Sex tapes de jake Kasdan şi Cealaltă femeie
de Nick Cassavetes) care îmi inspiră rândurile de
faţă din nevoia de a medita asupra relaţiei dintre
conţinutul cinemaului mainstream şi vehicolele
(printre care corpul vedetei) prin care el se
transmite.

Într- un fel, cazul Diaz confirmă ceea ce se ştie
în general despre funcţia starului care se face
„expresia acelui curent erotic al corpului care nu se
coboară niciodată până la pornografie; şi nu pentru
un scop moralizator, ci mai ales pentru că corpul fizic

al starului activează o dorinţă care rămâne imagina-
ră, mentală, inaccesibilă şi nu direct legată de per-
formanţa corporală” (gino Fretta, dissolvenze.
Mutazioni nel cinema, Tunue, 2013). Pe de altă
parte, Cameron Diaz, figură emblematică şi pentru
statutul starului de imagine a „tinereţii veşnice”,
este protagonista unor scene erotice destul de expli-
cite, care pun în valoare linia perfectă a trupului şi
tonificarea musculară, întreţinute graţie antena-

mentului la sală, precum şi progreselor chirurgiei
estetice. Sigur că o asemenea feminitate nu se mai
poate asocia cu ipostazele fragil- romantice (gen
domnişoară- n pericol) sau matern- duioase din filme-
le clasice şi că ea reflectă schimbările în ideologia
socială predominantă şi în cultura populară.

Actriţa cel mai bine plătită anul trecut la hol-
lywood (cu peste 50 milioande de dolari), Cameron
Diaz a devenit un reper de neocolit al cinemaului
american postfeminist, al comediei romantice în spe-
cial. După Michelle Screiber, în postfeminism, femi-
nismul capătă o conotaţie negativă şi acest tip de
comedie se remodelează, „fiind despre o femeie care
are alegeri, dar cea mai importantă este aceea pen-
tru un partener romantic.1” Personajele feminine
recente reflectă modificările mentalităţii privind
femeia de azi, cu o carieră respectabilă şi autonomie

economică şi, deseori, cu
iniţiative erotice despre
care două- trei generaţii
înainte reprezentantele
„sexului slab” se ruşinau
să vorbească.

O „femeie de carie-
ră” este eroina interpre-
tată de Cameron Diaz în
Cealaltă femeie de Nick
Cassavetes, una dintre
acele pelicule care pro-
bează afirmaţia că ceea
ce se numeşte în general
comedie romantică tinde
să se transforme în sex
comedy. Împrumutând
din tropii specifici ai
farsei (qui pro quo- uri,
travestiri) filmul spune
povestea lui Carly (Ca -
me ron Diaz), o bine plăti-
tă angajată a unei mari
companii care descoperă
că iubitul ei e însurat, îi
cunoaşte soţia (Leslie
Mann) şi se aliază cu ea
pentru a- l pedespsi , în
complotul lor intrând

rapid şi noua lui iubită, manechin (Kate Upton).
Răzbunările iau forma neinspirată a poantelor groa-
se, adulterinul fiind supus, fără ştirea lui, unei cure
cu hormoni estrogeni, sau deposedat de podoaba
capilară pentru că femeile îi amestecă şamponul cu

cremă depilatoare. Iar pentru ca umilirea să fie com-
pletă, scenariul îl deposedează şi de siguranţa
garantată de un bun loc de muncă, omul fiind
demascat pentru excrocheriile făcute în firmă. Res-
tabilirea raportului just bărbat- femeie este sugerată
şi de un alt element al finalului fericit: soţia, care
acoperă cu economile proprii frauda bărbatului de
care divorţează, se vede angajată în locul lui
(evident, într- o companie prosperă). Tot printr- o

rapidă rezolvare compensatorie,
vedem cum personajul jucat de Came-
ron Diaz îşi găseşte un alt iubit şi se
mărită cu el, anunţând că aşteaptă un
copil. Deşi schematic şi debil drama-
turgic, Cealaltă femeie este semnifica-
tiv pentru modificările de ultimă oră
ale comediei romantice, foarte bine
definite de Angela McRobbie, care
semnalează „coexistenţa valorilor
neo- conservatoare în relaţie cu genul,
sexualitatea şi viaţa de familie... cu
un proces de liberalizare privind ale-
gerile şi diversitatea în relaţiile casni-
ce, sexuale şi de rudenie2”.

Şi mai relevant pentru aceste
noi tendinţe în comedia romantică
americană de azi este exemplul unei
alte recente premiere având- o pe
Cameron Diaz în fruntea distribuţiei,
Sex tapes de jake Kasdan. Cu multe
elemente de sitcom, filmul spune
povestea, în linii mari fericită, doi
tineri care se cunosc şi se îndrăgos-
tesc, au o remarcabilă „chimie”
sexuală, reprezentată printr- unul
dintre acele montaje rapide de cadre
scurte specifice genului, şi se căsăto-

resc. Fericirea lor (ilustrată prin dispozitive de mon-
taj asemănătoare) îşi pierde, cu venirea copiilor,
ardoarea sexuală, transformându- se însă într- una
casnic idilică. Tabloul este tulburat de iniţiativa
femeii de a reaprinde pasiunea trupească într- o
seară în care copiii sunt duşi la bunici şi foştii
amanţi pătimaşi încearcă să îşi filmeze partidele de
sex care ilustrează numeroasele poziţii dintr- un ghid
de iniţiere erotică. Complicaţia e generată de noul
Ipad al soţului, dispozitivul- minune care trimite
involuntar filmuleţul compromiţător unor numere
de telefon din agendă. Încercările disperate ale
cuplului de a recupera copiile înregistrării se dezvol-
tă tot în registrul farsei, pigmentate cu fugăriri de
câini, prize de cocaină pentru a distrage atenţia şefu-
lui, escaladări de ziduri etc. Din nou avem de- a face
cu un hibrid de romantic şi sex comedy care nu stră-
luceşte prin imaginaţia scenaristică şi regizorală,
dar exprimă semnificativ doborârea unor tabuuri în
reprezentarea corpului şi dorinţelor femeii.

Filmul lui Cassavetes (fiul importantului
cineast american john Cassavetes) prezintă ca legi-
timă dorinţa soţiei de a recupera intensitatea rela-
ţiei sexuale de dinaintea venirii pe lume a copiilor.
Nici soluţia recurgerii la jocuri erotice filmate nu e
demonizată, ci numai amical ironizată. Arătaţi în
rutina vieţii cotidiene, cei doi sunt nişte părinţi
minunaţi care îşi reglează programul în funcţie de
priorităţile copiilor, muncesc pe rupte şi sunt, în
general, nişte cetăţeni foarte onorabili. Această nouă
comedie romantică recunoaşte dreptul femeii la o
sexualitate împlinită (şi chiar sfidând unele tabuuri)
dar demonstraţia aderă la codurile tradiţionale ale
genului şi este plasată într- o ramă neo- conservatoa-
re. Atrăgătorul corp al lui Cameron Diaz devine
emblema sexului marital fericit, numai bun de elo-
giat în noile comedii romantice. r

1 Michelle Screiber, „American Post Feminist
Cinema”, Edinburgh Universitz Press, 2013

2 Angela McRobbie, „The Aftermath of Femi-
nism: gender, Cultural and Social Change”, SAgE,
2009
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Dana Duma
Corpul femeii în 
comedia romantică

Această nouă comedie romantică
recunoaşte dreptul femeii la o

sexualitate împlinită (şi chiar sfidând
unele tabuuri) dar demonstraţia aderă
la codurile tradiţionale ale genului şi

este plasată într- o ramă
neo- conservatoare. Atrăgătorul corp al

lui Cameron Diaz devine emblema
sexului marital fericit, numai bun de
elogiat în noile comedii romantice.

Cealaltă femeie

Sex Tapes



Am fost pentru a doua oară în ţara
Moţilor, la Zlatna, unde s- a desfăşurat
cea de a doua ediţie a Festivalului
Internaţional de Film Etnografic

(F.I.F.E.) iniţiat anul trecut, şi, mărturisesc, cele doar
câteva zile petrecute în mijlocul ospitalierelor gazde
au lăsat în urmă amintiri durabile, de neuitat. Din
mai multe motive. Întâi, pentru că pe acolo, în ţara
de Piatră a Apusenilor, în urmă cu peste trei sferturi
de veac, un ilustru regizor român, Paul Călinescu, a
filmat bijuteria cinematografică numită ţara Moţilor,
distinsă cu un premiu important la exigentul festival
veneţian în 1939, un film memorabil în care există şi
o emoţionantă secvenţă de ciné- verité „avant la let-
tre”, cu trei bătrânei care, la umbra unui copac secu-
lar, fără să ştie că sunt filmaţi, deapănă amintiri
despre Avram Iancu, pe care l- au cunoscut în anii
copilăriei. Un alt motiv ar fi acela că tocmai în aceas-
tă atât de specială enclavă de spiritualitate româ-
neascâ, primarul Zlatnei, inginerul Silviu Ponoran, a
avut ideea lansării unui festival internaţional de
filme etnografice şi, încurajat de succesul primei
ediţii, să- l permanentizeze, fiind şi „sufletul” celei de
a doua ediţii. În sfârşit, nopţile cinematografice de la
Zlatna constituie, cred, o premieră mondială, demnă,
zic, de „guiness Buck”: efectiv, nu ştiu să mai existe
un loc în lumea asta, unde, o noapte întreagă, de la
lăsarea întunericului până când se luminează de ziuă,
să ruleze filme, pe un stadion, în prezenţa a sute,
chiar mii, de spectatori. Cât despre ambianţa în care
s- a desfăşurat şi anul acesta festivalul, ea a fost, la
rându- i, seducătoare şi emoţionantă. Despre ce să
vorbesc mai întâi? Despre faptul că rugăciunea
muzicală „Doamne, ocroteşte- i pe români!”, rostită cu
sufletul la gură de Sava Negrean Brudaşcu, a ridicat
în picioare întreg stadionul? Despre celelalte recita-
luri speciale ale festivalului, susţinute cu brio de
Mariana Deac şi Ionuţ Fulea? Despre toate celelalte
programe folclorice prezentate până la lăsarea întu-
nericului (când putea intra în acţiune filmul) pe scena
amenajată în mijlocul stadionului, cu Orchestra Casei
de Cultură „horea Popescu” din Zlatna, condusă de
Nică Porcar, cu Ansamblul de dansuri „Ampellum” al
aceleiaşi Case de Cultură, cu Căluşarii de la Valea
Mică sau de la Trâmpoiele, cu Ansamblul de dansuri
„Mugurelu” din Feneş, cu minunaţii copii de la grădi-
niţa „Peştişorul de Aur” din Zlatna, cu Ansamblul fol-
cloric din Ocna Mureş, cu solişti talentaţi precum
Marinela Baba (prezentă în festival şi cu un film pre-
miat!), Felicia Bălşan, Ovidiu Bibolar, Ionel Brătean,
Ioana Clonţa- Palcău, Mihaela gherman, Roxana
hendrea, Delia Irimie, Aurelian Plăcintă, Paştiu
Scrobote şi Florin Mircea Tîrziu? Sau despre superba
Paradă a portului popular în cadrul căreia zlătnenii şi
localnicii din satele limitrofe, însoţiţi de preoţii comu-
nităţilor, au traversat localitatea de la Muzeul
Locomotivelor până la Stadion? N- aş omite lansările
de carte din zilele festivalului, când invitatul de
onoare Valentin hossu Longin şi- a lansat pasionantul
volum „Mantaua Iancului”, sau autorii Mihai I.grăj-
deanu şi Mădălina Corina Diaconu şi- au prezentat
volumele lor „Dacia Preistorică Ilustrată” şi „Manda-
le Dacice”. Cât despre prezentatoarea programelor,
îndrăgita solistă Corina Chiriac, care – la rândul ei –
şi- a încântat spectatorii cu câteva melodii de largă
audienţă, să spunem doar că a fost o prezenţă
ataşantă, cuceritoare, validându- şi impresionantele
sale calităţi de cântăreaţă, compozitoare şi actriţă.
N- aş încheia acest paragraf introductiv fără a subli-
nia importanţa pe care o are Festivalul de Film Etno-
grafic din Zlatna pentru destinele filmului documen-
tar românesc, în condiţiile actuale, când singurul stu-

dio specializat se află de
mulţi ani într- o „comă
indusă”: după cum a
dovedit- o şi selecţia de
anul acesta (cu multe
documentare de calitate
în program), acest gen
cinematografic mai puţin
spectaculos, fără vedete şi
paiete, dar cu grăuntele
de aur al adevărului de
viaţă, merge mai departe
cu capul sus, organizatorii
au asigurat competiţiei
un program naţional şi
internaţional substanţial.
Bogatul palmares al edi-
ţiei stă mărturie. 

La conferinţa de
presă care a prefaţat Fes-
tivalul, am păstrat şi un

moment de reculegere pentru preşedintele juriului
din prima ediţie a F.I.F.E. Zlatna, regizorul geo Sai-
zescu, care a plecat dintre noi, pe neaşteptate, către
sfârşitul anului trecut. Am avut onoarea şi bucuria să
fac parte (ca şi anul trecut) din juriul competiţiei, de
data aceasta alături de fascinantul actor Dorel Vişan
– preşedinte –, de reprezentantul Radio România
Internaţional Marian Stere, de reprezentantul Insti-
tului Cultural Român, horia Barna (cu cei doi am
fost, împreună, şi în juriul ediţiei inaugurale), alături
de tineri cineaşti precum Florin Toader (cadru didac-
tic la „Facultatea de Arte geo Saizescu” a Universită-
ţii „hyperion” din Bucureşti) şi Cristi Toporan (regi-
zor artistic al postului de televiziune „Digi 24”) şi de
Ioan Fulea, unul dintre cei mai apreciaţi interpreţi de
muzică populară din Ardeal. Cum am lăsat să se
înţeleagă, misiunea juriului n- a fost foarte complicată
anul acesta, pentru că, practic, am avut de unde
alege. Marele Premiu (cel mai bun film etnografic) a
revenit anul acesta unuia dintre cei mai activi docu-
mentarişti din ultimii ani (care organizează, la Sibiu,
anual, un reputat festival de filme documentare), lui
Dumitru Budrală, pentru metrajul mediu Satul de
demult, care este mai mult decât un film, este un
aprofundat studiu antropologic, axat pe o temă foarte
generoasă, aceea a desluşirii tainelor vieţii de altăda-
tă. Filmul reuşeşte să răspundă cu succes acestui
temerar obiectiv, pornind de la exponatele extraordi-
narului muzeu „Astra” din Dumbrava Sibiului. Pre-
miul juriului a fost acordat filmului Cei de pe urmă
de Daniel Lorincz, „cei de pe urmă” fiind nişte ţărani
neaoşi din judeţul hunedoara ale căror confesiuni
constituie principalul centru de interes al filmului
pentru că reprezintă preţioase experienţe de viaţă
privitoare nu numai la propriul lor prezent, trecut şi
viitor, ci şi la trecutul, prezentul şi viitorul nostru, al
tuturora. S- a acordat şi un Premiu al Publicului, el a
revenit filmului pân- la rai e o cale lungă de Constan-
tin Vasile şi horia Fleşer, un atrăgător document
video, străbătut de atmosfera pascală, despre tradiţii
şi obiceiuri străvechi zlătnene. Premiul pentru imagi-
ne a revenit operatorului Costi Pahonţu pentru filmul
Chiriloaia, minunea verde de lângă Brăila, al cărei
producător executiv este Radu Tora: Parcul Natural
Insula Mică a Brăilei, o zonă de interes internaţional,
este filmat, efectiv, cu pricepere şi măiestrie, în
imagini antologice. Un premiu aparte, Premiul pen-
tru originalitate în promovarea identităţii culturale, a
fost acordat filmului nu sunt faimos, dar sunt aro-
mân de Toma Enache, primul film din istoria cinema-
tografiei vorbit în aromână, la reuşita căruia au con-
tribuit eficient şi scenariştii, Toma Enache, Adrian
Conerth şi Carmen Dirvariu. Premiul pentru conser-
varea patrimoniului material a mers către metrajul
mediu şezătoarea de la Feneş de Marinela Baba, a
cărui acţiune se petrece la „lăsata secului” şi cuprin-
de strigături specifice Feneşului precum şi jocuri ca
„Învârtita” sau „ţarina”. S- a acordat şi un Premiu
pentru conservarea patrimoniului material, filmului
portul tradiţional din Cergău de Petruţa Pop, în care
este elogiată frumuseţea portului tradiţional din
această comună a judeţului Alba, precum şi a costu-
mului de influenţă sibiană pătruns în zonă prin anii
interbelici. M- a bucurat în mod special Premiul pen-
tru regie, revenit pe merit unui fost student al meu,
Sabin Dorohoi (a cărui personalitate cinematografică
am simţit- o din anii studenţiei), pentru filmul Fata
din transilvania, în care a colaborat la scrierea sce-
nariului cu Crina Popescu şi în care şi- a propus să
vorbească în special despre tradiţii bizare, dar auten-
tic româneşti, din sate pierdute de lume de prin inima
Transilvaniei, din zona sibiană. Premiul pentru cea

mai bună regie a unui film străin a fost acordat regi-
zorului spaniol Marcos Centero Martin pentru filmul
ainu. Cărările memoriei (coproducţie Spania- japo-
nia), despre o populaţie din japonia a cărei origine şi
limbă sunt, încă, un mister. Premiul pentru cea mai
bună idee de scenariu a revenit tot unui film străin,
filmului polonez Ceva pe cont propriu (regia şi scena-
riul: jacek wajszczak): povestea unei familii din
sud- estul Poloniei. Regizorul spune următoarele des-
pre intenţiile sale artistice: „Prin acest film am vrut
să arăt ce vreau să spun referitor la un film antropo-
logic. Spre deosebire de documentarele contempora-
ne, un film antropologic ar trebui să fie un proces des-
chis, o interpretare constantă a culturii, cu o partici-
pare activă a persoanelor filmate”. Premiul Institutu-
lui Cultural Român – pentru promovarea culturii şi a
civilizaţiei a mers către filmul ulpia traiana Sarmi-
zegetusa de Răzvan Malciu: filmul îşi propune să
evoce viaţa cetăţii, de la construcţie până la decăde-
rea sa, urmărind, totodată, istoricul cercetărilor
arheologice. Premiul de excelenţă „Radio România
Internaţional” – pentru ilustraţie muzicală a revenit
editorului muzical Andrew Aringhe pentru muzica fil-
mului din Africa de Sud drumuri africane de Martin
Aringhe, un lung metraj care a reţinut atenţia îndeo-
debi prin insolitul imaginilor despre flora, fauna,
locuitorii şi modul de viaţă din zonele investigate.
Premiul „Uniunii Ziariştilor Profesionişti” a fost acor-
dat filmului Ce sunt Făşangii?, o realizare colectivă a
Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba,
inspirată de un obicei popular străvechi, cu origini
barbare, dintr- un sat, Cetea, al judeţului Alba. 

Filme valoroase au fost şi câteva din afara pal-
maresului. Amintesc doar unul, din mai multe posibi-
le: ouăle de paşti de la oboga, de Valeru Ciurea, un
portret al artistului popular Tudor Diaconeasa de la
Călui, care ne arată, cu măiestrie, cum se încondeia-
ză ouăle pe Valea Olteţului. Filmele prezentate „în
afara competiţiei” au prilejuit, deasemenea, momente
de real interes ale Festivalului. Aş aminti, în primul
rând, filmul pelerinaj în ţara oaşului de gabriel
Boholţ, unul dintre „autorii morali” ai festivalului din
Zlatna: filmul este închinat uneia dintre cele mai

importante sărbători creştineşti, Sfânta Maria Mare
din miezul lunii august, aşa cum se desfăşoară ea în
nordul ţării. Regizorul Cristi Toporan – anul acesta
membru în juriu, anul trecut laureat la Zlatna cu Pre-
miul pentru regie, acordat filmului săi pâinea la ţest
– a prezentat „hors concours” un alt valoros film al
său, pescuitul la coteţe, în care este vorba, practic,
depre o metodă de pescuit unică în lume la această
oră, folosită pe valea râului Urlui. Dintre filmele pre-
zentate în afara competiţiei a atras în mod special
atenţia scurt metrajul Iţe de Sălciua, realizat (ca ope-
rator şi monteur) de Marius Moga, un film dedicat
unei iscusite creatoare populare în arta ţesutului, Oli-
via Tima, intrată în patrimoniul universal UNESCO,
fiind declarată, în 2012, Tezaur Uman Viu al umani-
tăţii. Au reţinut atenţia şi cele trei filme realizate la
Muzeul ţăranului Român, anul nou al urşilor, Filon
şi roiuri, prezentate la Zlatna de Ciprian Voicilă. În
sfârşit, pentru a descreţi puţin frunţile, să amintim şi
filmul perfect day, de Constantin Vasile, Evelina
Câmpean şi horia Fleşer, care vorbeşte inspirat,
într- o notă comică, despre o zi obişnuită din viaţa
unui zlătnean. ţin să mulţumesc în mod special, la
încheierea acestui comentariu, primarului Silviu
Ponoran şi doamnei Adina pentru că m- au invitat de
două ori la acest impotant festival, pe care l- au iniţiat
şi gospodărit cu pricepere şi artă, transformându- l
într- un eveniment cultural de răsunet al urbei lor. r

La conferinţa de presă care a prefaţat
Festivalul, am păstrat şi un moment
de reculegere pentru preşedintele
juriului din prima ediţie a F.I.F.E.

Zlatna, regizorul Geo Saizescu, care a
plecat dintre noi, pe neaşteptate, către

sfârşitul anului trecut.
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Nopţi cinematografice 
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Până în ultimul deceniu al secolului tre-
cut, pentru mine, imperiul de la Răsă-
rit însemna, în primul rând, marii săi
scriitori: vasili şukşin, mistuit de fla-

căra unui talent polivalent, mort, ca şi Cehov, la
numai 44 de ani, a cărui „Călină roşie” (şi povestirea
şi filmul sunt capodopere) am regăsit- o şi pe mor-

mântul său din celebrul cimitir moscovit Novodevi-
cie; valentin rasputin, cu a lui „Matiora” şi o întrea-
gă lume care parcă se învecinează cu Dumnezeu;
Cinghiz aitmatov, datorită romanului căruia – „O zi
mai lungă decât veacul” – am călătorit în stepa asia-
tică, nu departe de faimosul cosmodrom de la Baiko-
nur, fascinat de navele cosmice, dar mai ales ispitit
să călăresc o cămilă cu numele Karanar, personaj
fabulos, un alt fel de Rosinantă care „umaniza”
pustiul înfiorat de vuietul uriaşelor motoare ale
rachetelor; Soljeniţin cu terifiantele sale gulaguri şi
pavilioane ale morţii lente; evtuşen-
ko, poate cel mai „european” dintre
toţi, care descindea – în acele vremuri
– la Paris, la Londra sau la Cannes cu
aerul discret- superior al luminătoru-
lui celor din provincii (întrebat într- o
capitală occidentală de un ziarist:
dacă ştie englezeşte, s- a uitat îngădui-
tor la anonimul, intempestivul repor -
ter şi i- a răspuns: ni nada!, ceea ce în
ruseşte poate avea, dacă nu mă înşel,
mai multe sensuri, unul aproape ghi-
lotinant, ceva în genul „lipsăşti!”, pe
care, într- o anumită împrejurare, la
Iaşi, Mihail Sadovea nu i l- a aruncat
peste umăr unui atentator insolent la
tăcerea sa).

Acum constatat că ştiu mai
multe despre activitatea politicienilor
şi a oligarhilor din uriaşa ţară de la
Răsărit. Sunt şi aceştia, desigur,
importanţi. Vorbesc foarte bine engle-
zeşte, iar puternicul lider actual de la
Kremlin se exprimă chiar şi în suede-
ză, iar germana îi este tot atât de
familiară ca şi rusa... Le cunosc – cum
ar spune Noica – textul şi contextul?
Dar nu mai ştiu aproape nimic despre
scriitorii de acolo afirmaţi în anii 6o şi 70.

De aceea sunt tentat să lansez o scrisoare şi să
întreb: Ce mai faceţi, domnule Rasputin? Mai scrieţi,
mai publicaţi cărţi? Sau şi la dumneavoastră litera-
tura, care a fost întotdeauna mai puternică şi decât
poliţia ţarilor, şi decât cenzura, şi decât bomba
atomică, şi decât toate KgB- urile şi gulagurile, a
căzut în desuetudine? Eu nu cred totuşi că puteţi

trăi fără să scrieţi povestiri şi romane, dar mai ştii?!
Lumea s- a schimbat atât de mult şi atât de repede,
a devenit o imensă tarabă, încât totul este posibil...

găsesc, totuşi, un răspuns la întrebarea mea.
El vine din partea lui Evgheni Evtuşenko, pe care
am toate motivele să- l cred. Şi asta nu numai pentru
că este un mare scriitor, un cunoscător al fenomenu-
lui literar contemporan, ci şi un mare caracter, o con-
ştiinţă. Invitat la Festivalul „Zile şi nopţi de
literatură” de la Neptun, unde i s- a decernat şi
Marele Premiu „Ovidiu”, Evgheni Evtuşenko, născut
în 1933, în Siberia, exmatriculat din şcoală pe moti-
ve politice la vârsta de 15 ani, primul din generaţia
sa care a criticat stalinismul, inclusiv cel de după
Stalin, şi a spart cortina de fier cu faimoasele sale
recitaluri poetice în străinătate, în faţa unor mulţimi
electrizate de verbul şi rostirea maiakovskiană ale
celui mereu îmbrăcat în haine multicolore („Războiul
a răpit toate culorile copilăriei mele. Unicul loc colo-
rat era taigaua. Mă îmbrac astfel ca să compensez
toate culorile furate de război”) i- a îndemnat pe
europenii noştri literatori să reînnoade, prin tradu-
ceri, legăturile cu scriitorii ruşi contemporani. Cu
prestigiul său de autor a peste 50 de volume de poe-
zie şi proză, traduse pe toate meridianele globului, în
72 de limbi, Evtuşenko, astăzi cu reşedinţa la New
york, a depus mărturie că scena literară rusă actua-
lă este una dintre cele mai vii şi mai spectaculoase.
Şi a lăsat să se înţeleagă că a o ignora înseamnă a da
dovadă de provincialism şi nu de europenism. Aviz
talibanilor noştri, care, deşi toţi se pretind intelec-
tuali, ba chiar şi scriitori sau mari artişti şi filosofi,
ignoră ceea ce urmăreşte cu maximă atenţie şi admi-
ră o lume întreagă.

Am păstrat într- una din mapele mele „de ser-
tar” un interviu pe care o ziaristă i- l lua în 1988 lui
Valentin Rasputin, unul dintre exponenţii aşa numi-
tului curent ruralist în literatura rusă a celei de a
doua jumătăţi de veac xx. Creatorul „Matiorei” (o
Matioră „spirituală şi morală”) se autodefinea (în
acel interviu) ca scriitor şi ca intelectual- cetăţean. O
făcea cu o simplitate şi o gravitate a confesiunii care
mi- au adus aminte de Marin Preda şi de tulburătoa-
rele lui reflecţii şi întrebări. Un mod de a merge
direct la esenţe, de a mărturisi cu parcimonie, dar şi
cu sinceritate, de a respinge orice fard aplicat vieţii
şi, deci, şi literaturii – cu toate că, observa marele
prozator de la Irkutsk, „adevărul literaturii nu este
în mod obligatoriu adevărul vieţii...”.

La vârsta de 50 de ani (câţi avea la data inter-
viului), după ce publicase cărţi care nu întreceau cu
mult, ca număr, degetele de la o mână, dar toate
capodopere, trăind la mii de kilometri de Moscova, în
singurătatea imensă, copleşitoare a mirificelor tărâ-

muri siberiene de la Baikal şi Angara, Rasputin
dădea o lecţie de prestigiu tuturor acelora care mai
credeau sau mai cred că a exista în viaţa literară, în
literatură, şi nu numai, presupune doar a face zgo-
mot, fie şi cu oarece talent. Dacea sa, o căsuţă de
lemn pierdută în taigaua nesfârşită şi misterioasă, a
putut deveni în acei ani de dinaintea sfârşitului Uni-
unii Sovietice un punct important pe harta literară a

imperiului, iar locatarul ei o adevărată instituţie.
Citea cu maximă curiozitate şi responsabilitate, în
liniştea paradisiacă de la Baikal, numeroasele scri-
sori primite de la cititorii săi de pretutindeni, unele
dintre acestea fiind, cum le aprecia el „de interes de
stat, de gândire de stat”. Propunerea lui Valentin
Rasputin de a se edita cărţi cu epistole ale cititorilor
către scriitori mi se părea atunci şi mi se pare şi azi
extrem de interesantă şi profitabilă din mai multe
puncte de vedere. 

Două sunt ideile pe care le- am reţinut în mod
deosebit din acel reportaj- interviu care, în treacăt fie
zis, era realizat cu un profesionalism fără cusur.
Prima are poate şi o motivaţie subiectivă, întrucât,
cu câţiva ani în urmă, avusesem prilejul să călăto-
resc la Irkutsk, să scrutez lacom şi cu respiraţia tăia-
tă întinderea albastră a Baikalului, să străbat, cu o
ambarcaţiune rapidă, apele repezi şi limpezi ale
legendarei Angara, să zbor apoi pe firul ei circa 600
de kilometri până la Bratsk, acolo unde se află o
mare hidrocentrală, şi chiar să- l caut pe adevăratul,
inegalabilul meu „ghid” pe acele îndepărtate melea-
guri, Valentin Rasputin, pentru a- i lua un interviu.
L- am sunat la locuinţa sa din Irkustk, dar nu am
avut şansa să- l găsesc, el fiind plecat atunci la dacea
sa de pe malul Baikalului. Apropo, vorbind despre
„omul acestui spaţiu”, Rasputin observă: „Însuşi fap-
tul că trăieşte pe malul Baikalului poate presupune
că este un om pur şi moral. natura ne influenţează
mai mult decât ne închipuim”. 

După ce am văzut un sat din acea parte a lumii
şi am intrat, la întâmplare, în una din ospitalierele
case de lemn de acolo, cu ferestrele larg deschise,
inundate de soarele unei veri scurte şi de florile tai-
galei, îi dau dreptate întru totul lui Rasputin.

A doua idee din interviul- reportaj pe care l- am
recitit acum, este legată de o amintire a scriitorului
din perioada studenţiei: „Atunci (în deceniul şase –
nota mea) se obişnuia să mergi la bibliotecă. Zi şi
noapte stăteam la bibliotecă, fugeam de la cursuri...
Principalele contacte se stabileau acolo: se făceau
cunoştinţe, se îndrăgosteau, se transcriau cursurile.
Trăiam într- adevăr ca într- o familie”.

Era setea de lectură a unei generaţii, potenţa-
tă fără îndoială şi de împrejurările social- istorice, de
îngrădirile ideologice ale regimului sovietic; era însă
şi o formă de protest şi de revanşă, dar şi un mod de
existenţă la etajul superior, intelectual, integrând
lectura, biblioteca, opera de artă în viaţa cotidiană şi
apropiind- o pe aceasta din urmă de exemplaritatea
şi de miracolul celor dintâi.

Simptomatic, cuvântul morală revine des în
limbajul lui Rasputin şi nu m- a mirat răspunsul său,
atât de simplu şi de orgolios în fond, la întrebarea:

– Credeţi că sunteţi un mare
scriitor? : „Cred că sunt un scriitor
cinstit. Şi a fi cinstit este mult şi
greu”. După cum nu m- a surprins
parafraza titlului uneia din cărţile
sale „Trăieşte şi ia aminte!”: –
„trăieşte un secol – iubeşte un
secol”. Scriitorul argumenta nu
fără un sens polemic: „Ştiţi, există
un proverb: trăieşte un secol, înva-
ţă un secol. Şi aceasta este foarte
important. Dar acum important
este altceva. Acum toţi suntem
învăţaţi şi poate chiar prea învă-
ţaţi. Acum, în viaţă, nu ne ajunge
dragostea. Însuşindu- ne ştiinţa,
învăţând tot ce se poate, explicând
totul, noi nu putem totuşi să deve-
nim mai buni. Nu putem folosi
uriaşele noastre posibilităţi mora-
le. E bine: trăieşte un secol – înva-
ţă un secol!, dar şi mai bine este:
trăieşte un secol – iubeşte un
secol!”.

Îmi reamintesc de revelaţia
pe care o are un personaj dintr- o
nuvelă a lui gabriel garcía Már-
quez. El constată că şi iubirea se

învaţă... Se învaţă, da, inclusiv din cărţile mari, ade-
vărate ca însăşi viaţa... Deoarece, ca „fii ai romanu-
lui”, cum zice Milan Kundera că am fi noi europenii
(dar parcă numai europenii?!), înclin să- l cred pe
Alexandru Paleologu care, în binecunoscutu- i stil
paradoxal, călinescian aş spune, afirma într- un scli-
pitor eseu că iubirea este mai degrabă de sorginte
livrescă. r

Constantin Coroiu
Scrisori imaginare

Îmi reamintesc de revelaţia pe care o
are un personaj dintr- o nuvelă a lui
Gabriel García Márquez. El constată

că şi iubirea se învaţă... Se învaţă, da,
inclusiv din cărţile mari, adevărate ca

însăşi viaţa.



AUTOPORTRET

Motto:
La apus, de pe stâncă,
Vântul vorbeşte domol copilului,
Apoi vântul se opreşte.
Undeva, departe, îl aşteaptă o poveste.
Lasă-ţi numele pe bucata asta de pământ, 
copile,
Iar într-o zi vei muri mândru.

Eu sunt istoria scrisă pe acest pământ în limba nuosu 
Sunt pruncul unei femei care n-a tăiat cordonul ombilical
Numele meu de durere
Numele meu frumos
Numele meu plin de speranţă
Este un poem al bărbăţiei
Purtat mii de ani în pântec
De  o femeie care torcea lână
Tatăl meu prin tradiţie
Este bărbat între bărbaţi
Oamenii îi spun Zhyge Alu
Mama mea niciodată bătrână
Este rapsodul pământului
Un curs de apă adânc
Iubirea mea de totdeauna
Este frumoasa frumoaselor
Oamenii îi spun gamo Anyo
Eu sunt bărbatul mort de o mie de ori
Întins veşnic cu faţa către stânga
Eu sunt femeia moartă de o mie de ori
Întinsă veşnic cu faţa către dreapta
Eu sunt prietenia sosită de departe
La o mie de ceremonii funerare

Eu sunt murmurul tremurat de pe limba mamei
Din toiul a o mie de ceremonii funerare
Toate acestea, deşi mă includ pe mine
Sunt de fapt înfruntarea  de mii de ani
Dintre ce e drept şi ce e rău 
De fapt, de mii de ani
Eu sunt descendentul  iubirii şi visului
De fapt, de mii de ani
Eu sunt căsătoria care nu s-a încheiat
De fapt, de mii de ani
Eu sunt toate trădările
Toate cinstirile
Toate naşterile
Toate morţile
Ah, lume, ascultă răspunsul meu
Eu
Sunt 
Nuosu

RăSPUNS

Mai ţii minte 
Cărarea aceea către jjilu Bute?
Într-o seară fermecată
Ea mi-a spus:
Am pierdut acul de cusut
Vino repede. 
Ajută-mă să-l găsesc.
(Am căutat cărarea toată)
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Jidi Majia
Flacără şi cuvântUn scriitor valoros mi- a pus de

curând o întrebare, căreia nu i- am
găsit un răspuns satisfăcător. Noi
criticăm, negăm perioada 1944- 1989,

dar ce a rămas bun? Dacă spui – nimic, spui un
neadevăr, pentru că negi istoria. Deci, a rămas
ceva. După distrugerea unui sistem capitalist abia
înfiripat, cu multe neajunsuri, România fiind la
coada Europei moderne sub aspectul asigurărilor
sociale, medicale, cu o corupţie mai puţin vizibilă
faţă de cea de acum, regimul pecerist a trecut la
distrugerea burgheziei, a intelectualităţii, a micii
producţii, a proprietăţii private şi a realizat o
industrializare forţată, o agricultură centralizată,
un sistem politic birocrat şi represiv. După 1989,
incapabilul Petre Roman a declarat industria
română „o grămadă de fier vechi”, iar bunul Ion
Iliescu, unul dintre marii oportunişti ai istoriei
moderne a lăsat lucrurile să meargă de la sine –
s- a furat ca în codru din averea statului, au apă-
rut capitaliştii din furtişaguri incomensura bile,
pluripartitismul s- a dovedit şi el incapabil de
coerenţă, noi nu am luat exemplul Chinei, iar occi-
dentalii au venit cu regulile lor înglobându- ne în
sfera lor de afaceri, dar şi în sfera lor militară.
Cine sunt duşmanii ţării, astăzi? Nimeni. Nimeni?
Corupţia, evaziunea fiscală sunt marii duşmani.
În aceeaşi situaţie se află şi alte ţări care au sărit
de la socialism la capitalism. Eu nu aduc nici un
elogiu socialismului stalinist, dejist, ceauşist. Dar
nu văd un progres, ci un regres în cultură şi în
educaţie, în asistenţa socială şi în învăţământ.
Aspectul oraşelor ţării este, desigur, altul.
Modern. Dar pădurile au fost prădate, agricultura
este în stare jalnică, importul de produse
alimentare, medicamente domină într- o ţară care
exporta destul de mult în alte zone ale lumii. Sub
aspect moral, desigur, faţă de „educaţia socialistă”
există mari schimbări. Dar nu în bine. Munca nu
este la mare cinste. Furtul, da. Biserica se află la
o cotă de încredere ridicată, dar ce face biserica
pentru săraci nu se vede. Numărul boschetarilor,
a celor care mor în frig şi foame nu scade, dimpo-
trivă. În schimb se ridică noi biserici, preoţii o duc
bine. Iisus nu a construit nici o biserică. Mila faţă
de omul sărac nu se vede. Bolnavii mor din lipsă
de medicamente şi de asistenţă. Numărul popula-
ţiei a scăzut prin plecarea a trei milioane de
români. Eu nu- l vreau pe Ceaşcă înapoi. Vreau o
justiţie adevărată, o legislaţie coerentă, o poliţie
necoruptă, un parlament de oameni deştepţi şi
cinstiţi. Aiureli, de unde? Cunosc un fost director
de fabrică ajuns în Parlament după un traseu
PSM, PSD, PD, PNL. Are un cap rotund, ochi de
vulpe, este bogat şi va lăsa familiei milioane de
euro furaţi din avutul statului. Acesta este parla-
mentarul nostru. Nu ţin cu nici un partid. Majori-
tatea sunt fie foşti pecerişti, fie feciorii sau fiicele
lor. Nu au învăţat decât hoţia. Pare cam negativă
imaginea, dar realitatea este şi mai cumplită.
Încotro mergem? Spre o criză mondială care va
distruge cel mai mult statele cu economie slabă, ca
economia României. Unde este producţia româ-
nească? Oamenii doresc să muncească. Unde? De
aceea mulţi pleacă. Rămân cei pricepuţi în hoţie şi
nespecialiştii. Copiii cunoscuţilor mei au plecat de
mult în Vest. Dacă s- ar fi deschis graniţele înain-
te de 1989 ar fi plecat poate mai puţini, ar fi ple-
cat, desigur, tot cei mai buni specialişti. Doamne,
ce a rămas? Nu ştiu. r

n Marginalii

Boris Marian
Ce a rămas?

Antologiile Conte n Semnal editorial

jidi Majia, de naţionalitate yi, nuosu, este poet,
scriitor chinez. S-a născut în anul 1961, în Munţii
Marele Liang, provincia Sichuan. În 1982 a absolvit
Secţia de limbă chineză din cadrul Institutului Naţio-
nalităţilor din Sud-Vest. A fost secretar al Secretaria-
tului Asociaţiei Scriitorilor din China, viceguvernator
al Provinciei Qinghai. 

În prezent este membru al Comitetului Perma-
nent al Comitetului Provinciei Qinghai, Şeful Depar-
tamentului de propagandă, Preşedintele Asociaţiei
scriitorilor minorităţilor naţionale, Consilier al Aso-
ciaţiei de poezie a Chinei. Din anul 2007, organizează

Festivalul internaţional de poezie Lacul Qinghai, fiind
preşedintele Comitetului de organizare a festivalului,
şi totodată preşedintele Comitetului de organizare şi
preşedintele Comitetului de acordare a premiilor ale
Festivalului internaţional de poezie Anvelopa Tibeta-
nă de Aur. 

A primit numeroase premii pentru poezie în
China şi în străinătate. Opera sa a fost tradusă în
engleză, franceză, germană, spaniolă, polonă, cehă,
sârbă, coreeană, şi a fost publicată în mai bine de o
duzină de ţări.

Dacă emoţie nu e, nimic nu e
Când l- am cunoscut pe Constantin Lupeanu,

am făcut un joc de cuvinte pe care mi- l aduc aminte
şi acum:

− Constantin Lupeanu, sinolog.
− Alex. Ştefănescu, tot sinolog.
− Da?!
− Da, am scris despre cărţile lui Mihai Sin!
Am râs amândoi şi, când mi- a strâns mâna cu

căldură, mi s- a părut că suntem prieteni dintot dea -
una.

Am îndrăgit- o apoi (inocent) şi pe soţia priete-
nului meu, regretata Mira Lupeanu, o femeie şi o
poetă fermecătoare. I- am admirat pentru modul
cum colaborau, explorând cu o pasiune niciodată
epuizată cultura şi civilizaţia chineză şi, în acelaşi
timp, jucându- se, cum numai oamenii inteligenţi
ştiu s- o facă.

Constantin Lupeanu m- a convins că merită să
zbor cu avionul până pe partea cealaltă a planetei,
ca să văd China. Am dat curs îndemnului său şi am
văzut tot ce se poate vedea în imensa ţară timp de
două săptămâni. Apoi însă, întors acasă, a trebuit ca
tot el să- mi explice ceea ce am văzut.

Constantin Lupeanu este un talentat scriitor şi
un învăţat (şi a fost şi un diplomat strălucit, repre-
zentând interesele României în China şi contri-
buind, totodată, la o mai bună comunicare între
două ţări atât de diferite).

Constat acum, citind „manuscrisul” pe care mi
l- a trimis prin e- mail Aura Christi (expertă în iden-
tificarea oamenilor de valoare), că reputatul sinolog
are, în materie de traducere, un nou colaborator,
propriul său fiu (pe care nu l- am mai văzut de când
era un copil). Ce înduioşător!

Ce ne oferă de data aceasta Constantin Lupea-
nu şi colaboratorul său? Versiunea românească a
unui volum de versuri semnat de un poet chinez con-
temporan, jidi Majia, nemaitradus până acum în
limba română. Chiar dacă nu ştiu limba chineză
(mai exact, vreunul din dialectele ei), ştiu destul de
bine „limba poezească”, pe care am învăţat- o de la
Nichita Stănescu şi de la alţi mari poeţi români. Pot
spune, deci, în cunoştinţă de cauză că textele rezul-
tate din rescrierea în limba română a poeziilor lui
jidi Majia sunt pline de graţie şi delicateţe (de o
„infinită delicateţe”, cum s- ar exprima Emil Bruma-
ru). Ca oricărui poet adevărat, lui jidi Majia nu i se
pare compromiţător să fie sentimental: „Într- o seară
fermecată/ Ea mi- a spus:/ Am pierdut acul de
brodat/ Vino repede. / Ajută- mă să- l găsesc. (Am
căutat cărarea toată)/.../ Într- un amurg greu/ I- am
spus:/ Ceea ce mi s- a înfipt adânc în inimă/ Nu este
chiar acul tău de brodat?” 

Avem o dovadă în plus că, în lume, emoţia nu
s- a demodat (aşa cum pretind unii autori incapabili
să producă emoţie). Că, până la urmă, poezia este
emoţie în esenţa ei, ceea ce, de altfel, îi asigură uni-
versalitatea. Chiar dacă nu înţelegem scrierea chi-
neză, înţelegem lacrima care se prelinge pe obrazul
unui chinez, când se află departe de iubita lui.

Să le mulţumim traducătorilor pentru că ne- au
înlesnit accesul la ceva atât de frumos!

Alex. Ştefănescu



Mai ţii minte
Cărarea aceea către jjilu Bute?
Într-un amurg greu
I-am spus:
Ceea ce mi s-a înfipt adânc în inimă
Nu este chiar acul tău de brodat?
(Emoţionată, ea a izbucnit în plâns)

STRUNA „ADORMITă”

Dacă pădurea este o mare expansivă
El pluteşte letargic
Şi respiră la malul mării
Coliba aduce cu o corabie
Împotmolită la extrema sudică a pădurii
Împotmolită la extrema nordică a câmpiei
Ancorată într-un golf mare
Câinele de vânătoare cu spinarea încovoiată moţăie
Trasează un semn de întrebare tumultos, fierbinte
Pentru noaptea din afara gropii cu foc
El doarme în camera aceea mică
Unde se simt miresme de păr de femeie şi 
Răsuflarea mustind a lapte a copilului
graniţa visului curge ca o apă, se strânge pe furiş într-un
papirus
Peste capul său neguros
În plină zi, umbra elegantă a căprioarei
Abia a plecat de aici, năucită
El începe să caute, pe umeri încărcat
Cu multele frunze aurii ale toamnei
Nu trage cu puşca. Priveşte căprioara
Dansând pe un munte din sud-vestul Chinei
Îi vine şi lui să danseze
Dar soţia doarme pe braţul său stâng
Copilul doarme pe braţul său drept
Acestea sunt două golfuri
Şi s-ar părea că el numai în vis
Ar putea slobozi acel şuier prelung
Şi ar putea călca prudent, cu paşii mărunţi
Ai vânătorului de pe vremuri
O interminabilă nocturnă a pădurii 
Se strecoară pe neobservate peste fruntea sa

CâNTEC POPULAR

Lumea s-a întors acasă din târg
Doar poemul meu n-a revenit
Cineva l-a zărit
Cu muzicuţa aurie
Pe înserate, la un colţ, sub streaşină
Ameţit bine
Răsucindu-se nesigur
Deprimat

Oile de pe coastă sunt în ţarc
Doar poemul meu n-a revenit
Oaia din frunte l-a zărit
La scăpătat de soare
Cu privirea peste stânca sângerândă
ţipând fără lacrimi
Singur, trist

Vecinii s-au culcat
Doar poemul meu n-a revenit
Aşteaptă de unul singur în faţa porţii
Cine-ar putea uita o astfel de noapte?

MâNA MAMELOR

Motto:
Când mamele nuosu mor,
La incinerare,
Sunt întotdeauna întinse pe dreapta.
Am auzit spunându-se că se face asta,
Pentru ca ele să aibă braţul stâng liber,
Să poată toarce şi acolo,  în lumea spiritelor.

În felul acesta doarme în tihnă pe dreapta
Somnul devine un fluviu lung
Somnul devine un lanţ muntos
Mulţi au văzut-o 
Dormind acolo
Încât fetele muntelui şi băieţii muntelui
Merg către malul mării nevăzute
Pe mal e o sirenă
Pământul lichid se scufundă 
În spatele ei stă mut un recif 
Nu se aude decât un cântec străvechi
Agăţat de cornul lunii celei mai pure

În felul acesta doarme în tihnă pe dreapta
În vântul blând
În burniţa prelungă
Învăluită în ceaţa subţire
Înfăşurată în norii albi
Când în zorii calmi
Ori în amurgul sfâşietor
Totul devine sculptură în gheaţă
Numai braţul ei stâng pluteşte încă
Pielea ei este precis fierbinte
În vene circulă precis sângele

În felul acesta doarme în tihnă pe dreapta
Cât de mult seamănă cu o sirenă
Cât de mult seamănă cu cornul lunii pure
Cât de mult seamănă cu un recif mut
Ea doarme între pământ şi cer
Ea doarme în înaltul morţii şi vieţii
De aceea fluviile curg pe sub ea
De aceea pădurile cresc de sub ea
De aceea rocile se înalţă sub ea
De aceea naţiunea mea suferindă şi dulce
Plânge astfel, ţipă astfel, cântă astfel

În felul acesta doarme în tihnă pe dreapta
Totul pe lume dispare
În înaltul vast al cerului
În amintirile nemuritoare
Numai braţul ei stâng pluteşte încă
Atât de blând, atât de frumos, atât de liber

CONTRAST

N-am nici o ţintă 

Deodată, soarele din spatele meu
Prevesteşte un pericol anume

Văd un alt eu
Cu creştetul capului de beznă şi de timp
Soarbe răcoarea hrişcii amare
Observ că mâna mea nu-i aici
Ci adânc în negura pământului
Sumeţeşte buchetul floral al esenţei oaselor
Încât, la ceremonii, tribul
Să cheme sufletele înaintaşilor

Sub soare, un zid străvechi 
Toate zicalele au fost îngropate în alcool
Văd cadenţele muzicii revărsate peste pielea de capră a tobei
Un cântăreţ îşi saltă brusc limba de foc
Să dea peste tărâmul irealului

Eu nu sunt aici
Există un alt eu
Care merge într-o direcţie opusă

DORINţA

Motto:
Când un copil nuosu se naşte,
Mama lui îl îmbăiază
Cu apă curată de izvor

În ziua când voi muri
Mă voi duce pe munţii înalţi
Călcând peste umbra apusului
Ah, mamă, unde eşti tu?
Deşi te chem cu glasul îmbibat de laptele tău
Tu tot nu-mi răspunzi
Numai pe înserat
Pe locul unde ai fost incinerată
Îţi văd silueta unduitoare

Atunci mă apropii de tine
Ah, mamă, mama mea
Tu nu eşti vântul cald
Nici ploaia
Tu nu eşti decât
O câmpie verde, tăcută
Aşa că lasă-mă să cânt
gol, un cântec de odinioară

Ah, mamă, mama mea
Să nu oftezi pentru mine
Dacă acesta este timpul iubirii
Roua nopţii va cădea tihnit
Peste lumea nesfârşită
Peste oamenii reci şi calzi
Pielea mea are luciul soarelui
Ochii mei au culoarea pădurii

Ai văzut?
Trupul meu
Trupul meu atât de pur
graţie ţie
A fost cioplit de urâţenie

Ah, mamă, mama mea
E sigur că te voi întâlni?
Atunci te rog
Să-i faci fiului tău
Încă o baie sacră
Să doarmă pe veci, cu trupul curat
La pieptul tău

■ Traducere din limba chineză de
Adrian Daniel Lupeanu şi Constantin Lupeanu

Volum apărut la Editura Ideea Europeană
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►Semnal
Punctul critic ■ Nr. 1 (11) 2014

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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Tânărul şi prolificul critic şi universitar
craiovean, proaspăt abilitat să conducă
lucrări de doctorat, Cătălin ghiţă
publică la Editura Institutul European

din Iaşi demiurgul din Londra. Introducere în poeti-
ca lui William Blake, o carte dedicată operei unuia
dintre cei mai nonconformişti autori britanici, prea
puţin cunoscut în timpul vieţii, dar puternic re- eva-
luat în perioada victoriană şi în secolele ce au urmat.

Cititorul român nu este la prima întâlnire cu
preocupările blakeene ale lui Cătălin ghiţă. Cu un
doctorat în japonia pe william Blake, el a mai publi-
cat „Lumile lui Argus. O morfotipologie a poeziei
vizionare” (Ed. Paralela 45, Piteşti, 2005) şi „Revea-
ler of the Fourfold Secret: william Blake”s Theory
and Practice of Vision” (Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă,
Cluj- Napoca, 2008), urmărind în special latura vati-
cinară a poeticii blakeene.

Studiul de faţă îsi propune să reveleze cititoru-
lui coerenţa poetică de adâncime a lui Blake, siste-
mul subtil şi de substanţă care stă la baza unei apa-
rente dezordini şi unui eclectism filosofic dificil de
urmărit şi clasificat. După ce semnalează câteva
lucrări care accentuau insanitatea poetului, Cătălin
ghiţă reuşeşte, precum Polonius, („There’s a method
to his madness”) să înlăture suspiciunea că Blake ar
fi creat, chiar şi la modul vizionar, o poezie croită
doar din fulguraţii (descarcări electrice neînsoţite de
tunet), adică o poezie fără răsunet şi fără posteritate.

Bazându- se pe o bibliografie riguros selectată,
variată şi de actualitate, coborând mereu la text pen-
tru ilustrare, jonglând cu noţiunile şi conceptele,
Cătălin ghiţă face din nou proba capacităţilor sale
de teoretician al poeziei vizionare. Cartea lui acope-
ră trei mari dimensiuni ale vizionarismului blakean.
Prima defineşte eul ca subiect al cunoaşterii, a doua
identifică şi ilustrează factorii inductori ai viziunii,
respectiv elementele de natură endogenă sau exoge-
nă care induc starea vizionară şi apoi îl conduc pe
poet către procesul de creaţie, şi a treia, viziunea ca
atare, experienţa în sine şi metaforizarea stării de
graţie în textual sau pictural. 

În primul capitol, după trecerea în revistă a
problematicii definirii eului de la Descartes la repre-
zentanţii idealismului german, Cătălin ghiţă recur-
ge la identificarea eului blakean, mai precis a eului
în viziune, adică la definirea acelui comportament
care se instaurează drept autoritatea cu capacitate
cognitivă ce- i îngăduie individului acces la o instan-
ţă transcendentă. În acest context, Cătălin ghiţă
sugerează o abordare scindată a eului, respectiv eul
empiric şi eul creator, cele două fiind, în fapt, cele
două faţete ale eului în viziune.

Eul creator blakean este un Vates, un poet
inspirat, un vizionar şi un profet. Este neîndoielnic
faptul că Blake se considera un herald al mesajelor
divine, iar scriitura sa, calea de diseminare a texte-
lor primite. „Spiritul profeţiei” devine astfel, pentru
Blake, echivalentul „geniului poetic”. Mai departe,

Cătălin ghiţă îl vede pe Urizen drept un Doppelgän-
ger al poetului însuşi, expresia „ego- ului poetic, mân-
dru şi muncit de orgolii”(p.48)

În încheierea capitolului, Cătălin ghiţă revine
asupra caracteristicilor de bază ale eului creator bla-
kean: sinceritatea deplină, devotamentul pentru o
cauză simultan estetică şi etică, inflexibilitatea, elec-
tivitatea, puterea absolută (p.56).

În capitolul al doilea Cătălin ghiţă se opreşte
asupra factorilor inductori ai stării de viziune, pe
care îi distinge sub forma unei diade creative –
imaginaţia şi inspiraţia. Imaginaţia, ca factor endo-
gen, de sorginte psihică, conlucrează cu inspiraţia,
de origine exogenă, cu care eul creator vine în con-
tact nemijlocit. Inspiraţia, la rândul ei, se concreti-
zează uneori în factori vag identificaţi, alteori bine
individualizaţi sub forma unui Dumnezeu, îngeri şi
diavoli, sfinţi şi profeţi, spirite ale morţilor (Milton,
Shakespeare) şi muze.

După un subcapitol dedicat presupusei nebunii
a poetului, Cătălin ghiţă analizează imaginaţia şi
multiplele sale definiţii şi interpretări, după care
intervine cu propria lui interpretare: „La nivel empi-
ric imaginaţia constituie capacitatea internă a
subiectului de a filtra, de a augmenta şi de a modifi-

ca datele primare ale experienţei vizionare.”(p.71) În
cazul poeziei vizionare, imaginaţia devine „capacita-
tea internă a eului de a transforma conţinuturile pri-
mare ale experienţei vizionare într- o operă de artă,
fără ca aceasta să implice participarea activă a unui
factor extern.” (p.71) 

Blake distinge, însă, între imaginaţie şi memo-
rie, aceasta din urmă putând fi limitativă şi artificia-

lă. Mai mult, imaginaţia este, la Blake, instanţa
creatoare a unei lumi total diferite de cea fenomena-
lă, pe care o înlocuieşte şi o aneantizează, devenind
ea însăşi, prin substituire, eternă.

După un preambul în care prezintă teoriile
asupra inspiraţiei, pornind de la Platon şi încheind
cu lucrări din secolul al xx- lea, precum cea a Rosa-
mundei harding (an anatomy of Inspiration ) şi a lui
Timothy Clark (theory of Inspiration), autorul îşi
exprimă din nou propria concluzie: din perspectiva
imaginaţiei, datele vizionare trebuie să fie filtrate de
facultatea imaginativă înainte de a fi încorporate
operei de artă, deci o participare activă a eului crea-
tor este implicit asumată, pe când, din perspectiva
inspiraţiei, datele vizionare nu se mai supun niciu-
nei instanţe de filtru, ele nu trebuie decât înţelese şi
redate în operă cât mai fidel. (p.86)

Cătălin ghiţă trece apoi la inventarierea ipos-
tazelor personificate ale inspiraţiei. Prima este
Dumnezeu, pe care Blake îl asociază inseparabil
condiţiei de artist „Cine n- a fost în mintea şi gându-
rile sale niciodată în ceruri, nu e artist” (adnotări la
opera lui Sir Joshua reynolds, p.92) A doua grupă o
constituie îngerii şi diavolii, în general cu funcţii
inversate. Relaţia dintre eul creator şi diavoli este
biunivocă, ei se influenţează reciproc în aşa măsură
încât Blake ajunge să citească Biblia alături de
demonicul profet Ilie „în sensul ei infernal sau diabo-
lic” (p.96). Sau, cum spunea Northrop Fry, „Biblia
citită de Blake” era, de fapt, a Iadului (p.96).

Sfinţii şi profeţii sunt a treia categorie de
agenţi externi cu care Blake intră in relaţie de
comunicare, deşi nu- l ajută nici Isaia şi nici Iezechiel
prea mult în încercarea de a- l defini sau, măcar,
caracteriza pe Dumnezeu. „I saw no god. Nor heard
any, in a finite organical perception.” spune clar pri-
mul uzând, paradoxal, de capacităţile cognitive
umane, „sub forma unei percepţii organice finite”.
(p.97)

A patra categorie de factori externi o constituie
grupul de spirite, care nu puteau fi decât benefice, în
viziunea lui Blake, şi care îi intermediau eului crea-
tor accesul la Divinitate. Este de notorietate relaţia
pe care Blake a susţinut că o avea cu spiritul frate-
lui său, Robert, mort la 19 ani de tuberculoză, cu
care a rămas într- o caldă comuniune spirituală
întreaga viaţă. Robert îi va furniza indicaţii clare
asupra modului de realizare a „tipăriturii anlumina-
te”, sub care îşi prezintă opera poetică. 

Aloisa Şorop
William Blake, demiurgul

Sfinţii şi profeţii sunt a treia
categorie de agenţi externi cu care

Blake intră în relaţie de comunicare,
deşi nu- l ajută nici Isaia şi nici

Iezechiel prea mult în încercarea de
a- l defini sau, măcar, caracteriza pe

Dumnezeu.
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Ultima categorie de factori externi o reprezintă
muzele, în grupul cărora le include şi pe zâne, care
nu fiinţează decât în contact cu umanitatea.

Capitolul al treilea se opreşte asupra esenţei
viziunii, iar autorul menţionează de la început sursa
informaţiilor, altele decât textele poetice ca atare, pe
care îşi bazează demersul critic: scrisorile şi adnotă-
rile lui Blake, dar şi relatările contemporanilor asu-
pra poetului. De asemenea, Cătălin ghiţă descrie
mediul spiritual şi religios în care s- a mişcat Blake,
pentru o înţelegere mai exactă a încrederii sale în
capacităţile vizionare proprii. Aflat sub influenţa
scrierilor mistice ale lui jacob Böhme şi Emanuel
Swedenborg, dar şi a altor secte religioase din Fran-
ţa, sau a ramurii antinomice a protestantismului,
Blake se identifică tot mai puternic cu o fiinţă vizio-
nară, a cărei creaţie este indisolubil legată de vizi -
uni. Cătălin ghiţă operează din nou cu un concept
binar, coagulând viziunea empirică a omului Blake,
cea care vizează experienţa extra sau pansenzorială,
cu cea a artistului, de ordin estetic, cu focalizare pe
opera de artă. 

Cătălin ghiţă defineşte viziunea drept „capaci-
tatea subiectului de a aprehenda conţinuturile curent
inaccesibile ale realităţii şi de a exploata, pe plan
estetic, informaţiile obţinute.” (p.129) Ceea ce acope-
ră şi perceptia lui Blake asupra propriilor viziuni –
lucrările nu- i aparţineau, ci erau dictate de o voce
divină.

După o discuţie asupra tehnicii de tipărire folo-
site de Blake, care îşi găseşte puncte comune, fără a
se identifica cu heliogravura, Cătălin ghiţă conclude
că reprezentările verbale şi vizuale ale cărţilor anlu-
minate trebuie percepute simultan, prin juxtapune-
re, pentru că limbajele, cel vizual şi cel verbal, fac
schimb de modalităţi de expresie, iar o percepţie
separată nu ar face decât să mutileze opera în între-
gul ei.

Şi aici Cătălin ghiţă ajunge la miezul demons-
traţiei sale – inventarierea caracteristicilor de bază
ale viziunii estetizante blakeene, pe care eu o voi
enumera doar: 1. neregularitatea, care redă caracte-

rul spontan şi unic al viziunii empirice, porţiuni de
text sau imagine sunt lăsate intenţionat nefinisate;
2. simplitatea imaginilor, ca un ecou la teoria simpli-
tăţii clasice reformulate de winckelman în secolul al
xVIII- lea, dar şi la simplitatea biblică, al cărei mesaj
era adresat oamenilor simpli; 3. Acheiropoieton –
literal „nerealizat de mâna omului” – autoritatea
care iniţiază procesul artistic este de origine extra
umană, omul e doar o unealtă. 4. Paravizualitate şi
paraverbalitate. Dacă omul Blake nu e decât un
copiator a ceea ce i se dictează, înseamnă că adevă-
ratele opere există în eternitate. 5. Unitate absolută.
Proiectată în afara conştiinţei comune, o astfel de
operă este în căutarea unităţii absolute, în sensul pe
care îl dă Schelling unei opere ideale, interioare care
ar uni estetica cu metafizica. 6. Sinteza artistico- re-
ligioasă. Contemplarea artei vizionare este o compo-
nentă a idealului vieţii creştine, atâta timp cât
modelul este oferit chiar de Demiurg. 7. Telos este-
tic, generarea unui sentiment de exuberanţă. Arta
vizionară are ca scop înnobilarea iubitorilor de fru-
mos prin „serenitate intelectuală şi extaz religios”
(p.142). 8. Telos ontologic, consonanţa spirituală
între eul creator şi public, consubstanţializarea emi-
ţătorului şi receptorului în însăşi opera de artă.
9. Profetismul, caracterizat de o oralitate dominantă
exprimată cu precădere în ritmuri poetice.
10. Expresia apocaliptică. Viziunea blakeană asupra
istoriei este deterministă, iar semnele apocalipsei
abundă în Cărţile profetice. Pe de altă parte, Blake
pune semnul egal între creştinism şi artă, cu media-
tor nemijlocit Biblia.

În continuare Cătălin ghiţă se opreşte asupra
paradoxului viziunii şi relaţiei timp- spaţiu. Cum
viziunea empirică nu se poate transforma în cores-
pondentul său estetizat în afara celor două categorii
de timp şi spatiu, Blake apelează la două concepte
„Eternitatea”, expresia unui prezent absolut; şi „gol-
goonoza”, oraşul artei, „cu funcţia de a da formă
tuturor lucrurilor necreate”, cum explică Damon
(p.150), o formă de escapism, un spaţiu al eliberării
de mundan. Timpul este conceput în termeni mascu-
lini, iar spaţiul în termeni feminini. 

În continuare, Cătălin ghiţă se concentrează
asupra prezentării celor patru tipuri de viziune bla-
keană (p.175):

1. viziunea simplă, vederea comună, fără efort
suprasenzorial;

2. viziunea dublă, „prin” şi nu „cu” ochiul, ca
rezultat al unei substituţii fenomenologice, o repre-
zentare antropogenă asupra lumii.

3. viziunea triplă, ce implică imaginaţia şi
inspiraţia în procesul de codificare şi decodificare
artistică

4. viziunea cvadruplă, sau extazul religios, ce
poate fi atins doar în prezenţa inefabilă a elementu-
lui sacru, cu valenţe ce pot cuprinde dar şi depăşi
celelalte viziuni..

În ultimul capitol, Cătălin ghiţă dă măsura
practicianului tuturor teoriilor expuse şi analizează
cu acribie şi subtilitate expresiile artistice care, prin
cele enunţate până acum, au constituit edificiul
vizionar al poeticii blakeene. El revine asupra texte-
lor blakeene, privite din perspectiva celor patru nive-
luri ale viziunii integrate unei grile de interpretare
personală: nivelul social, care corespunde viziunii
simple şi introduce „revoluţia” drept catalizator al
progresului în sfera socialului (poemele america,
europe, the Song of Los); nivelul metafizic, care
corespunde viziunii duble şi prezintă „ştiinţa” ca
formă a unei revelaţii producătoare de sens ultim
(the Four zoas); nivelul estetic, ce- şi regăseşte
corespondent în viziunea triplă şi care se defineşte
prin creaţia spontană, la rândul ei tributară combus -
tiei interne generate de imaginaţie şi inspiraţie (Mil-
ton); şi ultimul nivel, cel religios, exponentul viziunii
cvadruple, traduse prin „salvarea spirituală, perce-
pută ca atingere a stării de unitate cosmică” (p.214)
(Jerusalem) 

Scrisă de un distins şi sofisticat intelectual,
„Demiurgul din Londra. Introducere în poetica lui
william Blake” atrage atenţia prin erudiţia şi
coerenţa demersului critic, prin reflexivitatea limba-
jului, originalitatea abordării şi, desigur, recursul la
metodă! r



■ Magda Ursache
Comunismul cu rele şi rele

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ theodor Codreanu
A doua schimbare la faţă
Editura Scara

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

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