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P r o i e c t  e d i t o r i a l  f i n a n ţ a t  d e

Recent a fost editat şi lansat
pe piaţa cărţilor volumul lui
Andrei Marga, Religia în era

globalizării (Editura Academiei Române,
Bucureşti, 2014, 362 p.) – cea mai amplă
analiză a situaţiei religiei în societatea
contemporană publicată în România.
Volumul, bazat pe prelegeri prezentate
de autor la universităţile Babeş- Bolyai şi
Bucureşti şi pe contribuţii la reuniuni
internaţionale, are două părţi: o parte de
analiză a situaţiei religiozităţii şi religiei
în societăţile erei globalizării şi o parte de
explorare a ceea ce se consideră a fi socie-
tatea postseculară.

Volumul Religia în era globalizării
oferă cititorului o examinare adusă la zi a
situaţiei religiei, cu referinţe bogate la
filosofii, teologii şi istoricii de referinţă.
Sunt luate în considerare, pentru prima
oară în România, datele sondajelor euro-
pene în materie de opţiuni valorice ale
cetăţenilor, precum şi controversele şi
dialogurile teologilor şi filosofilor de
referinţă (Harnack- Baeck, Barth–Hei-
degger, Habermas–Ratzinger, Kung–Rat-
zinger, Moltmann–Lapide etc.) care
domină dezbaterile din lumea de astăzi
asupra subiectului. 

În prima parte a cărţii se stabileşte
ce este globalizarea şi de ce sporeşte reli-
giozitatea (capitolul „Ce este şi ce ne pre-

tinde globalizarea?”). În următoarele
patru capitole se examinează diagnoze
ale ponderii religiei („Noua pondere filo-
sofică a religiei”), ale situaţiei religiei
(„Diagnoze ale situaţiei religiei”), ale
influenţei actuale a religiilor („O diagno-
ză a situaţiei actuale a religiilor”), ale
situaţiei religioase a epocii noastre („O
diagnoză a situaţiei religioase a timpu-
lui”). Cartea oferă tabloul sintetic al
schimbărilor din religia timpului nostru.

În capitolele următoare ale cărţii se
examinează reprezentarea lui Isus Chris-
tos în cercetările recente creştine şi iudai-
ce („Isus în noile abordări creştine şi
iudaice”), se prezintă noua abordare a
fundamentelor Europei şi ale culturii
moderne („Revenirea la triunghiul
Iersusalim- Atena- Roma”), se identifică
bazele biblice ale trialogului iudaism-
creştinism-Islam („Baze pentru trialogul
religiilor monoteiste”), se cercetează con-
ştiinţa morţii („Asumarea finitudinii”) şi
a realităţii lui Dumnezeu („Dumnezeu
astăzi”) în cultura actuală.

Partea a doua a volumului lui
Andrei Marga, Religia în era globalizării,
reia discuţia asupra secularizării şi este
prima cercetare în România a societăţii
postsecularizare (capitolul „Societatea
postseculară”). Se examinează, la nivelul
celor mai noi cercetări, rădăcinile Euro-

pei („Iudaismul şi
creştinismul –
rădăcini comune
ale Europei”) şi
datele celei mai
importante dez-
bateri asupra re -
ligiei din timpul
nostru – cea care
a avut loc în 2005 între filosoful Jurgen
Habermas şi teologul Joseph Ratzinger
(„Premisele unei dezbateri epocale –
Habermas–Ratzinger”). Partea a doua a
cărţii mai cuprinde un capitol conclusiv
(„Religia în era globalizării”).

Volumul lui Andrei Marga, Religia
în era globalizării, publicat de Editura
Academiei Române, se încheie cu un
rezumat în limba engleză, cu titlul de
cotitură religioasă („The Religious
Turn”). Aşa cum precizează autorul, aces-
te vederi sunt ecoul unor transformări
care au avut loc în conştiinţa religioasă şi
teologică a timpului nostru ca urmare a
schimbării relaţiei dintre filosofie, ştiinţe,
teologie, a dezvolării cercetării istorice a
lui Isus Christos şi a noii relaţii dintre
istorie şi escatologie, a noii interacţiuni
dintre cele trei religii monoteiste şi a
fenomenului globalizării economiei, secu-
rităţii, comunicaţiilor, cunoaşterii din era
noastră.

Bref ■ Noutăţi editoriale ■ Editura Academiei Române

O carte despre religia actuală



Când se omite adevărul de- a dreptul,
cum o face tot dl Manolescu, de exem-
plu, îmi pare încă o dată rău să
spun! – în splendida, solida, originala,

în sfârşit trăind în lumina tiparului, Istoria sa
critică… a literaturii române – când afirmă textual,
trecând foarte în fugă asupra protestului meu politic
de la Paris din vara tezelor din Iulie, în ‘71, că „Bre-
ban e demis din toate funcţiile”!… fals, stimate
prietene şi coleg: eu însumi mi- am dat demisia (fapt
rar în România demnitarilor!, accept) din funcţia
mea principală şi singura pentru care eram
remunerat, aceea de redactor- şef al revistei Româ-
nia literară. O demisie trimisă în plic de la Paris pre-
şedintelui uniunii Scriitorilor, zaharia Stancu, care
a fugit cu ea la şeful statului, Ceauşescu; care n- a
avut nimic mai bun de făcut – viclean politician,
cum îl ştim, cel puţin în anii aceia – decât să- l însăr-
cineze pe george Ivaşcu, care, la rândul său, l- a che-
mat şi pe mai tânărul critic N. Manolescu, cu
misiunea de a- mi lua, ambii, repede locul, probabil
ca să nu se observe absenţa mea din corpul redacţio-
nal şi implicit actul şi protestul meu, unic, explicit şi
la acest nivel, în ţările comuniste din Est. „demiteri-
le” care au urmat şi pe care le specifici au fost urma-
rea acestui act de protest explicit apărut în ziarele şi
revistele franceze, ca şi ale faptului că am acceptat
cetăţenia vest- germană, o ţară în care trăiau rudele
din partea mamei şi fratele meu. Iar excluderea mea
din Biroul uniunii Scriitorilor, atunci, în toamna lui
’71, e încă un act pe care nimeni nu- l comentează,
nici măcar unul din actorii cazului, Matei Călinescu,
trăitor în America, simţindu- se, probabil, vinovat;
deoarece a fost un act absolut nestatutar, membrii
Biroului uniunii nu aveau dreptul să se excludă unii
pe alţii, cum s- a întâmplat cu Breban în toamna de
care vorbim şi în care semeţul, cu adevărat prestigio-
sul Birou al uniunii Scriitorilor a
ascultat, laş şi servil, „sugestia” a
doi tovarăşi de la comitetul cen-
tral ca Breban să fie exclus întru-
cât dăduse nişte interviuri în
străinătate! Aceste amănunte au
fost smulse în grabă de la Matei
însuşi, într- o plimbare a noastră
prin franţa, în anii optzeci. La
întrebarea mea uimită, dacă cole-
gii, dacă prietenii mei cel puţin
(cei pe care eu însumi i- am ajutat
să intre în acest Birou), precum
Cezar Baltag, Nichita Stănescu,
el însuşi, precum şi alţi scriitori
de frunte ca Marin Preda sau
Bogza, nu cumva s- au împotrivit?
(Era nestatutar faptul; noi, în
Birou, fusesem aleşi prin vot de
Consiliul uniunii, de cei o sută de
scriitori, în consecinţă, numai
acesta, Consiliul, putea să propu-
nă şi confirme o excludere! Eh,
dacă aveam colegi unguri sau
poloneji, ei cu siguranţă s- ar fi
împotrivit; era cu adevărat nu
numai un motiv, dar şi o ocazie a
noastră, şi încă fără prea mari
riscuri, de a ne arăta solidarita-
tea şi rezistenţa la ciocanul parti-
dului!) Matei, prietenul meu,
importantul critic, mi- a răspuns: „Eh, ce vrei, mie
nu- mi păsa prea mult, peste un an eu m- am cărat,
şi- apoi… ce rost avea?!” După cum bine observi, dle
Manolescu, n- au fost toate, cum zici, „demiteri”: din
Biroul uniunii m- au exclus, fără să aibă dreptul,
colegii mei, pentru ai face pe plac dictatorului proba-
bil. Sau… de frică? Dar ce putea să li se întâmple
dacă, fără a contesta făţiş „sugestia” partidului, ar
fi… comentat- o, să zicem, ar fi cerut, totuşi, dovezi?
tocmai asta l- am întrebat şi pe Matei Călinescu, pe
plaja de la Deauville unde ne aflam: Dar, bine, voi…
n-a ţi cerut să vedeţi, să citiţi voi înşivă acele inter-
viuri care mă încriminau? De ce vi s- a părut aşa de
ciudat faptul că un coleg al vostru, nu ultimul dintre
romancierii acestei ţări, dă interviuri presei occiden-
tale? Oare nu ţine şi de profesiunea noastră de a da
interviuri? Şi, culmea, am adăugat eu cu un surâs

amar, spre deosebire de protestele de mai târziu ale
lui goma, cu mult mai radicale, net anticomuniste,
Breban, adică eu însumi, nu contestam decât tezele
din Iulie, adică faptul că dictatorul însuşi şi- a
părăsit brusc – de neînţeles şi până azi! – linia sa
politică similară oarecum cu cea a colegilor săi din
nordul României şi a redescoperit accentele şi ideile
primului stalinism, fără să mai vorbească de profe-
sionalism, de descentralizare, răspundere profesio-
nală etc., chemând, prin mari adunări de mase şi
prin angajări penibile în ziare, la „redeşteptarea ata-
şamentului de partid!”, „vigilenţă” şi alte „prostii” de
felul acesta, absolut asincrone nu cu lumea liberă, ci,
spuneam, cu cehii, ungurii, polonejii, care, de ce să
nu spunem?, deşi se prefăceau că acceptă deziderate-
le devenite vagi, formale, ale Moscovei, se pregăteau
să intre în ceea ce în viitor se va chema uniunea
Europeană! Nu, protestele mele, lucru pe care mata
nu l- ai înţeles, nu l- au înţeles nici alţii, se pare, nu
erau radicale tocmai pentru că aveam intenţia să mă
întorc! Şi nu peste un an, cum am făcut- o din germa-
nia, ci în aceeaşi toamnă, pentru a încerca să facem
din Biroul uniunii ca şi din revista România litera-
ră un centru, un nucleu de rezistenţă. Dacă nu de
luptă, măcar de rezistenţă! Şi dacă nu de rezistenţă
pentru întreaga suflare românească, cum au făcut- o
scriitorii poloneji şi sindicaliştii lui Walensa, atunci
măcar pentru apărarea acelei mici, reale parcele de
libertate de exprimare a noastră, atunci! Care, cum
bine ştii, s- a evaporat; dar şi mai grav a fost ceea ce
a început la nivelul întregii structuri instituţionale
şi mentale naţionale, lunecarea într- un imperiu a lui
ubuRoi, instalarea unei mascarade, terfelirea sim-
bolurilor naţionale; care fac ca încă multă lume, unii
tineri în special, să nu se mai apropie de acestea, de
parcă ele ar fi fost confiscate pentru eternitate de
dictator şi de muierea sa!

De ce, domnule Manolescu, treci mata atât de
uşor, modificând datele, când e vorba nu de destinul
sau de biografia mea, ci de un moment crucial al isto-
riei politice a celor patru decenii de dictatură
comunistă? Sigur, ai să- mi reproşezi, poate, cum a
făcut şi prietena Domniei tale, Monica Lovinescu, că
n- am mers până la capăt! (Ce însemna a merge până
la capăt atunci, în anii de răscruce ‘70? Cu cine? În
jurul meu era aproape vid… Dacă vrei, putem discu-
ta asta cu altă ocazie!) Aceeaşi dna Lovinescu, care,
apoi, la Paris, când am început să public la o mare
editură câteva din romanele apărute şi la noi, vrând,
printre altele, să arăt – şi nu cum a făcut Petru
Dumitriu şi alţi fugari! – că proza apărută în ţară,
susţinută de critici avizaţi, între care erai şi dum-
neata, este valabilă în orice context, oricât de înalt!,
dânsa, prin prietenul ei Eugen Ionescu, mi- au pus

binişor beţe în roate acolo, şi atunci! (Nu mai vorbesc
de cronica perfect negativă care a fost emisă de pos-
tul atât de ascultat Europa Liberă la romanul meu
Bunavestire, pentru care şi dumneata ai avut de
suferit; o ciudată, aproape grotescă coincidenţă: un
roman care este atacat în plenara „cece” şi de toată
presa de partid, retras, hulit etc., şi, acelaşi roman, e
atacat la Europa Liberă – un post, pe care şi azi
dumneata se pare îl venerezi împreună cu oficianta
sa literară – este desfiinţat literalmente. Ştii pe
cine a ales dna Lovinescu să- mi facă praf capodope-
ra mea, cum o numeşti în Istorie…? Să râdem
împreună: ei bine, nu pe unul din comentatorii
uzuali ai emisiunii, ci pe unul improvizat – şi asta
ţine de istoria noastră burlescă şi, ha, ha, sentimen-
tală – pe unul din… informatorii „mei”, ca să zic
aşa, pe care l- am găsit într- unul din dosarele mele de
la CNSAS – prea multe ca să le citesc pe toate! A,
nu, n- am să- ţi livrez aici numele, dar poţi să- l afli din
arhiva postului, dacă există aşa ceva! Şi, culmea,
„domnul” de care vorbesc, este un „distins” filosof,
fost prieten în tinereţe, apropiat, cu dnii Liiceanu şi
Pleşu! Ce spui, c’est drôle, n’est ce pas?!)

Astea toate se întâmplau în toamna lui ‘71,
când dictatura lui Ceauşescu, oarbă, brutală, se pre-
gătea abia să intre în mascarada naţionalistă,
izolându- ne încă o dată, pentru decenii, nu numai de
Europa Apusului, ci chiar şi de ţările „frăţeşti” şi,
culmea grotescului, de Moscova care i- a fost lui
însuşi şi clicii sale far şi complice! Când o anume
rezistenţă putea, dacă nu să răstoarne dictatura, cel
puţin s- o ţină în frâu, s- o limiteze! Iată unde se află
vina noastră, a intelighenţiei române de vârf, ca şi
explicaţia absenţei unui respect maxim pe care- l
aşteptăm de la publicul nostru! Iată, în toamna lui
‘71, Biroul uniunii era laş şi nepăsător, inapt nu
numai să- l apere pe Breban sau, măcar de formă,

statutul însuşi al uniunii, precum şi
acea reală, subţire marjă de libertate
pentru care luptasem ani în şir,
inapt, nepăsător şi faţă de soarta
ţării. Dictatura în dictatură care
începea năvalnic în vara şi toamna
aceea urma să atace nu cultura în
primul rând, ci naţiunea! Ba chiar şi
propriile instituţii ale comunismului,
partidul însuşi! totul a devenit o
farsă, un dans macabru, grotesc care
explică şi marile ruine – ţinând de
mentalitate în primul rând şi de
barbara răscolire a populaţiei! – din
care ieşim atât de greu până azi!.. 

Iată stafiile de unde vin pe…
culoarele istoriei noastre contempo-
rane! Vini, erori trecute, ascunse cu
„pudoare”, cu jumătate de gură, dacă
nu răstălmăcite şi aruncate pe ume-
rii altora, vii sau morţi, false fascina-
ţii sau speranţe, laşităţi trucate sub
haina uzată a bunului simţ, a lui „ce
rost are”?! Mărunte şi multiple egois-
me care se arată, până la urmă, tot
atâtea false calcule care se întorc, nu
după multă vreme, contra celui atât
de prevăzător şi de calculat; nu ştim
oare destul, tot din istoria contempo-
rană a continentului, nu ştim că… pe
Dictator nu- l poţi opri nici cu cedări,

nici cu tergiversări, nici cu bunul- simţ şi nici cu cal-
cule viclene?! Să vină toate acestea şi altele – de
neconceput, probabil, pentru tinerii de azi, pentru
cei pe care- i interesează trecutul şi condiţia
umană! – din istoria celor trei secole sub fanarioţi
la munteni? Sau din spaima de tătari şi de ruşi la
moldoveni? Din dezorientarea ardelenilor, din faptul
că au uitat revoltele contra maghiarilor, figurile
celor care au stat prin puşcăriile lor, lupta Şcolii
Ardelene şi a Bisericii unite de trei secole?! r
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Nicolae Breban
Când se omite adevărul

Să vină toate acestea şi altele – de
neconceput, probabil, pentru tinerii

de azi, pentru cei pe care- i interesează
trecutul şi condiţia umană! – din

istoria celor trei secole sub fanarioţi
la munteni? Sau din spaima de tătari

şi de ruşi la moldoveni? Din
dezorientarea ardelenilor, din faptul

că au uitat revoltele contra
maghiarilor, figurile celor care au stat

prin puşcăriile lor, lupta Şcolii
Ardelene şi a Bisericii Unite de trei

secole?!

n Editorial



gestul nemotivat aparent ascunde ade-
sea o intenţie provocatoare. De ce să
se tragă şase gloanţe în trupul unui
tânăr neînarmat, abia ieşit din adoles-

cenţă? În legitimă apărare? Dar gloanţele au fost
trase de la distanţă… Excesul de zel nu se explică
aici prin circumstanţe, ceea ce justifică încercările
unora de a găsi explicaţii oculte. Calculul ar fi putut
fi destul de simplist: oricum v- a reacţiona, Preşedin-
tele va nemulţumi, fie populaţia albă, fie pe cea de
culoare. Nu mulţumeşte pacea pe cei veşnic preocu-
paţi de a dezlănţui ogarii războiului. Incapabili de
performanţă în tăcerea armelor, şi- ar dori să joace în
scenariul războiului: feriţi de ruleta câmpului de
confruntare, pot ieşi în faţă conferind, de exemplu,
ordine şi medalii tinerilor combatanţi întorşi, nu sub
scut, ci sub steag… Evitând intervenţiile trecute,
care au plantat mine pentru actualul spectacol
exploziv, preşedintele primei puteri a lumii urmează
lecţia idolului său politic: Nelson Mandela. Alături îi
sunt intelectuali de cele mai diverse etnii. La un
capăt al Eurasiei, Jidi Majia, eminent poet chinez,
care a citit, la un recent festival internaţional, un
poem dedicat lui Mandela, purtând semnificativul
titlu, Tatăl nostru; la celălalt capăt, Editura Cam-
bridge Scholars Publishing, care l- a comemorat pe
Mandela găzduind pe site scrisori dedicate lui din
toată lumea.

Ce simbolizează Mandela? El e tatăl unei
umanităţi care doreşte să schimbe istoria gândită ca
lanţ de vendete. Documente scoase la iveală după
căderea Cortinei de fier au dat la iveală şocante aso-
cieri între personaje politice şi moşteniri hamletiene,
de răzbunări mandatate peste graniţe şi peste dece-
nii sau secole. Pacifistului Obama i- au fost dedicate
conferinţe academice în Europa, articole în presă,
prestigiul de care se bucură printre intelectuali for-
maţi la şcoala umanistului şi tolerantului Erasmus
reflectându- se şi în iniţiativele politice care îl arată
acţionând în concert cu cercuri universitare din
America. 

O tramă politică similară poate fi citită printre
rânduri şi în piesa lui Shakespeare, Hamlet, a cărei
actualitate e demonstrată, nu numai de puzderia de
exegeze, ci şi de piesele contemporane scrise în cheia
ei. Bineînţeles, chei cu atât de multe alteraţii, încât
adesea ascultăm o cu totul altă melodie. 

Boris Akunin, născut în 1956 la tbilisi, crede
că a scris o Versiune – una dintre cele posibile ale
unei matrici de stări: Hamlet. Versiune (Editura
EuroPress group, 2014), tradusă de Ileana Alexan-
dra Orlich şi Mihaela Lovin, e însă un text dramatic
ce se menţine remarcabil de aproape de original în
ceea ce priveşte dicţia şi retorica ceremonioasă a cur-
ţii elizabetane (nu ştiam că mai stăpâneşte cineva
atât de bine o limbă română de o asemenea comple-
xitate sintactică şi virtuozitate stilistică… deopotri-
vă complexă sintactic şi stilistic), cadenţa dificilă a
versului alb (pentamentru iambic, fără rimă), şi
datele esenţiale ale intrigii care suferă însă inge-
nioase permutări, prin care se modifică radical şi
ceea ce Hjelmslev numeşte „ideologeme”: viziune,
codificare ideologică a naraţiunii. În piesa lui
Shakespeare, reforma social- politică sau religioasă,

sugerată de statutul lui
Hamlet şi Horaţiu de stu-
denţi la universitatea lui
Luther, e privită cu suspi-
ciune. În spatele celor
două personaje, unii cri-
tici au văzut chiar pe doi
dintre primii eseişti,
celebri prin atitudinea
subversivă faţă de autori-
tate, altminteri, pentru
începutul modernităţii,
Montaigne şi La Boètie.
Primul sugerează că
acceptarea răului din
societate e semn de laşita-
te, iar cel de al doilea e
autorul unui uluitor de
îndrăzneţ, pentru vremea
respectivă, eseu despre
acceptarea voluntară a
servituţii. Shakespeare e
sceptic însă în ceea ce pri-
veşte posibilitatea îndrep-

tării osiei strâmbe a lumii, Hamlet meditând asupra
hârcii unui anonim că fratricidul, cum trebuie privi-
tă victimizarea omului de către om, merge înapoi
până la începutul istoriei biblice („Cain care a făp-
tuit prima crimă”), fiind înscris, aşadar, în natura
umană căzută, imperfectă. tatăl lui Hamlet e numit
„cârtiţă” şi „pionier”, referinţa greu descifrată prin
apel la istoria limbii fiind soldatul care sapă tranşee,
plantând explozive. Prin războaiele purtate, altmin-
teri purtând penaj alb, simbol al păcii, pe coif,
Hamlet- tatăl aruncase sămânţa viitoarelor războaie.
Recursul regelui uzurpator
la diplomaţie şi înţelegeri
secrete nu elimina războiul,
ci doar îi făcea pe protago-
nişti să apară şi mai hidoşi
şi laşi. Eroul istoriei e un
Alexandru belicos, care nu
a lăsat în urmă decât praf
şi pulbere. Doar scriitorul
poate emancipa această
natură (pieile de animale
devenite pergament) în
operă nemuritoare. Doar
eroul adus pe scenă, Ham-
let, poate învinge tăcerea şi
absurdul condiţiei umane.

Boris Akunin se lea-
pădă şi el de identitatea sa
empirică, adoptând drept
pseudonim un nume japo-
nez, renăscând astfel din
cultura sa de adopţiune (e
absolvent al unei facultăţi
de Limbi Orientale). Renaş-
te însă cu altă identitate, ca
un eu proteic, mutant, ce îşi
apropie, în ipostazele sale
autoreflexive, modele apar-
ţinând codului „enigmei”
(Roland Barthes): detecti-
vul (Dupin), instigatorul,
manipulatorul universal.
După cum aflăm din Prefa-
ţa semnată de I.A. Orlich, pseudonimul înseamnă, în
japoneză, „ticălos”, dar, „în romanul Caleaşca de aur,
scriitorul redefineşte sensul drept cineva care îşi sta-
bileşte propriile reguli”. 

În intriga obsesiv tratată în ultima vreme, a
conspiraţiei universale, Akunin ca figură textuală
lunecă sub masca anarhistului rus, premergător
revoluţionarului bolşevic, a asasinului ducelui de
urbino din Viena, a unor personaje cu rol de catalist
în tragedii familiale sau ale istoriei. „Reunind
Europa medievală şi modernă într- un spaţiu lipsit
de frontiere” (I.A.Orlich), întreţesut prin aluzii, atât
la personalităţi istorice şi conspiraţii ce au schimbat
cursul istoriei, cât şi la personaje ale unor intrigi
poliţist- detectiviste, eroul tipic din romanele şi pie-
sele lui Akunin seamănă celui creat de Henry James
în romanele intrigii internaţionale, sau ale confrun-
tării dintre civilizaţii. În schimb, detectivul său,
fandorin, Horaţiu din Hamlet sau veşnicul călător
Van Dorn, ferment al scenariilor şi tulburărilor poli-

tice din zone sensibile ale Imperiul Roman sau
Austro- ungar, nu ţin să fie mediatori culturali, pre-
cum umaniştii Renaşterii, chiar dacă istoria sânge-
roasă a Rusiei îl făcea pe un diplomat englez să se
gândească, în 1605, la Hamlet, ci instigatori şi agenţi
ai istoriilor secrete. Nesupuşi legii, în afară de cele
făcute de ei înşişi, ei se apropie periculos de mult de
anarhiştii Rusiei din a doua jumătate a secolului al
xIx- lea, în care slavistul gheorghe Barbă vede pe
premergătoii bolşevicilor satanici de mai târziu. Ca
autor al scenariului ce duce la eliminarea tuturor
reprezentanţilor monarhiei daneze, Horaţiu creat de
Akunin se plasează pe sine însuşi într- un inventar
de figuri literare ce îl include pe Petroniu, demistifi-
catorul mitologicei umanităţii homerice, dar şi
agenţi fatali ai lumii istorice. Dacă putem înţelege
patosul condiţiei umane dostoievskiene, supuse gre-
şelii dar dornică de răscumpărare ca „parte a viului”
(Aura Christi), cinismul lui Horaţiu care se preface
până în ultima clipă că- l povăţuieşte şi sprijină pe
Hamlet în vreme ce otrăveşte spadele, ne face să
adresăm autorului un avertisment imaginar, pe
care- l primeau cei care pactizau cu diavolul în alego-
riile moralităţile Evului Mediu: Homo, fuge! Pentru
că, dincolo de cinism, nu mai e nimic. Decăderea
monarhiei daneze nu e o justificare de genul celei
oferite de Ion Barbu „justiţiarei, roşiei turcimi”, care
a sancţionat decăderea Bizanţului – pentru abando-
narea oricărui scrupul sau limite în spectrul de
acţiuni cunoscute drept „anarhism” şi trădare. Hora-
ţiu din această „variantă” hamletiană seamănă cu
conspiratorul Dracula din romanul lui Stoker, purtat
spre Vest de dorinţa răzbunării pe dinastiile ce s- au
substituit propriei domnii, mai curând decât cu Hac-
ker, burghezul profesionist, care întreprinde o călă-

torie de afaceri în lumea
modernă, luând note con-
ştiincioase despre specifi-
cul cultural al fiecărui loc.
un centru moral nu lipseş-
te însă cu totul, Phelia fiind
un personaj cu adevărat
memorabil. Puritatea şi
bunătatea mai există doar
în sufletul acestei tinere
cam toantă, din a cărei
gură ţâşneşte adevărul – e
mult gunoi la Curtea Dane-
marcei, autorul literali-
zând remarca „e ceva
putred în Danemarca”, şi
care dispare în final pe o
mătură/ cal năzdrăvan ca
în basme pentru a- şi căuta
tatăl asasinat. Superpozi-
ţia de victimă inocentă şi
satanism ce caracterizează
demoniile istoriei, vine din
imaginaţia cuiva care a
trăit într- un spaţiu astfel
bântuit. Anarhismul sau
cinismul echivalează însă
cu generalizarea şi trium-
ful molimei. 

Mai aproape de cer pe
miticul tibet, Jidi Majia nu
este nici el scutit de aminti-
rile de coşmar ale istoriei

secolului trecut. Încearcă să se elibereze din infern
urmând o umbră virgiliană a timpului nostru. Înva-
ţă lecţia unui demiurg al pământului irenic. Se
concentrează, ca într- o meditaţie budistă, pentru a
simţi ceea ce trebuie să fi simţit Mandela, cel care a
mai murit o dată, atunci când adolescenţa i- a sfârşit
în închisoare. Şi- l imaginează „privindu- şi poporul
înregimentat şi aruncat în sclavie/ De un stat rasist
care îşi proclama superioritatea neprobată / Doar el
a mai putut să spună totuşi omenirii, cu blânda lui
Voce:/ «uitaţi ura!»”. Astfel a devenit un „returnee»
(în inspirata versiune engleză), un mit al eternei
reîntoarceri, iar satul său, altar al unor viitoare
pelerinaje. r
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La un capăt al Eurasiei, Jidi Majia,
eminent poet chinez, care a citit, la un
recent festival internaţional, un poem

dedicat lui Mandela, purtând
semnificativul titlu, Tatăl nostru; la
celălalt capăt, Editura Cambridge

Scholars Publishing, care l- a
comemorat pe Mandela găzduind pe

site scrisori dedicate lui din toată
lumea.Maria-                Ana tupan

Pământul irenic

n (Con)texte

Jidi mAJiA



Începând cu cel de al doilea volum, o viziu-
ne a sentimentelor (1964) poezia respiră un
aer mult mai firesc, grefele ideologice, deşi
prezente, sunt vizibil decorative, „de

umplutură”. Şi, ceea ce este cel mai important, auto-
rul îşi cristalizează o marcă proprie, pe care o dezvol-
tă uneori ca replică polemică faţă de inerţiile deja
perimate. Poezia proletcultistă, propagandistică,
deşi încă încurajată de autorităţi, nu mai are cum să
contituie un model, îşi trăieşte agonia, întreţinută
artificial. Cu cinci ani mai devreme, un titlu precum
lauda omului ar fi obligat la folosirea recuzitei
tematice şi rudimentar stilistice a producţiei agitato-
rice impuse ca normă. Acum, el este aşezat, deloc
întâmplător, în fruntea volumului şi impune deja o
voce de o originalitate asumată, pentru care
individul nu mai este un număr într- o mulţime, ci o
întâmplare ca oricare alta a lumii fenomenale. Omul
muncitor, care participă cu elan obligatoriu la reali-
zarea unei societăţi socialiste în afara căreia nu se
mai poate concepe lasă locul omului care descoperă
că lumea este un efect al gândirii sale, care este
capabilă să adopte şi perspective inedite, neconvenţi -
onale:

din punctul de vedere- al copacilor,
soarele- i o dungă de căldură,
oamenii – o emoţie copleşitoare…
ei sunt nişte fructe plimbătoare
ale unui pom cu mult mai mare!

din punctul de vedre- al pietrelor,
soarele- i o piatră căzătoare,
oamenii- s o lină apăsare…
Sunt mişcare- adăugată la mişcare,
şi lumina ce- o zăreşti, din soare!

din punctul de vedere- al aerului,
soarele- i un aer plin de păsări,
aripă în aripă zbătând.
oamenii sunt păsări nemaiîntâlnite,
cu aripile crescute înlăuntru,
care bat, plutind, planând,
într- un aer mai curat – care e gândul!

Spiritul gregar lasă loc autocefaliei. O astfel de
atitudine nu mai era singulară, dar nici lipsită de
oareşce îndrăzneală. Poezia este într- o atât de mare
măsură expresia subiectivităţii, a unui eu care tinde
să se multiplice în alte euri experimentale, încât ea
nu mai poate fi în nici un caz manipulată ideologic.
Devine limpede că normalitatea a fost recâştigată. În
plus, venite pe un teren destul de răvăşit, astfel de
texte nu au cum să nu atragă atenţia, iar Nichita
Stănescu este unanim recunoscut drept un mare
poet. Şi nu doar raportat la literatura mutilată a
deceniului anterior, ci mai ales confruntat cu poezia
română autentică, din epoca interbelică. 

Se simte deja nu doar o sensibilitate nouă, ci o
manieră inedită, fără precedent în literatura noas-
tră, de a pune lucrurile în dialog, de a face combina-
ţii îndrăzneţe, „disidente” nu în domeniul limbajului,
ci în cadrul realului. Prin limbaj, poetul stabileşte
tensiuni profitabile în real, regândeşte lumea

imprimându- i statutul unui sce-
nariu liric. Deşi în aceste texte
rar se scrie vocabula „eu”, ele
sunt rezultatul unui mod propriu
de a privi lumea, de a străbate
dincolo de coaja lucrurilor, de
epiderma cuminte care, de
regulă, este prinsă într- un lim-
baj conformist. Iată că, încă de la
primele cărţi, marca Nichita Stă-
nescu se impune, chiar dacă nu
acaparează încă orice text, chiar
dacă nu devine deocamdată
reflex poetic. Dar ea este respon-
sabilă de câteva dintre poemele
memorabile ale autorului. Prin-
tre acestea, poveste sentimentală
indică foarte limpede că poemul
de dragoste se transformă
într- un poem despre sentimentul
iubirii conştientizat la nivelul
logos- ului. Cuvântul începe să
capete, în poezia lui Nichita Stă-
nescu, statutul unui instrument
de cunoaştere care tinde să aco-
pere totul. Iubirea reprezintă,

după cum observa Eugen Simion, „starea din afara
incertutudinii”, dar ea capătă sens doar asumată
existenţial prin intermediul limbajului. A iubi
înseamnă, de fapt, a lua act de eternitatea clipei prin
intermediul cuvântului care fixează în timp şi dă
drept la nemurire acestei clipe. Discursul despre
iubire reinventează, cu fiecare nouă experienţă ine-
fabilă de acest gen, lumea, echivalează cu o cosmogo-
nie: 

pe urmă ne vedeam din ce în ce mai des.
eu stăteam la o margine a orei,
tu – la cealaltă,
ca două toarte de amforă.
numai cuvintele zburau între noi,
înainte şi înapoi.
Vârtejul lor putea fi aproape zărit,
şi deodată,
îmi lăsam un genunchi,
iar cotul mi- l înfigeam în pământ,
numai ca să privesc iarba- nclinată
de căderea vreunui cuvânt,
ca pe sub laba unui leu alergând.
Cuvintele se roteau, se roteau între noi,
înainte şi înapoi,
şi cu cât te iubeam mai mult, cu atât
repetau, într- un vârtej aproape văzut,
structura materiei, de la- nceput.

Ceea ce trebuie obser-
vat este faptul că poetul scoa-
te din stereotipie astfel de
imagini prin apropierea lim-
bajului de gradul zero: nu
este nimic conotativ, nici
simplă convenţie literară,
figură de stil ori metaforă în
zborul cuvintelor de la un
partener la altul; acestea
devin palpabile, capătă pon-
derabilitate, creează pertur-
bări caline asupra realului,
devenind la fel de concrete
precum acesta. Acest proces
alchimic este urmărit cu
atenţie de către poet, uimit şi
totodată confirmat în credin-
ţa sa despre forţa întemeitoa-
re a verbului. Limbajul nu
mai este, în această perspec-
tivă, un instrument de repre-
zentare, de răsfrângere a
originalului într- un simula-
cru, ci resort de modelare a
unei infralumi. Prin el, se
poate mărturisi povestea
sentimentală dintre îndră-
gostiţi, dar, mai ales, poves-
tea sentimentală dintre poet
şi lumea luată în posesie printr- o expansiune
simili- expresionistă a simţurilor. Iubirea mediată de
cuvânt înseamnă, de fapt, cunoaştere totală, negare

a sentimentului zădărniciei. Şi totuşi, poemul nu
traduce o scenă care să se fi petrecut aievea, ci mai
curând un credo, ceea ce este şi mai acut; poetul îşi
ia precauţia de a păstra misterul, de a nu duce până
la capăt această mutare din regimul abstract în cel
concret: procesul reinstaurării unei ordini în haosul
primordial este „aproape” vizibil. De fapt, cu adevă-
rat vizibil doar pentru poet, care are darul percepe-
rii în pliurile realului a unei structuri afective, a
unei fizici metafizice.

Nu altul e sensul frumosului poem de dragoste
Viaţa mea se iluminează. Nichita Stănescu este, cum
s- a observat, un poet al diafanului. Poezia sa nu mai
conservă coordonatele „fireşti” ale lumii, ci le ames-
tecă şi le imprimă contururi fantasmagorice, eterice.
tiparul romantic al cadrului natural care găzduieşte
cuplul de îndrăgostiţi a fost înlocuit cu unul care răs-
punde unei sensibilităţi livreşti; iubirea schimbă
reliefurile unei realităţi care nu mai are consistenţă
prin ea însăşi:

părul tău e mai decolorat de soare,
regina mea de negru şi de sare.

Ţărmul s- a rupt de mare şi te- a urmat
ca o umbră, ca un şarpe dezarmat.

Trec fantome- ale verii în declin,
corăbiile sufletului meu marin.

Şi viaţa mea se iluminează,
sub ochiul tău verde la amiază,
cenuşiu ca pământul la amurg.
oho, alerg şi salt şi curg.

Se poate observa că tânărul poet nu mai res-
pectă decât formal recuzita poeziei moderniste. El
pune elementele într- o ecuaţie nouă, într- o dialectică
inedită; totul există ca o reflexie a iubirii; ochiul
demiurgic a fost înlocuit de ochiul iubitei, lumea
capătă coerenţă şi armonie doar pentru că ea s- a
închegat din această privire. Nichita Stănescu pro-
pune, în fond, o mică şi tandră cosmogonie, mai
curând expresionistă decât romantică. Logica nu mai
este cea a spaţiu- timpului măsurabil, ci a sentimen-
tului care imprimă o altă intensitate, care mută
lucrurile într- o ordine pur estetică şi amestecă senin
registrele, intervalele, suprafeţele:

mai lasă- mă un minut.
mai lasă- mă o secundă.
mai lasă- mă o frunză, un fir de nisip.
mai lasă- mă o briză, o undă.

mai lasă- mă un anotimp, un an, un timp.

Stilul Nichita Stănescu
este deja preparat în laborato-
rul poetului. Nu urmează
decât ca el să îşi impună, trep-
tat, hegemonia. Acest lucru nu
se va întâmpla brutal, căci
poezia autorului nu cunoaşte
ruperi de ritm, ci o evoluţie
logică. Nichita Stănescu este,
în pofida aparentei uşurinţe
de improvizaţie ce pare a stră-
bate din versurile sale, în spe-
cial din cele rimate şi ritmate,
un poet cerebral. Poezia sa nu
este, cum s- ar putea crede,
rodul hazardului sau al „inspi-
raţiei”. E mult prea unitară,
cu treceri calculate, cu depu-
neri succesive vizibil controla-
te pentru a o pune pe seama
improvizaţiei. Nichita Stănes-
cu este un contructor în poe-
zie, aşa cum Nicolae Breban
este unul în proză. Cum se
întâmplă doar în cazul marilor
creatori, principalul sistem de
referinţă la care trebuie rapor-
tată opera lor este opera
însăşi. Nichita Stănescu intră

în dialog, polemic sau constructiv, cu propriile volu-
me anterioare, pe care le supune unei valorificări
actualizante. r
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nichiTA sTănescu

Bogdan Creţu
Nichita Stănescu – 
inventarea unui teritoriu liric

Nichita Stănescu este unanim
recunoscut drept un mare poet. Şi nu
doar raportat la literatura mutilată a

deceniului anterior, ci mai ales
confruntat cu poezia română

autentică, din epoca interbelică.



Era ca acum, foarte cald, torid. Nu făcea
să ieşi cumva afară, ferească Dumne-
zeu pe la prânz, nici vorbă după amia-
za, nici măcar seara. Doar dimineaţa

merita oarecum, pe la primele ore după desprinderea
nopţii, şi atunci mulţi se repezeau să facă felurite
cumpărături, să stea la coadă la lapte şi iaurt, şi
treburi de- ale lor. unii, care nu erau în concediu, s- o
pornească la servici (aşa se spunea pe atunci, fără
„u”). 

Cel mai bine era de noi, picii. Stăteam p- acasă
toată ziua şi nu ne întreba nimeni de nimic. Nu tu
„ce lecţii ai pentru mâine?”, nici tu „ce notă ţi- a dat
la?…”, nici tu „dacă nu- ţi iese media la mate adio
tenis la vară la Progresu’”, şi aşa mai departe. În
paranteză fie spus, mi- a ieşit, cu chiu şi chin şi vai
media la mate, şi mediile la toate, dar tenis la vară,
ca acum, pe terenurile de zgură de la Progresu’, tot
n- am văzut, în ciuda tuturor tânguielilor mele şi- ale
afurisaniilor că „s- o ardă focu’ de matematică şi să- l
ia mama dracului p- ăla care- o mai învăţa d- acuma la
mate!”

tocmai terminasem a patra şi mă pregăteam,
cu gândul, bineînţeles, să- mi iau, la toamnă, noua
viaţă în primire, când nu trebuia să mă mai scol la
cântatul cocoşilor, ca nu cumva să intru după tova-
răşa învăţătoare Cazimir Angela în clasa cocoţată la
ultimul etaj, al treilea, al venerabilei doamne care
încă mai era, nu departe de poalele dealului uranus
şi de vechiul Pod Izvor, cel dinainte de nivelarea de
la începutul anilor ‘80, Şcoala generală nr. 124, cu
clasele I- VIII. 

Nici să joci fotbal (trosbal
îi ziceam noi pe atunci, cred că
de la „a trosni [picioarele
cuiva]”, „a da la gioale”, mă rog,
„a faulta”) nu merita pe căldu-
rile alea. De dimineaţă, câtă
răcoare mai rămânea până pe
la vreo unsprezece, nici atâta.
Cine a mai văzut fotbal la ora
opt, nouă sau zece? fotbalul
adevărat se joacă cel mai devre-
me după amiaza. Cel mai tare,
ăla care se respectă, seara.

Aşa că m- am apucat, căs-
când a lehamite, după ce toată
dimineaţa citisem legendele
olimpului de Alexandru Mitru
de unul singur, de mă durea
spatele şi mă frigea de cât stă-
tusem pe el în pat, să fac ceva
ce nu mai făcusem vreodată
până atunci. Mi- am luat un
caiet dictando neînceput şi un
creion bine ascuţit – pixuri nu
se prea găseau pe atunci, sti-
loul îl păstrai cu sfinţenie doar
pentru temele de acasă – şi o gumă, şi m- am pus la
masă. Să scriu din capul meu. Nu mai făcusem che-
stia asta până în acel moment. Să scrii ceva, care să
nu fie nici teme, nici lucru suplimentar, nici pedepse
pentru uite ce urât ai scris, ca porcii (de parcă porcii,
săracii, ar scrie vreodată; şi să admitem c- ar face- o:
ar scrie mai frumos ca tine). Nici, mă rog, să scriu
pentru altceva. Să scriu numai şi numai pentru
mine. Şi să scriu, asta mi se părea că întrece toate
marginile, din capul meu, din nimic şi după nimic

altceva… Asta mi s- a părut, pe cuvântul meu (de fost
pionier din clasa a doua), cea mai colosală idee.
Drept care, fără să- mi dau seama cât exact, am stat
şi rămas mult în faţa paginii goale, cu creionul în
mână, parcă aşteptând ceva, poate o comandă nevă-
zută, neauzită cu glas tare… Rezistând greu tenta-
ţiei de a schimba literele şi cuvintele cu un desen c- o
pisică ş- un şoricel vesel lângă o bucată de caşcaval
ronţăită.

Apoi, după ceasuri întregi, a intrat mama în
camera mea. „tu, aici, la ora asta? Ia să văd ce faci.”
Mi- am acoperit pagina şchioapă de caiet cu palmele.
„Lasă- mă să văd. Ce prostii faci?” „Scriu.” „Ce
faci?!?” „Scriu.”

Acesta a fost, în ce mă priveşte, începutul.
Prim. Absolut. De aici, după acel gest primordial, de
a mă aşeza la masă, fără să am vreo temă sau
pedeapsă şcolară, în faţa unui caiet gol, nemaiscris,
cu un creion în mână şi privirea la fel de goală, s- a
tras totul.

De câte ori mă aşez la masă (nu pentru a
mânca, asta, cel puţin mie, mi se poate întâmpla şi
în alte locuri; pardon: era cât pe ce să zic: locaţii), şi
azi, mă aşez în faţa nu a computerului – blestemată
unealtă de a te înstrăina de bună voie pe tine de tine
însuţi –, ci a unei foi (de data aceasta), dar tot albe.
Şi acum, nu fac altceva de cât vroiam, mai mult pe
ghicite decât pe ştiute de- adevăratelea, acum aproa-
pe jumătate de veac. Nu fac altceva decât că vreau să
scriu. Şi scriu.

Pentru că şi acum, ca şi acum jumătate de
veac, cel care scrie nu ar trebui să facă altceva decât
să scrie. El este scriitor nu pentru că scrie, ar putea
s- o facă şi în registre din arhive, sau pe diverse
obiecte gravându- le, sau pe formulare (şi mergeţi
dumenavoastră mai departe cu gândul). El este cu
adevărat scriitor, adică îşi merită numele de „cel
care scrie” tocmai şi numai pentru că scrie din capul
lui, scrie liber, neţinut de vreo sarcină de serviciu
sau de vreo altă obligaţie. În afară, poate, de aceea

de a nu- şi reprima, de a
nu admite să- şi reprime
instinctiva pornire de a
tran- scrie ceea ce îi fră-
mântă mintea, cugetul,
inima, sufletul. Din nici o
altă obligaţie, afară de
aceea de a da drumul în
scris, fără să încerce să- l
oprească, şuvoiului din
minte (sau de unde i- o fi
venind). 

De la ce, oare, altce-
va, vine cuvântul scriitor
decât de la a scrie?

Ce, oare, altceva tre-
buie, sau ar trebui, să
facă un scriitor decât să
scrie?

Mai mult decât oricare alţi artişti, scriitorul
este prizonierul minţii sale chiar şi atunci când a
părăsit masa de lucru şi, să zicem, s- a aventurat pe
străzi, în parcuri, la vreo slujbă oarecare. un pictor,
un sculptor, un compozitor, atunci când pleacă de
lângă şevalet, din atelier sau din faţa pianului, rein-
tră, fără vreo diferenţă specifică, în condiţia lui
umană obişnuită, cotidiană. Dar un scriitor?
urmăriţi- l după ce s- a îndepărtat de masa unde a
scris până atunci. Pe stradă, în parc, la serviciu, în
familie, într- o şcoală, la volanul unei maşini, oriun-
de. Merge în lumea lui, care e una a cuvintelor. Masa
lui de lucru este oriunde. Mai ales în capul lui.
Oriunde a fi, scriitorul scrie, poate mai mult în min-
tea lui decât la masa de scris. 

Pentru că scriitorul este făcut să scrie, chiar şi
când nu scrie. Pictorul nu pictează când nu pictează.
Sculptorul nu sculptează, când nu sculptează. Muzi-
cianul nu face muzică, atunci când nu şi- o transpune
din proiectul interior pe un instrument. Întrebat
odată cum de a scris Baltagul în numai două săptă-
mâni, Mihail Sadoveanu a răspuns cam aşa: „N- am
avut nevoie de mai mult. Îl aveam pe tot în cap”.

Daţi- mi voie, încheiate fiind deja cele ce am
vrut să vă împărtăşesc astăzi, când este, în ajun de
Sfântă Mărie Mare, teribil de cald în urbea lui mon-
şer care mai doreşte încă un pahar de apă, te rog, să
vă mărturisesc, dragi scriitori români de azi, indife-
rent de vârsta noastră, un gând la care revin de câte
ori am prilejul. Scriitor vine de la a scrie. Să ne reîn-
toarcem, cu toţii, la pofta virginală de a scrie, să
lăsăm îndeletnicirile aducătoare de bănet, mai ales
pe diverse căi electronice, acelora care nu sunt şi
n- or să vrea să fie niciodată scriitori, noi să ne dorim
doar atât, să scriem şi iar să scriem, vorba lui Helia-
de, pentru că numai aşa se face o cultură, o cultură
durabilă şi rezistentă, prin muncă permanentă spre
a- ţi cultiva pasiunea şi înzestrarea (nu mă feresc să
folosesc un cuvânt ieşit din modă), spre a- i îmbogăţi
spiritual şi mental pe ceilalţi, nu în ultimul rând pe
tine însuţi.

P.S. Îi anunţ cu respect pe cititorii Contempora-
nului că voi continua aici, prin îngăduinţa lor şi bună-
voinţa redacţiei, rubrica având acelaşi nume, pe care
am slujit- o fidel şase ani încheiaţi (din ianuarie 2008
până în ianuarie 2014) la revista ieşeană Timpul,
mirabilă perioadă când m- am bucurat, efectiv, şi de
prietenia mentorului meu literar, Liviu Antonesei.
Prietenia, desigur, a rămas, o adevărată fraternitate.
Rubrica, de fapt, rubricile, au plecat, însă, nu fără
regret pentru desprinderea nedorită de mine. Mulţu-
mesc, aşadar, revistei Contemporanul pentru găzduirea
şi a celeilalte rubrici lunare pe care am ţinut- o, conco-
mitent, tot la Timpul, rubrică ulterioară celei de tradu-
ceri (se numea prima verba), şi anume Suferinţele lim-
bii române. r
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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/

Liviu Franga
Scriitor, a scrie

Noi să ne dorim doar atât, să scriem
şi iar să scriem, vorba lui Heliade,

pentru că numai aşa se face o cultură,
o cultură durabilă şi rezistentă, prin
muncă permanentă spre a- ţi cultiva

pasiunea şi înzestrarea (nu mă feresc
să folosesc un cuvânt ieşit din modă),
spre a- i îmbogăţi spiritual şi mental

pe ceilalţi, nu în ultimul rând pe tine
însuţi.

n RAME



Potrivnic al divinităţii, t. Arghezi devine
„neîmpăcatul sfâşietor de mituri”. Sati-
ricul swiftian, acelaşi Arghezi, în Ţara
de Kutty, ajunge „creatorul unui adevă-

rat mit cosmic”. L. Blaga doar „aspiră (…) spre o teh-
nică a mitului (s. Matei Călinescu) poetic”. Poeziile
ultime ale lui Blaga se întorc spre folclorul care pose-
dă forţa „secretă de a germina mituri”. (Iată şi aici o
urmă a viitoarei preocupări pentru secretele scrisu-
lui şi lecturii.) g. Bacovia o nimereşte bine, pentru că
el nu- şi construieşte, ca inadaptabilii, un „mit
paseist”. termenul „mit”, pus între ghilimele, aşadar
slăbit, apare cu referire la Ion Barbu şi „balcanismul
literar”. M. Beniuc, însă, un „romantic” comunist, e
creator de „mituri (s. M. C.) patetice”. La un aşa
patos politic, termenul nu doar că e de folosit, dar e
şi, într- un fel exemplar, întărit. N. Stănescu face din
sentimente o „mitologie poetică”, iar criticul, coleg de
generaţie, pare a- l abilita în acest sens. Mai cu
seamă că poetul nu adoptă nici un mit ştiut, nici
chiar unul autohton. El tratează „liber” acum „mitul
lui Amfion”. Nu demitizează, el mai degrabă remiti-
zează, sau demitizează remitizând… Era, deci, o
nevoie de mituri, cu totul noi, ca să dea forţă – şi
una, în plus, literară – orânduirii comunizante.
Adrian Păunescu, amintindu- i criticului de Maia-
kovski, „construieşte mituri de o grandilocvenţă voit
umoristică…”, iar un întreg ciclu poetic al său i se
pare construit „ca un mit liric (s. M. C.)”. În sfârşit,
un poem al aceluiaşi recompune o „gravură mitologi-
că”.

Mitul rămâne o veritabilă fascinaţie istorică şi
literară în Clasicismul european, 1971. Sunt
(co)notate „mitul baroc al teatrului” sau „mitul pe
care şi l- a creat” opera Scrisorile portugheze. E avut
în vedere „marele mit intelectual al lui homo classi-
cus”. Însă „mitul clasicismului, întreţinut de istorio-
grafia literară mai veche, se găseşte azi complet rui-
nat”. Mitul are o accepţie foarte cuprinzătoare, ceea
ce nu este surprinzător pentru un gânditor care se
revendică, după exilul (oarecum) eliberator, un rela-
tivizant. În Cinci feţe ale modernităţii, 1995, dăm
firesc peste „mitul decadenţei”, „mitul progresului”,
„miturile centrale ale contraculturii”, ori chiar peste
formula de identificare „mitic (tradiţional)”. Mai
curând părăsit apare mitul în studiul complex des-
pre poetica (re)lecturii (2003), unde „mitul modern al
transparenţei” este o preluare de la frank Kermode.
Alături de imaginaţie şi ficţiune, mitul compune o
triadă considerată salvatoare în interpretările care- i
reunesc pe Eliade şi Culianu (2002).

Boala şi moartea îşi au şi ele secretele lor
temeinice, descoperite în timp. Boala este în comu-
nism numai o temă sanitară şi (a)morală, tratată
superficial, până la o limită a experienţei vitale şi de
conştiinţă. În aspecte literare, 1965, criticul constată
cu cinism ideologic cum burgheza Catty zănoagă, din
romanul lui g. Călinescu, Scrinul negru, rămâne
neschimbată de boală şi de ameninţarea morţii.
Boala populară a iubirii este trăită cu voluptate cri-
tică în Cânticele ţigăneşti ale lui M. R. Paraschives-
cu. O boală gravă apare recunoscută în individua-
lism, calificat atunci drept un rău de asemenea
burghez, denunţat printr- un vers al Ninei Cassian:
„Vindecat de orice maladie a egoismului”. Cu totul
alta se arată înţelegerea în Cinci feţe ale modernită-
ţii, unde, pe urmele obsedantului bolnav fr. Nietzs-
che, recunoaşte „valoarea filosofică a bolii”. Relati-
vismul – paradoxal, contradictoriu – al gândirii i se
impune şi în acest caz. Pornind de la pluralismul
eului, în accepţia lui Proust, drept consecuţie admite
că „Suntem bolnavi multiplu şi normali multiplu.”
(cf. interviul din observator cultural, nr. 259, martie
2005.) Dar acest pluralism instituit prin maladiv
atrage deopotrivă relativismul şi secretul. 

Memorialistul, fascinat de tot ce este secret (şi
secret îi apare totul, în pofida raţionalului şi relati-
vului, şi ele primite), nu vede că s- ar manifesta egal
în toţi oamenii instinctul morţii. La omul de cultură
sinuciderea ajunge spirituală şi, dacă instinctul tha-
natic este crescut, devine şi fizică. E aici o evoluţie în
involuţie. A fost el însuşi aproape de sinuciderea spi-
rituală, evitată prin exil. A fost aproape de
autosuprimare Ion Negoiţescu, care n- a dorit să
scape, doar şi- a vestit moartea (crescând doza de
somnifere), telefonic, lui Doinaş. tot o chemare spre
suprimare desluşeşte la Al. Ivasiuc. La marele
cutremur din 4 martie 1977, el s- a vârât sub iminen-
tele dărâmături, în loc să se îndepărteze de ele. „A
fost aproape o sinucidere”. Două cazuri, prin urmare,
de autodistrugere: o tentativă eşuată prin hazard şi
o împlinire totodată simbolică. Altul e cazul dictato-
rului comunist N. Ceauşescu. El era „dominat de
instinctul morţii”, al „distrugerii” unui popor, prin
schizoidia ideologic impusă. Memorialistul îşi amin-
teşte că a trăit de câteva ori o experienţă de tip
„extatic: uimirea de- a fi, sentimentul eliberator de- a
fi fără semnificaţie – dar şi fără moarte”. Plecarea,

exilul, metafore- clişeu ale extincţiei, conferă într- un
fel acut sentimentul morţii: „quitter c’est mourir
beaucoup”. Doar scrisul descoperă şi salvează gândul
ca şi realitatea morţii. Notează de aceea „revelaţia
simultană a morţii şi a transcenderii ei prin scris”.

Camus, prin Sisif, zădărnicia ca miracol, dar şi
Ionesco, şi el cuprins de miraculos, îi configurează
seninătatea extincţiei, a evacuării din vital. Se con-
fesează în observator cultural, 2005: „Raporturile cu
moartea nu mă sperie. Viaţa este un miracol. Cât

suntem în viaţă cred că trebuie să mărturisim acest
miracol al vieţii. De multe ori îl ignorăm. Pe coperta
volumului Tu – elegii şi invenţii, am pus aceste ver-
suri: «zădărnicia miracolului vieţii este ea însăşi un
miracol./ Ea ne dă cel mai profund motiv de a trăi».
Asta înseamnă să simţi că trăieşti şi să te înfiori ca
în faţa unui miracol. Ceea ce de multe ori neglijăm
pentru că suntem luaţi cu unele şi cu altele.” Există
un preţ fix, dar secret, al vieţii, iar moartea nu- l
poate schimba.

În 2007 citeşte orbitor: aripa dreaptă (2007) de
Mircea Cărtărescu. E cel de- al treilea volum din tri-
logia care, în totul, i se pare magnifică. Mărturiseşte
într- un text, care e printre ultimele, cred, aplicaţii,
ale criticului- poetician al prozei (In girum imus
nocte…, apărut în revista dilemateca, în ianuarie
2008), că citise şi primele volume, nu cuvânt de
cuvânt, cu atenţia mărită, sub lupă, dar, surprinză-
tor, dimpotrivă, expeditiv, fără să fi fost sedus: „tre-

buie să recunosc, cam pe sărite”. Aşadar, n- a existat,
la cele două volume, nici prima lectură. trecem peste
faptul că în teoria sa prima lectură, intensivă, ajun-
ge tot relectură, lentă, atentă, cu duceri şi întoarceri,
după un itinerariu ritualic deopotrivă concentrat şi
concentric. Motivează amânarea adevăratei lecturi
pentru momentul când va avea la dispoziţie trilogia
întreagă. Dar nu ne spune în această scurtă lectură
dacă şi- a împlinit proiectul. Se pare că nu. Şi preci-
zează un fapt uimitor: lipsa unei lecturi integrale nu
condiţionează adevărata relectură. Şi fragmentar, ne
spune, „Anticipam relectura pentru că fusesem de la
început sedus de farmecul literar al textului…”.
Sedus, deşi citind pe sărite. Stranie devine motivaţia
amânării lecturii depline. tot dintr- o lectură limita-
tă (metonimică!) deduce forţa scrisului în întinsa
trilogie lirico- epică. Deducţia apare exprimată inteli-
gent, însă nu neapărat foarte personal. Surprinzător
rămâne acum faptul că spune mai mult chiar decât
poate să spună textul: scriitura s- ar fi realizat, spe-
culează el, fără efort. Lipseşte aici în orice caz preci-
zarea: mărturisirea făcută, dacă aşa s- a întâmplat,
de autorul optzecist. Apoi plasează orbitor- ul în raf-
tul frecventat de el, între cărţile încifrate, „care nu
pot fi citite, ci doar recitite”. Cea a lui Cărtărescu
vine pe filiera Noului Roman francez, autorul
declarând- o în cartea însăşi, lui şi tuturor celor care
o parcurg, „ilizibilă”. filiera este (re)cunoscută de
analist, în alte locuri, dar nu şi aici, unde citează alte
două romane, canonice, de Joyce şi Pynchon. Ilizibi-
le, dar relizibile, îşi repetă interpretul unul dintre

paradoxuri. Restul micului său eseu focali-
zează intens un fragment descoperit ca (evi-
dent) enigmatic, precizând că reţeaua secretă
face sute de noduri similare. Dintre ele, deta-
şează ceea ce numeşte „tema” sau „ideea cer-
cului (de la ciclu biologic la ciclu cosmic, de la
mandale la vortexurile sacre ale chakrelor, de
la Muldahara falică la suprema «cunună de
diamant», Shahasrara). un rezumat, o reduc-
ţie miniaturală, ludică şi poetică a acestei
teme se găseşte în palindromul magic IN
gIRuM IMuS NOCtE Et CONSuMIMuR
IgNI, care e introdus într- un moment- cheie
din orbitor: aripa dreaptă, chiar înaintea
întâlnirii erotice, adevărată hierogamie, între
aristocratul polonez Witold şi evreica
Miriam, străbunii mitici ai naratorului. Să
notăm că iniţiala numelui celor doi e aceeaşi,
«W» nefiind decât un «M» inversat. Palindro-
mul, identic în lectură inversată, e scris în
majuscule, fără spaţii între cuvinte şi cu
litera «V» în loc de «u», într- o grafie comună
în latina medievală, şi se poate traduce: «În

cerc mergem noaptea şi suntem incineraţi (consu-
maţi, devoraţi) de foc»“. trece apoi la ceea ce numeş-
te lectură expansivă (altfel spus: intertextuală, refe-
renţială), fragmentul din orbitor cu enigmaticul său
palindrom amintindu- i prin latina sa literalitate fil-
mul lui guy Debord – „un revoluţionar anarhizant”
sinucigaş –, film în care temeiul rămâne „ideea stoi-
că a «eternei reîntoarceri»“. (Re)descoperim o citire
versată şi inversată: „Palindromul magic IN gIRuM
IMuS NOCtE Et CONSuMIMuR IgNI” („În cerc
mergem noaptea şi suntem incineraţi (consumaţi,
devoraţi) de foc“.) E, poate, secretul dezvăluit indi-
rect de cititorul însuşi, unul foarte priceput, dar şi
păţit, un veritabil expert: nocturn, încercuit, incine-
rat. În lectură, care merge din carte- n carte, prin
privire- gândire şi memorie, actuală şi trecută, ca şi
în viaţă. Secretele se dezvăluie pentru a se întoarce
în tăcere. r
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E, poate, secretul dezvăluit indirect de
cititorul însuşi, unul foarte priceput,

dar şi păţit, un veritabil expert:
nocturn, încercuit, incinerat. În

lectură, care merge din carte- n carte,
prin privire- gândire şi memorie,
actuală şi trecută, ca şi în viaţă.

Secretele se dezvăluie pentru a se
întoarce în tăcere.

Dintr-o haltă părăsită

Cassian Maria spiridon
* * *

şi să mă plâng acuma 
cui?

să-mi pun pe ziduri
pe altare

cuvintele în lacrimi
cu amnare

s-aprind un rug
ce nu mă arde

să conjur zeii şi cenuşa
în care viaţa-mi se adună
dar cui folos ar fi să spună
că-s nuferi şi-n nămol
la fel de albi sau galbeni

ca în ceruri
stelele 

vin zorii
s-a luminat de ziuă

şi stelele cu degete înfrigurate
în ferestre bat adio

mATei călinescu



Exegeza derepopesciană s- ar putea
spune că se află pe culme cu finaliza-
rea celor trei mari istorii literare post-
decembriste, semnate de Ion Rotaru,

Marian Popa şi Nicolae Manolescu. O promisiune ar
fi putut fi şi apariţia (de nicăieri!) a ambiţioasei
monografii critice a profesoarei Mirela Marin – anti-
utopia şi utopia valorii, debut editorial din 2003 şi
teză de doctorat, titlu insolit şi derutant, oglindă
posibilă a dublei apartenenţe a lui D.R. Popescu în
spaţiul „complexelor de cultură”: neomodernism şi
postmodernism, fiindcă cel din urmă curent cultural
a decretat valoarea ca utopie, instituind chiar o men-
talitate postaxiologică. Înarmată cu o bogată biblio-
grafie modernă, autoarea apelează la naratologia
sofisticată terminologic (până la preţiozitate), în spi-
ritul structuralismului şi semioticii din a doua
jumătate a secolului al xx- lea, dar puse în slujba
demonstraţiei aderenţei prozei lui D.R. Popescu la
un barochism postmodernist (cap. II. Tentaţia baro-
cului postmodernist). Cartea este cea mai complicată
radiografiere a tehnicilor narative aflate în opera lui
D.R. Popescu, referitoare la: Structura complexă a
personajului, arta portretului, onomastica persona-
jului, lumea între grotesc şi sublim, Jocul titlurilor
metaforice, Relaţia instanţă creatoare- operă- instanţă
extradiegetică, Retorica spaţio- temporalităţii, dubla
deschidere a limbajului artistic, toate titluri de capi-
tole, în 466 de pagini. Din păcate, preţiozităţile ter-
minologice, unele date bibliografice rău asimilate
(gheorghe grigurcu devine grigore grigurcu, p. 17,
Cornel ungureanu – Cornel ungheanu, p. 14, Dumi-
tru Drăghicescu – M. Drăghicescu, p. 79 etc.), Sha-
kespeare şi Lope de Vega ar reprezenta „epica baro-
că” (p. 19, deşi au fost, în primul rând, poeţi şi dra-
maturgi, ultimul scriind, e adevărat, şi proză), în
alte pagini se vorbeşte de „gamă variată” (p. 391), de
„răul ontologic” (p. 394). Lucrarea însă poate fi indis-
pensabilă celor care se ocupă de partea estetică a
naraţiunilor lui D.R. Popescu.

În pofida dispreţului unor critici „elitişti”,
care- l acuză de didacticism şi de alte păcate, Ion
Rotaru este singurul care a dus la împlinire un pro-
iect gigantic de istorie literară integrală de factura
celei călinesciene, dacă ţinem seamă că Istoria criti-
că a literaturii române a lui Nicolae Manolescu
rămâne una cvasiparţială, ocupându- se, selectiv,
doar de „cinci secole de literatură”, neglijând, totoda-
tă, nu numai dialectica istorică, dar şi folclorul, lite-
ratura din Basarabia, din Bucovina nordică, din Ser-
bia. tipărită în 2006, ediţia definitivă a Istoriei lui
Ion Rotaru a putut beneficia de schimbarea de per-
spectivă de după 22 decembrie 1989. El, desigur, ţine
seamă de aproape toate opiniile critice emise până
atunci despre opera lui D.R. Popescu, pusă în frun-
tea generaţiei sale. ţine seamă atât de raportările la
proza modernă universală, cât şi la tradiţia autohto-
nă, în linia Ion Agârbiceanu, Liviu Rebreanu, Marin
Preda. Criteriul evaluativ este cel estetic. Bunăoară,

pe bună dreptate, Vara
oltenilor i se prezintă ca o
realizare modestă, deşi a
trecut prin trei ediţii, iar
ca viziune „oltenească”
asupra lumii – sub nivelul
seriei la lilieci, de Marin
Sorescu. Cu F, se produce
adevăratul salt în proza
autorului, celelalte volume
din ciclu înregistrând „un
sensibil diminuendo, mai
ales cât priveşte ultimele
două. (N- am putea spune
exact de ce. La mijloc poate
fi graba redactării şi publi-
cării? Elogiile prea zgomo-
toase ale criticii?).”1 Este şi
motivul pentru care anali-
za romanului F ocupă cel
mai mare spaţiu din capi-
tolul dedicat lui D.R.
Popescu. Observă şi el hao-
sul dispunerii naraţiuni-
lor, „după capriciul strict
al rememorării, cu prea
frecvente intruziuni ale
fantasticului, ale oniricu-

lui, simbolurilor, parabolei, cu confruntarea, adesea,
şi suprapunerea tuturor acestora până la nerecu-
noaştere şi totală derută a cititorului, prin întrepă-
trunderea realităţii reale cu non sau… suprarealita-
tea, în deplină libertate (aproape cinism, putem
spune) a desfăşurării baroce a scriiturii. (Dar cine
mai ştie acum ce este barocul?). faulknerism? Aşa
s- ar părea! (…) Dostoievskianism? Se poate şi aces-
ta!” Camusianism? Dar toate rămân „mult prea
neînsemnate”2, ceea ce este adevărat, căci nu ele dau
pecetea operei derepopesciene. Ion Rotaru îi dă cre-
dit lui D.R. Popescu însuşi, când acesta mărturi -
seşte, aproape bacovian, într- o scrisoare deschisă
către Nicolae Dragoş, apărută în România literară şi
inclusă în volumul Virgule (1978): „…eu sunt un
autor lipsit de fantezie, am folosit, folosesc şi voi
folosi în scrisul meu întâmplări din viaţă; în romanul
ploile de dincolo de vreme am urmat aproape pas cu
pas o întâmplare petrecută într- o localitate din
transilvania.” Critica, axată cu voluptate estetică pe
imaginar, nu prea a înţeles o asemenea mărturie.
tot acolo, D.R. Popescu face trimitere la condamna-
rea morală a faptului luat din viaţă, dar nu tezist, ci
„prin opiniile încrucişate ale celorlalţi protagonişti ai
romanului şi să le lase cititorilor plăcerea de a scrie
în mintea lor acest capitol, final.” De aici, Ion Rotaru
trage concluzia: „Aşadar, toate, (dar absolut toate)
anchetele romancierului (suprapus personajului
tică Dunărinţu) ţintesc spre o pedepsire morală a
răului semnalat, făcută cu acordul tuturor, în agoră,
încheiate de cititor şi nu de autor, de, altfel spus,
sensul justiţiar al istoriei. Cât îl priveşte, el îşi
asumă numai sarcina artistului care arată, pune pe
masa tribunalului – într- o manieră mai concretă,
mai expresivă, mai şocantă – piesele pe care se înte-
meiază acuzarea, cât mai multe, copleşitor de
multe.”3

Paradoxul e că probele strânse şi puse pe masa
tribunalului de procurorul tică Dunărinţu, strivi-
toare ca număr, par să fi fost, pur şi simplu, ignora-
te de judecători, în primul rând, de cei erijaţi în cri-
tici literari, fie în numele est- eticii, fie în numele este-
ticii! Cu alte cuvinte, judecătorii s- au dovedit avoca-
ţii apărării vinovaţilor, ca avocaţi oficiali ai statului
comunist. De altfel, am văzut că foarte puţini critici
au ieşit din „canon”, unul semnalat fiind Cornel
ungureanu. Oare de aceea a tolerat regimul proza şi
teatrul lui D.R. Popescu, deşi acestea îi puneau în
faţă propria sumbră imagine? Asistăm, adică la o
stranie justiţie pe dos, care, într- adevăr, este proble-
ma fundamentală a operei lui D.R. Popescu, pentru
care, cum se va vedea, el va deveni, după 1989,
marele vinovat în faţa vechilor şi noilor judecători,
militanţi, acum, ca anticomunişti ai purităţii morale
şi ai corectitudinii politice. Ion Rotaru nu şi- a dus
analiza până la capăt, dar meritul său e că a sesizat
esenţialul, pus în faţa mărturiei scriitorului. Şi o
face încercând să dezlege simbolistica mediană din
Boul şi vaca, sesizată şi de Cornel ungureanu,

concentrându- se pe neputinţa de a muri a lui Celce,
caz descifrabil cu celebra maladie à la mort (Kierke-
gaard), cum vom vedea, maladie trecută, anterior,
prin poezia lui g. Bacovia4 şi, apoi, în cărţile lui D.R.
Popescu. Am serioase motive să identific agonia lui
Celce cu însăşi neputinţa de a muri a regimului
comunist ieşit din trauma bolşevică a „obsedantului
deceniu”, în ciuda încercărilor de întoarcere la arhe-
tipuri, la energiile primare ale intelighenţiei româ-
neşti, în frunte cu generaţia ’60. „Simbolul, parabola
– conchide Ion Rotaru – abia întrezărite mai cu
seamă în partea de mijloc a ciclului F, ca în Boul şi
vaca, se înscriu între izbânzile mari ale lui D.R.
Popescu.”5 Interesant că Ion Rotaru, spre a- şi întări
convingerea, nu apelează la criticii de meserie, ci la
o observaţie a lui Marin Sorescu. De altfel, scriitorul
însuşi a avut mereu reticenţe faţă de critici (Nici
Marin Preda nu- i citea, din aceleaşi pricini), văzând,
probabil, zăbava lor în sofismele estetizante şi mora-
lizante, cu ocolirea planului ontologic al „complexe-
lor de profunzime”.

Marian Popa îl include pe D.R. Popescu în capi-
tolul obsedantul deceniu: ficţiuni între judiciar şi
justiţiar, cap de serie fiind Marin Preda, după care
urmează autorul lui F. Redactată în exil, Istoria lite-
raturii române de azi pe mâine, are avantajul per-
spectivei critice asupra regimului comunist, fără
fasonări de ultim ceas. Surprinzându- i autorului
evoluţia în viaţa socială, Marian Popa scrie, bunăoa-
ră, despre momentul de la Steaua clujeană: „Îl va
defini de la început capacitatea extraordinară de a se
eschiva şi de a evita angajările de opinii directe: e
semnificativ că aflându- se în echipa revistei
«Steaua» n- a avut de suferit, fiindcă nu s- a solidari-
zat cu colegii intriganţi şi informatori.”6 Observaţia
nu este un reproş (cum va deveni, spre exemplu, în
est- etica, post festum, a lui gheorghe grigurcu), ci
sublinierea unei trăsături temperamentale şi de
caracter, care i- a permis detaşarea propriei călătorii
literare şi sociale în labirintul postbelic românesc:
„În funcţiile oficiale s- a manifestat rareori; a luat
uneori cuvântul, nu s- a angajat decisiv ca preşedin-
te mai mult numit al breslei, ales cu greu, a fost cel
mai inactiv din istoria organizaţiei. A vrut să reflec-
te aşa mediocritatea epocii şi funcţiei: dacă asta e
explicaţia, trebuie acceptat că a căutat să reprezinte
cât mai deplin această mediocritate.” Şi: „N- a fost
greu ca în cadrul ascuţirii conflictelor din breaslă şi
ale breslei cu aparatul politic această conduită să
stârnească nemulţumiri; dar incapacitatea de a
proba cea mai măruntă sensibilitate faţă de evoluţia
contextului politic, care să- i asigure un loc de sens
contrar, este bizară doar pentru cine nu înţelege că
D.R. Popescu a avut precoce conştiinţa faptului că
organizaţiile politice şi profesionale n- au produs şi
nu vor produce niciodată opere literare, fie şi mino-
re.” Se află în această apreciere ascendentul obiecti-
vităţii lui Marian Popa faţă de ceilalţi istorici şi cri-
tici literari în înţelegerea personalităţii artistice şi
sociale a lui D.R. Popescu.

Opera scriitorului „se înscrie integral în curen-
tul de revizuire a imaginilor anilor 50”, aspect cen-
tral în bătălia antiproletcultistă cu „obsedantul dece-
niu”. Particularitatea viziunii lui D.R. Popescu se
conturează prin modul cum tratează tema morţii, o
constantă a literaturii noastre de la Eminescu la
g.  Bacovia şi Cezar Ivănescu. La D.R. Popescu,
moartea se degradează în deces, condiţie modernă,
sesizată de Heidegger, care a făcut distincţia dintre
moarte şi deces. „În situaţia clasică, – disociază şi
Marian Popa – omul e o entitate care transformă
moartea dată sau asumată în figură a personalităţii:
dar omul modern nu mai moare, el decedează, ca
piesă oarecare dintr- un mecanism. Moartea devine
deces prin multiplicarea stereotipă a destinelor, sim-

1 Ion Rotaru, op. cit., p. 1068.
2 Ibidem, pp. 1068- 1069.
3 Ibidem, p. 1069.
4 A se vedea subcapitolul maladia mortală din

theodor Codreanu, Complexul Bacovia, Editura
Junimea, Iaşi, 2002.

5 Ion Rotaru, op. cit., p. 1070.
6 Marian Popa, Istoria literaturii române de azi

pe mâine, II, versiune revizuită şi augmentată, Edi-
tura Semne, Bucureşti, 2009, p. 643.

Cum a abordat chestiunea în Istorie
Nicolae Manolescu? El trebuia să

îmbine exigenţele esteticului (pe care
îl proclamă normă centrală a

demersului său) cu cele ale est- eticii,
declarată de „dreapta”

(„anticomunistă”), cale deloc
lesnicioasă, cu atât mai mult, cu cât se
afla, totuşi, în faţa unui mare scriitor.
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Dumitru Radu Popescu 
şi est-etica „anticomunistă”

dumiTru rAdu popescu



9

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

SEPtEMBRIE 2014

boluri ale unor explozii demografice şi totalizărilor
de clasă: soldaţii unui război, contemporanii unei
revoluţii sau ai consecinţelor ei, pasagerii unui
avion, victimele unei catastrofe naturale. transfor-
mă moartea în deces monstruoasele experimente din
timpul ultimului război şi dictaturile care clamează
demagogic demnitatea vieţii, căreia îi diminuează
concomitent valoarea, dar şi agresiunea informaţio-
nală, care a făcut din unicitatea morţii individuale
element comparabil, serializabil, procentualizabil.
Când este el însuşi prin circumstanţe spectaculos,
decesul capătă statut de fapt divers, de istorie
mediatizată ca bun epic de larg consum. Este moar-
tea din literatura absurdului, din noul umor negru,
din romanul poliţist, de spionaj, de aventuri,
radicalizată prin science- fiction. Această viziune a
morţii în aceeaşi măsură violentă şi mediocră defi-
neşte şi proza lui D.R. Popescu.”

urmează, pe spaţii ample, surprinderea, în
acest spirit, a numeroaselor „morţi” din proza scrii-
torului, în care tragediile trec „printr- o lume răstur-
nată de politic, cu o morală relativizată, fără rădă-
cini justiţiare autentice, în care o altă scară de valori
nu se grăbeşte să apară.” Morţii i se adaugă frica:
„Vânătoarea regală este istoria absurdă a unei
acţiuni de solidarizare pentru a scăpa de frică prin
vânarea unui pharmakos, de fapt turbarea ca auxi-
liar al fricii sovietizării: «Turbarea intrase în sat şi în
fiecare, dacă nu ca boală, ca frică de boala asta:
fiecare cu a lui, temându- se de a altuia, de boala sau
de frica altuia».”7 Estetizanţii se apără de adevăr
apelând la categoria estetică a fantasticului chiar şi
când nu există. S- a vorbit mult de fantastic sau de
fabulos, de alegorie la D.R. Popescu. „turbarea nu- i
o alegorie, ci un fenomen real sau ficţionat în sensul
realului cu care e pusă în situaţie o colectivitate: o
psihoză, ca seceta, psihoza, dar şi jocul cu psihoza în
condiţiile instalării comunismului, integrarea a ceea
ce- i anormal dar nu consecutiv în acest cadru cu
oameni şi animale – de la priapismul unui cal la
acela al stăpânului, de la o iubire la un asasinat. Nu
se alegorizează, dar se fac asociaţii: seceta, turbarea
şi bolşevizarea sunt maladii: «Calagherovici n- a
inventat boala, ea este, dar lumea nu vede sau de- o
vede nu vrea s- o vadă de teamă şi zice că nu e. ea
este, şi din cauza ei este Calagherovici acum la închi-
soare».” În context, Moise este „cel mai complex
negativ de care dispune proza română”, cu
„structura dialiectic- reflexiv- labirintică a unui Sta-
vroghin”. Şi asta pe fondul relativismului rezultat
din multiple naraţiuni, domeniu în care prozatorul
nu are egal în literatura română: „D.R. Popescu a
perfecţionat şi prin narativitate un relativism ca
marcă a indeciziei, blocării voliţionale, lehamitei,
fatalismului, labilităţii morale, instabilităţii politice,
ironiei critice şi deopotrivă dizolvante. În proză ca şi
în teatru se evită precizarea caracterului unui perso-
naj mort sau viu, a unei situaţii sau unui eveniment,
a unui context sau unei trăiri, preferându- se mâzga
informaţională groasă; stilul tern, aglomerant, favo-
rizează prezumţia, interogaţia prost formulată sau
rămasă fără răspuns, dubiul şi dubiosul. textul este
un câmp de cronisme provocând istoricizarea
moralei, contrazise de ana-  meta-  şi paracronisme.”
Dialogurile amplifică infinit relativismul şi haosul:
„Prozatorul este cel mai mare specialist român în
valorificarea dialogurilor interogatorial- verdictuale
bazate însă pe generalităţi, pentru avansarea tutu-
ror ipotezelor interpretative ale unui fapt – crimă,
intenţie, opţiune –, tipice gândirii şi patologiei con-
versaţiei activistice dubitativ- iezuite…”. O crimă
cere altă crimă, observă Marian Popa, fără a duce
până la capăt constatarea, cu toate consecinţele ei,
dat fiind că prozatorul se află, de fapt, pe tărâmul
complex al descrierii unei crize sacrificiale perpetue,
fenomen asupra căruia voi reveni în ultimul capitol
al acestui studiu.

Celălalt ciclu, Viaţa şi opera lui Tiron B., con-
tinuă spiritul operei, dar la o tonalitate mai joasă:

„Nu- i nici măcar total nereu-
şit.” Marian Popa nu merge
mai departe cu investigaţia
prozei lui D.R. Popescu, întru-
cât spaţiul istoriei sale este
delimitat limpede între 23
august 1944 – 22 decembrie
1989. Altfel îşi motivase
oprirea la 1989 Ion Rotaru,
într- un post- scriptum: spre a
nu abuza „de răbdarea cititoru-
lui. Ne mulţumim a constata
numai că, «ideatic» vorbind,
autorul a rămas acelaşi, măcar
aproximativ, schimbându- şi,
fireşte, numai temele şi subiec-
tele. Lucrul a fost posibil şi
pentru că, în comunismul
ceauşist, scriitorul s- a compor-
tat mult mai liber faţă cu cen-
zura, atât datorită funcţiei
înalte în care se afla cât şi
manierei baroce adoptate în
scriitură. Însă un plus de clari-
tate, de directitate în expresie,
sunt de luat în seamă.”8 Mă

tem însă că este vorba de o eschivă, fie şi ironică,
semnificând lipsa lecturii şi informaţiilor greu de
obţinut în confuzia culturală de după 1989, cu proas-
ta circulaţie a cărţilor, apărute, de cele mai multe
ori, în tiraje confidenţiale. Vom vedea că hiba revine
şi la ultimul mare istoric literar, împlinit în operă,
Nicolae Manolescu.

Nicolae Manolescu produce sinteza finală a
textelor sale despre D.R. Popescu în Istoria critică a
literaturii române (2008), autorevizuindu- se între
estetică şi est- etică, rămânând însă centrat pe cea

dintâi, deşi pusă în slujba celei de a doua, conform
modei direcţionate, de la Paris, de cuplul „Europei
Libere”, Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca.
fenomenul este disecat într- o documentată lucrare
de Nicoleta Sălcudeanu9. Conceptul de est- etică a
fost împrumutat de Monica Lovinescu de la timothy
garton Ash, istoric britanic preocupat, în mai multe
lucrări, de fenomenul est- european şi de revoluţiile
din 1989. În celebra lui carte din 1927, Trădarea căr-
turarilor, Julien Benda reproşa intelectualilor că
şi- au trădat menirea, abandonând esteticul în favoa-
rea angajării ideologice, etice, politice. un Victor
Ilin, la 13 noiembrie 1944, răsturna perspectiva,
acuzând scriitorii, în Scânteia, că şi- au „trădat”
menirea, dar fiindcă se complac în turnul de fildeş al
esteticii, uitând de etica vieţii sociale. El anunţa,
astfel, ofensiva est- eticii proletcultiste. Ocupantul
sovietic a impus, la 8 octombrie 1944, Legea 486 de
epurare a elementelor burgheze şi fasciste din sânul
societăţii, lege la care noul preşedinte al Societăţii
Scriitorilor Români, Victor Eftimiu şi- a exprimat
imediat adeziunea, în numele „democraţiei” de tip
sovietic, în lupta de purificare a elementelor compro-
mise. Punctul 1 din Cuvântarea- program, dată
publicităţii în 1944, era formulat astfel: „Purificarea
societăţii de elementele fasciste, precum şi de acelea
care compromit prestigiul şi noţiunea de scriitor.”
Scânteia se grăbea să demaşte pe cei care compromi-
seseră „noţiunea de scriitor”, între aceştia, în fruntea
listei, găsindu- se Dimitrie Caracostea, Liviu Rebrea-
nu, Al.O. teodoreanu, gala galaction, Ion Vinea,
Ioan Al. Brătescu- Voineşti ş.a. 

În 1989, Monica Lovinescu foloseşte termenul
lui timothy garton Ash în sensul invers al acuzei lui
Victor Ilin şi Victor Eftimiu din 1944: est- etica devi-

ne anticomunistă, dar tot în chip maniheist, rupând
scriitorimea în buni şi răi: primii la dreapta, ceilalţi
la stânga. Cei din urmă trebuiau demascaţi şi izolaţi.
În 1944 şi în 1989, observă Nicoleta Sălcudeanu,
ceea ce E. Lovinescu numise necesitatea revizuirilor
critice sub semnul esteticului, al valorii, se transfor-
mă în revizionism. Ironia istoriei, sesizează autoa-
rea, face ca fiica marelui păzitor al esteticului să
devină păzitoarea est- eticii. Doi dintre scriitorii
supuşi demascării a devenit Nicolae Breban şi D.R.
Popescu, ultimul cu atât mai mult, cu cât revoluţia
l- a găsit în postura de preşedinte al uniunii Scriito-
rilor.

Cum a abordat chestiunea în Istorie Nicolae
Manolescu? El trebuia să îmbine exigenţele esteticu-
lui (pe care îl proclamă normă centrală a demersului
său) cu cele ale est- eticii, declarată de „dreapta”
(„anticomunistă”), cale deloc lesnicioasă, cu atât mai
mult, cu cât se afla, totuşi, în faţa unui mare scriitor.
Atacă subiectul cu armătura esteticii, dar la două
mâini (metodă teoretizată într- o lungă Introducere.
Istoria literaturii la două mâini, pornind de la o lito-
grafie din 1948 a lui Maurits Cornelis Escher, intitu-
lată mâini care desenează), metodă care- i permite să
ia cu dreapta est- eticii ce a dat cu stânga esteticii! Ca
şi la alţi istorici literari, deja amintiţi, valoarea este-
tică a prozatorului îi impune să- l aşeze pe D.R.
Popescu în fruntea generaţiei ’60. Surprinde corect
metamorfoza celor două generaţii de scriitori din
deceniile ’50- ’60: „În unele cazuri se observă limpede
cum scriitorii acestei generaţii (a lui Marin Preda şi
Eugen Barbu, n.n.) se rescriu pe ei înşişi,
corectându- şi erorile dogmatice. Ei sunt urmaţi de
scriitorii generaţiei ’60.”10 Părăsirea dogmei prolet-
culte, observă autorul, a făcut, ca niciodată în istoria
literaturii române, romanul să aibă un prestigiu
neegalat, cu tiraje la care cu greu se va mai putea
visa vreodată. D.R. Popescu se afla şi din acest punct
de vedere în frunte. Dar, imediat, în numele esteti-
cului, Nicolae Manolescu începe cu partea fragilă a
operei, aşa cum consideră teatrul. Despre cele vreo
cincizeci de texte dramatice: „Ilizibile sunt de exem-
plu piesele de teatru.” Şi motivaţia: „piesele n- au
structură riguroasă, nici ritm, unele fiind de- a bine-
lea haotice, formula dramatică e imposibil de preci-
zat.” Mai mult: „…teatrul lui D.R. Popescu este un
bric- à- brac dramaturgic, frizând pe alocuri expresi-
vitatea involuntară, nerealist, alegoric, mitic,
absurd, oniric, psihanalitic, utopic sau toate laolaltă.
Piesele comice sunt lipsite de haz iar cele tragice, de
seriozitate.” Mulţi critici literari şi dramatici nu- l
confirmă, ceea ce ne duce cu gândul că, în cazul în
speţă, dacă nu toţi s- au înşelat în aprecieri, atunci
est- etica uzurpează estetica. Ion Băieşu îl considera
„dramaturg de primă mână”11, Valentin Silvestru
identifica certe reuşite între piese, Mircea Iorgulescu
găsea dramaturgia scriitorului „una dintre cele mai
însemnate din literatura noastră dramatică de
azi”12, Romul Munteanu aprecia realismul teatrului
ca fiind „la fel de dur” ca al prozei, Cezar Ivănescu
vedea în pisica în noaptea anului nou „una dintre
cele mai puternice drame sociale scrisă în cele trei
decenii de nou teatru românesc”13 etc. Să se fi înşe-
lat atât de tare toţi?

Jurnalistica este anulată cu argumente simila-
re: „Publicistica abundă în generalităţi, citate, refe-
rinţe, fără cheagul vreunei idei personale.”14 Proza
lirico- metaforică de tinereţe este semnalată şi de cri-
tic, dar pusă imediat în balanţă cu a lui fănuş
Neanu, cel care rămâne „maestrul în această privin-
ţă”. În schimb, îi recunoaşte protocronia intuiţiei
„potenţialului alegoriei ori a simbolismului poetic în
proza postrealist- socialistă.” Dar ne amintim că toc-
mai clişeul critic al alegoriei era contestat de Marian
Popa! ploaia albă, „una dintre foarte puţinele reuşi-
te din anii ’50”, este imediat pusă alături de la
Răzeşi, de V. Em. galan. duios anastasia treceea,
apreciată la apariţie de Vladimir Streinu, i se arată
„nu atât de puternică sub aspect epic”; leul albastru
e „pedagogică”; cu dor, este mai generos, scenariul
detectivistic fiind „probabil, cel mai izbutit din toată
proza, obsedată de crime şi de anchete a lui D.R.
Popescu.” r

7 Ibidem, p. 647.
8 Ion Rotaru, op. cit., p. 1074.
9 Nicoleta Sălcudeanu, Revizuire şi revizionism

în literatura postcomunistă, apărută în Colecţia
„Aula magna” a Editurii Muzeului Naţional al Lite-
raturii Române, Bucureşti, 2013.

10 Nicolae Manolescu, Istoria critică a literatu-
rii române. 5 secole de literatură, Editura Paralela
45, Piteşti, 2008, p. 1097.

11 Ion Băieşi, Curajul modernităţii, în „Lucea-
fărul”, an. xV, nr. 23 (527), 3 iunie 1972.

12 Mircea Iorgulescu, Teatrul spaţiului deschis,
în Ceara şi sigiliul, Editura cartea Românească,
Bucureşti, 1982, p. 183.

13 Cezar Ivănescu, Teatru al colectivităţii, în
„Luceafărul”, an. xVIII, nr. 32 (693), 9 august 1975,
p. 4.

14 Nicolae Manolescu, op. cit., p. 1099.



Chiar dacă se voia, în juneţe, scenarist şi
regizor, literatura l- a confiscat, mărturi-
sea Daniel Drăgan, „cu o patimă
captivantă”; din apele ei n- a mai dorit să

iasă, vădind o admirabilă disponibilitate (romancier,
poet, dramaturg, ziarist) şi acoperind un larg evantai
tematic. De peste şase decenii scrie şi îşi urmează, în
pofida potrivniciilor, calea; bun gospodar, în mare formă,
a refuzat, cândva, „colivia de aur” a Capitalei şi a pus
umărul, sub patronaj astrist, la renaşterea culturală a
Braşovului. A mers, purtând „amintiri proletare”, spre
„vremurile noi” cu inima deschisă şi s- a desprins, greoi,
din „mâlul unei Istorii otrăvite”. A trecut prin Şcoala de
literatură şi a crescut într- un context sufocant, în „borho-
tul literar” al anilor ’50. Poate că Subreta, un proiectat
roman autobiografic, va aduce la lumină (alte) informa-
ţii preţioase din epocă. A părăsit un rai „neştiut” (la glo-
deni) şi a construit un alt eden, regăsit, la Bogata, ctito-
rind şi Fundaţia Culturală arania. A fost, la cârma
astrei, gazdă bună pentru un migrator cenaclu transilvă-
nean (Saeculum) şi a iniţiat campanii de ecou (demetro-
polizarea culturii, concursul de receptare a poeziei, de
pildă), atrăgând colaboratori de primă mână. În fine,
dincolo de „crustă”, descoperim un ins cald, vibratil şi
vulnerabil, afişând o boierie deloc lenoasă, câtă vreme,
mereu în priză, dovedeşte că e, cu adevărat, scriitor pro-
fesionist. Livrează, cu o ritmicitate de invidiat, noi tit-
luri, are plăcerea povestitului şi lucrează pe mari cicluri
romaneşti, îndemnat de voluptatea / ştiinţa construcţiei.
târgoviştean fiind, i s- au căutat (şi nu s- au găsit) afini-
tăţi cu faimoasa şcoală. Categoric, Daniel Drăgan cultivă
o altă formulă estetică. Revenit la realitate, fără teze şi
şabloane (observa Marian Popa, încă în 1980), s- a apro-
piat de problemele epocii, „aproape fără urme de patos
reportericesc” (cf. L. ulici). E interesat de pictura socia-
lă, iubeşte concizia, are un stil telegrafic, fără excese
metaforice şi a creat, pe fundalul debordanţei narative,
personaje memorabile, de- ar fi să o invocăm doar pe
Maria Suru. Simte, asemenea altui erou, Simion Petri-
neac, „chemarea tainei” şi înţelege visul ca formă de exis-
tenţă. Or, în vis, toate se amestecă. Încât, reţeta sa, „pro-
ductivă”, asta face, aflând în Arania nu doar un inspirat
toponim fantezist, ci un ţinut magic, în care timpul are
altă valoare. Prozatorul, oricum, ne avertizase: „scriu
după cum îmi dictează firea”. Iar firea îl poartă în ţinu-
turile visului, alternând registrele, cu popasuri onirice şi
incizii tăios- realiste.

Bineînţeles, în varii împrejurări, somat de
contextul socio- politic, scriitorul român a fost obligat să
folosească esopismul, „reţeta bizantinizării”, să cultive
regimul echivocului, păcălind cenzura şi îngropând, în
cutele textului ori în subsolul cărţilor, sensurile ascun-
se; astfel, dublul său, cititorul, trebuia (după spusele
lui Ştefan Bănulescu) să caute „oul de sub cuvânt”. un
exemplu ar fi şi romanul lui Daniel Drăgan (presimţiri-
le, Ed. Cartea Românească, 1989), apărut, totuşi, şi
grabnic retras de pe piaţă, relansat şi cumpărat (dispă-
rut), roman în care – sub un titlu fericit găsit – proza-
torul braşovean anunţa parcă uimitorul decembrie ’89.

Puţini îşi mai amintesc că Daniel Drăgan debuta
cu versuri (în 1954, în Gazeta literară); trimiterea e
importantă nu doar pentru reconstituirea exactă a unui
traseu / destin creator, cât, mai cu seamă, pentru desci-
frarea unui complex profil scriitoricesc, vădind o irepre-
sibilă „sete poetică”. Această infuzie de lirism nu minea-
ză, însă, proza robustului autor al ursei mari; ea deschi-
de, negreşit, o viziune poematică, dar nu înseamnă – ca
în atâtea alte cazuri – o risipă de metafore şi o înămolire
în „vorbirea înmiresmată”. Daniel Drăgan este, indiscu-
tabil, un prozator puternic iar chemarea poetică, rezis-
tentă în timp, exprimă o formulă temperamentală.

Să reamintim că primele romane ale lui Daniel
Drăgan creşteau dintr- un elan sociografic. Prozatorul
propunea cărţi despre „dinamica socială”, vroia – cum
spune un protagonist – „să înţeleagă bine realitatea”;
privea, deci, cu ochi de sociolog viaţa uzinală, examina
setea de putere, fanatismul politic, reuşea prin Maria

Suru – un personaj exponenţial, de o inflexibilitate
monstruoasă, un brav soldat al Revoluţiei, făcând din
ură combustibilul ei – să dea seama despre „un feno-
men special”, privind lumea „prin vizorul unui suflet
ars”, investigând o perioadă confuză. Primul său ciclu
romanesc (Tare ca piatra recapitulând, în 1986, obsesii-
le acestui univers) îmbrăţişa o formulă aparte; cronolo-
gia era sfidată, schimbarea accentelor (luminând alte
nuanţe) se însoţea cu alternarea registrelor; mimând
supuşenia auctorială, liricul, intarsia livrescă coexistau
cu grotescul şi ceremonialul parodic. Radiografia socia-
lă se învecina cu epicul suculent, fixând în pagină ticuri
verbale şi comportamentale, mânuind cu bune rezulta-
te „oralitatea”. Seria romanescă lua, aşadar, probe din
actualitatea imediată, o făcea recognoscibilă, explorând
bogăţia ei tematică şi problematica. Dar scrisul lui
Daniel Drăgan ambiţiona altceva. Prozatorul urma să
demonstreze că, lângă largile panouri sociale (mane-
vrând o „ficţiune realistă”), era apt de înnoire,
îmbogăţindu- şi „realismul economic”, ridicând la pute-
re detaliul. Am semnalat, altădată, că drum spre ara-
nia (1983), povestire culeasă în mărgele roşii (1984),
anunţa virajul. Voluntară, inflexibilă, demonică, golită
de afecţiune, ştiuta Maria Suru înţelegea viaţa ca un
„mecanism perfect proiectat”; era un personaj rectili-
niu. Or, absorbţia realului favorizează decantarea ade-
vărului; tranzităm de la realitatea faptului brut la ade-
vărul lui meandric, descifrând sensul parabolic ascuns
în cutele textului, străbătând „înţelesurile concentrice”.
Dincolo de farmecul stilistic, noul (pe atunci) Daniel
Drăgan atrăgea atenţia asupra subteranelor prozei,
interesat de lumea lăuntrică. 

Scris, părelnic, în prelungirea anterioarelor
romane, Tare ca piatra inventaria, de fapt, obsesiile
acestei lumi romaneşti, reintroducând în scenă perso-
naje cunoscute. Ne reîntâlnim cu „fantoma” Mariei
Suru în acei primi ani ai Revoluţiei, urmărindu- i „mări-
rea şi decăderea”. Copil de pripas în casa Caliopilor,
„Miţa cea proastă” devine un brav soldat al Revoluţiei;
se desprinde de albul fetid al descompunerii, înstăpânit
acolo, pentru a se angaja cu entuziasm în furtuna fier-
binte, fascinată de începutul Lumii. Se desparte de
lumea hidoasă a bâlciului de la Leordeni (cum o va
sancţiona ulterior) pentru a se angaja, cu fanatism poli-
tic, pe altarul cauzei. Ambiţia de reuşită o mână fără
istov. Sabia judecăţii cade fără şovăire. De o corectitu-
dine dezarmantă, găsind că elasticitatea unui revolu-
ţionar îi probează inconsecvenţa, cu sete de putere şi
influenţă, cu zel înnăscut, Maria Suru îşi dăruieşte
revoluţiei anii cei mai buni. fiinţă bănuitoare, îmbră-
când cămaşa revoluţiei, ea devine – ca şefă de cabinet a
directorului general Vasile Bică – o forţă; vor urma
picaje, va reurca pe culmi, se va stinge neaşteptat, fără
a se dezice, însă, de crezul ei sfânt, sigilând o generaţie
de sacrificiu: revoluţia e patos.

Daniel Drăgan rescrie, cu indiscutabil har, acea
perioadă incandescentă. Scriitorul a aflat în Maria
Suru personajul exponenţial: o femeie care a călărit pe
creasta valului sacrificându- şi sentimentele personale,
o verigă în lanţ, o rotiţă a angrenajului, traversând
toate încercările cu voluptatea identificării. Maria Suru
s- a aliniat rândurilor indivizibile, n- a simţit ispita,
n- avea timp să se privească în oglindă, convinsă fiind
de originea vinovată a plăcerilor. Pentru eroina lui
Daniel Drăgan, închisă între zidurile principiilor,
departe de freamătul vieţii, amorul era o realitate (ceva
natural, „aşa ca piatra”), dar nu o necesitate. Maria
Suru crede în „mecanismul perfect proiectat”, precizia îi
defineşte drumul vieţii, nici o dezordine nu are cum
pătrunde în acest scenariu impecabil programat.

Roman al unei epoci, cartea lui Daniel Drăgan îşi
prelungeşte raza investigaţiei în contemporaneitate.
Scriitorul pare degajat, e departe de crisparea redactă-
rii, are un ton bonom, dă pagini colorate, suculente,
atent fiind la limbajul străzii (vezi internarea lui Lică
gurici la Spitalul uzinal, aventura Norei la ghilodeni
ş.a.); sau îşi probează disponibilitatea în irizările fabu-

losului (a se vedea prezenţa medi-
cinistului Augustus Marchidan în
jungla de apă şi stuf a Deltei,
întâlnirea cu tătarca etc.).
Confirmându- i ascensiunea, roma-
nele evidenţiau – la modul specta-
culos – traiectoria unui scriitor,
decantând, iniţial, faptul brut cu
ochiul multifaţetat al reporterului
şi developându- şi virtuţile în spa-
ţiul fantasticului.

Seria sa romanescă (între-
ruptă, în 1984, cu mărgele roşii,
un volum adunând proze scurte)
lua probe din imediata noastră
apropiere. Iată, doi ori doi (1978)
se vroia o carte despre „dinamica
socială”. Prozatorul explora sec-

venţial viaţa uzinală, sonda mediile de impact (expuse
hibridării culturale), investiga „uzina- caracatiţă”. În
prelungirea acestor preocupări, în oceanul (1980),
Daniel Drăgan afirma net: „uzina e un ocean”. Aceeaşi
Miţa, cu destinul ei „ricoşat”, căprăreşte, acelaşi direc-
tor Bică, cu vocaţia deciziei (apărând necesitatea), folo-
seşte „cricul minciunii”; lângă ei, foiala personajelor
pitoreşti (Radu Nicolae – Kent, ghiţă – Contra, Rilă,
Sîc ş.a.), într- un caleidoscop care promitea
romanul- sinteză, absorbind – pe liniile de forţă anunţa-
te – acest copleşitor material epic.

ursa mică (1985) încercuia, printr- o lungă reme-
morare, viaţa constructorilor nomazi. Daniel Drăgan
pune sub lupă seismele sufleteşti, timpul critic al „cioc-
nirii” lumilor, întreprinde excavaţii de epocă, descrie
marile eşecuri. Viaţa ca angrenaj perfect (aşa cum o
concepea, am văzut, Maria Suru, cea fără „o lacrimă de
umor”) ascunde, de fapt, fisuri, crize de încredere, chea-
mă capitalul secret de sentimente. Constructorii bara-
jului, cotropiţi de patima meseriei, retrăiesc anii cei
tineri şi fierbinţi; o parte din ei rămâne, definitiv, acolo,
în pieptul barajului. Miniromanul lui Daniel Drăgan
reface abisul unei vârste, plonjează în spaţiul memo-
riei, amestecă invazia amintirilor în plasma fierbinte a
imaginaţiei. ziaristul Sorin Petreanu, cu fibră de visă-
tor, revede locurile, trăind în aşteptarea lui Vintilă:
„te- am creat – se mărturiseşte el – pentru că aveam
nevoie de tine”. Apelul memoriei, retrăind vârsta unei
copilării alungate, aducând în scenă chipul învăţătoru-
lui Nanu Pandele, ne aruncă într- un hăţiş epic. Dar
poveştile sunt legate; nici o poveste – ne asigură Daniel
Drăgan – nu vine singură. Sorin Petreanu se prezintă
la această bancă a timpului, vrea ca adevărul să nu
moară. Supus cândva unor demascări (înscenări), va
refuza toboganul mincinos, neacceptând să devină
„sicriul adevărurilor pe care le- a adunat”.

Dacă Tare ca piatra era o carte recapitulativă,
mixând teme reluate, luminate din alte unghiuri, verita-
bilele obsesii ale lui Daniel Drăgan ţâşnesc în ursa mare
(1988), o carte a întrebărilor tulburătoare. O carte obse-
sivă, o evocare recunoscută ca atare, populată de stafiile
memoriei, purtând spre noi ecouri livreşti. Prozatorul
adună în chenarul unei epoci o puzderie de întâmplări,
montura în context vădind o permanentă alternanţă a
planurilor, interes pentru „mica istorie” şi, în egală
măsură, pentru „cazierul” epocii. Se confirmă apetenţa
pentru fantastic, pătrundem în latura mitico- magică a
imaginarului, dincolo de „învelişul comun al lucrurilor”,
pipăind căile cunoaşterii. Arania este un loc magic, o
„gură de rai flămândă”. Ciudata ursa mare cultivă ambi-
guizarea, suspendă cronologia, aboleşte distanţele, abu-
reşte ecranul narativ; vorbeşte despre o vreme „tulbură-
toare şi eroică”, chemând la rampă un eu scindat. Proza-
torul nu râvneşte cronologia, ci înţelesul, „mărturisirea
înţelesurilor”. Saltul peste timp, teroarea amintirilor,
vibraţia afectului, supremaţia visului etc., amestecă
acest polen epic într- o existenţă divizată, „zărită cu gân-
dul”, în care întâmplările trec din una în alta. fiindcă
fantoma Mariei Suru – celebra eroină traversând epica
lui Daniel Drăgan – bântuie şi aici, aflându- şi replica
masculină: Radu Nicanor, „asul”, un profesionist al
puterii, purtându- şi nimbul eroic, excesul său de zel
alungând „întrebările sterile”. Iar dacă cei poposiţi în
Arania (cercetătorii veniţi să dezlege cazul Sim) cer „mai
puţină poezie”, romanul însuşi caută „măsura
basmului”. Sim vrea să- şi citească sufletul, multe pagini
cresc la graniţa literaturii S.f. Culege faptele, preţuieş-
te gravitatea lor reală, dar e atras de ecoul lor, de acel
rest care supravieţuieşte. Pierim cu tot ce suntem? Ce
este mai important pentru om? Câţi oameni locuiesc
într- unul? Iată întrebări tulburătoare, injectate la teme-
lia romanului ursa mare prin „recursul la mitologie” (cf.
gheorghe glodeanu). Arania ar trebui „să piară”. Rigoa-
rea şi pragmatismul nu înfrâng, însă, fascinaţia,
misterul; epicul e scăldat într- o baie de lumină, cheamă
în ajutor „măsura basmului”, scotocind în alveola
timpului nepieritor. „Cobai de- o săptămână”, Sim coboa-
ră pe „partea eternă a fiinţei”. totul a fost vis, conchide.
Chinuit de adevăr, el descoperă „sălbăticia eretică”,
„pădurea surdă”, e pătruns, cu o neputinţă uimită, de
secretele cosmice. Romanul se deschide erosofiei; preocu-
pările ciudate ale Mariei nu înseamnă doar bazaconiile
unei fantezii somnambuleşti, după cum aiurerile unui
flăcău bezmetic forează stratul arhaic, „ordinea veche”,
cu puterile ei tainice, depunerile livreşti. Rătăcirile lui
Petrineac au miez filosofic. Creşte aici un poem naturist,
desluşind o tensiune erotică contaminând mediul. Provo-
cările Erosului au blândeţe sadoveniană, o „prospeţime
primitivă”, fără a biciui simţurile. „Natura se pricepe”,
sună unul dintre avertismentele Vesalomului. Energia
sufletului află căi tainice de comunicare, fulgerele men-
tale brăzdează cerul acestei tăceri uitate, vorbind despre
neştiutul purtat în noi. Suntem, prin astfel de pagini,
într- un univers sadovenizat, stăpânit de pacea ecologică.
Cunoaşterea, zice Sim, ar fi „rodul care atestă iubirea”;
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Adrian Dinu Rachieru
Daniel Drăgan sau simfonia vieţii

Aidoma lui Matei, privind- o pe Laura,
Daniel Drăgan, ademenit, el însuşi, de

umbra viselor, descoperă farmecul
contemplaţiei, desluşind, în cărţile
sale, dincolo de coaja anecdotică, o

noimă şi un mesaj.

■ semnal editorial ■ EuroPress Group

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

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



ecoul rămâne donator de sens şi detonator al epicului,
încercuind „raiul neştiinţei”. ursa mare este (şi) un
roman al iniţierii, Sim, cutreierat de arşiţele tinereţii,
aflând „rostul cel nou”. El urcă (coborând) treptele înţe-
legerii cu un „patos înfricoşat”. Rivalitatea cu Radu (foca-
lizând energiile spre ţel, iubind meticuloasa rigoare)
înseamnă, de fapt, „chemarea tainei”, biruinţa fiorului
enigmatic. Daniel Drăgan desfăşoară cu abilitate o reţea
epică, plantând noduri (depozite de înţelepciune), aflând
peste tot însemnele morale. El participă, astfel, la
ctitorirea adevărului, luminându- i faţetele. Instalat în
ficţiune, navetează dezinvolt, cu o exersată ştiinţă a con-
strucţiei, între prezentul acaparant şi trecutul apăsător,
pierdut şi trudnic recucerit.

Afirmam, cu un alt prilej, că scrisul său propunea
convergenţa lumilor. frisonat de realitate, iubind des-
cripţia reportericească, Daniel Drăgan s- a implicat
pasional în literatură, trecând, dezinvolt şi definitiv, în
spaţiul ficţional. trăitul, autenticul (covârşitoare altăda-
tă) fac loc rememorării; vocaţia dialogului (scurt, repezit,
mereu sub „presiunea timpului”) se estompează, cedând
spaţiul epic monologului. Această „nouă formulă” (cum o
numea cineva) consfinţea instalarea lui Daniel Drăgan
„în literatură”; era o victorie certă. Scrisul său concen-
trat, urmărind, prin „transferul” realităţii, tema destinu-
lui (A. I. Brumaru), câştiga prin sugestie simbolică şi
puternica încărcătură de lirism şi fantezie. Navetând
între lumi paralele, Daniel Drăgan a trecut de la evoca-
re la implicare, oferind un nou centru de greutate epicii
sale. Aşadar, prozatorul anunţa instalarea într- un nou
cod; o nouă orientare, cum nota Laurenţiu ulici, tulbu-
rând epicul (scenariul „realist” era concurat), mutându- l
la marginea fantasticului, ştergând graniţele, develo-
pând meandrele imaginarului. ursa mare, interferând
romanul realist cu cel alegoric, vădind o îngrijită „aten-
ţie estetică”, transforma – potrivit aceluiaşi critic – tot ce
scrisese Daniel Drăgan înainte în „simple exerciţii
epice”. Afirmaţia, la o ochire retrospectivă, ni se pare,
însă, excesivă. Semne erau, patosul reportericesc se con-
vertise în literaritate, sprijinindu- se în perspectiva poeti-
că şi saturaţie metaforică (controlată). Investigând rea-
lul caleidoscopic, presimţirile utilizează aceeaşi reţetă.
fragmentele pe care prozatorul le publicase prin reviste
(când manuscrisul era botezat Viaţa e totul; apoi,
efracţii) ne- au îngăduit, atunci, câteva constatări: ele se
confirmă la o lectură a întregului şi rezistă. Asistăm,
aşadar, la un balans epic, slujind ambiguizării, conver-
genţei „lumilor”. Pe suport monografic (e vorba de mina
din Baia de Jos) prozatorul adună destine în conflict, pro-
punând un erou puternic, plin de neastâmpăr – Vică
Dodolocea, „ursul blond”. Şi, alături de el, Darina – o
femeie cu farmec robust, de fibră sadoveniană şi filosofie
stenică, respectând „voia atotştiutoare a naturii”,
luptându- se pentru „răscumpărarea” bărbatului (adică a
lui Vică), scormonind „adevărul de dedesupt”. Sau o cău-
tătoare de iluzii, o fantasmă în continuă remodelare, un
„suflet candriu”, oferindu- şi colocvii de taină: Silvia Bra-
nişte, nepoata învăţătorului Branişte Salvatorul, o fiinţă
prismatică, doritoare a se afla pe sine. un roman puter-
nic, aşadar, care se vrea o jubilaţie a vieţii; „viaţa e
totul!” vor spune protagoniştii cărţii, căutând „bucăţele
de adevăr”, încercând „să rupă visul”, reinventând toate
gesturile lumii. Cartea pledează (patetic şi tensional)
pentru valoarea unică a existenţei. A trăi este o bucurie
sau o datorie? – iată întrebarea care revine obsesiv, sigi-
lând o carte a destinelor risipitoare, vorbind despre poză,
impertinenţă, candoare, tandreţe, iubire. O simfonie a
vieţii, Daniel Drăgan chemând în sprijin realul caleidos-
copic şi breşele fantasticului, poemul naturist şi radio-
grafia socială. În acest ghem epic, el desfăşoară nume-
roase fire: planează umbra lui Branişte, cel dăruit obştei
(casa Branişte devenind simbolul demnităţii pe Valea
Adîncatei), oferind „substanţa vitală” unui mit local; o
existenţă centrată deci, o lume redescoperită prin străda-
niile elevului Dodolocea, preluând ştafeta şi
scufundându- se în universul „caietelor gri”. În replică,
vom găsi personaje mânate de un romantism vicios şi
dezordine existenţială: cazul Eleonorei Savopol, gratui-
tatea fiind transferată fiicei, irepresibila Silvia. Jocurile
ei (în care visurile năvălesc „ca o apă mare”) punctează
decăderea: pofta inventivă află în comprehensivul doctor
Bazil Ştefănoiu un duhovnic, „un cinic timid”. frumoasă,
nebună, unică, ea fuge de „frigul singurătăţii”, caută fără
a şti ce, pendulează între conştiinţa trufaşă a frumuseţii
şi erupţiile disperării. Rezonantă pentru toma Stoleru
(D’Amore), pictor cu reputaţie de profesionist în oraşul
N., propunând o „încredere nouă în artă” (ins sortit
pierzaniei, oferindu- i o „vacanţă castă”), Silvia concen-
trează enigma feminităţii. Vrea să afle ce e cu sine şi
recâştigă încrederea în binele neperisabil; risipitoare,
„presimte” că iubirea e totul, cuminţindu- se. Ar fi intere-
sant de urmărit „duelul” celor două ipostaze ale femini-

tăţii; hamletizările muiereşti, fără „ţel adecvat” ale
capricioasei Silvia, pe de o parte, şi – în replică –
siguranţa rece a Darinei, luptându- se exemplar pentru
binele şi adevărul vieţii, înţelegând că „este moral tot ce
este natural”, pe de altă parte, polarizând naraţiunea;
adică întâmplarea şi tradiţia. Răutăţile revărsate asupra
pensionarului Vică (suspectând, de fapt, hărnicia acestu-
ia, „belşugul muncit”) măresc grijile şi neliniştile
Darinei. Descinderea lui gogoaşă- Bogozan la stână, pen-
tru verificări, percheziţiile abuzive, poverile casei n- o cla-
tină, totuşi. Darina caută cumpărători, se bate – cu o
siguranţă rece – pentru revenirea lui Vică „în Ithaca”,
pentru a- şi continua „damblaua” cu gângăniile. Ea este o
„intelectuală arhaică” (zice detronatul Bogozan),
lăsându- se în voia naturii. În replică, Silvia se conduce
după capriciosul bun plac. Ea se apără,   dezvăluindu- se.
Descurcăreaţă, „pulverizată”, speriată de singurătate, cu
instincte treze, Silvia cea plină de neastâmpăr renaşte,
pritocindu- şi sufletul; află puterea de a renunţa, desco-
peră, dincolo de coaja frivolităţii, sâmburele grav. Părea
un „astru mort”, căutând fără a găsi, manevrând „fic-
ţiuni selecţionate”. În cele din urmă, ieşind din convales-
cenţă (îngrijită fiind de Darina), fiica speologului înlătu-
ră „pânza de spaimă”; se regenerează, cutreierată de
întrebări despre dragoste şi adevăr, îşi ascultă freamătul
fiinţei. presimţirile ar fi şi un tulburător roman de dra-
goste, descifrând „jubilaţia vieţii”. Întâlnirea cu Vică
marchează tocmai schimbarea. Iar însemnările fostului
pictor toma Stoleru, lungile epistole către Bazileus (ani-
mat de filantropie sentimentală), învăluite, pasager, de
„lumina speranţei”, vorbesc despre „miracolul expansiu-
nii” şi salvarea omului. fermecător stilistic, mascându- şi
miezul problematic, alternând regimul realist cu „adevă-
rurile” onirice, romanul presimţirile confirma saltul
valoric al unui prozator robust, tenace. Şi care, în anii
postdecembrişti, şi- a îmbogăţit, impresionant, în avalan-
şă prozastică, palmaresul.

un avertisment jucăuş, deschizând tripticul
romanesc dedicat vrednicilor logofani de pe Valea
Cohalmului şi, desigur, ispitei satanice, cu mulţimea
„minunilor necurate”, atrage atenţia asupra potenţiali-
tăţilor textului (labirintic, neapărat), descifrând, sub
glazură ludică, un „caleidoscop de adevăruri” (ar fi zis
u. Eco). Îndreptăţit, Daniel Drăgan refuză ideea că ar
fi pus, „sub lupă”, problema specificului românesc şi
încă la dimensiunile unui respectabil şi scorţos „tratat”
de etnopatologie, cum s- a insinuat. Scris după cele trei
romane aşezate sub cupola logofani- lor, Biedermeier
(2011) ne asigura că există, pentru fiecare, o făgăduin-
ţă; dar şi câte un „îngeraş viclean”, aducând, cu o dia-
bolică satisfacţie, ispita. Nici suferinţa, nici fericirea nu
sunt în stare pură. lumea e un târg, „jurubiţa” de bună-
tate sau de lumină se împleteşte cu abjecţia, încât Puşa
/ Vladia (nume de scenă), fire romantică şi impetuoasă,
simte nevoia spovedaniei. Deapănă, cu o bucurie liniş-
tită, o poveste tulbure, tocmai pentru a se regăsi; se
încredinţează lui Arvi, ca „teren neaflat”, falsificat,
despovărându- se, într- un salvator „catharsis al fiinţei”,
îmbogăţindu- se prin dragoste, ieşind din solitudine şi
disperare. Confesiunea o purifică, suportând, astfel,
pustietatea din jur.

În fond, toate cărţile lui Daniel Drăgan pun, din
unghiuri mereu schimbătoare, astfel de teme, de explozi-
vă încărcătură dramatică. fie că discută despre exodul
saşilor, într- un timp istoric „otrăvit” (cf. Ion Itu), convo-
când o arhitectură narativă de un simbolism fastuos
(precum în părintele Thom), fie că cercetează dramele
transilvănenilor, căutându- şi „sinele mai larg”, cum
observase Adrian Lesenciuc (vezi poemul epic exodul, în
22 de cânturi), fie că îşi dezvăluie, mereu disponibil,
înnoitor, o altă faţă scriitoricească, aducându- l, de pildă,
în  prim- plan, pe intolerantul Mehmed, într- o seducătoa-
re „poveste orientală”, Daniel Drăgan iubeşte metamor-
foza, căutând, neobosit, caleidoscopia vieţii, oferta
bogată a realului, pentru a- i descifra, cu iscusinţă,
„tâlcurile”. Ivită dintr- un roman „cu cheie”, prezentând
un cuplu diabolic (directorul unei mari uzine, respectiv
şefa de cabinet), umbra Mariei Suru, o femeie cazonă, de
un dogmatism intratabil, casant, întruchipând, zicea
Petru Poantă, feminismul maladiv, se întinde tiranic
peste acest univers epic; este, negreşit un personaj anto-
logic, reverberând şi în absenţă. parcă ar fi moartă, con-
stată cei care o vor conduce pe ultimul drum.

Sub aparenţe jucăuşe, în trilogia închinată „logo-
fanilor”, Daniel Drăgan discută despre pericolul logofa-
nismului (regenerabil). Cele trei romane, „vegheate”,
editorialistic, de neobosita Mona Mamulea, trase, în
ediţii revăzute, la Bibliotheca târgovişteană, vorbesc,
de fapt, despre o afacere drăcească. În Ciuma boilor
(2005), o primejdie „fără chip” în povestirile celor
bătrâni, devine, brusc, un pericol real, creând panică în
micuţul ţinut al Logofaniei. Se revarsă, sub un pretext

ritualic (cămaşa ciumei),
„fluvii de vorbe”; mărunţeii
trăncănici se risipesc în
logoree şi invidie, răutate şi
duşmănie, acuzând smintea-
la. Apar fapte „dincolo de
fire”: carantina, groaza, ava-
lanşa proceselor, fuga tine-
rilor etc., culminând cu mis-
tuirea Arhivelor. Adică sus-
pendarea Memoriei, o chir-
cire mimetică, un destin
umilitor, sigilând un terito-
riu strict localizat, greu
încercat, în extensie. Din
acelaşi filon creşte şi diavo-
lul, aproapele nostru (2006).

Descălecat în ţinutul logofanilor, incoruptibilul profe-
sor de fizică Damian Adamescu vrea să „cureţe” Logofa-
nia. Aici va fi vorba de sminteala câştigurilor. Odată cu
limuzina câştigată de Mitu Roth, vin pe bandă „pomeni
otrăvite”, iscând – în viziunea ufologului local Sava
Alexe – hipnoza colectivă a îmbogăţirii. Dezlănţuite,
forţele răului stârnesc îngrijorare: la cârciuma lui
Werestoy, sătenii, puşi pe harţă, se încaieră, Emanuel-
la vrea iubiri best (bestiale) şi viol cu fiori, Axente invo-
că teorii manipulatorii, liceencele creează, într- o şcoală
lăsată de izbelişte, o ligă Contra Gogoşeriei, într- un
carusel – abil regizat – al întâmplărilor. Micile istorii
derivate, aparent haotice, se leagă la final. Desprins din
vis, profesorul, „scăpat” de „privirea vulturiană” a lui
Miron Duţu, se leapădă şi de micuţa femeie din coasta
lui, „ezoterica entitate” sălăşluind în însăşi fiinţa lui, ca
siameză (femeia- anexă). Dar concluzia e falsă: seducţia
pactului faustic, în plin turboconsumerism, în această
frenetică goană achizitivă nu ne scuteşte de nota de
plată. Iar „ciudata creatură” feminină, ştiutoare şi ispi-
titoare, întreţine un freamăt dulce, provocând o melodie
fierbinte. Încât romanul poate fi citit şi ca un imn ero-
tic, femeia adunând, ne previne prozatorul, „întreaga
frumuseţe a lumii”.

Şi în umbra marelui protector (2008) se furişea-
ză diavolul, întruchipat de agentul Marcel, de la o ciu-
dată Societate de asigurări. Matei vede în Marcel un
complotist cinic, „unealta obscură” a Marelui Protector
(cu a sa strategie protectivă) şi refuză categoric a- i fi
client; bănuieşte că, dedesupt, se ascunde „o drăcove-
nie”. Refuzul lui Matei filipescu de a semna „asigura-
rea absolută” ne invită, transparentizant, să examinăm
societatea de azi, răvăşită de necrofagie culturală (cf.
Virgil Nemoianu), o lume de(căzută), în care păcatul
este posibil şi Răul, pus în cârca Diavolului, e peste tot.
fără a cheltui erudiţie teologică (demonologică),
autorul, într- o incursiune sprinţară, vervoasă, atenţio-
nează asupra travestiurilor umane. fiindcă Dumnezeu
rabdă răul în lume, dar „îndrăcirea” (maleficitate,
abjecţie) e a noastră, a celor vanitoşi, ademeniţi de ispi-
ta satanicului, acceptând „năclăiala fără orizont”. Prin-
tre „braşoavele” lui Jojo şi alte fugace întâmplări, îşi
taie vad ipoteza transferului demonic. teoria „deficitu-
lui de densitate” ne face să cochetăm, bănuielnic, cu
ideea că răutatea s- ar aciua în sferele înalte, „de la Bel-
zebut mai sus”, diluând propria noastră responsabilita-
te. Or, peste tot, descoperim „o noimă şi un mesaj”. Şi,
desigur, propria vină, fără a obstrucţiona frumuseţea
lumii. Aidoma lui Matei, privind- o pe Laura, Daniel
Drăgan, ademenit, el însuşi, de umbra viselor, descope-
ră farmecul contemplaţiei, desluşind, în cărţile sale,
dincolo de coaja anecdotică, o noimă şi un mesaj. Pe
care urmează a le descoperi, la rându- le, cititorii de azi
şi de mâine. Evident, cum ştie prea bine prozatorul (şi
o spune apăsat), „cântarul e- n mâna posterităţii”… r
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■ semnal editorial ■ Contemporanul

► nicolae Breban, 
Demonii mărunţi

► emil Brumaru
Sfîşiat de umbra

unui înger

► Ştefan Borbély, 
De la Herakles la 
Eulenspiegel. Eroicul

DETECTOR

Liviu Franga
Suferinţele limbii române

De la una la alta, prin hăţişurile gramaticii
(şi ale minţii)…

1) „Eram vecin cu familia Pilat, un foarte
cunoscut avocat moldovean, a cărei soţie era sora
mamei lui Adrian Marino.” (interviu cu Mircea
Carp, realizat de Simona-Maria Pop şi Ovidiu
Şimonca, în observator cultural, nr. 274 [532],
serie nouă, din 8-14 iulie 2010, p. 18)

„Soţia… familiei” (?!…) – a cărei (în loc de a
cărui) – versus „soţia avocatului”: nu putem
bănui, fireşte, un atare scurt circuit decât la nive-
lul vorbirii grăbite sau, cel mult, al eventualei
transcrieri, neatente, a înregistrării interviului.
Aşa de mari, totuşi, probleme de acord să creeze
pronumele relativ în limpedea-ne limbă, chiar şi
în vorbirea/ scrisul celor de la care aşteptăm atât
de mult?

2) „Numai bolnav să nu fi” (text pe burtieră,
în emisiunea Ştirile pRo TV, prezentate de
Andreea Esca, din 17.08.2010, 19H23-19H24)

Confuzie (probabil, pe la pupitrele din platou,
acolo unde se pregătesc titrajele emisiunilor de
actualităţi) de moduri verbale în formă negativă,
confuzie altminteri întâmplată, curent, începând
de printr-a cincea de gimnaziu: conjunctivul pre-
zent cu imperativul, la verbul a fi, persoana a II-
a singular diateza activă. Nu-i aşa că prea multă
gramatică strică, domn’e? Curat strică!

3) „/…/ care sigur probabil va schimba faţa
întregii muzici /…/” (Cristian Brancu, în emisiu-
nea Vedete fără secrete din 19.08.2010, 12H17, la
postul de radio euRopa Fm) 

Iată că şi radioul nu stă mai prejos faţă de
televizor (după cum, vai, am văzut de atâtea ori
până acum, sunt într-o concurenţă acerbă!)… Cu
sigurul care e probabil ne-am lămurit. Dar cum
vine cu probabilul sigur? Aici e aici! Poate ne spu-
neţi dumneavoastră, stimaţi cititori şi/ sau ascul-
tători. Că eu nu-mi mai dau seama, vorba aceea,
nici să mă tai.
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I. Nedelea
Împlinire a unei meniri asumate

Vreo 19 luni şi aproape… o viaţă i- au
trebuit lui gheorghe Postelnicu pentru
a scrie o carte despre Vasile Voicules -
cu, faptă care, încununându- le pe cele

de până acum pe tărâm literar, pare să fi fost asuma-
tă ca menire esenţială a existenţei sale ca scriitor.
Ceva mai mult de un an şi jumătate, pentru a reuni
şi transpune într- o lucrare temeinică informaţii din
izvoare astfel secate şi cartografiate „coerent şi omo-
gen”, analize operate sub semnul adoraţiei… lucide,
judecăţi de valoare convingătoare, opinii consolidate
în ambianţa aşezării de pe Valea Buzăului unde s- au
înfiripat primele temeiuri ale destinului spiritual al
scriitorului- medic şi unde şi gh.P. a trăit şi a profe-
sat. o viaţă, în care, de la sine sau din statornică
preocupare, s- au adunat şi sedimentat, ca detalii ori
esenţe, elemente ale universului rural numit
Pârscov, care l- au marcat, în anii copilăriei, pe V.V.,
cunoştinţe şi impresii datorate unor „vestigii” ale
existenţei lui în acest spaţiu: urmaşi, casă (devenită
memorială), oameni ai locului, râuri, păduri, lacuri,
legende etc.

Pe parcursul a circa 320 de pagini (inserând şi
fragmente publicate anterior în „Convorbiri litera-
re”, „România literară”, sau în volumul „Critice” –
2011), „Viaţa şi opera lui Vasile Voiculescu” (a şap-
tea carte; a treia ca istoric şi critic literar), apărută
în 2012 la Editura EuroPress group (autorul păs-
trează ritmul editorial: anul şi volumul), îşi dezvălu-
ie episoadele şi, respectiv, meritele într- o curgere
continuă şi mereu consistentă. Mai ales pe cititorul
amator de construcţii cu arhitectură evidentă, ce
îngăduie un acces facil către detalii integrate catego-
rial, de la prima răsfoire, cartea îl surprinde prin
absenţa unei structuri aparente. Lectura nu va evo-
lua de la capitolul introductiv până la cel concluziv,
marcate ca atare, şi nu va trece
prin cele care, convenţional, ar
putea fi intitulate „Copilăria”,
„Satul”, „Poetul”, „Prozatorul”,
„Dramaturgul”, „Medicul”, „Păti-
mirea” etc., deşi toate aceste
componente ale personalităţii
excepţionale a lui V.V. se regă-
sesc tratate cu iscusinţa istoricu-
lui şi criticului atent la substan-
ţa şi credibilitatea izvoarelor, cu
statornică grijă de a nu se lăsa
condus în aprecieri de înclinaţii-
le afective faţă de subiect. gh.P.
recunoaşte „structura neobişnui-
tă a cărţii şi cronologia subiecti-
vă” şi le explică prin „lipsa(…) de
simpatie faţă de lucrările didac-
tice”. Este limpede că profesorul
de limba şi literatura română,
care a oficiat la catedră timp de
42 de ani, încearcă să separe net
strădania literară de cea didacti-
că, atribuind celei din urmă,
atunci când se amestecă în
demersul exegetic, sensuri peio-
rative… consacrate, termenul
apărând, de altfel, în asemenea
contexte în cuprinsul volumului.
Cu toate acestea, referindu- se în
partea introductivă la propria
întreprindere, nu ezită să invoce
„metoda noastră” sau „principiul
ştiinţific impus” – care, trebuie spus, se detaşează
meritoriu din întreaga lucrare – , iar în paginile
acesteia integrează, la locurile cuvenite, cu rol lămu-
ritor asupra întâmplărilor, opţiunilor spirituale sau
scrierilor „medicului fără arginţi”, adevărate fişe
didactice dedicate lui Vlahuţă, urmuz, Hogaş, Ion
Pillat, ca şi reginei Maria, poporanismului, isihas-
mului, subdialectului muntenesc etc. Oricum, de
vreme ce autorul, cu formaţie de prozator, nu
încearcă să- l ispitească pe cititor printr- o construcţie
cu entropie dimensionată pe măsura eventualei lui
comodităţi, este nevoie ca acesta să fie interesat de
subiect ori suficient de receptiv la semnalele pozitive
ademenitoare pe care lucrarea le emite încă din pri-
mele pagini. Acestea temperează, de altfel, şi o posi-
bilă tentativă de a descoperi în formula preferată de
gh.P. urme de orgoliu sau de porniri insurgente faţă
de sisteme superficial agreate.

Chiar dacă riscăm să acordăm un spaţiu supra-
dimensionat constatării de mai sus, nu putem să nu

lansăm întrebarea: în condiţiile date (absenţa struc-
turii cu elemente de susţinere explicit definite), ce
liant dă suficientă trăinicie edificiului pentru a nu se
prăbuşi? Răspunsul ar trebui să întrunească multe-
le atuuri ale cărţii; în primul rând, cu efect nemijlo-
cit în planul îndoielii (retorice!) iscate de întrebare,
înlănţuirea firească, guvernată de logică sau de
inspiraţie, a episoadelor şi ideilor, arderea constantă
pentru o restituire originală, corectă, întregitoare,
calitatea omogenă a materialului ideatic şi lingvistic
al zidirii.

Cât despre celelalte componente ale armăturii
ascunse generatoare de soliditate, dintr- o lungă listă
a notaţiilor favorabile prilejuite de lectură vom reţi-
ne numai câteva, încercând, după exemplul lui
gh.P., care şi- a stăpânit aplecarea firească spre elo-
giu faţă de fiul (cel mai) strălucit al satului, să ţinem
sub control vraja unor (reuşite) evocări (privelişti,
oameni, toponime, muntenisme specifice etc.) ale
aşezării de unde se întâmplă să provenim.

Diversitatea şi bogăţia izvoarelor captate şi fil-
trate de exeget se constituie într- un prim argument
pentru interesul pe care cartea poate să- l provoace în
rândul specialiştilor, al oamenilor din spaţiile vizate,
dar şi lectorului neutru. Studii ale voiculescologilor
sau contribuţii mai modeste au fost investigate, ana-
lizate, cântărite, fiind îmbrăţişate opiniile solid
argumentate, demontate chiar unele afirmaţii con-
sacrate, nuanţate judecăţi anterior impuse de critica
şi istoria literară (o anumită idee „nu are susţinere”,
după cum nici limitarea universului uman şi geogra-
fic, afirmată „din motive extraliterare”; „Paternalis-
mul unor voiculescologi suferă de exces afectiv”…).
Nu poate fi ignorată, din perspectiva surselor valori-
ficate, utilizarea cu discernământ a celor reprezenta-
te de „arhiva orală pârscoveană (…) încă activă” sau

a mărturiilor din scrierile unor foşti deţinuţi politici
despre scriitorul martir „cu aură de sfânt”, care, în
cele 1345 de zile ale pătimirii în infernul închisorilor
comuniste, hrănindu- se „parcă din duh, împărţea
puţina hrană cu ceilalţi”. gh.P. aduce în atenţie şi,
în general, clarifică diferite confuzii sau inadverten-
ţe biografice (dacă a fost sau nu medic de plasă la
Buzău, data naşterii sau a căsătoriei, debutul), înlă-
tură etichetele minimalizatoare sau, dimpotrivă,
excesive, pătrunde cu perspicacitate şi delicateţe în
unghere tainice ale personalităţii scriitorului, medi-
cului, creştinului, omului Voiculescu. fără a- i deli-
mita… didactic etapele creaţiei, îi urmăreşte atent
evoluţia, punctând momente esenţiale ale creşterii
valorice sau identificându- i orientări în spaţiul
curentelor literare: „drumul său în literatură bătea
pasul pe loc”; „a continuat să compună critic noi
volume, înlăturând pornirile tinereşti după criterii
limpezite pas cu pas”; volumul „din 1921 stabilea
ipostazele noului Voiculescu: meditaţia aforistică,

ideea generoasă a dăruirii de sine, prometeismul,
modestia trufaşă…”; „coeficientul de lirism a înregis-
trat o creştere continuă”; „manierismului farmecului
local îi ia locul (…) un manierism al vocabulei care
cântă”; „o artă literară maturizată”; „temperase
impulsurile sămănătoriste şi retorismul iconografic
şi pregătea terenul pentru marile izbânzi literare”
ş.a.m.d. fără a minimaliza, cum s- a încercat, lirica
din primele perioade ale creaţiei voiculesciene, exe-
getul aşază pe locurile de frunte cuvenite „descoperi-
rea magică a desăvârşirii artistice” reprezentată de
„ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare…”,
ca şi nuvela „Zahei orbul” (privilegiată în consecin-
ţă prin tratarea în vreo 17 pagini), care „încununea-
ză perioada stilistică a lui Vasile Voiculescu”.

În şirul meritelor volumului la care ne referim
se mai detaşează: echilibrul aprecierilor critice (scă-
deri ale operei analizate sunt contrapuse numeroa-
selor formulări elogioase prin circa 30 de notaţii refe-
ritoare, desigur, la aspecte particulare ale acesteia:
„imitator al lui Vlahuţă în ţara zimbrului”, „accente
retorice”, „descripţie excesivă”, „variaţiuni minore”,
„episoade lungi şi plictisitoare”, „ecouri puerile” etc.);
comentarea firească, eliberatoare de semnificaţii a
textelor; circumspecţia faţă de surse („impresiile
rudelor de sânge sunt incendiate chiar şi de întâm-
plările cele mai banale”); aplecarea către analize
stilistice (chiar şi propriu- zis lingvistice); configura-
ţia eseistică a unor pagini, determinată de cultura şi
înclinaţia spre cugetare a autorului; mişcarea dezin-
voltă printre repere ale culturii naţionale şi univer-
sale; alternarea analizelor cu pagini de sinteză (vezi
enumerarea temelor creaţiei lui V.V. sau finalul,
citabil integral, în care este schiţat portretul Omului
Voiculescu); expresivitatea scriiturii (într- o lucrare
cu aparenţe austere, în care nu şi- au făcut loc

imagini existente, desigur, din
belşug la Casa Memorială) înte-
meiată pe preponderenţa frazelor
scurte, cu nerv, pe inserarea de
întrebări retorice ale îndoielii ori
clarificării, pe formulări metafori-
ce sau, cel puţin, proaspete (la a
căror citare a trebuit să renun-
ţăm); cursivitatea textului (slujită
şi de preferinţa pentru informaţii
minime despre sursele bibliografi-
ce); ştiinţa introducerii unor deta-
lii de natură să dezvăluie farme-
cul unor „apucături” (de pildă,
plăcerea de a forţa intrarea în
limba literară a unor neaoşisme
sau de a se deda unor exerciţii
ludice, alcătuind cu uşurinţă dedi-
caţii, epigrame, ori chiar o petiţie
în versuri) etc., etc.

Ce ar trebui menţionat pen-
tru celălalt talger al balanţei?
Poate, unele lungimi în prezenta-
rea de contexte (inclusiv istorice)
ale unor momente din viaţa şi
creaţia lui V.V., dezvoltate până
la întinderea divagaţiei ce depă-
şeşte obiectivele stricte ale
demonstraţiei persuasive sau ale
eventualei strategii de cucerire a
lectorului (vezi referinţele la
„moştenirea cimeriană hiperbo-
reeană”); poate, unele pagini mai

greoaie (e drept, rare şi utile!) în care se aglomerea-
ză, în liste lungi, titluri de creaţii (ex., p.193); poate,
câteva treceri bruşte de la o idee la alta (în acest
sens, prin structura lucrării, autorul neimpunân -
du- şi nicio restricţie), cum ar fi cea de la „romanul”
sentimental Lica- Dile, la notaţiile de factură mono-
grafică despre morile din plaiul Pârscov.

george Călinescu, într- o prefaţă la opera lui
mihai eminescu, aprecia că, în condiţiile existenţei
unui „material cules şi analizat de alţii”, unui nou
exeget „nu- i rămâne decât să aplice un ochi odihnit
şi acut”. gh.P. a realizat semnificativ mai mult de
atât, având şanse să se impună decisiv printre voicu-
lescologi. În aceeaşi prefaţă, g.C. admitea că „nu
strică deloc ca o lucrare critică să forţeze puţin
priceperea curentă printr- o împărţire clară”, diviziu-
nile „necesare sugerând înlănţuirea ideilor critice”.
Ar putea fi, oare, aceasta o sugestie pentru o viitoa-
re variantă a întreprinderii monografice a voicules-
cologului pârscovean? r

De vreme ce autorul, cu formaţie de
prozator, nu încearcă să- l ispitească

pe cititor printr- o construcţie cu
entropie dimensionată pe măsura

eventualei lui comodităţi, este nevoie
ca acesta să fie interesat de subiect

ori suficient de receptiv la semnalele
pozitive ademenitoare pe care

lucrarea le emite încă din primele
pagini.
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Dintre toate mijloacele de locomoţie
inventate de geniul uman de- a lungul
şi de- a latul secolelor, preferatul meu
este trenul. Chestie oarecum ciudată

având în vedere că, în urmă cu circa 33 de ani – vâr-
stă christică, dacă înţelegeţi ce vreau să insinuez –,
trecusem printr- o întâmplare care, în limbaj de spe-
cialitate, se cheamă catastrofă feroviară. Plecat din
Bucureşti spre turnu Severin, pe o căldură toridă la
început de iulie (erau anii în care anotimpurile n- o
luaseră razna…), prin zona staţiei CfR zăvestreni,
puţin înainte de Videle, garnitura se rupsese- n paiş-
pe exact în locul unde dracul mă trimisese pe mine
să mă uit pe geam şi să pot contempla calmul cu care
locomotiva îşi continua netulburată drumul urmată
de jumătate din vagoanele din dotare – respectiv,
cinci – în vreme ce cealaltă jumătate – recte, de la al
şaselea încolo – îşi făcea de cap fără pic de jenă
sărind de pe şine, proptindu- se de stâlpii de înaltă
tensiune plantaţi prin preajmă şi arătând curioşilor
de ce sunt în stare nişte osii şi boghiuri lăsate de
capul lor. Nu s- au înregistrat morţi şi răniţi, dar
orşicât, un accident de cale ferată tot se cheamă că
trăisem, iar el putea fi luat drept avertisment: nu
insista, a doua oară s- ar putea să- ţi reuşească… Or,
până în prezent, mă ferise cel de sus de orice altfel de
catastrofă: aviatică, maritimă, automobilistică,
ciclistică, trotinetistică etc. aşa că logic ar fi fost să
evit cu încrâncenare trenul în favoarea Boeingului,
Antonovului, autoturismului Dacia 1310, ultimul an
de fabricaţie, bricului Mircea, submarinului Nauti-
lus sau zmeului din cartea lui Mir-
cea Cărtărescu (veţi vedea sau nu
mai la vale ce- au a face toate astea
cu prefectura la care lucrează
Sonia în timpul liber).

Ce concluzie tragem noi de
aici? Noi de aici tragem concluzia
că eu sufăr de masochism. Prefer
trenul, deşi…, am fost însurat 20
de ani cu o femeie şi de 10 ani sunt
pe punctul de a recidiva (şi tot cu
o femeie!), la vila zaharia Stancu
a uniunii Scriitorilor de la Neptun
am rezervat şi anul acesta tot
camera nr.14 cu toate că anul tre-
cut, exact în aceeaşi ultimă decadă
a lunii august, în camera cu prici-
na situată la parter am fost jefuit
în chip profesionist şi cu o eficien-
ţă materială medie constând în:
una bucată laptop, două telefoane
atât de mobile încât de- atunci nu
le- am mai văzut, un ceas de mână
foarte aspectuos (aici băieţii au
cam luat ţeapă: obiectul doar
părea de firmă, în realitate fiind
achiziţionat contra sumei de lei
13, de la un chioşc situat în gura
de metrou Piaţa Sudului), portmo-
neul cu ceva acte şi ceva bani (nu
spun câţi fiindcă nu despre condi-
ţia socială a scriitorului român e
vorba în acest articol), un cartuş
Kent lung (provizia Soniei pentru cele 10 zile de
sejur marin), un glucometru (recuperat ulterior în
împrejurări dramatice). Cred, de asemenea, că pe
apa mării de pe- ntinsul litoral s- au mai dus unele
bunuri şi valori pe care le- am uitat. Dacă mă- ntre-
baţi atunci, imediat după eveniment, reconstituirea
listei pagubelor ar fi fost mai completă şi mai rigu-
roasă. În procesul verbal încheiat de echipajul de
poliţie sosit celer la locul faptei – mai precis, peste
vreo 6- 7 ore – sper că am fost măcar mai sugestiv.
Sigur, asta nu mi- a folosit la mare lucru pe linia
recuperării pagubelor. De fapt, nu mi- a folosit la
nimic, dar nici nu m- am aşteptat la altceva, de
vreme ce N. grigore- Mărăşanu şi Valentin Hossu-
Longin care, în aceeaşi săptămână luminată, o
luaseră şi ei în barbă şi- n pungă în chip identic, fuse-
seră măcar înştiinţaţi de poliţie că, hoţii fiind prinşi
cu laptopurile în sac, se puteau constitui în parte
civilă în procesul intentat vizitatorilor intempestivi
de la vila zaharia Stancu, Neptun, 2013. Din câte am
înţeles, ambii refuzaseră cu demnitate propunerea
organului. În ce mă priveşte, a trebuit să mă mulţu-
mesc cu anume explicaţii pe care mi le- am oferit sin-
gur după o matură chibzuinţă: probabil că ăia care- o

păţesc duminica sau în zilele însemnate cu roşu în
calendar vor fi răsplătiţi corespunzător pe lumea
cealaltă. Pe mine, efracţioniştii mă călcaseră pe 23
august, ziua sfântă în care Majestatea Sa Regele
Mihi I al României le- a tras clapa nemţilor, trecând
cu eroism de partea foştilor inamici. Se pare că
doamna Angela Merkel a reţinut temeinic în memo-
rie acest episod pitoresc din istoria germaniei reuni-
te. În fine…

Să ne întoarcem, aşadar, la masochismul
nostru cel de toate zilele, că de- aici plecaserăm pe 21
august a.c. cu trenul de ora 9 fix, de la linia 14 a
gării de Nord, către Constanţa. Pentru cunoscători,
e vorba de acel Interregio blagoslovit la purtător cu
viteza necesară şi suficientă pentru parcurgerea
celor cca. 220 de kilometri dintre Capitală şi
bătrânul tomis nu în 5- 6 ore, după tradiţia milena-
ră cunoscută, ci în numai două ceasuri fără ceva.
Miracol şi alt nimic! Pentru necunoscători, oricâte
detalii tehnico- tactice ori de altă natură aş oferi eu
în generozitatea matinală care mă animă, ar fi tot în
zadar, aşa că mai bine mă las păgubaş.

Buun… Mă aflam, prin urmare, în trenul
minune, într- o dispoziţie excelentă, cu mintea ocupa-
tă exclusiv de gânduri tonice şi mobilizatoare cum ar
fi, de pildă: Doamne, cât de bine poaate fi pe lume
fără Bucureşti, fără obligaţiuni de serviciu, în faţă cu
unsprezece zile de oblomovism (pentru ideea de lene
netulburată nici măcar de intenţia de a face ceva,
oricât de simplu, mi se pare o exprimare îndeajuns
de intelectuală), cu speranţa că va fi soare în fiecare

zi şi lună în nopţile prevăzute de manualul de astro-
nomie etc., etc. O aveam alături, ca în fiecare vară
neptuniană, pe partenera mea de viaţă şi de alte
avantaje colaterale, numita Sonia, cea îndrăgostită
de răsăritul de soare şi de pescăruşii chicotitori cu
care îmi scurta somnul de fiecare dimineaşă şi
despre care începuse să- mi povestească deja cu entu-
ziasm încă de pe la Ciulniţa. Eram, pe scurt vorbind,
într- un asemenea hal de beatitudine vilegiaturistică
încât eludam cu voioşie inconştientă anumite detalii
pentru care calificativul suspecte reprezenta un suav
eufemism. De exemplu, în acest an, spre deosebire de
anul trecut, de acum doi ani şi de când mi- aduc
aminte, stabiliserăm de comun acord – e adevărat, la
propunerea mea – să nu mai cărăm după noi tot felul
de tricouri, pantaloni, rochii de zi şi de seară, pan-
tofi, adidaşi, papuci ş.a.m.d. fiindcă oricum nu ne
servesc la mare lucru, iar, în plus, eram siguri că nu
vom rezista ispitei de a mai cumpăra câteva exem-
plare din fiecare sortiment cu ocazia vizitelor prin
oraş. zis şi făcut, dar să vezi drăcia dracului: per
ansamblu, bagajele noastre păreau la fel de volumi-
noase ca anul trecut, ca acum doi ani etc. ba, aş
putea spune chiar că geamantanul principal – cruci-

şătorul Potemkin al Invincibilei Armada de gemăn-
tănaşe, rucsacuri, genţi, pungi şi plase –, respectabi-
lul obiect care îmi revenea de drept întru manipula-
re prin gări, taxiuri, staţii de autobuz, metrouri etc.
era sensibil mai greu decât atunci când deciseserăm
să cuprindă mai puţină încărcătură. Ca să nu mai
vorbim că în dimineaţa plecării, Sonia nu mai găsise
nici paletele de ping- pong, nici mingile aferente. Nu
că astea ar fi atârnat cine ştie cât, dar anul ăsta
paletele negăsite, anul trecut şahul uitat, încep să
mă întreb dacă e vorba despre o simplă întâmplare
ori de o conspiraţie în toată regula. În schimb, când
am ajuns la Neptun şi Sonia a despachetat, misterul
geamantanului principal şi a greutăţii sale
inexplicabile s- a dezlegat de o manieră capabilă să
insulte inteligenţa oricărui oligofren. Ca să fie clar,
voi spune doar atât: cele maximum două tricouri băr-
băteşti, asupra cărora căzuserăm de acord că vor
cunoaşte mângâierea brizei mării, erau nu mai puţin
de opt. Proporţia se păstra şi la celelalte obiecte ves-
timentare – în special, cele de încălţăminte.

Dar despre această bucurie aveam să iau
cunoştinţă abia peste câteva ore – nu multe: cam
două- trei, într- o evluare optimistă. Deocamdată,
eram la capitolul beatitudine despre care v- am amin-
tit. Numai că, la fel ca orice lucru bun, nici
beatitudinea asta n- avea cum să dureze prea mult:
nu cred că parcurseserăm 50- 60 de kilometri de la
ieşirea din Bucureşti când…

Ei nu, de data asta trenul nu s- a mai rupt în
două, vecinii de compartiment nu ne- au atacat, ca- n

filmele americane, nici tavanul
vagonului nu ne- a căzut în cap,
ca- n filmele româneşti şi, în
general vorbind, nu s- a întâm-
plat nimic rău. Aş putea spune
chiar că din contra, dacă
cuvintele mele n- ar putea fi
interpretate ca un compliment
circumstanţial la adresa doam-
nelor. Ca să nu lungesc povestea
mai mult decât se cuvine, voi
spune că abia trecusem de…
(aici pot să pun orice localitate
că n- o să se apuce nimeni să
verifice), când telefonul meu
lansă în aerul condiţionat al
compartimentului melodia lui
Adriano Celentano „Amore, no”
pe care mi- a plasat- o ca semnal
competentul de Bogdan, nepotul
meu de la facultatea de fizică,
ştiind două lucruri: 1. că toate
cântecele macaronarului care
prestează de peste o jumătate de
secol ca şi când ar avea un fie-
răstrău în gât îmi plac la ne -
bunie şi 2. că şi dacă, printr- un
miracol, „Amore, no” nu mi- ar fi
plăcut şi aş fi vrut s- o schimb, la
priceperea mea în materie de
telefoane mobile, cel mai pro -
babil este că l- aş fi lăsat pentru
totdeauna şi fără semnal, şi fără

şansa ca cineva să mai poată instala vreodată unul.
Cum însă nu eram convins că şi aleatorii mei tova-
răşi de drum erau fani Celentano (după vorbă, după
port arătau mai mult a iubitori de tudor gheorghe
sau, hai, treacă de la mine, de Richard Claidermman)
m- am grăbit să bag mâna- n buzunar şi să extrag
de- acolo dihania cântătoare. Înainte însă de a apăsa
butonul verde, mi- am aruncat privirea pe ecran, am
citit numele apelantului – Aura Christi – şi am
încremenit: uitasem din nou de textul pentru Con-
temporanul de luna viitoare, iar Aura avea, ca de
obicei, duioasa gentileţe să- mi amintească.

Din clipa aceea s- a spulberat în cele patru zări
liniştea vacanţei mele estivalo- neptuniene, m- au
apucat iar durerile nevralgiei de trigemen, iar în
fiecare noapte am visat- o pe Monica Macovei
aranjându- şi bretonul, strigând: „Eu sunt Nelson
Mandela de România!”, agitând o pancartă pe care
scria: „Votaţi Victor Ponta!” şi râzând sardonic. r

Gelu Negrea
Visul unei nopţi de coşmar

n Rondul de zi
Din clipa aceea s- a spulberat în cele

patru zări liniştea vacanţei mele
estivalo- neptuniene, m- au apucat iar

durerile nevralgiei de trigemen, iar în
fiecare noapte am visat- o pe Monica

Macovei aranjându- şi bretonul.



Cine este Codin Maticiuc?
Nu ştiu.
Printre sutele de texte scrise de necunoscuţi

(pe care le primesc prin e- mail, prin poşta tradiţiona-
lă, prin diverşi intermediari sau de la autorii înşişi)
mi- a sosit într- o bună zi din primăvara anului 2014,
ca attachment la un mesaj, un scurt roman intitulat
Vampirul. Mesajul venea din partea lui tudor Călin
zarojanu, iar romanul aparţinea unui tânăr cu o
identitate încă nedivulgată. tudor Călin zarojanu,
scriitor şi publicist iubit de cititori, căruia i- am
urmărit evoluţia încă de la începutul- începutului,
când încă nu auzise nimeni de el (în afară de Radu
Cosaşu), mă ruga, în mesaj, să citesc textul ataşat,
scris de un cunoscut al lui, şi să- l evaluez cu maximă
obiectivitate, fără să- l favorizez în vreun fel.

Am crezut în mod greşit că prietenul meu vrea
să… scape de un începător insistent şi agasant şi că
s- a gândit să se folosească în acest scop de autorita-
tea mea de critic literar. Ideea că ar fi vorba de un
autor fără valoare mi- a fost indusă şi de titlul roma-
nului. Eu, când aud (sau citesc) cuvântul „vampir”,
îmi vine să scot pistolul, exasperat de o întreagă lite-
ratură cu vampiri produsă în ultimii ani pe bandă
rulantă pentru delectarea unor cititori cu tatuaje pe
mâini şi gumă de mestecat în gură. Jos cărţile cu
vampiri! mi- am spus înainte de a începe lectura.
Dar, după ce am citit primele pagini, am tresărit.
Cuvântul „vampir” este folosit de autor la figurat,
pentru a- şi caracteriza sarcastic propria sa condiţie,
de don Juan al vremii noastre:

„Da, ne hrănim cu sânge. Dar şi cu lacrimi,
dramă, tragedie sau pur şi simplu cu suferinţa pe
care o provocăm celuilalt sex. Cât despre supt… doar
energie.”;

„Cu lumina zilei nu avem o problemă, doar că
nu ne place. găsim noaptea fermecătoare, misterioa-
să şi preferabilă. Victimele noastre devin mult mai
vulnerabile după apusul soarelui.”;

„M- am hrănit până acum cu câteva sute de
suflete. La multe dintre ele mă adap şi acum. Ca şi
la al tău. Nu am nici o regulă, atunci când îmi e
foame. De regulă, prefer delicatesele. Ele sunt pen-
tru mine rezultatele unor vânători grele. Ador „ţinte-
le” dificile, iubito. Inabordabilele acestea trebuiesc
îngenuncheate fără milă. E anevoios. E sublim. Ade-
vărate trufandale pentru noi. Atunci când ele cad –
şi, într- un final, toate o fac – se prăbuşesc de pe înal-
tul lor piedestal până jos de tot. Nu se mai ridică
niciodată. they never see it coming! E un specatcol
magnific. Magnifique!!”

genul acesta de literatură- autoflagelare nu
l- am mai întâlnit în spaţiul culturii noastre de multă
vreme. Şi nu este vorba de o umilinţă creştină, ci de
o severitate trufaşă a autorului faţă de el însuşi, de
plăcerea plină de cruzime de a sfida morala omului
obişnuit. Sunt mândru de faptul că mă dispreţuiesc!
spune naratorul în subtext. El practică un
strip- tease bărbătesc, dezbrăcându- se nu de haine, ci
de protectoarea ipocrizie, care a ajuns să facă parte
din fiinţa noastră. Renunţarea la ea seamănă cu o
jupuire de viu.

Scriitorii români, chiar şi cei valoroşi, sunt nar-
cisişti şi au grijă de imaginea lor publică. un cunos-
cut prozator îşi enumeră succesele la femei, dintre
care unele îl roagă – pretinde el – să le despovăreze
de virginitate. un cunoscut filosof, evocându- şi ado-
lescenţa, ne dă asigurări că la acea vârstă nu s- a
masturbat niciodată!

În textul pe care m- a rugat tudor Călin
zarojanu să- l citesc (şi pe care îl veţi avea în curând
şi dv. în faţă, stimaţi cititori, sub formă de carte) nu
există asemenea cosmetizări ale eului. Autorul
merge cu sinceritatea până foarte departe, reuşind
chiar să facă să ne simţim vinovaţi că asistăm la
ceva interzis. Dar şi să ne trezească o curiozitate
insaţiabilă. Este vorba, bineînţeles, de o sinceritate
construită literar, nu de una frustă, de o experienţă
artistică atent gândită, nu de o confesiune lacrimo-
genă din categoria celor pe care le putem auzi
într- un restaurant. totodată, nu putem dovedi că
autorul vorbeşte despre sine (deşi ştim că despre

sine vorbeşte). Regula jocului este să considerăm că
el a creat un personaj care îşi descrie propria viaţă,
într- o suită de scrisori adresate uneia dintre multele
lui iubite (probabil adevăratei lui iubite).

Am să revin asupra noutăţii explozive pe care o
aduce această carte în literatura română de azi.
Deocamdată, să povestesc cum am reacţionat după
ce am citit- o. I- am trimis un e- mail prietenului meu
şi – crezând greşit, în continuare, că el aşteaptă din
partea mea un verdict prin care să- l descurajez pe
necunoscut – am scris în acel e- mail ceva de genul
„Iartă- mă că te dezamăgesc, dar romanul este
foarte- foarte bun!” Spre surpriza mea, destinarul
mesajului s- a bucurat din toată inima şi mi- a mărtu-
risit că în aşteptarea răspunsului meu s- a aflat
într- o situaţie delicată, nevrând să încerce în niciun
fel să mă influenţeze. De ce? Pentru că autorul roma-
nului este chiar nepotul său (de soră), Codin Mati-
ciuc.

Codin Maticiuc?! Parcă mai auzisem acest
nume. Am căutat pe google şi mi s- a confirmat că
tânărul este unul dintre protagoniştii vieţii mondene
de la noi, fiul unui cunoscut om de afaceri. Relatări-
le despre faptele lui, prezente în toate revistele glos-
sy, fac parte din epopeea eroi- comică a protipendadei
bucureştene de azi. Localuri „de fiţe”, maşini „ben-
goase”, aventuri amoroase cu „vedete ale
show- biz- ului” – aceasta este lumea, complet necu-
noscută de mine, din care descinde originalul
scriitor.

L- am avertizat, atunci când am avut prilejul să
stau de vorbă cu el, că literatura nu este o jucărie
pentru un băiat de bani gata. Că trebuie să i te
devotezi, să- i acorzi exclusivitate şi să crezi în ea ca
într- o religie, toată viaţa. I- am dat exemplul meu.
Încă de pe vremea când eram adolescent, pe pereţii
din camera mea erau lipite nu postere cu actriţe sau
cu fotbalişti, ci fotografii cu scriitori. Codin Maticiuc
m- a contrazis laconic, explicându- mi că este el însuşi
un om de afaceri şi nu un tânăr răsfăţat de părinţi.
Cât priveşte camera mea din adolescenţă… fără
prea multe cuvinte, tânărul m- a urcat într- o maşină
– roşie, decapotabilă, de două locuri, în care am
intrat cu greu neavând silueta blondelor instalate de
obicei pe scaunul din dreapta − şi m- a dus cu o vite-
ză care depăşea imaginaţia agenţilor de circulaţie la
el acasă. În living mi- a arătat un perete imens aco-
perit cu… manuscrisele înrămate (manuscrise origi-
nale, nu xeroxuri) ale unor mari scriitori: Alexandre
Dumas, Ion Creangă, Nichita Stănescu şi alţii. Le
priveam vrăjit. Aveam în faţă varianta de lux a
camerei mele din adolescenţă. Mare iubitor de litera-
tură, tânărul achiziţionase manuscrisele la licitaţii
din România şi din străinătate.

Codin Maticiuc rămâne pentru mine un perso-
naj enigmatic. Are o viaţă dublă, triplă, multiplă, îmi
este imposibil să- l înţeleg. Dar despre romanul său
ştiu sigur că este valoros şi că nu seamănă cu nimic
din ce s- a scris la noi până acum. Este adevărat, în
ultima vreme, au început să apară cărţi de proză ale
unor autori cu totul dezinhibaţi, în special ale unor
autoare, ca Alina Nedelea, Claudia golea, Cristina
Nemerovschi sau Lorena Lupu. Lorena Lupu s- a
remarcat chiar printr- o carte, dona Juana, căreia i
s- ar fi potrivit şi titlul Vampira.

Dar Codin Maticiuc este imediat recognoscibil
prin stilul său decis- bărbătesc şi printr- un patetism
de om puternic, dar vulnerabil afectiv, ca „marele
gatsby” al lui f. Scott fitzgerald. Naratorul roma-
nului, care este autorul însuşi sau un alter- ego al
său, foloseşte cuvinte licenţioase dintr- un fel de furie
lingvistică, exhibându- şi lipsa de curtoazie faţă de
cititor. tot el descrie fugitiv cele mai exotice locuri de
pe planetă – plaje, cluburi, cazinouri, baruri de noap-
te – pe care le frecventează în căutare de victime
pentru actele sale de vampirism sufletesc. 

Ni se oferă un spectacol pitoresc şi captivant, o
panoramă a cosmopolitismului, care ne cucereşte.
Ne întrebăm dacă nu cumva autorul este un scriitor
sub acoperire, infiltrat în lumea milionarilor dornici
de petreceri excentrice. Prea ştie să vadă ceea ce

pentru alţii trece neobservat. Prea ştie să descrie
expresiv personaje şi situaţii greu de descris. 

Şi mai ales prea se simte vinovat de provocarea
unor suferinţe chiar în clipa când declară că îşi pro-
cură o plăcere perversă provocându- le. Îl vedem,
parcă, pe Satana lepădându- se de Satana! Din această
autonegare provine dramatismul întregii naraţiuni:

„Nu mi- am dorit decât să- ncalc fiecare lege, fie-
care regulă inventată, scrisă sau nescrisă. Creaturi-
le nopţii se confundă adeseori cu nelegiuţii de pretu-
tindeni. Dacă e să fut, prefer să fut nevasta aproape-
lui meu. Iubesc să ucid, paradoxal pentru asta tră-
iesc. Dacă vorbim de preacurvit… aş face- o în biseri-
că, aş da la muie chiar în sfântul altar. De furat aş
fura mult şi de la stat, ca să nu pierd vremea. Încerc
sa mă las de fumat, dar îmi arde buza doar când văd
semnul no smoking şi când îmi aprind un trabuc
într- un spaţiu închis din Paris am o erecţie îngrozi-
toare. Ador bătăile în cluburi, depăşirea limitei de
viteză şi a limitei alcoolemiei în sânge, sunt depen-
dent de sexul cu minore şi singura mea atracţie faţă
de droguri e din cauză că sunt în afara legii. Vampi-
rii sfidează legile firii şi iau în zeflemea legea gravi-
taţiei care încă îi înrobeşte. Încă.

Câteodată. Câteodată sunt viu, deşi ştiu că am
murit. Câteodată regret, deşi aş face- o din nou,
câteodată aş fuma, deşi am jurat că nu, câteodată aş
mai bea, deşi mi- e rău deja, câteodată te urăsc, deşi
te iubesc, câteodată- s complet, deşi sunt spart în
bucăţi, câteodată- mi aparţin, deşi sunt tot al tău!”

Nu este vorba, aici, de amoralitate (prin defini-
ţie placidă şi neproductivă din punct de vedere lite-
rar), ci de o sfidare deznădăjduit- triumfătoare a
moralităţii, de o sărbătorire a propriei desfiinţări.

P.S. Între timp autorul a schimbat titlul roma-
nului din Vampirul în Consumatorul de suflete.
N- am fost de acord, dar ce poate face un biet critic
literar în faţa impetuozităţii unui scriitor? r
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Alex. Ştefănescu
Un scriitor sub acoperire: 
Codin Maticiuc

n Literatura română după o revoluţie
L- am avertizat, atunci când am avut

prilejul să stau de vorbă cu el, că
literatura nu este o jucărie pentru un
băiat de bani gata. Că trebuie să i te

devotezi, să- i acorzi exclusivitate şi să
crezi în ea ca într- o religie, toată

viaţa. I- am dat exemplul meu. Încă de
pe vremea când eram adolescent, pe

pereţii din camera mea erau lipite nu
postere cu actriţe sau cu fotbalişti, ci

fotografii cu scriitori.

codin mATiciuc
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Născuţi sacrificaţi, victime fără vină
ale comunismului, copiilor deţinuţilor
politici li s- a dezvoltat, cu rea ştiinţă,
complexul de clasă socială. Părinţii

lor n- au trişat cu principiile, n- au vândut şi nu s- au
vândut, n- au făcut tranzacţii etice, nu s- au descalifi-
cat moral ca să scape de închisoare, de o pedeapsă
nemeritată, dar copiii au plătit cu incertitudinea pri-
vind viitorul sau cu odiseea exilului, ieşind din
degradare, când s- a putut, prin exil.

Existenţa acestor copii „nu era deloc de înţeles
pentru o minte sănătoasă”, cum formulează Ana Slă-
vescu. tatăl său, generalul Eugen Manoil, luptător
pe frontul de Răsărit, a fost eliminat din „armata
populară” fără pensie şi fără posibilitatea de a se
angaja: nu era „element sigur” pentru „câmpul mun-
cii”. trăiau din ce vindeau de prin casă. Cât i s- a per-
mis să lucreze la Canal, ca specialist în explozivi, a
văzut cum deţinuţii erau vârâţi de vii în apă „ca să
facă un fel de dig din trupurile lor, până când înghe-
ţau; îngheţa apa pe ei, se făceau ca un bloc de ghea-
ţă” – şi atunci Dunărea o lua prin altă parte.

Bodnăraş, fostul coleg de la Politehnica din
timişoara, i- a oferit o funcţie mare în cadrul
armatei. generalul s- a sfătuit cu fiica lui şi au decis
să refuze compromisul: „Domnule, nu accept! […] Cu
preţul acesta, nu! Asta înseamnă pentru mine sinu-
cidere, fiindcă eu am depus odată un jurământ pe
care nu pot să mi- l calc”.

Dosarul a împiedi -
cat- o pe Ana Slăvescu să
facă o facultate. S- a căsăto-
rit cu Mircea Slăvescu, con-
damnat, pe când era inginer
şef la uzinele „Republica”
„pentru uneltire prin agita-
ţie”, 8 ani de închisoare, din
care a executat 5. Şi asta
pentru că afirmase, într- o
discuţie, că SuA deţine o
tehnică mai avansată decât
uRSS.

Copiii celor închişi nu
se văitau, nu se văicăreau.
Nimeni nu se autocompăti-
meşte în Copilăria, ca luptă
de clasă (fundaţia Acade-
mia Civică, 2013), editori:
traian Călin uba şi Ilie
Rad, Colecţia Istorie orală.
Mulţi au rămas orfani, nu şi
„orfani ai curajului” (Moni-
ca Lovinescu). Pasajul cel
mai dureros, scena cea mai
sfâşietoare o scrie Ana
Blandiana: „Sora mea geta,
care abia ştia să umble, s- a
dus până la altar, la uşa
împărătească, s- a uitat
înăuntru, s- a întors spre
lume şi a spus: «Nu- i!» şi
toată biserica a izbucnit în
hohote de plâns. Ea îl căuta
pe tata şi tata nu mai
era…” S- a întâmplat după una din arestările preotu-
lui ortodox gheorghe Coman din Oradea.

Întâmplări neîntâmplări, le spune Sanda
golopenţia, într- o mărturie care creează o stare emo-
ţională de nesuportat. Copiii ăştia tăceau, năpădiţi
de o tristeţe matură, după zile şi nopţi de frică:
„tăceam simplu, spre a rămâne normali”. tăceau în
şedinţe, la defilările obligatorii, la cozi. „La termina-
rea studiilor eram doctor în tăcut”.

Cei mici ştiau ce se întâmplă, dar erau obiş-
nuiţi să nu comenteze nimic. Când mama începe să
spună o poveste cu un rege şi o regină, copila, de o
ingenuitate înduioşătoare (e vorba de Ioana
Creţoiu- Casassovici) se repede la fereastră, s- o închi-
dă, ca să nu fie auziţi din stradă: „Stai, mamă!”.

Spune Ioana Vlasiu, nepoata marelui istoric
Ion Lupaş, unul dintre unionişti, că în ’59 au fost
evacuaţi dintr- un apartament modest. Motivul?
Indezirabil în perimetrul CC- ului. Vizavi locuiau
demnitari PCR, poate şi „mătuşile roşii” ale raporto-
rului în Procesul Comunismului, V. tismăneanu.

Viorica Potârcă, născută în acelaşi an cu mine
(fiica lui Virgil Potârcă, fost ministru al Justiţiei în
guvernare PNţ, mort la Sighet în ’54), avea doar 5
ani când mama şi cei doi copii au fost scoşi de mili-

ţieni înarmaţi din casă, suiţi în camion şi aruncaţi
într- o magherniţă cu pământ pe jos. Nu li s- a permis
să ia decât 3- 4 furculiţe, 3 linguri, 3 linguriţe… „Nu
jucării, nimic altceva”. Avea 9 ani când şi mama i- a
fost arestată. I- au scos din şcoală, şi pe ea, şi pe fra-
tele ei. „Dacă am fi fost mai mari, majori, probabil că
am fi făcut puşcărie, ca Măriuca Vulcănescu şi Luci-
ca Samsonovici”. Oana Orlea a fost închisă la 16 ani.
Citiţi interviul Marianei Marin (C.R., ’91), intitulat
Ia- ţi boarfele şi mişcă!.

Viorica Potârcă a trăit dur comunismul. Eu
sunt o victimă soft a dosarului de origine. tatăl meu
a avut un destin tragic: discriminat ca membru PNţ
şi nemembru PCR, refuzând să înveţe rusa cântând,
a fost aruncat, pentru insubordonare, din baroul
bucureştean şi trimis avocat la Pârscov. Eşecul
profesional, ratarea socială l- au ucis de timpuriu.

„Copiii de preoţi şi de avocaţi să se ridice în
picioare”, scanda pe nas dirigintele, prof de latină la
„Hasdeu”, în exces discriminatoriu, dar cu câtă iro-
nie şi autoironie se putea. Povara originii sociale
„nesănătoase” o cunosc. Din cauza „scamelor” la
dosar, am fost judecată într- o şedinţă specială utC
pentru „delict de inteligenţă” (e sintagma fiicei lui
Vladimir Streinu, Ileana (ussy) Iordache). Stăteam
prea mult în bibliotecă, mă rupeam, aşadar, de colec-
tiv. Ce voiau să spună acuzatorii- colegi? Că a studia
însemna a fi reacţionar?

Viaţa şi cariera mea numai izbânzi din izbânzi
n- au fost, cf. imnului: „Din izbânzi în izbânzi mergi
popor luptător”. Apartenenţa de clasă proletară era
singura care conta, nicidecum aptitudinile, hărnicia,
ambiţia, voinţa… Însă memoria profesorilor care
n- au vrut să ne deformeze ideologic mintea trebuie
salvată. În şcoala anexată doctrinei marxist-leninist-
staliniste, unii ne făceau educaţie, ne formau; alţii
ne deformau. Eu am avut noroc de profesori pentru
care „omul nou” era neomul, care au înţeles că a fi
pedagog e o mare răspundere, care ne- au transmis
cunoştinţele necesare. Manualul de istorie şi manua-
lul de geografie erau cele mai stalinizate, dar profe-
sorii din liceul „B.P. Hasdeu” din Buzău, Laurenţiu
Stan şi traian Cristescu, ne- au dat de înţeles că
manualele malformează, mint cu sistemă.

„Auzi, comenta excedat tatăl meu reaua credin-
ţă a ziarului «Scînteia»”, „cum a ajutat uRSS
economic guineea? Le- a luat bauxita şi le- a dat uti-
laje de deszăpezire. Doar ninge abundent la
ecuator!”.

Sub tablourile lui Dej- Ana- Luca- teohari, am
primit, în şcoala primară, ideologie cu ghiotura. (Ce- i
drept, pozele lor cădeau ritmic de pe pereţi.) trebuia
să luptăm cu forţele răului: unchiul Sam, călăul tito,

aţâţătorii la războaie din America, pe versuri de
Maria Banuş şi Nina Cassian. M- am dumirit (greu)
că nu erau libere nici lecturile, nici referinţele la ele,
după ce- am dus la şcoală basmele reginei Maria. Ce
tămbălău a mai ieşit! Micuţele teroriste cu compor-
tament ideologic pe linie, de pioniere, m- au reclamat
la învăţătoare pentru cartea interzisă. Barbaria de- a
pune pe foc biblioteci a fost urmată de alta: indexa-
rea lor, adică scoaterea din circuitul lecturii.

Chiar şi- n manualele de limbi străine luptam
contra imperialismului şi- l sfărâmam: în franceză,
germană, engleză…

Copiii de deţinuţi politici erau din start „gre-
şiţi” ideologic, repet. Orice urcuş pe scara socială le
era anulat. „Nu- i bun. E copil de moşier/ negustor/
chiabur/ popă/ avocat”. De comunism n- aveai scăpare:
dacă nu te ocupai tu de el, se ocupa el de tine. Şi- i greu
de înţeles experienţa asta pentru cine n- a trăit- o.

În Cîmpulung Muscel, se înfiinţase un punct de
lucru (citiţi: îndoctrinare), muzeul de obiecte
burghezo- moşiereşti. Despina Slăvescu, urmaşa
familiilor Rosetti, Berindei, Pherekyde, Ştirbei, fiică
a inginerului Radu Rosetti, „arestat fără temei” (con-
ducea uzina Electrică „Schitu goleşti”, luată de
SovRom), a descoperit în acel pseudo- muzeu „umbre -
la- scaun a bunicului meu maternal, Constantin
Berindei, cât şi trusa de pistoale de duel care aparţi-
nuseră strămoşului nostru, hatmanul Radu Rosetti”.

La defilările de 1 Mai şi 23
August, balcoanele primăriei
erau pavoazate cu două covoare
persane rechiziţionate de Mili-
ţie din casa părintească.

De admirat: solidaritatea
familiei. Rădăcinile afective
trainice au făcut ca aceşti copii
să încerce să ignore existenţa
precară, uniformele tocite, pal-
toanele rămase mici, pantofii
sparţi… Au supravieţuit fără
fisuri de caracter. Au înţeles că
o poziţie socială refuzată în
comunism e o biruinţă morală
asupra şefilor opac- agresivi şi
presiunii psihice pe care au
exercitat- o asupră- le.

Schimbarea de val politic
Ceauşescu- Iliescu n- a adus nor-
malitatea scontată. Revoluţia a
fost pentru cine s- a pregătit,
dar să vedem şi cine a pregă -
tit- o. Vă amintiţi declaraţia lui
Ion Iliescu din 2008? Mie mi- a
readus- o în minte istoricul gh.
Buzatu: „factorul motor al
acestuia au fost comuniştii (ah,
tinerii morţi aveau carnet
PCR!, nota mea, Magda u.), iar
factorul hotărâtor – muncitori-
mea industrială”. Pe care au
desfiinţat- o premierii postsocia-
lişti, trăgând din toate poziţiile
în economie. Adio înc’o revolu-
ţie, aşadar! Iar socialiştii noştri

au preluat din mers sloganul liberal: Îmbogăţiţi- vă!,
cu varianta ternară profitaţi, profitaţi, profitaţi!
Amintiri vechi, care nu vor, dar trebuie să fie uitate
şi iertate? Ba nu. „trecutul netrecut” (mulţumesc,
Sanda golopenţia!), câtă vreme dezorientarea conti-
nuă, nu trebuie să treacă. (Raportul final reţine ce- i
favorabil în perioada dejisto- paukeristă, în detri-
mentul celeilalte feţe a răului, ceauşistă). Suntem
obligaţi – alt cuvânt mai uşor nu există – să spunem
adevărul integral despre o istorie mutila(n)tă. Chiar
dacă ne izbim de refuzul informaţiei ca inconfortabi-
lă, ca oripilantă. Cu atât mai mult cu cât com -
plici- profitori ai erorilor şi ororilor practicilor
totalitare revin, ies la rampă ca să- şi corecteze, chi-
purile, greşelile de viziune şi să declare că, gata, s- au
iluminat. Doar e democraţie, şi încă „originală”!

N- avem încotro: trebuie să credem în forţa jus-
tiţiară a memoriei corecte. r

Suntem obligaţi – alt cuvânt mai uşor nu
există – să spunem adevărul integral despre

o istorie mutila(n)tă. Chiar dacă ne izbim
de refuzul informaţiei ca inconfortabilă, ca

oripilantă. Cu atât mai mult cu cât
complici- profitori ai erorilor şi ororilor

practicilor totalitare revin, ies la rampă ca
să- şi corecteze, chipurile, greşelile de

viziune şi să declare că, gata, s- au iluminat.
Doar e democraţie, şi încă „originală”!

Magda Ursache
Născuţi sacrificaţi
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n O carte în dezbatere 
Eugen Uricaru, Beniamin
Editura Cartea Românească, 2014

Adrian Dinu Rachieru
Dincolo de realitate

În 1983, răspunzând unei anchete (v.
Romanul românesc de azi, în Caiete
critice, nr. 1- 2), Eugen uricaru constata
că, în relaţia romanului cu politica/ politi-

cul, singura legătură ar fi conectivul despre, romanul
fiind folosit (abuziv) ca „instrument politic”. În
epocă, reamintim, el „funcţiona” ca înlocuitor, supli-
nind absenţa studiilor de istorie, sociologie sau poli-
tologie; cultivând strategiile subversiunii, esopismul,
criticismul (temperat, blamând trecutul),
bucurându- se, însă, de o imensă popularitate, roma-
nul, cu deosebire cel politic, dobândise, prin forţa de
impact, odată cu epidemia romanescă a „obsedantu-
lui deceniu”, un uriaş rol social. Acceptându- i- se,
desigur, în plină vogă, limitele, asupra cărora, de
pildă, atrăgea atenţia Monica Lovinescu, semnalând
„copyright- ul absolut” al Partidului, amputând
aşa- zisa „proză de curaj”, ocolind, de regulă, prezen-
tul. Notând, în prelungirea ideii şi polemizând, dis-
cret, cu N. Manolescu, că şi curajul individual „poate
folosi într- o societate ce- şi ascunde sieşi realitatea”.
Cum era, evident, cea românească.

Pe de altă parte, trebuie să observăm că Eugen
uricaru (n. 1 noiembrie 1946, Buhuşi) este el însuşi
un personaj enigmatic, cu „vocaţia secretului” (cf.
Alex Ştefănescu), îmbrăţişând stilul conspirativ,
misteric, păstrând – în prozele sale – un rest nedez-
legat, reverberând ezoteric. Chiar dacă a purces, în
ramă ficţională, la o ambiţioasă cronică a societăţii
româneşti şi, inevitabil, a metabolizat o imensă
bibliografie, scriitorul, fantazând, propune o inter-
pretare liberă, în halou ambiguizant şi o reconstitui-
re afectivă, în ceaţa reveriei, plonjând în atemporali-
tate. „Desprinderea” faptelor din real se încarcă de
taină şi procură revelaţii, asigurând, totodată, con-
creteţe ficţională şi o scriitură elegantă, de „stil
artist”, lăudată de toată lumea. În pofida acestor
premise (potrivnice?), cărţile sale pot intra, credem,
sub umbrela excesiv- primitoare a romanului politic,
astăzi politicul, se ştie, intersectând toate palierele
organismului social. Cu atât mai mult, cel mai
recent roman (Beniamin, Editura Cartea Româneas-
că, 2014), consacrat – indirect – evenimentelor din
decembrie 1989 (sau „duhului Revoluţiei”, mai
exact), considerat – prin vocea lui g. Dimisianu – şi
cel mai actual.

În fond, cu ani în urmă, Petru Poantă punea
aceeaşi întrebare: „Sunt romanele lui Eugen uricaru
nişte romane politice?” Or, întreprinzătorul proza-
tor, tenace şi inteligent, desfăşurând epic un pro-
gram, dovedea că testează, din varii unghiuri, aceas-
tă specie în configurare, nebuloasă şi expansivă, câtă
vreme titlurile sale orbitau în jurul temei; erau,
sublinia criticul, romane despre putere, întreţinând
haloul enigmistic, cu revelaţii fantastice şi prelun-
giri simbolistice, convocând şi invocând inexplicabi-
lul. Ceea ce remarcase, expeditiv, Marian Popa
rămâne valabil: Eugen uricaru, un profesionist,
indiscutabil, „scrie mult şi lesne”, cu stimul ocult,
simetrizând descripţia realistă cu inserţia fantasti-
că. Sfidând chingile temporale, plonjând în suprana-
tural, în care nimic nu este ceea ce pare, el, într- o
formulă personală, urmată cu tenacitate, de elegan-
tă identitate stilistică, sub primejdia reţetarului,
însă, ne dezvăluie, dincolo de realitate, o lume în
care visul şi nevoia de sacru o fac nu doar îmbogăţi-
tă, ci şi „posibilă”. În fond, exerciţiile sale de imagi-
naţie, dezvoltând fantasticul parabolic sunt (ca pre-
misă) proze cu subiect istoric, politizate pe latură
conspiraţionistă.

„Bucureştenizat” din 1990, cu funcţii importan-
te (ataşat cultural la Atena, director adjunct al acca-
demia di Romania, preşedinte al uniunii Scriitorilor
ş.a.), Eugen uricaru este, în primul rând, un poves-
titor. Dar imaginaţia, sublinia Marian Papahagi, e
controlată abil de inteligenţă; iar realismul său
(magic, putem adăuga) mixează, şi el, ingredientele
care l- au făcut celebru pe alte meridiane, fără a
folosi, pe faţă, „jocurile” estetico- politice, precum atâ-
tea nume ilustre, călcând în străchinile combativis-
mului radicalizat. false romane istorice, după I.
Adam, îmbrăcând evenimentul istoric (interpretabil)
într- un halou ficţionar, cărţile lui uricaru, în pofida
autonomiei (relative), comunică; aduc în scenă perso-
naje de legătură, inşi ciudaţi şi locuri stranii, propun
conexiuni, sunt volume „încapsulate”, deopotrivă
cronică şi parabolă, epicizând simbolul până în pra-
gul unui tragism mistic (cf. C. Cubleşan), precum în
Beniamin. Pomenitul roman pare a isprăvi un ciclu,
deschis, reamintim, cu Supunerea (2006), continuat
cu Cât ar cântări un înger (2008) şi plan de rezervă
(2011); încercând, într- o panoramare vastă, radio-
grafierea unui sistem, stăpânit de „strânsoarea de
oţel” a fricii, impunând legea devotamentului şi,
desigur, după „igrasia” sovietizantă, „curăţirea” tre-
cutului (cel „plin de surprize”, cum ne asigură todor
grancea, unul dintre protagonişti, un profesionist al
Puterii). Construind un „năvod” satanic, controlat de
răul inventiv, sistemul pare a merge de la sine, chiar
în plin balamuc („al lui Ceaşcă”). Reprezentant al
Instituţiei, Neculai Crăciun, „omul care face daruri”,
vrea să pregătească viitorul „care nu se vede”, inven-
tând opoziţia: tineri „sub control”, viitori disidenţi,
necesari plănuitei rocade, o construcţie, fireşte, invi-
zibilă, o iniţiativă aluzivă, enigmatică. grupul de la
acvariu este un astfel de club de discuţii, animat de
profesorul Cârlan („tânărul Marx”), supravegheat de
„curiosul” Crăciun, un om misterios, acceptat acolo.
Înţelegând că preventivul „plan de rezervă” îngădu-
ie să fiarbă apa din oală, sub capac, evident, băieţii
de la acvariu „clănţănind”, în acel presupus cenaclu,
conform planului secret Fata morgana. Deocamdată,
suntem la începutul domniei lui Ceauşescu, văzut de
bătrânii din Partid drept „un ţărănuş încăpăţânat,
manevrabil”. Noul lider înlătură, în timp, grupul
moscoviţilor; Partidul devine un partid de masă, din
garda veche supravieţuieşte „vulpoiul” Bibi
Ianculescu- „nemuritorul”, creierul ideologic. tande-
mul todor grancea, cel aproape de „flacăra puterii”
şi Neculai Crăciun, luând pulsul străzii, reprezintă
cuplul de forţă, represiv, veghind „dosărelul” mişcă-
rii, atenţi la „fisura din baraj” şi pregătind explozia
„controlată”.

Dacă maistrul Nelu Părăluţă, cu lecturi din
Lenin, ducând, totuşi, o existenţă amniotică, desco-
peră „fereastra” spre o altă lume, schimbându- şi
brusc viaţa, croind planuri şi scriind pe ziduri, ener-
vat de „vraja cea rea”, va fi urmărit informativ şi
internat, inginerul Valer Negrea- Negrescu, „creaţia”
lui Neculai Crăciun, va fi pus „la fereală”, detaşat în

colonia de la Suruleşti, în „gura iadului”, o pustieta-
te, înţelegând împrejurimea ca împrejmuire. Prin
Nora Părăluţă, cea care „se rătăcea” în cărţi, o feme-
ie ciudată, cu „bazaconii”, suferind de „lipsă de gra-
vitaţie”, îndrăgostită de Valer, intrăm, însă, în tim-
pul Vladiei, „o lume mică dar foarte adâncă”. fiindcă
Valer, cel pregătit pentru schimbare, poate fi un alt
prinţ Pangratti, reîncarnat, iar reîntâlnirea- recu-
noaştere o tulbură pe Nora şi o trezeşte: „în sufletul
ei s- a făcut lumină”. Cititoare famelică, în „aştepta-
re neliniştită”, Nora află că e ceva greşit în viaţa ei;
caz „cu potenţial” şi cu reacţii întârziate (cum diag-
nosticase profesorul Villara, identificând morbul lui
lampers), ea trăieşte preventiv, descoperă în Valer o
stare şi, prin transfer („ne mutăm dintr- un corp în
altul”), dilatând timpul interior, prelungeşte, prin
altă Noră (Vindereu), misterul poveştilor din Vladia.

Romanul Beniamin ne aduce, însă, înspre sfâr-
şitul (întrevăzut) de domnie ceauşistă, spulberând
mitul situaţiei ireversibile. Mare cititor şi el, ins stră-
veziu, vorbind „învăluit”, ciudatul Beniamin, cu tată
necunoscut, suferă pentru ceilalţi (uşurându- le
viaţa) şi are o formidabilă putere de atracţie. El, „cel
iubit”, devine un posibil mântuitor, dobândind o efi-
gie cristică. La casa neterminată de la Câmpul
Verde, la poarta lui Beniamin, se adună mulţimea de
nefericiţi, într- un adevărat pelerinaj; clienţii „sfân-
tuleţului” pleacă mulţumiţi, luminaţi, de la locul
miracolului (Lespezi), undeva în fundul Moldovei.
Cu degete străvezii, vindecătorul oficiază în pragul
porţii, întărind, într- o „agitaţie tăcută”, sufletele
nevolnicilor, preluându- le durerea. Persoană impor-
tantă, devenind cineva, urmărit de cei din Dacia
cenuşie, Beniamin provoacă îngrijorare: „se strânge
laţul”, constată Scândurica. umbra sa, „paznicul”
atoateştiutor Hariton, constată că „Beniamin e pro-
priul său duşman”; având o misiune, el va trebui sal-
vat; şi va fi sfătuit să plece, să se piardă în
timişoara, într- un alt colţ de ţară. Anunţând că „va
fi sărbătoare în curând”, asaltat, Beniamin devenise
un caz. Marlena descoperise că palidul Beniamin nu
e la fel ca ceilalţi, că „minunile” lui (mersul pe apă,
pâinile, câinele Nae, „înviat”) anunţă „pasul hotărâ-
tor”. Şi Scândurica vrea ca „iubiţelul” să treacă la
fapte. Beniamin era, aşadar, în primejdie; misiunea
de călăuzitor, coada celor care îi aşteptau cuvintele,
plecând luminaţi, supravegherea celor din Dacia
veche, cenuşie, convinşi că totul e sub control, îl obli-
gă să se ascundă, cum e povăţuit. Încât, nedorind
nimic pentru sine, pe neaşteptate, la sfârşitul lui ’89,
Beniamin dispare, iar echipa de filaj îi pierde urma.
A plecat la timişoara, se bănuieşte, un pământ al
făgăduinţei; „acolo- i Occident”, un amestec inflama-
bil şi o atmosferă volatilă. Şi în acea iarnă caldă, în
acele zile confuze, toate lucrurile „o luaseră la vale”,
constată, îngrijorat, todor grancea. Ca şi tovarăşul
său de luptă, Neculai Crăciun, de care îl leagă o isto-
rie comună şi un trecut tenebros; dar şi îndelung
moşitul „plan de rezervă”, Fata morgana având
„temelie”.

„Strategul” Crăciun, încrezător în „raţionaliza-
rea” Istoriei, îşi recunoaşte, de fapt, nesiguranţa în
această „tărăşenie”. Nelu Părăluţă era la balamuc,
Valer Negrea- Negrescu fusese uitat, grupul de pala-
vragii de la acvariu, în frunte cu Paulică Becheru,
nu realiza că „termenul de folosinţă a regimului”
expirase, venind în întâmpinarea evenimentelor.
Amploarea fenomenului de la Lespezi (o adevărată
psihoză) îl obligă să cerceteze „firul” şi să facă, din
„persecutatul” Beniamin, un nume. De care noua
lume avea nevoie, construind legenda. Se va deplasa,
aşadar, la Lespezi, cântărind toate ipotezele. Întâm-
plarea îi scapă, plutind în incertitudine, asaltat de
aparenţe; nu ştie dacă Beniamin era printre „ei”, cele
46 de cadavre duse la crematoriu, dacă s- a lăsat
omorât pentru a rămâne în viaţă, dacă va ieşi din
nou în lume, pregătit pentru ceea ce va urma / ne
dorim. Cu un tată „nelumesc” (Iosif, tâmplar), cu o
forţă de atracţie de neexplicat, convins că nu trebuie
să uităm răul, Beniamin, un ins neobişnuit, trăieşte
într- o lume diferită faţă de fratele său,
Simon, martor al întâmplărilor, de
care îl leagă doar o moştenire mater-
nă: hemofilia. un scenariu biblic,

Inventând şi stăpânind o lume, harnic
şi cu har, Eugen Uricaru crede în

realitatea care se naşte din cuvânt.
Stivuite, cărţile sale par „cronica”
unei ficţiuni, dilatată, inundând şi

ocupând Lumea, trecută, totuşi, prin
furcile istoriei. Scriitorul iubeşte

misterul şi ceremonialul, farmecul
arhaic şi ne reaminteşte, prin

personajele sale, că visul este o parte
din viaţă.

F



observăm, pe care „strategul” Crăciun,
neliniştit, nu îl poate controla, copleşit
de ceea ce nu poate fi înţeles, fiind în
afara Logicii. Dar ceea ce este de neîn-

ţeles va continua să existe, filosofează Simon, ca
posibilă încheiere a unui roman consacrat Revoluţiei
decembriste, deloc documentar, prinzând, însă,
duhul acestei mişcări. un proiect ambiţios, construit
pe schema biblică, un roman „dinamic şi salubru”,
zicea Marius Miheţ, un roman admirabil despre
sacrificiu, purificare, mântuire. Mortul lipsă putea fi
Beniamin, duhul care a izbăvit lumea de cel Rău,
ridicându- se la cer. Până şi „raţionalistul” Crăciun
admite (e drept, interogativ): „Dar dacă s- a ridicat?”

Revine, aşadar, o întrebare obsesivă, care ne
obligă să distingem între impostură şi destinul eroic.
În Glorie, roman cu încărcătură ezoterică (uneori
explicitată, ajutând cititorul), Deodat Proca nu e
Soter, nu putea fi mântuitorul. Beniamin, însă,
poate fi. Şi dacă aşteptându- i pe barbari (1999, o
carte, în fine, „identică manuscrisului”) vorbea, cu
condei cezarpetrescian, despre nefericirile şi
neputinţele noastre într- o istorie suportată, poate
chiar „prescrisă”, cu un destin vitreg, amânând sau
excluzând „făgăduiala libertăţii”, iată că Beniamin
pune în cumpănă teza Istoriei ca farsă, consfinţind
moartea utopiilor. aşteptându- i pe învingători
(1981) aducea în scenă personaje dezorientate, care
nu înţelegeau evenimentele. Revenirea idealistului

goreac într- un oraş „nou” (v. mierea) vrea să recon-
stituie (parodic) o perioadă tulbure, tot neînţeleasă.
Şi tot sub semnul inexplicabilului se aşează destinul
lui Beniamin, trezind interesul „logicianului” Necu-
lai Crăciun, doritor a controla totul. Şi obligat, final-
mente, să recunoască că rămâne, mereu, un rest
nedezlegat.

Inventând şi stăpânind o lume, harnic şi cu
har, Eugen uricaru crede în realitatea care se naşte
din cuvânt. Stivuite, cărţile sale par „cronica” unei
ficţiuni, dilatată, inundând şi ocupând Lumea, tre-
cută, totuşi, prin furcile istoriei. Scriitorul iubeşte
misterul şi ceremonialul, farmecul arhaic şi ne rea-
minteşte, prin personajele sale, că visul este o parte
din viaţă. r

17

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

SEPtEMBRIE 2014

F

Două femei din romanul lui Eugen uri-
caru, Beniamin (2014), se mărturisesc
în postură de „adepte” ale personaju-
lui central. Cea zisă Scândurica, pe

numele ei Lilioara, întruchipează un soi de proteism
relativizant: „Eu sunt pentru fiecare altcineva”. Pare
neglijabilă, ignorantă, această localnică din Lespezi,
dar are mica ei complexitate. Vede dincolo de cuvin-
te. faptele şi nu vorbele, întâmplările declară ea că
o atrag. Curioasă, ascultă, ca şi Simon, dar este şi o
cititoare, una romanţioasă. Ne spune că a citit toată
colecţia romanului de dragoste de la Editura Emi-
nescu… Are deci contact cu limbajul, un anumit spi-
rit epic, imaginativ. Relatând întâmplări, recunoaş-

te: „Le mai înfloream”. forţează într- un fel poetic
expresia: „Eu sunt ca iarba, ies din pământ chiar şi
sub tălpile tale”. Din minimă raţiune morală, consta-
tă „cât de strâmbă e lumea”. Învaţă însă de la „iubi-
tul” ei că „de lume nu scapi, de lume şi de stăpânii
ei”. Şi este total dedicată lui: „Nimic altceva decât
Beniamin nu contează în viaţa mea”. Îl iubeşte fără
dragoste, din principiu, spiritual, ca o soră. Repetă
în acest sens: „Chiar îl iubeam pe Beniamin”. Stă „în
umbra lui”. Am constatat că tot o umbră a acestuia
se considerase şi ambiguul, vicleanul Hariton Milea.
Lilioara- Scândurica pare a- l cunoaşte mai bine decât
fratele său Simon pe Beniamin: are degete reci,
spune cea care vede, poetic, odată, cum „focul era
verde şi rece”, sau că nu râde. Mai presus de toate o
impresionează înţelepciunea lui. Beniamin „lumi-
nează minţile tuturor care îşi doresc acest lucru”. La
un fel de mistică a predestinării protectoare ajung

securiştii care- l păzesc şi nu cel supravegheat, crede
femeia: ei „ştiau că viaţa lor era deja scrisă (…) nu
era vina lor”.

Beniamin i- ar fi mărturisit că vrea să vadă „ce
e dincolo”, fără a preciza altceva. De aceea ea capătă
convingerea că el vine „din lucrurile necunoscute”,
din nou cât se poate de vag. Concreteţe capătă doar
un fel de conştiinţă fantastică, mitică, de altfel gene-
ralizată: Beniamin „a ieşit din lanul de porumb ca şi
cum ar fi ieşit dintr- un nor”. Ca vraci sui generis, ea
ştie că Beniamin vindecă de dureri de cap. De aici
trece, ca şi cum ar sări un pârleaz, la a crede că el ar
fi putut să învie morţii… Ea ajunge un fel de uceni-
că provincială a neobişnuitului ins care aminteşte,

după 37 de ani, de Mihi farca din Bunavestire,
romanul lui Breban, cu a cărui lectură paralelă mi se
pare potrivit de a fi urmat. Pe acest iluminător, sub-
stituit la modul eretic lui Isus, de altfel ignorat de
ea, recunoaşte franc şi cu un fel de încântare com-
pensativă la neîmpărţirea iubirii că, pur şi simplu, îl
influenţează. Este o ucenică şi un alt agent de influ-
enţă, întâmplător, neinstrumentalizat de Sistem. Şi
ea îl împinge spre timişoara, cu gând bun, însă, ca
„să nu ştie cei ce te urmăresc unde eşti”.
Scândurica- Lelioara nu- i uită „porunca”, în fine
recomandarea: „mare grijă ce- ţi doreşti”, de vreme ce
ea însăşi ajunge să spună, într- o inconştientă ilumi-
nare, chiar securiştilor: „Nici nu ştiţi ce vă doriţi”.

Marlena împarte, în felul său, câteva trăsături
cu Scândurica, dar se desparte de aceasta în unele
privinţe. Apropierea ne duce cu gândul că mai degra-
bă i se supune. Marlena are o mică teorie a cunoaş-

terii care rezidă în mişcarea care generează „schim-
barea unghiului de vedere”. totul curge, se duce, se
relativizează, dispare. Dispariţia – lui Beniamin,
îndeosebi, dar nu numai, sunt mai multe dispariţii,
(d)efective, enigmatice, în această carte – este punc-
tul central al romanului. „totul curge, nimic nu
rămâne neschimbat”, fraza lui Heraclit, ajunge aici,
însă, aparenţă, mişcare goală, reţinere sau rezisten-
ţă de putere sistemică, la scară istorică. Precum
Scândurica, Marlena este atrasă de fapte, de epic.
fără să fie cititoare de romane despre iubire, Marle-
na este, prin ea însăşi, o inventatoare de întâmplări.
Într- un prim stadiu, ea are cugetul diferit, ba chiar
opus, cugetului lui Beniamin. Se recunoaşte puternic
atrasă de imaginaţie (vezi moto-ul!), pe motivul că
aceasta place, Beniamin fiind atras de suferinţa care
displace. Hedonism, estetism, în contrast cu eticis-
mul, toate fiind, iată, trăite în modul cel mai natural.
trebuie subliniat că personajele acestea sunt, în
pofida laturii lor simbolice, abstracte, naturi, nu au
esenţă culturală, artistică, filosofică, religioasă,
decât în felul ţăranilor lui M. Sadoveanu, priviţi ca
intelectuali după criterii de dincolo de clasă socială
şi de şcoală. Relaţia sa cu cărţile nu este aceea de
cititor. Este una de cetăţean într- un sistem anticul-
tural, utopic, distrugător. Ea asistă la arderea cărţi-
lor apărute înainte de 1949.

Marlena se transformă însă sub influenţa lui
Beniamin (să- l numim şi pe el agent de influenţă?!),
şi sub îndrumarea lui se apropie de realitate şi ade-
văr. El îi atrage atenţia că existentul, existent în
sine, şi nu ca efect al mişcării întru schimbarea
punctului de vedere, este şi fals, ireal, nu doar ade-
vărat. Vecină şi prietenă din aceeaşi ceată de copii,
şi ea îl numeşte pe Beniamin „iubitul meu”. Să
adaug că chiar numele ei, de data aceasta,
Mar(i)lena semnifică „cea iubită”. Ca martoră, ea
relatează că Beniamin atrage atenţia prin acţiuni
neobişnuite. Împarte pâini sau, deşi nu ştie să înoa-
te, salvează de la înec un tânăr care în zadar cunoaş-
te înotul. Dar mai cu seamă mângâie, nu numai tru-
purile şi minţile oamenilor, dar şi trupul unui câine.
Este o javră numită Nae, poartă aşadar prenumele
scurtat pentru Nicolae, existent la dictatorul care va
fi eliminat, ca şi la un alt personaj important din sis-
tem. Pentru că toţi şi toate trebuie să poarte un
nume, vorba unui poet, dar într- un mod deloc întâm-
plător. Supraveghetorii din dacia de la colţul străzii
îl calcă pe Nae, şi câinele este înconjurat de mulţi-
mea care aştepta la poarta mângâietorului lor. Câi-
nele nu moare nici el deloc ca un câine. „Murise pur
şi simplu strivit, cum erau omorâţi prinţii, fraţii sul-
tanului ori ai marelui han.” Analogia aparţine Mari-
lenei şi, da, de data aceasta este una livrescă:
precizează că o ia dintr- o carte citită, însă uitată.
După moarte, ca într- o carte unică, survine învierea:
Beniamin mângâie câinele şi îl învie. Spre mânia
securiştilor de la colţul străzii, puşi la colţ din orice
unghi ai privi, şi spre uimirea mulţimii venetice.
Cum se vede foarte uşor, cei „temuţi” produc teamă
unora care se tem de ei înşişi, mai exact de faptele
lor.

Şi Marlena, iubitoare a lui Beniamin, îi cere
acestuia, sfătuită de Scândurica (şi ea întâmplător
agent de influenţă!), să fugă la timişoara, ca să
scape de supraveghere. Auzindu- l pe el spunând
unora că „va fi sărbătoare în curând”, ea leagă faptul
mişcător de la timişoara de Beniamin şi forţa cuvân-

Marian Victor Buciu
Noua „Bunavestire”

Construit prin alternarea a două căi,
dincolo de aceea unică, a istoriei, din

interior şi din exterior, prin voci şi
dosare de viaţă, Beniamin este un
roman istoric şi istorisitor, politic,

etic, psihologic şi mentalitar, religios
fără sau dincolo de religiozitate, un

roman nu neapărat concentrat, dar cu
miez şi cu miză.
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tului său. Cu convingerea înfricoşată că el a dispă-
rut. 

Hariton Milea, personaj cu pondere considera-
bilă, apare în roman nu numai privit din faţă, de
Simon, dar şi din profil, de un narator nevăzut. Şef
la un depozit de materiale (bunurile definesc comu-
nismul şi nu banii, să ne reamintim ideea de bază a
sistemului), numit Iulian sau Iulică, el se schimbă
nu la faţă, dar la nume, şi în chip, vorba vine, de
Hariton Milea, vine la Lespezi ca „să- şi schimbe
viaţa”. Viaţa şi- o schimbă cei care „poartă suferinţa”.
El „voia să trăiască de parcă s- ar fi născut din nou”.
Profesia sa de credinţă şi făptuire este comună, ca a
lui Simon, voluntaristă: capeţi o viaţă nouă dacă
devii hotărât, ferm. Om de decizie sui generis. Ni- l
dezvăluie însă gestionarul Costel Pisică şi îl numeş-
te „un viclean şi jumătate”. Misiunea lui este să- l
oprească din ascensiune pe Beniamin. Până să fie şi
el pierdut, pare că- l protejează pe „vraciul” care
mângâie suferinţele reale sau închipuite ale vizitato-
rilor, în poarta casei, posibil acuzat că ar practica un
soi de medicină fără calificare. (Şi nu că ar predica
într- o anume biserică, absentă în acest roman istoric
şi politic, etic şi mentalitar, religios fără religiozita-
te.) Hariton îşi iese din rol şi devine într- un fel invi-
dios faţă de Beniamin, recunoscut şi de el ca fiind
„un om neobişnuit”. El este atras, ca Simon, dar
într- un fel convins, pe calea limbajului, luat în literă
şi nu în spirit. Ceea ce îl seduce (şi) pe el este forţa
cuvintelor. O putere ideologică, propagandistică.
Alta decât în retorica oficială a comunismului
(inter)naţionalist. Naratorul nevăzut notează:
„Cuvintele lui (Beniamin) erau atât de limpezi şi de
adevărate încât chiar puteau să- ţi schimbe viaţa”.

Există două capitole, ca atare un dublu profil
al lui Neculai Crăciun, purtătorul iniţialelor lui
Nicolae Ceauşescu, tiranul nostru, nu mai puţin al
Sistemului şi colaboratorilor lui, asasinat în ziua
Crăciunului. Atotştiutor în sens îngust raţionalist,
deci ştiutor şi al ştiutorilor, el cunoaşte faptul că
Ceauşescu (ăl Mare) a ameninţat cu producerea în
România a bombei atomice, actul (de limbaj) fatal
pentru el. Ceauşescu este asemănat, prin fixaţie, cu
Hitler. În România (de…) comunizată, a existat însă
un plan de rezervă, „dizidenţă”, supravieţuire,
ascundere şi chiar dispariţie. Axioma planului: cade
comunismul, dar rezistă Puterea. Refăcută, ca o rep-
tilă tăiată şi brusc regenerată, şi continuată de un
grup sau cerc al politicului mereu închis.

Crăciun este la curent, prin supraveghetori, cu
faptele din obscurul oraş Lespezi, pentru el o simplă
psihoză de masă umană oarecare, cu toate că nu
ignoră primejdia iscată din partea mulţimilor. Pre-
zentul o favorizează. Românii au ajuns să voiască
eliberarea de orice fel, chiar cu preţul de a redeveni
supuşi străinilor, fie şi ruşilor. Pe mica scenă scufun-
dată şi totodată înălţată la Lespezi, el află o previzi-
bilă repetiţie curentă în istorie. Iluminatul din
Lespezi, fugit de aici printr- un lan de porumb, cu
toate că în realitate nici vindecător, nici ghicitor,
este pentru el doar un urmaş al lui Rasputin din
Rusia ţaristă ori al lui Hannsen, prezicătorul din
vremea lui Hitler.

Neculai Crăciun are de mult timp ca instru-
ment un colaborator mereu util în todor grancea.
Rolulul său activ, „sacrificial”, la timişoara, este
determinant în planul de rezervă salvator de clasă…
politică. todor grancea îşi începuse cariera la Peta,
lângă timişoara, cea bine aleasă pentru prăbuşirea
înălţătoare a puterii politice. timişoara cea multiet-
nică este un „loc foarte instabil”, cel mai potrivit pen-
tru farsa, „înscenarea finală”. Crăciun dispune şi de
alţi inşi abili, ca episodicul profesor Rafael Cârlan
(unul dintre asasinaţi poartă numele ori porecla
Calu). Se foloseşte şi de intelectuali, pentru aceştia
doar îi consideră importanţi. E la zi cu toate jocurile
politice interne şi externe. Stăpâneşte cum se cade,
dar deloc cumsecade, un vast referenţial istoric. O
conştiinţă extradiegetică notează că după comunism
survine o schimbare „destul de urâtă”. Iată piesa,
iată rolurile. Politicienii comunişti, abili, inteligenţi,
sunt, totuşi, nişte „bandiţi cumsecade”, păstrând
puterea într- o tranziţie a bulibăşelii şi anarhiei asis-
temice: nici comunism, nici capitalism. Paradigmatic

pentru sistem, nu numai pentru Neculai Crăciun,
este în această (dez)ordine un alt personaj episodic,
moscovitul, kominternistul Bibi (alteori Bebe!) Ian-
culescu, cel cu „porunca” politică unică, totală, de
„vigilenţă şi unitate”, pentru păstrarea unui control
absolut.

În cel de- al doilea capitol dedicat lui în roman,
Neculai Crăciun este trimis în misiune, cu ordin ver-
bal, la timişoara, în zilele din decembrie 1989. În
haosul culminant din 22 decembrie 1989 răzbate
doar fericirea supravieţuirii. Memorabil, pe deplin
semnificativ, este momentul în care „coada” umană
– cu o conştiinţă schizoidă şi paranoică deopotrivă –
la detergentul atât de râvnit dero este continuată şi
când cad alături 16 împuşcaţi. Armata şi miliţia
aplică Planul de rezervă, altfel previzibil, prin gloan-
ţe. Se strigă „Armata e cu noi”, dar ea este cu unii şi,
cu alţii, de fapt, „în noi”. Dintre cele 45 sau 46 de
cadavre planificate, aduse de pe străzi la morga spi-
talului, lipseşte acela „palid ca un mort”, hemofilic,
şi se crede că supravieţuitorul nu este din lumea
aceasta, pentru că istoria se mitizează, cum s- ar
zice, la foc automat. Şi pentru că trebuie întotdeau-
na să existe eroi şi victime în escatologia puterii poli-
tice, Crăciun îl ucide pe grancea, făcătorul îşi distru-
ge facerea, un act esenţial în prefacerea istoriei. Iar
„planul său de rezervă va funcţiona perfect”, ceea ce
este de citit în paralel şi în opoziţie cu Planul divin,
creştin, de mântuire. Istoria (îşi) asigură surogatul
de speranţă. 

Al doilea stâlp al puterii din roman, todor
grancea, pleacă în ascuns la timişoara, cu o trecere
prin localitatea Peta, unde se lansase în carieră.
Datele istorice ale momentului – unele mai curând
marcate de generalitate decât de individualitate
epică, pentru că nu este uşoară, în momente de cli-
max (inter)naţional, trecerea de la istorie la istorii –
sunt cele rulate de jurnalişti şi unii istorici: tentati-
va unui Ceauşescu (inconştient de izolarea totală,
comparat din nou cu Hitler) de a încheia o afacere
economică salvatoare în Iran, scrisoarea celor şase
disidenţi în cap cu Brucan, agenturile, spionii, înţe-
legerea dintre SuA şi uRSS, lipsuri materiale ale
populaţiei (despre care se spune exagerat că jumăta-
te avea carnet de Partid), aşteptarea dezastrului în
acalmie, firava memorie colectivă etc. Istoria mai
închide un cerc, precum acelea care rămân pe apă în
urma aruncării unei pietre (de către un nebun, de

către un înţelept?), iar lumea este întoarsă de unde
a plecat în 1946. 

Şi pentru grancea, Bebe Ianculescu este un
„garant al purităţii liniei politice”. Raţionalismul
rece, cinic, abia se clatină. „Pe mine mă sperie (…)
ceea ce nu înţeleg”, recunoaşte aplicantul politic al
liniei pure şi dure. Există Puterea şi abia prin ea
există cei puternici. „Puterea nu aparţine niciodată
unui personaj greşit.” Puterea îi părăseşte pe cei
neatenţi cu ea. Iubirea, supunerea faţă de Putere, au
supraveghetori. Neculai Crăciun este recunoscut ca
fiind un „dulău de pază”. Din perspectiva (supra)for-
ţei politice, identitatea rămâne pur şi, iarăşi, dur
maniheistă, dar şi interşanjabilă: trebuie să ştii cine
eşti, „stăpânul ori prada”. Este reală frica celor de la
putere. Ei ştiu că puterea funcţionează internaţiona-
list, geopolitic, este ca un ocean sau mai curând ca
un fluviu cu izvor recunoscut. Istoria comunistă din
România a însemnat ca atare sovietism cu, apoi fără
sovietici. Etnicitatea rămâne secundară, dacă nu
doar pretextuală. Clasa – ca masă – socială ar expli-
ca însă tot (de)mersul istoric particular, nicidecum
general, în comunismul românesc: cei 95% ţărani
(unii travestiţi silnic în muncitori, Lespezi fiind şi
pentru grancea „oraşul acela de ţărani mutaţi la
bloc”, şi chiar, ar trebui adăugat, travestiţi în inte-
lectuali), sunt din principiu conservatori, nereforma-
bili.

În planul de eliminare a celor de la putere,
preocupant pentru „dulăul de pază” Neculai Cră-
ciun, cu începutul concret al spargerii vitrinelor,
implicarea unui preot maghiar, aici nenumit, pentru
a- l evidenţia pe cel ficţiune numit Beniamin, rămâ-
ne unica religioasă, dar şi aceasta cu un solid fond
social şi politic. Cei doi, Crăciun şi grancea,
deranjaţi doar că Beniamin i- a scăpat pe suprave-
ghetorii săi, căţeii de pază, de furia oamenilor, în
episodul în care călcaseră cu dacia câinele Nae,
rămân nelămuriţi, am spune interzişi, de rolul şi
rostul final al tânărului din Lespezi. unul ca el,
mereu, va putea încurca iţele istoriei, ale puterii.

Construit prin alternarea a două căi, dincolo de
aceea unică, a istoriei, din interior şi din exterior,
prin voci şi dosare de viaţă, Beniamin este un roman
istoric şi istorisitor, politic, etic, psihologic şi menta-
litar, religios fără sau dincolo de religiozitate, un
roman nu neapărat concentrat, dar cu miez şi cu
miză. r



19

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

SEPtEMBRIE 2014

Cu totul întâmplător, mi- a fost dat să
citesc în ultima vreme, în succesiune
imediată, două romane care ne sosesc
de la extemele măiestriei literare, dar

prezintă similitudini de organizare care merită să fie
discutate. Primul dintre ele e naufragiaţii din
Brăila, de Elena Nentwig- Dumitrescu (Ed. Limes,
2013), adică romanul unei debutante care vine din
afara literaturii, fiindcă autoarea, deşi dunăreancă
de origine, trăieşte acum în Portugalia, în retragere
după o prestigioasă carieră internaţională de sopra-
nă. Al doilea e Beniamin, de Eugen uricaru, fost pre-
şedinte al uniunii Scriitorilor (Ed. Cartea Româ-
nească, Bucureşti, 2013) – adică un maestru. Ambe-
le îşi plasează acţiunea în provincie, în ultimii ani ai
regimului ceauşist; în ambele, totalitarismul ca sis-
tem e mai degrabă sugerat decât analizat în intersti-
ţiile sale mai profunde şi ambele se bazează pe diho-
tomia contrastivă dintre arbitrar totalitarist şi fires-
cul depolitizat al oamenilor simpli, de rând, simpatia
autorilor aparţinându- le – e aproape inutilă preciza-
rea… – acestora din urmă. 

Dihotomia de care aminteam se bazează, în
ambele cazuri, pe reprezentarea eufemizată a totali-
tarismului ca „sistem prostuţ”, neputincios, derivat
din aceea – mai amplă în istoria culturii – a „diavo-
lului prostuţ”, ale cărui intenţii şi inflexibilitate sunt
lejer dejucate de către „supuşi”. Ambele conţin ceva
ludic, gratuit, decanat din teatralizare: naivă în pri-
mul caz, metafizică în cel de- al doilea. Astfel, în
romanul Elenei Nentwig- Dumitrescu, o ceată de
prieteni bonomi goleşte punitiv, în miez de noapte,
cu ajutorul unui ditamai… autobuz, locuinţa şefului
zonal al Securităţii, fără ca vreun vecin sau sectorist
să se sesizeze că acolo se întâmplă ceva bizar. Mai
mult chiar, obiectele – între care şi un masiv pian cu
coadă – sunt încredinţate justiţiar Dunării, tot fără
ca vreun intrus să zărească acţiunea şi s- o raporteze.
În romanul lui Eugen uricaru, un ins cu evidente
atribute christice stârneşte o emulaţie de masă în
faţa casei în care locuieşte (la Lespezi, în „fundul
[uitat de lume al] Moldovei”), Securitatea
limitându- se la monitorizarea contemplativă a
pelerinajului dintr- o Dacie hârbuită, trimisă la faţa
locului cu doi agenţi plictisiţi, serviţi cu ceai, bere şi
floricele de către cei filaţi, până în clipa când au

nenorocul de a călca un câine. Beniamin, noul Isus,
se limitează să „pună mâna” şi să discute cu oamenii
sosiţi la poarta sa din toate părţile ţării, adică pres-
taţia lui nu are nimic subversiv sau politic, ceea ce
înseamnă că nici pericol pentru sistem nu poate să
fie sau să devină. Cu toate acestea, securiştii o pri-
vesc ca atare, o redimensionează ipotetic, aşezând- o
în categoria virtualităţilor socia-
le explozive, care, deşi pot fi tre-
cute „uşor în rândul isteriilor de
masă”, „pot provoca fenomene de
mare gravitate”. 

În mod ciudat, însă, niciu-
nul dintre ei nu intervine, deşi
ştim din experienţă şi din docu-
mente că totalitarismul ceauşist
nu aşa funcţiona, vigilenţa Secu-
rităţii şi a Miliţiei tăind în carne
vie pentru culpe mult mai mici
decât aceea de a strânge o „masă
critică” într- un loc cu potenţiali-
tăţi mesianice. Expectativa sis-
temului – opusă adevărului său
de funcţionare – e prima dintre
convenţiile romanului. Desigur,
ne aflăm în clipa de crepuscul
ultim al totalitarismului ceau-
şist, când schimbarea liderului e
deja hotărâtă la Kremlin şi în
cancelariile occidentale, suntem
în momentul în care Securitatea,
ca instituţie, se pune la adăpost
pentru a trece cu bine de furtuna
care e iminentă şi pe care nu e
dispusă să o preîntâmpine, însă
expectativa de sistem în cazul
evenimentelor (blânde, totuşi) de
la Lespezi nu corespunde modului uneori trivial de
acţiune de atunci, ceea ce duce la o concluzie esenţia-
lă pentru economia internă a romanului scris de
către Eugen uricaru, şi anume: parabola e mai
puternică, mai relevantă epic, decât realitatea.

Eugen uricaru a scris un roman simbolic, şi i- a
reuşit, deşi textul are, pe alocuri, verbozităţi onc-
tuoase, excedentare, care îi îngreunează lectura, dar
indică şi faptul că autorul se află într- o fază

alexandrin- artificializantă a scrisu-
lui său, mai puţin naturală şi spon -
tan- imaginativă decât aceea de la
începuturi. Dau trei exemple: (1)
„Durerea de dinţi este de nesuportat
în primul rând pentru că este inima-
ginabilă, nu vedeai cauza, nu înţele-
geai de unde vine”; (2, despre contri-
buţia căldurii din decembrie ‘89 la
declanşarea Revoluţiei): „Organis-
mul nostru e programat, el se pregă-
teşte de geruleţ, de aia şi taie oame-
nii porcul, le trebuie grăsime pentru
a îndura frigul, iar temperatura asta
de peste 20 de grade Celsius îi făcea
nervoşi. Aici era problema. Cu oame-
nii nervoşi poţi să faci lucruri care
n- au sens, dacă îţi pui mintea!”; (3)
„Puterea era ca o pasăre, se aşeza o
vreme pe o creangă, apoi îşi lua zbo-
rul, se rotea şi apoi cobora pe un alt
ram. Puteai spune că e nestatornică,
puteai spune că e călătoare, că e
nehotărâtă, sau doar părea – ea
urma reguli secrete şi cobora întot-
deauna pe umerii, pe creştetul cui
trebuia.” Simpla amintire a ultimei
vizite la stomatolog îţi poate decon-
strui prima afirmaţie; o rapidă ochi-
re a contextului declanşator, social,
economic şi ideologic, al Revoluţiei
din decembrie 1989 – pe a doua. A
treia, bazată pe metafora arbori -
col- aviformă a Puterii, poate oferi,
însă, delicii exegezei, fiindcă e inedi-
tă, se poate chiar dezvolta, ca de
pildă înspre sefiroţi. (Ca o completa-
re, bunul cititor mai poate parcurge
tirada antimonetară de la pag. 42,

de unde aflăm că „nu cu bani se trăia bine” în ceau-
şism, ci cu „putere”.)

Acţiunea simbolică a romanului – simbolul e
preeminent ca intenţie – e în aşa fel construită, încât
ea generează o „problemă” interesantă, pe care
Eugen uricaru o poziţonează aproape de sfârşit,
când securistul Neculai Crăciun şi colonelul de Mili-

ţie Panduru se întâlnesc la
timişoara în misiunea de a
expedia la Bucureşti, într- un
tIR frigorific, cele 46 de cada-
vre ale victimelor strânse de
pe străzi. Sugeram mai sus că,
sub aspect constructiv, acţiu-
nea romanului se desfăşoară
pe două paliere. Primul ţine
de epifania lui Beniamin/Isus
de la Lespezi, personajul
având toate caracteristicile
clasice ale Mântuitorului: ori-
gine incertă (simplă apariţie
dintr- un lan de păpuşoi?), cer-
tificat de naştere fără preciza-
rea numelui tatălui, tată
adoptiv tâmplar, numit Iosif,
anturaj (Scândurica, Marlena,
fratele Simon etc.) care îl
reproduce pe acela evanghelic.
Plecat în condiţii neelucidate
la timişoara, el e regăsit,
apoi, în lotul „coletelor” pregă-
tite pentru a fi expediate, de
unde „dispare”, fiind căutat
frenetic de către Panduru,
obligat să predea un „inven-
tar” complet. Dialogul dintre
Panduru şi Crăciun e voit

ambiguu, uşor decriptabil. „–  unde naiba a dispărut?
– întreabă ofiţerul de Miliţie, evident mai pragmatic
decât colegul său de misie. – Doar nu s- a ridicat la
cer, pe nevăzute!” „ – Dar dacă s- a ridicat? – întrea-
bă securistul. – Noi ce facem?” Dacă mai persistă
dubii, ele se destramă în momentul în care Beniamin
este găsit în camera de gardă, adică acolo unde nu
căutase nimeni până atunci: avea răni la încheieturi
(mâini, picioare) şi o tăietură în dreptul coastelor.

Interesanta „problemă” de care aminteam se
referă la palierul secund, propriu securistului, care,
contrar opiniei terre- à- terre a colegului său, acredi-
tează ferm identitatea christică, în contextul unui
regim care extirpase, programatic şi intolerant, orice
conotaţie neatee. Mai mult decât atât, Neculai Cră-
ciun aminteşte regulat de Naşterea Domnului atunci
când i se rosteşte numele sau când se prezintă, în
condiţiile în care – o ştim prea bine – religia şi Secu-
ritatea erau cam incompatibile în totalitarismul
ceauşist. Partea interesantă este că, în romanul lui
uricaru, Securitatea este cea care crede, care- i confe-
ră amploare simbolică lui Beniamin; fără proiectarea
sa în rândul „evenimentelor incontrolabile”, care pot
„provoca fenomene de mare gravitate”, Isusul din
Lespezi ar fi rămas, probabil, o mică notorietate loca-
lă, suficient de insularizată pentru a se stinge de la
sine atunci când lumea se va fi plictisit de el şi de
idealismul pe care îl propovăduieşte. 

Or, cei doi securişti, Neculai Crăciun şi todor
grancea (cu precădere primul) receptează de la înce-
put apariţia lui Beniamin ca pe un „semn”. Ei ştiu
(cu precădere primul) că orice sistem social- politic
aparent hiper- organizat, hiper- controlat, hiper- ra-
ţionalizat (măcar ca intenţie…) e vulnerabil doar
atunci când în textura sa apar fenomene care vin din
afara logicii. Inversul formulei e la fel de adevărat:
doar epifaniile de acest fel pot duce la răsturnări de
sistem, la „tulburări” decisive sau „evenimente”.
Vizita pe care, după dispariţia lui Beniamin, securis-
tul o face la Lespezi – suntem deja în democraţie –
confirmă perspectiva. Metafizician de ocazie, Necu-
lai Crăciun vrea să afle de la fratele dispărutului
cum apar „semnele”, pentru a le face „dosarul” la
timp. Mai cu seamă că în noua eră religia „se poar-
tă”, nu e prohibită, ceea ce înseamnă că şi sarcinile
de serviciu devin mai subtile, mai complexe… r

Ştefan Borbély
Epifania

Acţiunea simbolică a romanului –
simbolul e preeminent ca intenţie – e

în aşa fel construită, încât ea
generează o „problemă” interesantă,

pe care Eugen Uricaru o poziţionează
aproape de sfârşit, când securistul

Neculai Crăciun şi colonelul de Miliţie
Panduru se întâlnesc la timişoara în
misiunea de a expedia la Bucureşti,

într- un tIR frigorific, cele 46 de
cadavre ale victimelor strânse de pe

străzi.
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Ciclul romanesc pe care l- a conceput
Eugen uricaru, cu Supunerea (2006),
Cât ar cântări un înger (2006), plan de
rezervă (2011) şi încheindu- se (proba-

bil) cu Beniamin (Editura Cartea Românească,
Bucureşti, 2014), este inspirat din realitatea istoriei
actuale (contemporane) a României, marcat de o sus-
ţinută şi solicitantă tentă parabolică. Abordarea ţine
de stilul şi mai ales de viziuinea ideatică a autorului,
în aprecierea şi conturarea dimensiunii fabuloase a
deznodământului revoluţionar
produs în decembrie 1989. fac-
tologia diferită a acestora îşi
are evidente punţi de continui-
tate, personaje care se reiau, în
situaţii şi în confruntări diferi-
te, dar cantonate pe aceleaşi
coordonate morale şi politice, cu
acţiuni la care se fac trimiteri
referenţiale şi, nu în ultimul
rând, cu procedee de construcţie
epică, originale, diferite de la
un episod (roman) la altul, însă
rămânând netăgăduit într- o
cuprindere unitară, ce se vali-
dează ca elemente componente
ale unuia şi aceluiaşi sistem
naratologic, de ample dimen-
siuni, epopeic. 

Romanul Beniamin îşi
propune să surprindă atmosfe-
ra febrilă şi confuză, în care tră-
iau oamenii ţării în preajma
teribilelor convulsii din acel
anotimp al dezgheţului în plină
iarnă, precum şi finalul acesto-
ra, eliberator însă dezolant şi
mai ales oribil, dacă avem în
vedere încercarea organismului
Securităţii de a şterge urmele
brutalei intervenţii armate de
la timişoara. Nu e însă, câtuşi
de puţin, un roman documentar. Ci mai ales unul de
interpretare mistică a acestei mântuiri a mulţimii
prin jertfă, nu pe cruce, ca odinioară în sacrificarea
de pe muntele golgotei, cât pe crucea unui destin
istoric al naţiunii, de un tragism funciar. Mişcarea
larvară a gloatei, într- un soi de pelerinaj continuu la
locul miracolului (la Lespezi), atracţia unui personaj
straniu, în felul său, a cărui forţă de a impresiona
mulţimea şi de a o coagula pe un sens al existenţei
damnate, stă într- o bună vecinătate cu aceea din
apocalipticul roman al lui Llosa, Războiul sfârşitului
lumii (păstrând, fireşte, măsura dimensionalităţii
lor).

Beniamin are, în substanţa subsidiară a indivi-
dualităţii sale, însemnele unui posibil mântuitor
menit a arăta calea şi lumina de urmat pentru izbă-
virea de sub teroarea regimului opresiv prin totul.
Biografia sa, modul de a se comporta, de a fi, de a
comunica cu mulţimea, se împlineşte, în concepţia
lui Eugen uricaru, pe coordonata mitologiei creştine
ce are în centrul ei figura, de efigie, cristică. Însuşi
numele purtat trimite, insinuant, într- acolo: „Îl
cheamă Beniamin. Asta înseamnă «cel iubit»” de
Dumnezeu, ca şi de poporul său. (Îngerul vestitor al
naşterii pruncului zice: „tu îi vei pune numele Iisus,
căci el va mântui pe poporul Său de păcatele lor”,
numele lui însemnând „Domnul este (cel ce dă) mân-
tuirea”, iar profetul Isaia îl vestea: „Şi- l va chema cu
numele de Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este
Dumnezeu”). Beniamin nu are o identitate precisă
(„Beniamin nu e un copil obişnuit, e fratele meu –
zice Simon – dar nu e fiul tatălui meu”; „Pe actul lui
de naştere scria numai cine era mama. În dreptul
tatălui era trasă o linie”, oricum însă, tatăl de noto-
rietate publică este tâmplar); el apare venind, ca om
în toată firea, dintr- un lan de porumb, adică plămă-
dit din pământul mănos al ţării, în care se va şi
întoarce, în final, după ce îşi va fi împlinit… misiu-
nea umană. Îşi schimbă numele în Beniamin în
nomentul în care o pasăre „apăruse în casa noastră”,
iar el înţelegând semnul, a zis: „În sfârşit ai venit”,
şi din ziua aceea „n- a mai stat închis în odaie”, ci s- a
arătat mulţimii, căreia a început să- i vorbească, să
propovăduiască, să le spună „cuvinte ca toată lumea,
dar înţelesul lor era altul decât cel ştiut de toată
lumea”. Veneau oameni din toate părţile pentru a- i

asculta învăţătura, iar el domina „foşgăiala aia de
sărăntoci, ciungi, şchiopi, oameni fără căpătâi, care
veneau cu trenul de te miri unde, dormeau pe lângă
gard, sub malul pârâului care mărginea Câmpul
verde, femei cu broboade, copii sfioşi, inşi îngându-
raţi, întunecaţi la obraz, cu priviri de câine bătut”, îl
ascultau şi „plecau luminaţi. Parcă nu le mai păsa de
necazul lor, de oboseală, de foame (…) toţi neferici-
ţii, nenorociţii, sărăntocii şi vai de capul lor care
aşteptau cu orele, cu zilele să dea ochii cu Beniamin,

aveau această mângâiere (…)
Beniamin putea să- i ajute cu
adevărat, numai el putea
mângâia, le putea lua neca-
zul cu mâna şi numai el era
în stare să sufere pentru ei
(…) oamenii aceia veniseră
de fapt nu să scape de pro-
pria suferinţă, ci să se con-
vingă că există cineva care
suferă mai abitir penrtru ei.
Pentru fiecare în parte”. O
asemenea stare da fapt nu
putea rămâne fără să fie
supravegheată de „băieţii”
care urmăreau totul de la
distanţă („O Dacia veche,
cenuşie apărea la colţul stră-
zii de dimineaţa până
seara”), fără să intervină
însă, căci deşi aveau premo-
niţia unei întâmplări ieşite
din comun, voiau să creadă
că „totul e în ordine”, că totul
se afla sub control. Până
într- o zi, când „la sfârşitul lui
‘89”, Beniamin a dispărut,
fiind îndemnat de toţi cei din
intimitatea sa, să plece la
timişoara, acolo unde urma
să înceapă… sfârşitul acelei
lumi a teroarei. 

Eugen uricaru nu reconstituie evenimentele
provocate de mulţimea dezlănţuită pe străzile oraşu-
lui, dând semnalul începerii revoluţiei în ţară.
Despre aceste întâmplări s- au scris deja numeroase
cărţi. Pe el îl interesează surprinderea duhului aces-
tei mişcări justiţiare a mulţimii, sub semnul căreia
s- a împlinit totul; el fixează în cadre apocaliptice
martiriul oamenilor acelora care prin jertfa lor au…
mântuit poporul. Prozatorul îşi focalizează atenţia
asupra misterului acelor patruzeci şi şase de cadavre
anonime, urma cărora Securitatea dorea, cu tot
dinadinsul, s- o şteargă, s- o piardă, căci acestea
puteau fi mărturia evidentă a crimei lor organizate.
Imaginea morţilor, inventariaţi în subsolul spitalu-

lui, e coşmarescă: „Era un loc de depozitare a cada-
vrelor care fuseseră adunate de- a lungul a trei nopţi
de pe străzile oraşului. Erau morţii pe care nu- i
luase nimeni din locul în care fuseseră loviţi de
gloanţe. Erau cadavre dezbrăcate, cu o bucată de
carton legată cu sfoară de degetul mare de la picior,
pe care erau scrise puţinele informaţii care se cunoş-
teau – data probabilă a decesului, locul unde au fost
găsiţi. Nu erau nume, nu erau alte date de identifi-
care. Începuseră deja să miroasă, din cauza tempe-
raturii, afară era cald. Cadavrele erau aşezate pe
ciment într- o vădită dezordine, dacă voiai să
identifici pe cineva, să- l priveşti mai îndeaproape
trebuia să calci în băltoace dintr- un lichid maroniu
închis care părea să fie sânge închegat, dar nu era
(…) colonelul Panduru ţinându- se cu degetele de nas
făcuse un pas peste trupul despuiat al unui tânăr
care aşa cum stătea, cu faţa în sus, părea neatins.
L- a răsturnat cu vârful pantofului, avea pantofi
negri, cu şireturi, aproape noi. Pe cât de întreg părea
privit din faţă, pe atât de oribil arătau ceafa şi baza
craniului. fusese împuşcat de două ori în aceeaşi
zonă, o dată când era în picioare şi încă o dată după
ce căzuse”. Etc. Numai că în momentul în care ar fi
trebuit să fie încărcaţi în camionul- frigorifer pentru
a fi duşi spre incinerare, predarea- preluarea de către
ofiţerii însărcinaţi cu această operaţiune şi- au dat
seama că un mort lipsea. Ce se întâmplase cu el?
Poate nu fusese mort de- a binelea şi reuşise să eva-
deze. Or, rămânând în viaţă ar fi putut depune măr-
turie despre atrocităţile săvârşite. Aşa că trebuia
găsit cu orice preţ. Căutarea mortului lipsă e cel mai
dens şi cel mai bine susţinut epic episod al romanu-
lui. La drept vorbind, aici se dezleagă misterul pre-
zenţei lui Beniamin între oamenii timişoarei, în
haloul martirial al revoluţiei. Agenţii Securităţii au
mijoacele de investigaţie necesare pentru a ajunge la
concluzia că cel absent era Beniamin. Nu era din
oraş. Era un intrus. Cu atât mai mult era nevoie de
prezenţa lui în lotul celor ce trebuiau să ia drumul
crematoriului. Dar el dispăruse: „– unde naiba a
dispărut? Doar nu s- a ridicat la cer (…) Crăciun l- a
bătut uşurel cu palma pe umăr:/ – Dar dacă s- a ridi-
cat?” Beniamin e un duh. Duhul pământului care s- a
înfăţişat pentru a izbăvi lumea de Cel rău.

Parabola romanescă, realizată de Eugen uri-
caru în Beniamin, are menirea de a încheia ciclul
său epic, într- o frenezie apoteotică, de un tragism
fabulos, mistic prin excelenţă. E noutatea pe care o
aduce romanicerul în viziunea sa asupra istoriei
revoluţiei româneşti din acel decembrie istoric şi
noutatea scrisului său, mereu în căutarea ineditului
fabulos al diurnului. E, poate, cel mai actual roman
din câte s- au scris pe această temă. O actualitate pe
care prozatorul o ridică într- un soi de mitologie a
sacrificiului şi a purificării. r

Constantin Cubleşan
Revoluţia Română sub 
semnul „Mântuitorului”

Parabola romanescă, realizată de Eugen Uricaru în
Beniamin, are menirea de a încheia ciclul său epic,

într- o frenezie apoteotică, de un tragism fabulos,
mistic prin excelenţă. E noutatea pe care o aduce

romanicerul în viziunea sa asupra istoriei
revoluţiei româneşti din acel decembrie istoric şi

noutatea scrisului său, mereu în căutarea
ineditului fabulos al diurnului. E, poate, cel mai

actual roman din câte s- au scris pe această temă. O
actualitate pe care prozatorul o ridică într- un soi

de mitologie a sacrificiului şi a purificării.

Amir or
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Era sfârşit de decembrie 1989. uimiţi şi
tăcuţi, contrariaţi de faptul că minunea
întârzie, de câteva luni sau probabil că
de ceva mai multă vreme, aşteptam să se

prăbuşească ultima redută a sistemului real- socialist
din estul Europei. Vestea cutremurului social întârzia
însă. Şi, deodată, venise ca o tornadă, ca o eliberare.
Îmi aduc aminte cu exactitate acele zile de fraternitate
euforică, de bucurie răspândită ca fulgerul; în grupuri
organizate ad- hoc, oamenii se îmbrăţişau, dansau şi
cântau, pe buzele multora dintre cei rătăcind pe străzi,
bulevarde şi în parcuri – ca nişte îngeri zăpăciţi de eve-
nimentele răvăşitoare – flutura constatarea „poate,
acum Dumnezeu se întoarce, în sfârşit, acasă”. Circula-
ţia din capitala de Nord a României Mari fusese dată
peste cap. Era sărbătoare peste tot. Chişinăul se
schimbase, brusc, la faţă. Radiourile erau date peste
tot la maximum. taximetriştii opreau netam- nesam în
mijlocul străzii şi dădeau trecătorilor ultimele veşti,
fără ca acestea să fie cerute: „Aţi auzit? televiziunea e
a noastră! gata, s- a spart buboiul, am învins!”. În sfâr-
şit, ne simţeam smulşi din tensiunea aşteptării şi ne
strângeam unii în alţii înfriguraţi şi bucuroşi, în egală
măsură, martori euforici ai imposibilului transformat
în realitate vie, rotundă, fără cusur. 

Ca întreaga lume, de altfel, Republica Moldova
era cuprinsă de freamăt şi trăia pe viu Revoluţia
română: cu tremur şi spaimă, cu senzaţia împlinirii şi
a sfâşierii pe măsură ce numărul victimelor creştea.
Bucuria era scăldată în sângele nevinovaţilor. Mulţi
trecători cântau şi plângeau în acelaşi timp, dansau
hora unirii, se îmbrăţişau, vorbeau singuri pe stradă
după ce se smulgeau din iureşul dansului şi al jubila-
ţiei generalizate. 

Eram studentă în penultimul an la universitate
şi lucram la Casa Presei. Împreună cu colegii mei de
la Tineretul moldovei – Vasile Butnaru, Alexandru
Canţâr, Constantin Olteanu, Vsevolod Ciornei, Irina
Nechit – aşteptam cu sufletul la gură veşti de peste
Prut, cu sentimentul că am ajuns la capătul neverosi-
mil al unei apocalipse ce părea fără sfârşit. „Dumne-
zeu se întoarce acasă” auzeam îngânându- se pretutin-
deni. Eram bucuroasă şi mândră de faptul că ţara
mea a devenit, în sfârşit, liberă. În acele zile părea că
entuziasmul nu- şi va atinge prea curând limitele. Şi
acum, ori de câte ori am prilejul să ascult unele dis-
cursuri ţinute în timpul tulburărilor decembriste, sol-
date cu vărsare de sânge, entuziasmul din acele zile
trăite cu intensitate se impune fără drept de apel,
întârziind în memoria sufletului, care nu are cum să
nu ştie că bucuriile mari au efectul devastator al
nenorocirilor: te clatină şi generează, la nivel social,
haos. Dacă încerci să pui ordine în haosul generalizat,
câteodată, acesta se extinde şi este organizat, de la un
punct încolo, de o mână de oameni, grăbiţi să menţi-
nă o seamă de aparenţe, prin intermediul cărora să
alimenteze iluzia că totul se află sub control, iar refor-
ma unui sistem construit răstimp de circa o jumătate

de veac este aplicată metodic, pas cu pas, în timp ce
spectacolul este, în realitate, deviat de acelaşi meca-
nism, gândit – laolaltă cu toate mecanismele sale sub-
terane – până în cele mai aparent insignifiante deta-
lii. Până la un punct. Până ceva nu mai funcţionează
cum a fost prevăzut. Şi în maşinăria ce pare să fie
construită fără reproş se insinuează ceva necunoscut,
dotat însă cu puterea de a arunca totul în aer şi de a
reordona altfel lucrurile, oamenii, întâmplările şi,
bineînţeles, în cele din urmă, istoria.

Cred că acel ceva necunoscut, care risca oricând
să scape de sub control, se lăţea ameninţător de la o
limită încolo, cu puţin timp înainte de Revoluţia
decembristă, readusă în prim- planul epic al romanului
Beniamin nu întâmplător în preajma aniversării a
douăzeci şi cinci de ani, scurşi de la evenimentele din
decembrie 1989. Era limpede că la sfârşitul ultimului
deceniu al dictaturii ceauşiste plutea ceva în aer;
nimeni însă nu e în stare să descrie cu precizie nici
astăzi acel ceva. O tensiune subterană creştea în inten-
sitate, ceva insistent, abia sesizabil la prima vedere, se
instala din ce în ce mai temeinic, slobozind rădăcini tot
mai adânci, apoi, se accentua, căpăta amploare,
disipându- se şi, în cele din urmă, scăpând cu desăvâr-
şire ca argintul printre degete, căci refuza parcă să fie
supus înţelegerii, şi o făcea cu atâta blândeţe şi cu o
imposibil de priceput la primul nivel viclenie, încât
abia într- un târziu realizai că la mijloc sunt nişte tipa-
re vechi – altfel nici că se putea – ca lumea; nu trebuie
decât să fii atent la modul în care o mână uriaşă şi atot-
puternică aplică aceste tipare, căci, în definitiv, „orice
viaţă” rămâne a fi „umplerea cu prezent a tiparelor
mitice”, iar autorul a toate câte se întâmplă este nevă-
zutul care „le săvârşeşte pe toate”. (th. Mann) 

Pe măsură ce te apropii de acea realitate din
Lespezi, ce seamănă întrucâtva cu lumea evangheli-
că, ceva te face să încerci o uşoară spaimă sau proba-
bil nu mai mult decât o izbitură lină, pentru ca totul
să fie, brusc, luminat puternic, smuls din matcă şi, pe
neaşteptate, să- ţi vezi de drumul tău cu atât mai mult
cu cât, în subteranele sale, acest drum simţi că devia
deja, treptat, încet, spre o fiinţă nouă sau, mai exact,
spre o înţelegere diferită a existenţei tale, care începe
să devină, fără ştiinţa ta aproape, veche, şi te lepezi
de ea, ca de o haină de care nu mai ai nevoie. De bună
seamă, unii dintre cei mai atenţi experţi se lansau în
analize docte, făceau sondaje pe urmele vii ale altora,
se dădeau cu presupusul, fiindcă vedeau că nu- i ajută
nici literatura de specialitate la zi, nici inspecţiile de
specialitate cu tot cu deplasările pe teren, nici orice
altceva. fenomenul Lespezi, cum era numit în
rapoartele specialiştilor, acaparase luarea- aminte a
întregului aparat administrativ al statului totalitar
până în structurile sale de vârf, şi, oricât era întors pe
toate părţile acel fenomen calificat de cineva margi-
nal şi provincial, oricât de detaliate erau referatele şi
dările de seamă pe marginea cazului respectiv, oricât
deviau concluziile din actele oficiale spre răsvehicula-

ta expresie situaţia e sub control, sigur rămânea un
singur lucru, după cum se remarcă, la un moment
dat: nimeni nu era în stare să descrie exact şi cât se
poate de obiectiv situaţia. Epicentrul tensiunilor şi,
respectiv, al rapoartelor era un oarecare Beniamin,
fiu de tâmplar, născut şi crescut într- o familie
modestă dintr- o localitate numită Lespezi şi situată
în marginea României – aspect la primul nivel linişti-
tor, căci cel puţin la suprafaţă părea că într- o fundă-
tură ca aceea niciodată nu urma să se întâmple nimic.
Probabil că lucrurile s- ar fi derulat, la primul nivel,
cel al clişeului, în cheie oblomoviană, dacă n- ar fi
intervenit acel ceva necunoscut, laolaltă cu
mecanismele sale secrete, ce- au spart ordinea previzi-
bilă a lucrurilor, scoţând în cele din urmă întâmplări-
le din matca lor, iar timpul – din ţâţâni, şi dând astfel
realitate – într- un prezent ce se repetă ciclic – tradi-
ţiei ebraice, invocate de autor, tradiţie care ne spune
că în fiecare generaţie se nasc câţiva oameni care îşi
asumă suferinţa celor din jur. Ei bine, ne comunică
creatorul acestei lumi romaneşti parabolice, de o nai-
vitate biblică, „eroul acestei cărţi este unul dintre”
aceşti aleşi pentru suferinţă, mai exact, penru ispăşi-
rea suferinţei celorlalţi: „Eroul acestei cărţi este unul
dintre aceştia. Chiar primul dintre ei. Este singurul
ce poate fi regăsit în fiecare dintre generaţii. Dar asta
nu înseamnă că oamenii l- ar recunoaşte ca atare, mai
cu seamă că pare asemenea tuturor”.

La poarta casei părinteşti a lui Beniamin se for-
mează cozi interminabile; zeci, sute, mii de oameni
stau aşezaţi în aşteptarea clipei în care vor sta, preţ de
câteva minute, ochi în ochi, duh în duh, cu acest nici
om, nici sfânt, şi om, şi sfânt, nici călugăr, nici preot, şi
călugăr, şi preot, nici vindecător, nici profet, şi vindecă-
tor, şi profet. Pagină de pagină, rând de rând, paragraf
de paragraf, urmărim acest personaj smuls din tagma
neobişnuiţilor de extracţie christică, pe care lumea îi
admiră şi îi detestă, în egală măsură, îi caută pentru că
are nevoie de ei şi apoi îi împroaşcă cu o jerbă de califi-
cative vădit contradictorii, îi proslăvesc, pentru a- i
supune de îndată oprobriului public, îi caută, îi beşte-
leşte, îi blestemă, îi împroaşcă neobosit cu cele mai sca-
broase măscări, pentru ca, odată rămasă singură, ea,
lumea, să realizeze că, de cum dispar unii dintre cei
plămădiţi din drojdia neobişnuitului, ceva se clatină,
ceva nu e în regulă, o ia la vale, pur şi simplu, se sufo-
că şi, încetul cu încetul, începe să se stingă parcă fără
întoarcere până apare un alt Beniamin, care menţine
vie flacăra omului din om. 

Într- o Românie clătinată de dictatură, îl vedem
pretutindeni parcă pe Beniamin. La origine, Benia-
min, cel iubit de Dumnezeu, este, după cum aflăm
inclusiv din textele scrise pe marginea Sfintei

Aura Christi
Când se întoarce acasă Dumnezeu

Un diamant acest Beniamin, adus de
creatorul său, romancierul Eugen

Uricaru, într- o margine tristă a
României, pentru a ne arăta cât de

minunată şi cât de tristă e ţara
noastră, Doamne, cum nu e, totuşi,

chiar totul pierdut şi cum poate
renaşte, în sfârşit, după o îndelungată
orbecăire: prin ea însăşi, prin eroii şi
sfinţii ei, care sunt – susţine autorul

cu o jumătate de voce, favorizând
ambiguitatea ridicată la rang de

realitate evanghelică – pretutindeni;
doar că noi nu- i vedem.

n Povestea subteranei

Între 4 şi 7 septembrie 2014, la Moscova se
va desfăşura Congresul Internaţional de
traducători de Literatură, sub genericul

Traducerea ca instrument diplomatic. Primul Con-
gres Internaţional de traducători de literatură rusă
a avut loc la Moscova în septembrie 2010 şi a adunat
peste 150 de participanţi din 20 de ţări. În 2011,
Agenţia federală pentru Presă şi Comunicare în
Masă a creat o organizaţie autonomă non- profit de
promovare şi dezvoltare a teoriei şi practicii traduce-
rii literare: Institutul de traducere. În 2012, a fost
înfiinţat un ONg, a cărui activitate este axată pe
traducere şi promovarea literaturii. Din acel
moment, Congresul a devenit o tradiţie. 

În acest an, Congresul Internaţional de tradu-
cători de Literatură va aduna peste 250 de traducă-
tori şi scriitori din 55 de ţări, care, reuniţi în capita-
la Rusiei, vor discuta varii probleme de actualitate,
referitoare la promovarea literaturii ruse în străină-
tate. E vorba de o serie de personalităţi care şi- au
dedicat viaţa unei cauze nobile: literatura şi promo-
varea ei pe tot mapamondul. „Lumea trece prin vre-
muri dificile, când diplomaţia profesionistă nu este
întotdeauna posibilă”, „în această situaţie, este difi-
cil să subestimezi rolul literaturii”, căci „în literatu-
ra de specialitate nu există frontiere” se susţine în
amplul program al Congresului de un prestigiu
internaţional recunoscut.

Alături de marcante personalităţi ale vieţii cul-
turale invitate din 55 de ţări ca, bunăoară, Japonia,
Estonia, Elveţia, turcia, SuA, franţa, ucraina,
Mexic, Macedonia, Rusia, Polonia, Portugalia, Italia,
Spania, germania, Republica Populară Chineză ş.a.,
la acest eveniment vor participa – ca reprezentante
ale României – scriitoarea Aura Christi şi traducă-
toarea Marina Vraciu.

Aura Christi, poet, romancier, eseist şi traducător
român. S- a născut la Chişinău (Republica Moldova), la 12
ianuarie 1967. Este absolventă a Liceului teoretic
român- francez „gh. Asachi” din Chişinău (1984) şi a
facultăţii de Jurnalism a universităţii de Stat (1990).
Debut absolut – 1983. Din 1993 se stabileşte la Bucureşti.
Poemele sale au fost traduse şi publicate în germania,
franţa, Belgia, Italia, Suedia, Israel, federaţia Rusă,
SuA, Bulgaria, Albania, turcia, ţara galilor, Republica
Populară Chineză ş.a. Scriitoarea a susţinut turnee, reci-
taluri publice şi conferinţe ca invitat la festivaluri, simpo-
zioane, congrese în Israel, grecia, Republica Moldova,
Republica Populară Chineză, federaţia Rusă ş.a. Este
redactor- şef al revistei Contemporanul. Membru al uni-
unii Scriitorilor din România, al PEN Clubului Român şi
al uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. La acest
congres, Aura Christi va susţine o conferinţă, intitulată
din infern, cu dragoste. „Înainte să intrăm în viaţă, noi
am fost obişnuiţi să ne considerăm rataţi şi eram, cu ade-
vărat, nişte rataţi de rasă. Ratarea noastră, da, avea stil.
Voiam să ne construim destinul pe nişte superbe, suferin-

de ruine. De câtă tristeţe am avut parte, Doamne, noi,
profesioniştii melancoliei, care ne agăţam de orice fir care
promitea o cât de vagă iluminare acolo, în subteranele
fiinţei, unde stăteam ghemuiţi – ca pruncii în lichidul
amniotic – într- o singurătate preferată iadului din jur.
Izolarea noastră nu era o formă a eroismului, ci o prelun-
gire a disperării. Nu ştiam ce suntem, de unde venim şi
încotro ne îndreptăm; între timp am aflat, da, ne- am
documentat ca la carte, dar nu pricep din ce motive,
totuşi, se vrea să uităm sau să ne prefacem că n- am ştiut
niciodată – ceea ce, probabil, este la fel de grav şi, în esen-
ţă, inadmisibil”, susţine poeta Aura Christi.

Marina Vraciu, traducător, doctor în filologie,
Catedra de Slavistică a universităţii „Al. I. Cuza” din
Iaşi. Volume publicate: Întâlniri cu Iosif Brodski. o intro-
ducere în viaţa şi opera unui laureat nobel; Avvakum
Petrov (Kondratiev). Viaţa protopopului avvakum scrisă
de el însuşi, Ediţie, traducere din limba rusă veche; „Cro-
nica lui nestor”, o „poveste din anii de demult” scrisă de
călugărul mănăstirii Sfântul Teodosie de la pecerska.
despre originea pămîntului rusesc. Cine a venit să dom-
nească primul aici şi de unde a apărut pământul Rusesc
(povest’ vremennych let), Ediţie îngrijită, traducere, note,
studiu introductive; Iosif Brodski. mai mult decât unu.
Eseuri. traducere din limbile engleză şi rusă; Lev tolstoi,
Sonata Kreutzer şi alte povestiri, traducere şi note, în
colaborare cu Ana- Maria Brezuleanu, Magda Achim şi
Leonte Ivanov ş.a. Marina Vraciu este membru al Asocia-
ţiei profesorilor de limba şi literatura rusă şi al Asociaţiei
Slaviştilor din România.

Eveniment
traducerea ca instrument diplomatic
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Evoluţia actuală a Chinei

După 1978, China s- a dezvoltat în
lărgime şi intensitate într- o asemenea
măsură, încât a urcat pe primele
locuri ale scenei mondiale. Nu întâm-

plător, după preluarea mandatului la Departamen-
tul de Stat, Hillary Clinton a făcut prima vizită în
China şi a exprimat evaluarea de cotitură: „Împreu-
nă, SuA şi China pot soluţiona criza din lume”. Iar
preşedintele de atunci al Chinei, Hu Jintao, a putut
spune la Casa Albă că ţara sa nu este loc al crizei şi
nu a produs- o, dar îşi asumă să coopereze la soluţii. 

Astăzi, după mulţi indicatori, situaţia evoluea-
ză mai departe în direcţia sporirii ponderii mondiale
a Chinei. Oricât de reţinuţi sunt chinezii în autoeva-
luări, oricare ar fi dificultăţile depăşirii disparităţi-
lor de dezvoltare moştenite, oricât de tenace sunt cli-
şeele de interpretare pe care le întâmpină, rolul
internaţional al Chinei devine evident şi se înşeală
cei ce- l minimalizează. Dovezi directe sunt înfăptui-
rile chinezilor din ultimele trei decenii şi jumătate
şi, mai ales, felul în care gândesc, proiectează viito-
rul şi procedează.

Vreau să pun în relief evoluţia actuală a Chinei
pe baza observaţiilor dintr- o nouă călătorie în marea
ţară de la Răsărit, ocazionată de fundaţia Hanban
şi de renumita universitate Jilin din capitala pro-
vinciei omonime. Observaţiile mele privesc aici
această provincie, evoluţia generală a ţării şi acţiu-
nea culturală externă a Chinei actuale. Nu reiau
ceea ce am consemnat anterior relativ la cele mai
recente „studii chineze (China studies)” (vezi Andrei
Marga, Schimbarea lumii. Globalizare, cultură, geo-
politică, Editura Academiei Române, Bucureşti,
2012, pp.86- 93) sau la înfăţişarea unor regiuni din
China (vezi China în ascensiune, Ana Pantea ed.
Cluj university Press, 2011, pp.7- 28) sau la felul în
care China vede lumea de astăzi (Andrei Marga,
explorări în prezent, Eikon, Cluj- Napoca, 2014). Am
fost impresionat, în timp, cu ocazia vizitelor pe care
le- am făcut în Orientul Extrem, de capacitatea
Chinei de a- şi concepe dezvoltarea proprie, de anver-
gura înnoirii industriei, infrastructurii, instituţiilor
şi relaţiilor sociale ce are loc în această ţară, de dina-
mica singulară a provinciilor chineze de la Pacific, de
metropolele Beijing, Shanghai, Nanjin, Hangzhou,
de nivelul de dezvoltare din taiwan, de deschiderea
internaţională din Hong Kong. De data aceasta,
şansa a fost aceea de a fi în Manciuria, la Chang-
chun, la Changbaishan, Changbai şi la Shenyan, şi
de a sesiza dezvoltarea dintr- o altă parte a Chinei. 

A fost pentru prima oară când am vizitat, după
Beijing, Nord- Estul Chinei. Oraşul Changchun, cu o
populaţie de două mai mare decât cea a Berlinului,
l- am putut memora ca profund modern (fiind, de
fapt, baza industriei de automobile a ţării), cu
nenumărate parcuri şi lacuri ce- şi iau forme printre
clădiri ce sfidează gravitaţia şi construcţii în plină
desfăşurare pe sol şi sub sol (extinderea metroului).
toate marile firme de automobile din lume sunt pre-
zente, după cum toate firmele de modă din lume au
reprezentanţe, ca şi marile bănci. Oraşul brăzdat de
autostrăzi ridicate pe stâlpi de susţinere şi constituit
din largi bulevarde şi străzi colorate tradiţional, cu o
populaţie foarte lucrativă, are multe de oferit, pe
lângă forţa sa productivă copleşitoare. universitatea
Jilin – cea mai mare acum din China (cu 69000 de
studenţi) şi una dintre cele mai bune – impresionea-
ză prin campusul impecabil construit, institutele
experimentale racordate la cel mai înalt nivel ştiin-
ţific, profesorii foarte dedicaţi, studenţimea bine
motivată şi personalul excelent calificat din adminis-
traţie. Muzeul ocupaţiei japoneze şi cel al ultimului
împărat al Chinei sunt ireproşabile, cu o prezentare
elocventă şi obiectivă a evenimentelor. Oraşul Chan-
gbaishan dă aceeaşi impresie, a unei modernităţi
înfloritoare, bine integrate în tradiţii chineze. Iar
staţiunea Changbai ilustrează trei lucruri: preocu-
parea Chinei pentru protejarea naturii, expansiunea
neobişnuită a turismului intern şi extern, buna pre-
gătire logistică, inclusiv a periferiilor ţării (zona
fiind la frontiera cu Coreea de Nord). Oraşul She-
nyan, fie şi văzut mai mult din automobil, impresio-
nează prin grandoare (fiind, de altfel, ceva mai mare
decât Parisul), diversificarea soluţiilor arhitecturale
ale modernităţii, deschidere manifestă spre lume, cu
un aeroport faţă de care oricare dintre aeroporturile
Europei Centrale ar părea mici terminale.

Datele evoluţiei generale a Chinei sunt edifica-
toare, în continuare. Între 2007 şi 2013, produsul
social total al ţării a sporit cu 190%, încât China este
acum partenerul comercial numărul unu pentru 109
ţări, cu investiţii directe proprii în alte ţări de peste
500 de miliarde dolari şi cu mai mult de 20.000 de
firme în străinătate. „China are nevoie de lume şi
lumea are nevoie de China” – ne spun miniştri chi-
nezi şi oferă probe convingătoare. Comerţul exterior
condiţionează peste 50% din economia Chinei, iar de
energia importată ea depinde cu peste 60% din eco-
nomie. În următorii cinci ani, China va realiza
importuri de peste zece mii de miliarde dolari, iar o
jumătate de miliard de chinezi vor vizita alte ţări.
ţara va înregistra o creştere economică socotită

n Istoria mentalităţilor

Andrei Marga
China în cultura de azi

Scripturi, cel de- al doilea fiu al Celei Adevărate,
Rahila, care – născându- l pe drumul întoarcerii acasă
a regelui turmelor, Iacob, de la nemernicul Laban – se
stinge în chinurile facerii, nu înainte de a- l ruga pe
soţul ei, Iacob, cu ultima sa suflare, să- l numească
Benone, adică fiul celei moarte, ceea ce îndureratul
Iacob va face extrem de rar, preferând numele dat de
el însuşi, Beniamin, fratele mai mic al îndelung
aşteptatului „Iosif em heb” – „Iosif în sărbătoare”,
cum stăruie să ne informeze, atent la orice amănunt,
oricât de nesemnificativ ar părea la o scurtă privire,
thomas Mann. Dincolo de timp, în acel azi veşnic al
spiritului, invocat de Rainer Maria Rilke, lumina în
sărbătoare a fratelui său biblic pare a- l înconjura din
belşug în paginile acestei exemplare naraţiuni, pe
Beniamin, oriunde s- ar afla tânărul protagonist, orice
necăjit, orice om pierdut sau suferind ar primi, cu
blândeţea care îl înnobilează şi- l stoarce de putere,
revigorând- o, orice discuţie ar purta fie cu un consă-
tean din Lespezi, fie cu inşii, mereu aceeaşi şi parcă
mereu alţii, din Dacia cenuşie care nu mişcă de pe
strada unde se află casa părintească, făcută din chir-
pici, cu lemnăria lucrată de mâna iscusită şi răbdă-
toare a tatălui său. fiecare dintre personajele care ne
oferă câte o proiecţie asupra lui Beniamin devine
întrucâtva – printr- o stranie contaminare – el însuşi
o proiecţie a acestui erou atipic, o prelungire cu sufle-
tul la gură, grăbită să depună o mărturie cât mai
detaliată şi cât mai imparţială, deşi fiecare dintre
martori e bucuros, dacă nu mândru, alte dăţi uşor
speriat, dacă nu intimidat sau incitat de vecinătatea
unui miracol viu, al cărui martor se întâmplă să fie:
Beniamin. toate proiecţiile – fie că e vorba de cea a
fratelui mai mic al lui Beniamin, Simon, fie de cea a
lui Hariton, de cea a Scânduricăi sau a Marlenei, fie
că aducem în discuţie portretele de o precizie sugesti-
vă, nu rareori iscoditoare ori numai furioasă, făcute
de cei doi servi ai organelor aparatului represiv, prie-
teni de o viaţă, ce alcătuiesc un straniu cuplu spiri-
tual, perindat şi în alte volume ale ciclului epic, înce-
put de prozatorul Eugen uricaru, în 2006, cu romanul
Supunerea: Neculai Crăciun şi todor grancea – toate
proiecţiile, aşadar, toate flashurile de lumină îndrep-
tate, puternic şi sugestiv, spre Beniamin au forţa de
a ne înfăţişa imaginea unei personalităţii vii, dotate
cu o putere rară, ce răspândeşte căldură şi am fi spus
blândeţe, dacă nu erau la mijloc cele trei componente
invocate în Corinteni şi puse într- o lumină incandes-
centă de Sfântul Augustin în de doctrina christiana:
credinţa, speranţa şi dragostea, adică – insistă fiul
lacrimilor Sfintei Monica – „cele trei lucruri pentru
care luptă întreaga ştiinţă şi profeţie”. 

Din suita acestor portrete ce- l înfăţişează, pagi-
nă de pagină aproape, pe cel iubit de Dumnezeu, des-
prindem profilul psihologic al unui Om, pentru care
comuniunea cu Dumnezeu nu reprezintă un vârf sau
o sărbătoare, ci o realitate vie, trăită zi de zi şi adusă
la cunoştinţa celor din imediata vecinătate drept ceea
ce este, adică o realitate neverosimilă, deci, profund
adevărată. Altminteri, Neculai Crăciun, vădit exce-
dat, cu senzaţia că îi fuge pământul de sub picioare,
n- ar fi exclamat: „Atunci ce naiba face individul acela
de vine lumea la el ca la mântuire”?! Iar după ce îl
ucide pe amicul său de o viaţă, todor grancea, şi asi-
gură transportul primilor morţi de la timişoara la
Bucureşti, arzându- i în crematoriul „Cenuşa” şi
aruncându- le rămăşiţele pământeşti în canal, acelaşi
Neculai Crăciun n- ar fi venit la Lespezi pentru a- l
iscodi pe fratele lui Beniamin, Simon, asupra următo-
rului fapt: dacă Beniamin ar fi fost „în stare să se lase
omorât şi apoi să rămână în viaţă”; torţionarul e chi-
nuit de presupunerea că acest tânăr erou se afla prin-
tre primii morţi ai Revoluţiei, arşi la crematoriul
bucureştean. Minunile făcute de acest iisusiac al
modernităţii româneşti târzii – minuni cu care, se
înţelege de la sine, călăul era familiarizat din rapoar-
tele securităţii – erau un argument în favoarea pute-
rii lui Beniamin de a sfida moartea.

un diamant acest Beniamin, adus de creatorul
său, romancierul Eugen uricaru, într- o margine tri-
stă a României, pentru a ne arăta cât de minunată şi
cât de tristă e ţara noastră, Doamne, cum nu e, totuşi,
chiar totul pierdut şi cum poate renaşte, în sfârşit,
după o îndelungată orbecăire: prin ea însăşi, prin
eroii şi sfinţii ei, care sunt – susţine autorul cu o
jumătate de voce, favorizând ambiguitatea ridicată la
rang de realitate evanghelică – pretutindeni; doar că
noi nu- i vedem. De când lumea, imposibilul e o şansă,
un luminiş. Important e să nu- ţi pierzi speranţa; „stai
blând, va fi sărbătoare în curând” repetă Marlena
spusele lui Beniamin. „Adevăr vă spun, dacă aţi avea
credinţă cât un grăunte de muştar, aţi spune
muntelui acestuia: «Mută- te de aici acolo» şi el s- ar
muta. Şi nimic nu v- ar fi imposibil”, exclamă Iisus.
(evanghelia după matei 17- 19)

Copilul tâmplarului din Lespezi e o aşchie din
christicul Lev Nicolaevici Mîşkin, o mixtură răvăşitor
de vie, făcută din câteva personaje de vârf ale litera-
turii universale: Don Quijote, Jean Valjean şi swiftia-
nul gulliver. Recurgând la limbajul lui fiodor Mihai-
lovici, putem susţine că Beniamin, acest om minunat,
se află în raza puterii de a pune pe gânduri,
întorcându- te cu faţa spre cele trei lucruri invocate de
Sfântul Augustin şi făcându- te să vezi lumea ca pe o
casă a lui Dumnezeu. r



„moderată”, de 7- 8% anual. China se aşteaptă la o
lume în care „competiţia, cooperarea şi interdepen-
deţa” vor fi coordonatele caracteristice şi se prezintă,
pe baza performanţelor proprii, ca o „ Chină încreză-
toare în sine (confident China)”.

Chestiunea drepturilor omului nu este trecută
sub tăcere, fiind abordată azi sub patru aspecte:
situaţia drepturilor omului nu este mulţumitoare
nici pentru autorităţi; în China se fac progrese în
respectarea drepturilor omului; SuA au dreptate să
exprime nemulţumiri; nu este realist să se facă din
respectarea drepturilor omului „precondiţie a coope-
rării”.

China este deschisă 
fără reţinere spre lume

China priveşte în urmă, la anii scurşi de la lan-
sarea noului curs de către Deng xiaoping, şi face un
bilanţ realist. unul dintre cei mai cultivaţi ziarişti ai
săi consemna că „un sistem paralizat de economie
planificată a fost dezasamblat treptat. un grup de
oameni simpli, neîmpăcaţi cu destinul lor în situaţia
dată, şi- au luat soarta în propriile mâini. „Oameni ca
toţi ceilalţi (small people)”, aceştia au convertit o
„ţară uriaşă”, de 1,3 miliarde de oameni, „într- un
vast experiment. Sub privirea uimită a oricui, ştiind
că nu erau în stare să se întoarcă din drum, ei au
îndreptat China către o societate a comerţului şi în
direcţia lumii din afară. Spre a atinge autodetermi-
narea şi bunăstarea individuală, poporul Chinei a
reuşit să facă joncţiunea cu cel mai important curent
al istoriei” (Wu xiaobo, China emerging. How Thin-
king about Bussiness Changed, China Intercontinen-
tal Press, Beijing, 2009, p.191- 192). Iar situaţia în
care s- a ajuns nu poate fi sintetizată mai bine decât
în cuvintele fostului director al federal Rezerve din
capitala americană: „felul în care China înaintează
pentru a îmbrăţişa pieţele globale va determina des-
tinul economiilor pe întregul glob” (Alan greenspan,
The age of Turbulence. adventures in a new World,
2005). 

Nu sunt trecute sub tăcere nici chestiunile des-
chise ale vieţii, în discuţiile zilelor recente fiind câte-
va semnificative. unii aduc în dezbatere perspectiva
schimburilor cu Japonia, ca urmare a desfăşurărilor
politico- militare din Marea Chinei de Sud (Financial
Times, 11 august 2014). Cu SuA diplomaţia chineză
negociază pe 90 de domenii de probleme, spre a
remodela relaţiile celor două supraputeri. Statul
chinez îşi asumă într- o abordare nouă (cum ne spune
ziarul China daily, 7 august 2014) creştinismul chi-
nez, care are pe latura protestantă, până la patru-
zeci de milioane de oameni, iar pe latura catolică în
jur de zece milioane. Japonia şi China folosesc con-
textul creat de sancţiunile americane şi europene
pentru a intra pe piaţa de credit a Rusiei (vezi Glo-
bal Times, 11 august 2014). China a exprimat de la
început acordul cu noile acţiuni americane din Irak,
în vederea combaterii terorismului şi a asigurării
stabilităţii irakiene în condiţii de suveranitate (vezi
daily China, 9- 10 august 2014). trecerea la „politica
celor doi copii” pe familie are loc plecând de la premi-
sa că populaţia este „matricea forţei de creaţie şi a
talentului” (vezi China daily, 11 august 2014). Noua
politică demografică va face ca, anual, în China să se

nască nu numai echivalentul populaţiei Australiei,
ca acum, ci, adăugat, cel al populaţiei Noii zelande.
China a devenit cea mai mare piaţă a roboticii din
lume (vezi China Business Weekly, 11 august 2014). 

China este deschisă fără reţinere spre lume,
dar unii vizitatori – ne spun gazdele chineze – vin în
China nu pentru a descoperi China, ci pentru altce-
va. De aceea, disponibilitatea mentală, acel „mind
setting”, ce condiţionează de fapt informaţiile şi
schimburile de idei dintre oameni, capătă importan-
ţă practică în abordarea Chinei. Preşedintele xi Jin-
ping spunea că „lumea ar trebui să cunoască mai
mult despre China”. Iar această cunoaştere pretinde
un rol sporit din partea culturii şi a limbajului. În
interacţiunile culturale de astăzi, reprezentanţii chi-
nezi delimitează cu limpezime momentele respect,
cunoaştere, înţelegere, comunicare şi evaluare. Ei
observă cu luciditate că se intră într- o lume în care
un sfert din populaţia globului sunt chinezi, care
folosesc o limbă străveche, vorbită de cei mai mulţi
oameni pe glob, şi care sunt parte a acestei lumi. Iar
autorităţile chineze îşi pun explicit întrebarea: cum
se va raporta restul lumii la chinezi şi ce au aceştia
de făcut?

Politica culturală externă a Chinei îşi are mai
nou nucleul instituţional în reţeaua Institutelor
Confucius. Înfiinţată cu zece ani în urmă şi pusă sub
conducerea fundaţiei Hanban, reţeaua constă acum
din 458 de institute amplasate pe glob, dintre care
peste 100 în SuA. Orice universitate relevantă din
lume aspiră să aibă un Institut Confucius, orice ţară

face demersuri în acest sens. Această reţea este
acum în faţa unui extraordinar pas înainte, odată cu
documentul management mesures for the model
Confucius Institute project (2014), pe care l- am dis-
cutat la recenta reuniune de la Changchun, la care
am participat în calitate de consultant principal
(senior consultant). Este vorba de iniţiativa creării
„Institutelor Confucius model”, prin decizii ale uni-
versităţilor gazdă, pe câteva axe importante: aloca-
rea unui spaţiu de minimum 2.000 metrii pătraţi
(pentru cursuri şi seminarii, laboratoare de limbi,
multimedia, activităţi culturale etc.) unui Institut
Confucius; integrarea activităţilor acestuia în pro-
gramele didactice ale universităţii respective (inclu-
siv în sistemul creditelor transferabile); încadrarea
în departamente universitare a personalului chinez,
cu drepturile aferente; trecerea la sistemul cofinan-
ţării; stabilirea de aranjamente între Hanban şi uni-
versitatea respectivă pe cel puţin treizeci de ani etc.
Soluţiile administrative amintite aduc cu sine o reor-
ganizare profundă, care permite trecerea într- o fază
nouă a evoluţiei Institutelor Confucius. Acestea,
odată remodelate, urcă în situaţia unei capacităţi
crescute de a reprezenta o limbă şi o cultură care au
în spatele lor nu doar avantajul vechimii şi al
amploarei, ci şi pe acela al unei neobişnuite dinamici
în lumea de azi şi, previzibil, în cea de mâine. 

Misiunea Institutelor Confucius
În mod simptomatic, recent, primul ministru

britanic David Cameron apela la studenţii britanici
să- şi îndrepte interesul spre China, iar autorităţilor
educaţiei din ţara sa le cerea să includă chineza
printre limbile de mare circulaţie din curricula uni-
versitaţilor. Împărtăşesc, la rândul meu, opinia că
avem acum – chinezi şi cei care cooperăm cu China –
de reflectat asupra integrării limbii şi culturii chine-
ze în programele instituţiilor din diferite ţări. Reflec-
ţia noastră poate pleca cu profit chiar de la misiunea
încredinţată de legislaţia chineză Institutelor Confu-
cius şi de la configuraţia actuală a acestora. 

Misiunea Institutelor Confucius prevăzută de
reglementările din China este aceea „de a promova
limba şi cultura chineză în străinătate”. Publicaţiile
reţelei acestor Institute prevăd „introducerea cultu-
rii chineze” şi apelează la o colaborare cu institute şi
personalităţi din diferite ţări pentru atingerea aces-
tui scop. 
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Nu întâmplător, după preluarea
mandatului la Departamentul de Stat,
Hillary Clinton a făcut prima vizită în

China şi a exprimat evaluarea de
cotitură: „împreună, SUA şi China pot

soluţiona criza din lume”. Iar
preşedintele de atunci al Chinei, Hu
Jintao, a putut spune la Casa Albă că

ţara sa nu este loc al crizei şi nu a
produs- o, dar îşi asumă să coopereze

la soluţii.
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Pe de altă parte, misiunea Hanban este stabi-
lită pe o scală ascendentă: „Hanban is committed to
providing Chinese language and cultural teaching
resources and services worldwide. It goes all out in
meeting the demands of foreign Chinese learners and
contributing to the development of multiculturalism
and the building an hamonious world”. Este impor-
tant de remarcat faptul că „Divizia de sinologie şi
studii chineze” funcţionează ca parte din Hanban.

Plec de la experienţa Institutului Confucius
din universitatea „Babeş Bolyai” din România, la a
cărui organizare, împreună cu universitatea de Şti-
inţă şi tehnologie din Hangshou, am conlucrat.
Acest institut şi- a propus, de la inaugurarea din
2009, să „satisfacă solicitările celor care învaţă
limba chineză şi să sporească înţelegerea de către ei
a limbii şi culturii chineze”. Acţiunile Institutului
s- au desfăşurat în registrul următor: învăţarea lim-
bii chineze şi asigurarea resurselor pentru aceasta;
pregătirea de instructori pentru învăţarea limbii
chineze; organizarea de examinări HSK (Chinese
proficiency Test) şi de testări pentru obţinerea Certi-
ficatului de către cadrele didactice de limbă chineză;
asigurarea de informaţii şi de servicii consultative
privind educaţia şi cultura din China; organizarea
de schimburi lingvistice şi culturale. 

Dacă aruncăm o privire în agendele Institute-
lor Confucius din Europa, reţinem, ca fiind mai
avansate pe scala amintită, iniţiative pentru cunoaş-
terea ştiinţelor din China (Berlin), introducerea pro-
gramelor de licenţă pentru limba chineză (frankfurt
am Main, Bochum, gottingen, tubingen) în univer-
sităţi şi în învăţământul secundar, acomodarea cu
„Chinese vocabulary software” (toulouse), folosirea
institutului ca platformă de dialog intercultural
(Ljubliana), utilizarea tehnologiei electronice în spri-
jinul învăţării limbii chineze.

Privind lucrurile din perspectiva misiunii
amintite a Institutelor Confucius şi a celor mai
recente dezvoltări, se poate vorbi justificat de un
progres cert al contactelor cu limba şi cultura chine-
ză datorat acestor institute şi fundaţiei Hanban. De
acum, însă, în relaţia noastră cu China sunt de luat
în seamă, atât de partea chineză cât şi de partenerii
ei, multe aspecte noi ale evoluţiei Chinei, care spo-
resc prezenţa chineză în cultura lumii actuale. Mă
refer aici la şapte aspecte. Este, bunăoară, de regân-
dit cărui segment de populaţie i se adresează cu pre-
cădere programele Institutelor Confucius. Desigur
că mulţimile de elevi, de studenţi, de tineri ce se pre-
gătesc pentru industrii, comerţ, studii au prioritate,
dar nu trebuie minimalizată importanţa celor care
au trecut de formarea iniţială, nici chiar a celor care
parcurg reconversii profesionale şi formarea conti-
nuă. Eu cred că învăţarea limbii chineze rămâne
hotărâtoare în interacţiunile cu China şi trebuie să
prevaleze în cazul generaţiilor tinere, după cum
informarea sistematică asupra Chinei şi dezvoltarea
cunoaşterii culturii chineze trebuie adresate pe
scară mai mare oricărei generaţii. 

Ţara unei culturi intelectuale 
impunătoare

Sunt de părere că trebuie evaluată cu lucidita-
te ponderea Chinei în lume. După cele mai multe
indicii, China este astăzi într- o situaţie istorică nouă

în epoca modernă: ţara cu cea mai puternică dezvol-
tare economică, care a scos deja din sărăcie peste trei
sute de milioane de oameni, cu anvergură comercia-
lă fără precedent, care se înnoieşte instituţional con-
tinuu, ale cărei investiţii sunt căutate de toate ţări-

le şi a cărei cooperare este condiţie a stabilităţii
internaţionale. China joacă un rol hotărâtor în eco-
nomia şi politica mondială. În mereu instructiva sa
Filosofie a istoriei (1810), Hegel considera că, cel
puţin în China, India, Babilonia, „popoarele
s- au închis înlăuntrul lor”, chiar şi atunci
când au navigat pe mări. Nu ştiu dacă cerce-
tările istorice confirmă interpretarea mare-
lui filosof. Este neîndoielnic însă că, mai ales
după 1978, lumea întâlneşte o Chină nu
numai „deschisă” spre lume, ci şi capabilă să
joace un rol mai amplu decât oricând în isto-
ria lumii. Întreprinzători, specialişti şi mun-
citori chinezi sunt tot mai mulţi astăzi în
diferite ţări, încât Institutele Confucius pro-
cedează înţelept dacă socotesc, printre resur-
sele lor, nivelul prezenţei economice şi
comerciale chineze în regiunea sau ţara în
care funcţionează. 

Amploarea înnoirilor tehnologice, eco-
nomice, sociale, politice şi culturale din
China este atât de neobişnuită, încât diagno-
zele cad una după alta. Nu face faţă realită-
ţilor eticheta „lume roşie”, luată în accepţiu-
nea europeană de azi. Nu face faţă nici for-
mula recentă a unor istorici britanici, care
vorbesc de „capitalism de stat”. În chip evi-
dent, China nu încape în taxonomia existen-
tă a sistemelor sociale şi ne cere elaborarea
de noi concepte pentru a o caracteriza (cum
sugerează, de altfel, volumul, socotit cea mai
instruită carte despre China, al lui Martin
Jacques, When China rules the World (Pen-
guin, London, New york, 2012, 812 p.). Afir-
marea ei viguroasă pe scena civilizaţiilor
lumii de azi infirmă opiniile grăbite privind
sensul ineluctabil al istoriei. În orice caz,
China parcurge o experienţă istorică cu sem-
nificaţie universală şi poate fi cunoscută
numai abandonând clişeele istoriei şi denun-
ţând caracterizări improvizate.

China nu este astăzi doar cea mai populată
ţară a lumii, nici doar cel mai mare producător al
lumii, nici numai prima putere sportivă a lumii, nici
doar deţinătoarea artei culinare celei mai rafinate.
Ea este, se ştie, toate acestea şi multe altele. Dar
China este şi ţara unei culturi intelectuale impună-
toare, care nu se lasă închisă în muzeu, ci rămâne
creativă şi inspiratoare şi astăzi. În definitiv, nu era
posibilă dezvoltarea din ultimii peste treizeci de ani
fără o cultură intelectuală, inclusiv de natura ştiin-
ţelor şi tehnologiei, de mare randament şi soliditate.
Această bogăţie chineză trebuie pusă, de asemenea,
în relief. 

Există o religie chineză? Există o ştiinţă chine-
ză? Există o medicină chineză? Aceste întrebări nu
sunt noi şi nici uşoare, dar răspunsurile au nevoie de
cercetări atente şi se află cel mult în curs. Ceea ce
este cert este faptul că în cultura Chinei avem de a
face cu o moştenire de gândire originală, care şi- a
păstrat contururile de- a lungul istoriei. Este, trebu-
ie spus, moştenirea unui pluralism fecund al viziuni-
lor, care poate oferi puncte de sprijin preţioase pen-
tru viaţa oamenilor din lumea de astăzi. Naturaleţea
vieţii, moderaţia evaluărilor, comunitatea convieţui-
rii, interogarea legitimităţii regulilor, legătura poli-
ticii cu opţiuni morale şi altele sunt câmpuri de pro-
bleme în care cultura chineză are ceva de spus. 

Multă vreme în Europa, cultura chineză a fost
cunoscută prin traduceri făcute de europeni care au
învăţat chineza. Se poate observa că traducătorii
chinezi de astăzi, în limbi de mare circulaţie, sunt
mai elocvenţi, fiind nativi, şi ne aduc mai aproape
moştenirea chineză. Bunăoară, în noi traduceri,
făcute de specialişti chinezi, Confucius însuşi ne
apare într- o lumină plenară, ca gânditor care a sesi-
zat cât de importantă este temelia morală a institu-
ţiilor statului pentru funcţionarea cu succes a aces-
tuia. În definitiv, o teză precum „existenţa omului
rezidă în integritatea sa. un om lipsit de integritate
poate exista doar prin norocul său” ar semna- o fără
ezitare orice adept serios al lui Vico, Kant, Jefferson,
Dewey, Habermas sau, în zilele noastre, Margalit
sau Sandel. Împrejurarea că, astăzi, confucianismul
reprezintă o „înţelepciune specială ce duce la prospe-
ritate” şi că se poate vorbi de „cercul cultural al con-
fucianismului” – cum ne spune xin guanje, de la
Institutul de filosofie din Beijing (în monografia lui
Chen Jingpan, Confucius as a Teacher. philosophy of
Confucius with Special Reference to Its educational
Implications, foreign Language Press, Beijing,
1990) – confirmă din nou caracterul fecund al aces-
tei viziuni.

Având în vedere considerentele de mai sus,
sunt de părere că reflecţia asupra standardelor de
organizare şi criteriilor de evaluare a Institutelor
Confucius, pe care le- am discutat în reuniunea din
Changchun, trebuie să ia în seamă un evantai
cuprinzător de activităţi: de la familiarizarea cu tra-
diţii chineze, trecând prin însuşirea limbii chineze şi
urcând la cunoaşterea culturii chineze şi a Chinei
contemporane şi la elaborarea de „studii consacrate
Chinei (China studies)”. Aşa cum atestă convingător,
între altele, iniţiative din SuA, Marea Britanie, ger-
mania, franţa, toate aceste activităţi sunt importan-
te şi au acum adresanţi siguri, tot mai mulţi, în ţări-
le în care operează Institutele Confucius. r

Preşedintele Xi Jinping spunea că
„lumea ar trebui să cunoască mai mult
despre China”. Iar această cunoaştere
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vorbită de cei mai mulţi oameni pe

glob, şi care sunt parte a acestei lumi.



Un imperiu împresurat de temple

Nu mă punea pe gânduri faptul că nu
pricepeam din ce motive îmi lăsam
paşii să mă ducă oriîncotro mă tenta
ceva, ci că nici nu- mi doream să înţe-

leg, alegând să mă reduc la privire. Să las tot ce mi
se întâmplă să mă locuiască un timp şi să treacă prin
mine, ca şi cum ar fi lunecat prin altcineva, îmi tot
repetam şi înaintam ca vrăjită de la un templu
budist la altul, taoist, de la templele, grădinile şi
dragonii impresionanţi la cocostârcii căzuţi pe gân-
duri parcă, apoi prin reţeaua labirintică, alcătuită de
străzile minuscule, cuceritoare şi întortocheate,
numite în Beijing hutonguri, pentru a reveni spre
sufletul Chinei – celebra Piaţă tiananmen, unde
simţi prin toţi porii măreţia acestei ţări incredibile –

şi porţile Oraşului Interzis, unde mai mult în joacă,
încercam să identific cele trei săli: Sala Armoniei
Supreme, Sala Armoniei Mijlocii şi Sala Conservării
Armoniei. făceam efortul să urc nenumăratele trep-
te ce curg spre cer din marginea zidurilor. Impresio-
nată de ziua cu un soare de vis – ceaţa sau pâcla
opacă, lăsată aproape zi de zi peste Beijingul toropit,
dispăruse ca prin miracol – mânată de opulenţa culo-
rilor melodioase, nu mai ştiam unde se termină trep-
tele şi unde încep zidurile, căci pretutindeni vedeam
trepte în preajma altor trepte, ziduri desprinse din
alte ziduri, readucându- mi- se în actualitatea duhu-
lui fascinaţia pentru ziduri. Când şi când mă opream
locului, pentru a- mi trage sufletul în acest imperiu al
forţei, eleganţei şi al supremaţiei imperiale; un
imperiu împresurat de temple, clădiri sub formă de
turn, ale căror streşini ce mărginesc multiplele etaje

somptuoase curg spre cer şi
poartă dulcele nume de pago-
de, cu semne, dragoni şi cea-
suri solare, broaşte ţestoase,
elefanţi şi cocostârci, vaze
chinezeşti uriaşe şi vase de
dimensiuni impresionante,
folosite pe vremuri pentru
păstrarea apei în caz de
incendii. Preţ de câteva
fracţiuni de secundă m- a
cuprins regretul de a nu avea
posibilitatea de a admira şi
interioarele acestor palate
împărăteşti decât prin feres-
trele mari, cu draperiile
trase. Părerea de rău se făcu-
se praf şi pulbere însă cât ai
clipi, de parcă sufletul n- ar fi
avut suficient timp pentru a
luneca pe o pantă descenden-
tă. 

Ochii şi sufletul aveau
de lucru enorm. Lăsând
pliantele şi ghidul la o parte,
e limpede că până să li se
facă ochilor somn trebuia
contemplat şi înregistrat totul: spectacolul dezar-
mant de culori, bogăţia însemnelor regale, trecerile
uneori line, alte dăţi abrupte şi surprinzătoare de la
un palat la altul, de la un urcuş spre o altă poartă, la
fel de imprevizibilă, de la o zeitate la alta, la fel de
misterioasă. Am căutat cu sufletul la gură statuile
lui Buddha, surprins în diferite ipostaze, încercând
să identific cel puţin nouă; cifra nouă are o semnifi-
caţie specială în civilizaţia chineză, unde se conside-
ră că există nouă niveluri până a se ajunge în para-
dis, aşa cum pentru creştinii ortodocşi numărul trei
cuprinde în matriţa sa misterioasă trei figuri sfinte:
tatăl, fiul şi Sfântul Duh. Între Împăratul de Jad,
Cei trei Nepătaţi şi zeii taoişti de la uşă, a căror
menire e să apere un aşezământ de spiritele rele,
între Regina Paradisului şi Cei Patru Împăraţi
Celeşti, imaginaţia mea exasperant de înceată îngă-
duia, previzibil, asupra zeului Războiului – gunadi
– care poartă armură, fiind, totodată, şi zeul
literaturii. 

Puţine întâmplări mi- au tăiat respiraţia, în
timp ce – ochi şi urechi – înaintam printr- un spaţiu
nemaivăzut, făcând efortul să- mi scape cât mai puţi-
ne lucruri, cât mai puţine detalii şi nuanţe. Între
acestea: descoperirea făcută în altarul unui uriaş
templu taoist, desfăşurat spectaculos pe câteva nive-
le, unde odată ajunşi – după un urcuş de mai bine de
o jumătate de oră – la nivelul superior, un uruit
afund, uluitor, venit dinspre altar, pur şi simplu
mi- a îngheţat sângele în vene. Intrasem în acea încă-
pere nu prea mare, mai degrabă, pentru a- mi trage

sufletul şi pentru a mă prote-
ja de soarele dogoritor. Veni -
tă dintr- o lumină bubuitoare
într- o încăpere fără geamuri,
firesc, semiobscuritatea din-
lăuntru mi se păruse prea
abruptă, ca şi uruitul de
altfel. Am stat preţ de câteva
fracţiuni de secundă, pentru
a- mi obişnui ochii cu aerul pe
jumătate întunecat. M- am
trezit că trag aer în piept,
pentru a- mi ţine respiraţia,
şi merg încet spre altarul din
capătul încăperii, pentru a
înmărmuri brusc locului: pe
mijlocul altarului o porum -
biţă enormă ciugulea ceva
dinr- un vas de dimensiuni
impresionante. Acea porum-
biţă părea ireală acolo, în
altarul de la ultimul nivel al
templului. Aruncasem o pri-
vire spre intrare, pentru a
reveni din nou la inima alta-
rului. fără să dea vreun

semn că aş fi deranjat- o, porumbiţa îşi continua nes-
tingherită activitatea. Atunci am prins curaj şi am
făcut un pas, urmărind reacţia făpturii miraculoase
din faţa mea. Apoi altul, şi altul... Nici o reacţie:
pasărea ce are forma unei picături de apă şi anunţă
echilibrul interior şi liniştea continua să ciugulească
în voie. Ajunsă la distanţa de ceva mai mult de un
metru, încetinindu- mi deliberat mişcările, am scos
mobilul din buzunar şi am făcut – cu sufletul la gură
– o poză, pe urmă, continuând să urmăresc reacţiile
păsării – care din timp în timp se oprea din
laborioasa- i activitate, fixându- mă cu ochii săi, ca
nişte mărgele vii – încă una. Intensitatea cu care tră-
iam ceea ce mi se întâmpla, faptul că încercam să
respir cât mai rar, ca să nu sperii divina făptură – ca
şi când aşa, cu respiraţia tăiată, aş fi putut să o
întârzii – amestecul de realitate şi irealitate trăit la
limită, cu senzaţia că pendulez între două lumi care
îmi scapă cu desăvârşire, m- au făcut să mă opresc la
ieşirea din templul- minune, pentru a arunca o privi-
re afară şi pentru a mă întoarce de îndată la locul
abia văzut. Porumbiţa stătea înşurubată în miezul
altarului, ca şi când de veacuri şi- ar fi aflat liniştea
între acele ziduri răcoroase, incredibile. În Vechiul
testament, purtând o ramură de măslin în cioc,
întors spre seară pe corabie, porumbelul îi vesteşte
lui Noe sfârşitul potopului: „Şi porumbelul s- a întors
la el, spre seară, şi, iată, avea în ciocul său o ramură
verde de măslin. Atunci a cunoscut Noe că s- a scurs
apa de pe faţa pământului”. (facerea 8, 11) Porum-
belul este, aşadar, simbolul veştilor bune, purtătorul
de pace, înţelegere şi prietenie, iar ramura de măslin
semnifică nemurirea, afirmă tălmăcitorii Sfintei
Scripturi, care ne aduc aminte că aceeaşi pasăre
divină e prezentă în ritualul Botezului lui Iisus
Christos. 

Cultul valorilor

Straniu era că – în ciuda familiarizării cu tot ce
era imperios să văd, în ciuda documentării prealabi-
le – senzaţia că asist la un spectacol unic nu mă lăsa
să şomez nici o clipă. Ceea ce m- am şi grăbit să le
comunic la prima ocazie prietenilor noştri, poeţii gao
xing şi Shu Cai. (gao xing vorbeşte româneşte impe-
cabil şi are cultul valorilor ce aparţin ţării din Estul
Europei care i- a dăruit culturii universale pe Con-
stantin Brâncuşi, Mircea Eliade, Emil Cioran,
Panait Istrate, tristan tzara, Eugen Ionesco. Veci-
nătatea unor asemenea nume, evident, obligă să
înveţi meserie şi să- ţi formezi un organ pentru detec-
tarea unor valori naţionale de acelaşi nivel. La ora
actuală, gao xing face demersuri pentru obţinerea
dreptului de a traduce în chineză şi de a publica o
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Festivalul Internaţional de Poezie Qinghai ● 2014

Aura Christi
Visul din somnul altcuiva

Iosif Brodski vorbea despre poezie ca
despre o şcoală a sentimentului. Cred
că poezia este şi va rămâne o şcoală

de recucerire, de reumanizare a
umanităţii. Poate, s- a ajuns în punctul
critic în care se impune nietzscheana
revoluţionare a omului din om, ca să
folosesc o expresie dragă lui Fiodor

Mihailovici Dostoievski.

repuBlicA poeţilor

repuBlicA poeţilor Şi AcoperiŞul lumii
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fernAndo rendón

GAo XinG

antologie de poeme, semnate de Nichita Stănescu, şi
volumul Cinci feţe ale modernităţii de Matei Călines-
cu. Discutând îndelung cu gao şi înfruptându- mă
din pasiunea cu care vorbea despre literatura
română, ne gândeam cum să- l aducem cât mai repe-
de acasă, în România, care – pentru a apela la lim-
bajul litotei – are nu puţine restanţe la capitolul
recunoaşterea valorilor naţionale.) 

Oricât de sugestivă, o imagine, evident, nu are
cum să cuprindă şi mirosurile ce invadează spaţiile
prin care treci, nici farmecul oamenilor cunoscuţi,
nici cântecul cicadelor: un cântec insistent şi tenace,
intensificat pe măsură ce te apropii de copacii în care
sălăşluiesc cu o discreţie formidabilă, încât rămâi cu
senzaţia că murmurul lor concertat şi transformat în
cântec vine de pretutindeni. Am identificat cu difi-
cultate aceste vieţuitoare, ce cântă aidoma păsărilor,
dar nu sunt păsări, cu toate că voi descoperi într- un
târziu că au nişte aripi mari, transparente, pictate
savant. Seamănă oarecum cu greierii – fac parte din
aceeaşi specie, Cicadoidea – şi, totuşi, nu sunt gre-
ieri, deşi cântecul lor neobosit seamănă niţel cu cân-
tecul acestor insecte miraculoase: cântă exclusiv în
somn. unul dintre noi le- a numit la un moment dat
libelule ale aerului; în pofida frumuseţii metaforei,
nu e vorba, totuşi, de libelule. Din noroc mai mult –
noroc iscat din dorinţa intensă de a cunoaşte autorii
acestui cântec fermecător, ce curgea de pretutindeni
– am zărit câteva exemplare, după ce – descinşi de
pe zidul Chinezesc, în aşteptarea venirii orei stabili-
te pentru plecarea spre Beijing – ne- am retras la
umbra bogată a unui pin. Văzându- ne, cele câteva
insecte cu aripi uriaşe, ce- şi trăgeau sufletul pe tul-
pina scorţoasă a pinului, începuseră să cânte, pentru
ca, toropite de căldură, să se retragă în coconul
tăcerii şi să ne lase – dintr- o indolenţă disputată de
curiozitate şi caniculă – să le fotografiem în linişte
de la o distanţă de nici un metru – ceea ce, de cum
am realizat performanţa de a le fi îmblânzit cât de
cât, ne- a făcut aproape euforici: descoperisem origi-
nea cântecului invadator, insinuant, care ne urma
pretutindeni pe pământul străvechi al Chinei şi creş-
tea în intensitate pe măsură ce ne apropiam de copa-
cii şi arbuştii locuiţi de aceste vieţuitoare fantastice,
create exclusiv pentru a cânta parcă fie printre
zgârie- norii construiţi relativ recent în nişte ritmuri
care îţi opresc mintea şi te fac nostalgic de cum gân-
dul ţi se abate la autostrăzile româneşti măsurate
până acum câţiva ani în metri, fie prin reţeaua com-
plicată, alcătuită de hutonguri, fie în pădurile de
conifere. 

Un cântec ubicuu

Acest cântec ubicuu, de fapt, tot ce vedeam în
jur te convingea fără efort, cu de la sine putere, să
continui aventura spirituală în care ai intrat cu un
amestec de spaime complicate şi o imensă curiozita-
te. De cum o traversai, o curte aflată în faţa Palatu-
lui Purităţii Celeste din Oraşul Interzis, de pildă, te
îndemna să parcurgi curtea următoare, lăsându- ţi
paşii să lunece spre Palatul Liniştii terestre. Şi tot
aşa, dintr- un cerc al forţei şi al roşului imperial –
culoarea predominantă în Oraşul Interzis, alături de

verdele crud de jad şi albastrul asemănător cu albas-
trul Mânăstirii de la Voroneţ, supranimută Capela
Sixtină a Estului – spre altul, din preajma unor lei –
spre alţii, învecinaţi de broaştele ţestoase sau de
simbolul dragonului, ce domină de departe, culmea
supremaţiei fiind demonstrată strălucit prin zidul
celor nouă dragoni impresionanţi prin dimensiuni,
dar nu mai puţin prin culorile luxuriante, crescând
din belşug pe măsură ce înaintai prin această împă-
răţie ce atrage şi totodată te ţine la distanţă. E o
impresie pulverizată subit, de cum ne- am plimbat
prin Parcul Beihai, cu arterele sale dispuse într- un
labirint savant şi lacul împânzit de vaporaşe cu zba-
turi pentru copiii de toate vârstele, cu templul budist
yong’an, ale cărui clădiri uluitoare sunt dispuse pe
terase ample, de- a lungul dealului de necuprins
dintr- o singură ochire decât de la înălţimea Dagobei
Albe – un soi de coroană ce domină de la distanţă
întregul parc de vis, cu nuferi uriaşi, de culoarea
ciclamei contrastante cu albul imaculat al stupei
lamaiste. Liniştea amplificată aici, pe aleile şi în
scuarurile parcului din preajma Oraşului Interzis,
săgetată exclusiv de vocile copiilor şi ale părinţilor
grăbiţi să- şi răsfeţe îngerii porniţi pe joacă, sau liniş-
tea gustată din plin, în vreme ce înaintam pe zidul
Chinezesc, nemaisăturându- ne de peisajele montane
din împrejurimile de vis, ar putea probabil concura
pacea aproape desăvârşită, gustată la o altitudine de
peste trei mii de metri, pe platoul tibetan, unde în
câteva corturi somptuoase, amenajate în acest scop,
pe parcursul câtorva zile de o frumuseţe nelu -
mească, fără să- şi propună poate, din discuţie în dis-
cuţie, din conferinţă în conferinţă, din recital în reci-
tal, din spetacol în spectacol, din respirare în respi-
rare, treptat, încet, circa cincizeci de artişti ai lumii
s- au constituit într- o Republică a Poeţilor, guverna-
tă de frumuseţe şi de legile ei teribile. „frumuseţea- i
teribilă, vi se va spune”, scria Aleksandr Blok
într- un madrigal dedicat inimitabilei Anna Ahmato-
va cu mult înainte ca poeta să noteze în proza sa
autobiografică afirmaţia prietenului ei: „Aici toţi se
întâlnesc ca pe lumea cealaltă”.

O seamă de poeţi adunaţi sub egida festivalu-
lui Internaţional de Poezie Qinghai, înfiinţat de poe-
tul chinez Jidi Majia, părea descinsă pe o altă lume.
Era limpede că – în acele ore fabuloase, petrecute
sub cerul tibetan, în aerul acela tare, rarefiat, brusc
înfrigurat în absenţa soarelui, suplinită cât de cât cu

Puţine întâmplări mi- au tăiat
respiraţia, în timp ce – ochi şi urechi –
înaintam printr- un spaţiu nemaivăzut,

făcând efortul să- mi scape cât mai
puţine lucruri, cât mai puţine detalii
şi nuanţe. Între acestea: descoperirea

făcută în altarul unui uriaş templu
taoist, desfăşurat spectaculos pe

câteva nivele, unde odată ajunşi –
după un urcuş de mai bine de o

jumătate de oră – la nivelul superior,
un uruit afund, uluitor, venit dinspre

altar, pur şi simplu mi- a îngheţat
sângele în vene.

Amir or

miTe sTefoski Şi shAo lei
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ceaiurile fierbinţi, oferite din abundenţă de amfitrio-
nii noştri – exact ca în thomasmanniana capodoperă
muntele vrăjit – lumea se împărţea în lumea de la
poalele Acoperişului Lumii – cuprinsă de decadenţa
profetizată acum mai bine de un secol de Nietzsche
şi Dostoievski – şi lumea din jurul nostru, pe care nu
ne mai săturam să o privim, să o studiem şi să încer-
căm... nu să punem ordine în toate prin recursul la
poezie, ci să înţelegem şi să vedem totul prin inter-
mediul acestui instrument de cunoaştere şi sondare
a adâncurilor fiinţei, instrument numit poezie. Iosif
Brodski vorbea despre poezie ca despre o şcoală a
sentimentului. Cred că poezia este şi va rămâne o
şcoală de recucerire, de reumanizare a umanităţii.
Poate, s- a ajuns în punctul critic în care se impune
nietzscheana revoluţionare a omului din om, ca să
folosesc o expresie dragă lui fiodor Mihailovici Dos-
toievski. Incredibil, deci, adevărat: visul de a fonda o

Republică a Poeţilor a prins realitate pe platoul tibe-
tan, în timp ce câţiva privilegiaţi recitau poeme în
chineză, engleză, franceză, română, spaniolă…,
visând la un lanţ viu de poeţi ai lumii, dotaţi cu pute-
rea de a salva omul din om – poate, cea mai convin-
gătoare reacţie la globalizarea receptată, câteodată,
neadecvat, ca să nu spunem abuziv. tema acestui
festival – Marginalizarea poeziei în contextul globa-
lizării – a fost abordată de voci distincte, reprezenta-
tive şi extrem de diferite din circa 15 ţări, ca,
bunăoară, Jidi Majia, gao xing, Shu Cai, Liu tao, Li
zhen, zhang ye, Qi Ren, xiao xiao, ye yanbin,
Shang zhen, zhao zhenjiang, Bai yu (China), fer-
nando Rendón (Columbia), Milosz Biedrzycki (Slove-
nia), Natalia toledo Paz (Mexic), zolani Mkiva (Afri-
ca), yolanda Casta (galicia), Dino Siotis (grecia),
françoise Roy (Quebec, Canada), Mite Stefoski
(Macedonia), Philo Ikonya (Kenyan), Amir Or
(Israel), Ashis Sanyal (India), Ataol Behramoğlu
(turcia), Javier Bozalongo (Spania), Helmuth A.
Niederle (Austria) ş.a. 

Republica poeţilor

Conturat de- a lungul anilor ca una dintre cele
mai prestigioase şi mai deschise instituţii din Repu-
blica Populară Chineză, festivalul Internaţional de
Poezie Qinghai e o instituţie internaţională, care
funcţionează în regim interdisciplinar. Astfel, la
acest forum participă, an de an, artişti invitaţi din
diferite ţări ale lumii, inclusiv poeţi, prozatori,
actori, dansatori, muzicieni, editori, profesori şi tra-
ducători. În acest an, la o altitudine de peste trei de

metri, s- a discutat despre locul poeziei în societatea
contemporană, aşezarea ei în centrul cetăţii şi mar-
ginalizarea vocii poetice. Dezbaterile la care au par-
ticipat fără excepţii toţi invitaţii, lecturile în aer
liber susţinute în preajma templului Poeziei, înfiin-
ţat de Jidi Majia, apoi la zidul Poeţilor aflat pe
malul uriaşului lac Qinghai – unde la loc de cinste,
în preajma portretelor unor poeţi ca J.W. goethe, W.
Shakespeare, A. Puşkin sau Anna Ahmatova şi
Marina ţvetaieva, se regăsesc portretele lui Mihai
Eminescu şi Paul Celan – indiscutabil, au prilejuit
participanţilor clipe de neuitat. De altfel, în aceleaşi
zile, sub genericul memoria – dacă memorie nu e,
nimic nu e – în centrul Beijingului, talentata şi efi-
cienta artistă Mian Bu a organizat Bienala picturii
China- Italia, ediţia din 2014, convocând într- un soi
de comună o seamă de artişti şi lucrări ale pictorilor
din cele două ţări- prietene.

În acest an, festivalul Internaţional de Poezie
Qinghai s- a derulat sub semnul Manifestului poetic
semnat de fernando Rendón, un manifest radical şi
nuanţat, care a încins spiritele ce şi- au propus să
reacţioneze la dezumanizarea omenirii. Antologia,
pliantele bilingve editate cu acest prilej, recitalurile
şi spectacolele susţinute în aer liber, culminând cu
un megaspectacol poetic, desfăşurat la xining – un
foarte frumos oraş din Nord- Estul tibetului – rămân
a fi o demonstraţie vie, de neşters, a eficienţei voci-
lor celor peste cincizeci de poeţi, adunaţi pe Acoperi-
şul Lumii, în prezenţa unui numeros public, pentru
a reafirma rolul şi locul poeziei în lumea de azi. 

Dacă poezie nu e – nimic nu e, îmi repetam,
ascultând cântecul inimitabil al cicadelor cu
senzaţia că locuiesc într- un vis visat în somn de
altcineva, căruia – fără să- l cunosc – îi doream să nu
se mai trezească. r

Incredibil, deci, adevărat: visul de a
fonda o Republică a Poeţilor a prins

realitate pe platoul tibetan, în timp ce
câţiva privilegiaţi recitau poeme în
chineză, engleză, franceză, română,
spaniolă…, visând la un lanţ viu de

poeţi ai lumii, dotaţi cu puterea de a
salva omul din om – poate, cea mai

convingătoare reacţie la globalizarea
receptată, câteodată, neadecvat, ca să

nu spunem abuziv.

shu cAimiTe sTefoski, chrisTi, ATAol BehrAmoğlu, JAvier BozAlonGo

Jidi mAJiA Şi zolAni mkivA Templul poeziei
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Carmen Andrei
Viziunea critică a lui Nicolae Balotă

Exerciţiul critic al lui Nicolae Balotă
asupra literaturii române este prima
manifestare creatoare făcută publică
după o îndelungată şi nejustificată

perioadă de detenţie impusă de regimul comunist.
Cel pe care în prezent mulţi nu se sfiesc să- l conside-
re ultimul homo universalis al culturii române,
statut ce şi- l pregătise conştient, cu asiduitate încă
din tinereţe şi pe care îl onorează astăzi prin întrea-
ga sa operă, începea, la patruzeci de ani, o prolifică
şi semnificativă activitate revuistică, ce reuneşte,
între anii 1965 şi 1980 peste cinci sute de studii, arti-
cole şi eseuri – dacă ne referim doar la cele care abor-
dează fenomenul literar românesc – publicate în cele
mai prestigioase reviste de cultură ale vremii: Româ-
nia literară, Contemporanul, luceafărul, Familia,
Tribuna ş.a. Multe dintre acestea vor reprezenta
nucleul unor cărţi impunătoare, ce nu vor întârzia să
apară, începând cu impresionantul său volum de
debut, Euphorion, în 1969, pe care autorul, îndreptă-
ţit îl consideră ars poetica sa. Dacă ar fi să numim
doar cărţile dedicate de către Nicolae Balotă exclusiv
fenomenului literar românesc, acestea nu sunt foar-
te numeroase: de la Ion la Ioanide. prozatori români
ai secolului XX, Introducere în opera lui alexandru
philippide, opera lui Tudor arghezi, urmuz, însă lor
li se adaugă o serie de alte lucrări precum: arte poe-
tice ale secolului XX. Ipostaze române şi străine, arta
lecturii, umanităţi, universul prozei sau labirint,
prin care autorul reuşeşte, mai bine decât oricare alt
critic român, o integrare a literaturii române în algo-
ritmul fenomenului literar european. Aceasta nu
numai că îi avantaja pe scriitorii noştri prin poziţio-
narea lor în proximitatea unor mari nume din pan-
teonul literaturii universale, dar „contribuia decisiv
la deprovincializarea literaturii române, într- un tip
de depăşire a complexelor localiste”. Perioada în care
literatura română, abia ieşită de sub stigmatul
„obsedantului deceniu” încerca să- şi reaşeze valorile
într- o ierarhie firească, întreprindere pe cât de difi-
cilă pe atât de necesară, a coincis în mod fericit cu
afirmarea unor voci critice de mare amplitudine,
între care se distingeau inflexiunile inconfundabile
ale eruditului Nicolae Balotă. „tăcerea germinatoa-
re” începea acum să rodească, fiindcă, dacă până la
momentul eliberării sale achiziţionase un impresio-
nant bagaj livresc, venise momentul să dea măsura
nemijlocită a spiritului său creator, ceea ce va face
fără preget. Autorul ne- a mărturisit: „Nu râvneam
nicidecum la statutul de critic literar”. Însă, în
perioada tulbure a prigoanei comuniste, spiritul său
viu, reflexiv, meditaţia asupra fenomenului cultural,
dorinţa de a împărtăşi cu alţii din vasta cultură pe
care o asimilase – toate acestea reflexe ale structurii
şi formaţiei sale eminamente umaniste – nu se
puteau exprima liber, plenar, astfel încât a fost

nevoit să disimuleze în critică,
o formă de exprimare aparent
ingenuă, pragmatică, dar atât
de deschisă totuşi abordărilor
subiective. Aşadar, personali-
tatea omului de cultură Nico-
lae Balotă, ilustrată prin opera
sa, este rezultanta perfectei
simbioze între simţul unei
polemici constructive, reflexi-
vitatea filosofică, profunzimea
spiritului analitic, talentul
literar şi, nu în ultimul rând,
credem noi, expresia unei rela-
ţii cât se poate de personale cu
Divinitatea. 

Formaţia culturală şi
filosofică

Nicolae Balotă face parte
din categoria acelor paradoxale
spirite care s- au născut bătrâ-
ne, dar rămân mereu tinere,
chiar şi la vârsta senectuţii.
Această afirmaţie cu tentă pa -
tetică este pe deplin acoperită
de- ndată ce urmărim istoria

formării sale intelectuale, care începe de foarte tim-
puriu, când încă nu deprinsese nici măcar vorbitul,
însă cerceta fascinat gravurile semnate de gustave
Doré din cele două volume ale Bibliei tatălui său,
care, aşa după cum mărturiseşte, „ilustrează, până
în ziua de azi, Biblia mea interioară”. De altfel, „Car-
tea cărţilor” a rămas şi în cazul cărturarului Nicolae
Balotă cartea sa de căpătâi, care i- a alimentat per-
manent setea de Logos şi Adevăr, „singura care îmi
oferă mie, nevrednicul, care mă consider cu îngâmfa-
re om al Cuvântului, cuvintele vieţii, în acelaşi timp
cu cele literare, logosul meditaţiilor şi Verbul divin.”
Încă din primii ani ai studiilor sale clujene, urmărea
atent „viaţa cărţilor” din librării şi anticariate. La
doar treisprezece ani, în 1938, Nicolae Balotă cere
părinţilor săi, ca dar de Crăciun, Istoria literaturii
franceze a lui gustave Lanson pe care o răsfoise deja
în Librăria „Lapage” din Cluj. În pofida zbuciumatei
sale adolescenţe, cu mutări repetate de la Cluj la
Blaj şi mai apoi la Sibiu, datorate contextului istoric
tot mai agitat, Nicolae Balotă a căutat permanent să
se apropie de cele mai diverse surse culturale.
Bibliotecile pe care le- a frecventat, propria sa biblio-
tecă ce va ajunge să numere peste 8000 de volume
(decimată apoi de comunişti), au fost spaţiile în care
Nicolae Balotă s- a simţit mult mai liber decât în
orice alt loc vreodată. un însingurat, aşa după cum
însuşi se defineşte a fi fost, deşi mereu înconjurat de
oameni care l- au apreciat şi l- au iubit, singurătatea
nu l- a apăsat niciodată în apropierea cărţilor. Dim-
potrivă, i se părea mereu că timpul petrecut la stu-
diu îi este insuficient. Printre puţinele privilegii de
care s- a bucurat Nicolae Balotă în întreaga sa viaţă,
a fost cel pe care i l- a oferit mentorul său, Lucian
Blaga, de a accesa „fondul secret” al filialei din Cluj
a Bibliotecii Academiei, unde acesta devenise biblio-
tecar după înlăturarea de la universitate (Nicolae
Balotă se afla după prima sa detenţie şi fusese şi el
înlăturat din postul de asistent de la Institutul de
Psihologie din Cluj). Aici a avut prilejul să studieze
cărţi puse la index, la acea vreme, de teologie, filoso-
fie şi literatură, precum operele complete ale lui
toma de Aquino sau Preafericitul Augustin. Poate
tocmai de aceea, amintirea bibliotecilor din Cluj a
rămas extrem de vie în memoria cărturarului, deşi a
avut mai târziu acces la fondul de carte al numeroa-
se biblioteci importante din întreaga lume. 

fascinaţia desăvârşirii l- a urmărit aşadar pe
Nicolae Balotă încă din adolescenţă, când a înţeles,
după cum spuneam, grandoarea şi esenţa sintagmei
homo universalis. Atingerea acestui statut a fost, pe
tot parcursul existenţei sale, idealul suprem, în
slujba căruia şi- a pus întregul potenţial intelectual
şi spiritual, pentru realizarea căruia a depus un
efort constant şi impresionant, impunându- şi o disci-
plină şi un ritm de studiu cu totul neobişnuite. Iată

ce notează în Jurnalul său la 30 ianuarie 1941 (abia
împlinise şaisprezece ani): „Azi e sărbătoare religioa-
să, nu se ţine şcoală. Pot citi toată ziua după plac.
Iau însemnările după Handbuch der philosophie şi
după Cours de philosophie. Citesc ultimul număr
din Conferencia şi Combat avec l’ange de girau-
doux. terminat romanul lui Bordeaux: la peur de
vivre (emoţionant, dar mediocru)”. Iar în alte însem-
nări din numeroasele sale caiete- jurnal memoria
acestui ideal apare aproape obsesiv. La 2 octombrie,
acelaşi an notează: „Omul universal e un ideal. un
ideal cam orgolios, dar nobil. Şi foarte greu de atins”.
Despre setea sa de cunoaştere şi dorinţa de autode-
păşire vorbesc, tot obsesiv, alte pagini: „Pe mine mă
interesează de altfel orice ştiinţă. Dacă aş dispune
de o viaţă lungă de 200- 300 de ani, desigur aş urma
cursurile tuturor facultăţilor şi m- aş adăpa de la
izvorul tuturor cunoştinţelor omeneşti”. Singurul
său inamic era, încă de pa atunci, timpul: „Ştiu atât

de puţin încă, ridicol de puţin. Şi timpul atât de
măsurat...”. Însă adolescentul Nicolae Balotă este
încrezător în destinul său intelectual privilegiat, de
vreme ce la doar optsprezece ani spune: „totuşi,
n- am fost un vlăstar sterp. târziu, mult mai târziu
se va vedea cu adevărat rodul zbuciumărilor mele
tinereşti”. Pur orgoliu adolescentin, ori viziune supe-
rioară? Efortul intelectual al proaspătului student
este pe măsura capacităţii sale intelectuale excepţio-
nale, dar şi a modelelor culturale pe care şi le stabi-
lise ca repere: Leonardo, Platon, Shakespeare, goet-
he ş. a., pe care îi consideră: „minunate întrupări ale
genialităţii”. Amintim că Nicolae Balotă încheiase
cursurile preuniversitare la Liceul „gheorghe Lazăr”
din Sibiu, iar în mai 1943 promovează examenul de
bacalaureat cu media 10, eveniment inedit, consem-
nat în presa locală. Aceleaşi rezultate excepţionale le
obţine şi la facultatea de Litere şi filosofie a
universităţii din Cluj, luându- şi licenţa în filosofia
culturii, psihologie şi limba şi literatura franceză, în
1947, cu magna cum laude.

Cel pe care în prezent mulţi nu se
sfiesc să- l considere ultimul homo

universalis al culturii române, statut
ce şi- l pregătise conştient, cu

asiduitate încă din tinereţe şi pe care
îl onorează astăzi prin întreaga sa

operă, începea, la patruzeci de ani, o
prolifică şi semnificativă activitate

revuistică, ce reuneşte, între anii 1965
şi 1980 peste cinci sute de studii,

articole şi eseuri – dacă ne referim
doar la cele care abordează fenomenul

literar românesc – publicate în cele
mai prestigioase reviste de cultură ale

vremii: România literară,
Contemporanul, Luceafărul, Familia,

Tribuna ş.a.
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un moment crucial pentru devenirea
intelectuală a lui Nicolae Balotă l- a constituit întâl-
nirea cu Lucian Blaga mentor al unei întregi genera-
ţii. Participarea la cursurile şi seminariile conduse
de acesta, au produs adevărate revelaţii tânărului
student, aşa după cum consemnează în Jurnalul său.
Sub influenţa acestui spirit cu rol de ferment al ener-
giilor intelectuale ale tânărului avid de cunoaştere,
se configurează traiectoria spiritului său creator:
„S- au deschis pentru mine cele două planuri pe care
se va desfăşura existenţa mea: cel spiritual- religios
şi cel literar- filosofic. Este o dublă chemare pe care
de la început am urmat- o./…/ Simţeam în mine,
uneori ca o pendulare între contrarii, ca o sfâşiere, ca
o îndoită pulsiune ce mă mâna pe căi adeseori con-
trare. Nu o dată am urmat o cale sacrificând- o pe
cealaltă. Împăcarea între aceste chemări contrare,
fără anihilarea uneia, a fost, este şi fără îndoială va
fi până voi trăi marea mea problemă existenţială.” 

Sub semnul personalităţii marcante a lui
Lucian Blaga se află şi integrarea lui Nicolae Balotă
în Cercul literar de la Sibiu. Aceasta a avut o evolu-
ţie sinuoasă, pornind probabil chiar de la faptul că
era „cel mai tânăr dintre cerchişti”, spirit viu şi
nonconformist, dornic de a- şi exprima neîngrădit
propriile opinii. Întâlnirea cu mai vârstnicii săi
viitori preteni s- a produs, aşa după cum însuşi
mărturiseşte, avându- l ca factor catalizator pe
Lucian Blaga, profesorul lor de filosofia culturii de
la universitate. fascinaţi şi profund marcaţi de per-
sonalitatea marelui filosof, membrii Cercului Literar
de la Sibiu, precum I. Negoiţescu, R. Stanca, C. Reg-
man, Şt. Aug.Doinaş ş.a. (chiar dacă unii îşi încheia-
seră studiile universitare) continuau să frecventeze
seminarul marelui filosof. În acest context, în
ianuarie 1944, l- au auzit pe Nicolae Balotă prezen-
tând o lucrare despre Stilul romanic. Impresionaţi
de prestaţia tânărului student de numai 19 ani,
cerchiştii l- au invitat să devină membru al Cercului.
El însă s- a considerat întotdeauna mai degrabă „un
fel de membru asociat al clubului”, ceea ce nu a dimi-
nuat în nici un fel preţuirea pe care le- o poartă. În
relaţia lui Nicolae Balotă cu cerchiştii pot fi decelate
câteva etape distincte: momentul aderării sale la
„ideologia cerchistă” (îmbrăţişează fără rezerve idei-
le expuse în Manifestul Cercului, apărut cu un an
înaintea intrării sale în grup); perioada „de
distanţare” dintre 1945- 1947 din motive ce ţin, aşa
cum însuşi mărturiseşte „mai mult de egocentrismul
meu”. Mai precis, după publicarea în primul număr
al revistei a eseului său intitulat Mihail Ralea –
„Între două lumi”, în fervoarea sa de a se exprima,
Nicolae Balotă propune spre publicare în al doilea
număr, un amplu eseu cu titlul omul universal,
care, strict din motive de spaţiu tipografic, nu a fost
acceptat ca fiind prea vast, ceea ce a stârnit o reacţie
impetuoasă a tânărului de douăzeci de ani. Pură
fatalitate, am zice, dacă ne gândim la aspiraţia
tânărului Nicolae Balotă de a- şi configura propria
personalitate conform idealului leonardesc, demers
ce i- a reuşit pe deplin; epoca de mare apropiere de
Cerc, dintre cele două detenţii ale sale (1948- 1955),
în care mai ales pe Nego (I. Negoiţescu), cel care i- a
salvat Caietul albastru şi care consemna pe ultima

filă a acestuia: „E singurul prieten care m- a înţe-
les…, deşi a fost prietenul cu care prietenia s- a creat
cel mai greu”, îl simte foarte apropiat. De altfel,
aceasta este şi etapa de cea mai mare înflorire a Cer-
cului, numită chiar de el „epoca euphorionistă”;
perioada de după eliberarea sa din cea de- a doua
detenţie, în 1964, când Cercul Literar de la Sibiu a
rămas ca un „cerc de prieteni”, în care fiecare
cerchist şi- a urmat propria cale, păstrând însă un
dram de nostalgie, de fidelitate faţă de spiritul cer-
chist.

Influenţa spiritului cerchist asupra sa o resim-
te tânărul intelectual mai întâi sub forma ironiei
(asimilare a ironiei romantice, în epoca sibiană) şi
care, afirmă eseistul, i- a folosit pentru „desprinderea
de naivităţile pernicioase ale adolescenţei”. formula
cu care îl întâmpina Negoiţescu la fiecare întâlnire:
„Salut umanismul încarnat!” era, desigur, nu doar o
pură ironie, ci recunoaşterea unei propensiuni
mereu relevate şi susţinute ulterior prin întreaga
activitate a cărturarului Nicolae Balotă, intuită de
către mai vârstnicul său bun prieten. De altfel, tot
prietenul său, Nego, exclama, într- o discuţie avută la
prima lor întâlnire după eliberare: „Văd că tot cultu-
ral ai rămas!”, cu aceeaşi admirativă „ironie” în faţa
preocupărilor pe care le vădea. În 1964, imediat
după graţiere, Nicolae Balotă se interesează de soar-
ta foştilor săi colegi cerchişti; se bucură de reîntâlni-
rea cu I. Negoiţescu, O. Cotruş sau Şt. A. Doinaş, se
întristează nespus la aflarea veştii morţii timpurii a
lui Radu Stanca, dar mai ales se simte „străbătut
uneori de undele unei euforii pe care, cu ani în urmă,
o mai numeam euforionică” (Balotă 1999, p.22). Iată,
aşadar, că apartenenţa la spiritul cerchist va rămâ-
ne o amprentă importantă asupra personalităţii
sale, deşi, din păcate, entuziasmul euforionic apuse-
se în majoritatea foştilor cerchişti, chiar şi în cazul
lui Nego, cel care fusese sufletul ambiţiosului „pro-
iect Euphorion”. Rămăseseră doar nişte impulsuri
efemere ale acestuia din urmă de a crea un statut
oarecum privilegiat al intelectualilor cerchişti în
publicaţiile vremii, însă Nicolae Balotă declară cu
nostalgie: „Mi- ar fi părut incomparabil mai bine să- l
revăd pe pasionatul din anii cu adevărat euphorio-
nici” (Balotă 1999, p.38).

Fundamentele viziunii critice
Despre expresia publică a viziunii critice a lui

Nicolae Balotă putem vorbi imediat după 1965, o
dată cu numirea sa ca redactor la revista Familia,
când începe să publice într- un ritm impresionant,
numeroase articole, multe dintre ele cu caracter pro-
gramatic. Însă pregătirea acestei explozii de idei o
făcea încă în perioada domiciliului obligatoriu, când,
în ciuda aparentei „libertăţi” de care se bucura, vre-
murile erau vitrege, iar cărturarul ştia că singurul
adăpost pe care şi- l putea oferi era „casa” propriilor
cuvinte. Extrem de relevantă pentru condiţia inte-
lectualului în epoca de „relaxare”, ce urma „obsedan-
tului deceniu”, este mărturia autorului privind
încercarea disperată de a găsi formulele cele mai
puţin personale pentru a- şi exprima convingerile şi,

mai ales, credinţa. Nu doar evitarea vorbirii în nume
propriu, cât mai ales găsirea unor pretexte literare
sau istorice pentru a atribui altora propriile reflecţii,
devenise o modalitate eficientă de a „păcăli” vigilen-
ţa unui întreg sistem. Modul acesta al „vorbirii prin
mediatori” va sta la baza eseurilor publicate mai târ-
ziu, care vor reprezenta unul dintre pilonii de rezis-
tenţă ai operei sale. Dar mai ales: „Critica literară, la
care urma să recurg, ca la un mod de expresie, în anii
de după întoarcerea din recluziune, va fi în mod
esenţial o asemenea vorbire indirectă. Întrucât nu
puteam – chiar şi în perioada cea mai clementă a
„primăverii” de la Bucureşti – să exprim în mod
direct aproape nimic din ideile mele; întrucât nu
aveam voie să dezvolt pe faţă teme teologice,
filosofice sau doctrinar- politice, căutam şi găseam în
literatură forme de mediere, de mijlocire pentru
exprimarea lor indirectă, cât mai voalată, mai aluzi-
vă. De aceea, eseurile şi studiile din euphorion vor fi
pline de motive religioase şi filosofice, de referiri la
teologi sau filosofi deloc agreaţi de marxişti. Critica
literară îmi oferea o mască de mirabilă plasticitate.
Ea ascundea şi revela în acelaşi timp (n.n., A.C.)”
(Balotă 1999, p.12). Iată aşadar motivaţia interioară
a actului critic al lui Nicolae Balotă. Nu dorinţa de a
realiza un exerciţiu valorizator, care să permită
crearea unor ierarhii şi cu atât mai puţin vreo porni-
re atavică spre polemica gratuită sau spre amenda-
rea cu orice preţ a ideilor altora, ci pur şi simplu
nevoia de autoexprimare. O disimulare pe cât de
necesară, pe atât de dificilă, căci vălul ce acoperea
idei de o mare profunzime trebuia să fie destul de
gros pentru a „păcăli” vigilenţa cenzurii, dar şi des-
tul de transparent pentru a permite accesul celor
avizi de informaţie culturală autentică la esenţa şi
sursele acesteia. Opera critică a lui Nicolae Balotă
devine astfel o ţesătură preţioasă de idei, cu o consis-
tenţă inconfundabilă şi cu un aspect unic, neputând
fi încadrată în niciunul dintre canoanele consacrate
ale criticii româneşti. 

Reeditarea în 1999, a volumului său de debut,
euphorion, a reprezentat, aşadar, pentru Nicolae
Balotă un moment de recuperare a propriului trecut
intelectual, de dezvăluiri asupra etapelor evoluţiei
sale şi a definirii identităţii sale creatoare. Noua
apariţie marca o dublă aniversare, treizeci de ani de
la debutul său editorial şi şaptezeci şi cinci de ani de
viaţă ai autorului. Solicitat să prefaţeze volumul,
autrorul a simţit nevoia unor clarificări, care să
înlesnească racordarea noilor generaţii de cititori la
resorturile intime ale genezei unei cărţi care, după
cum vom vedea, a creionat perfect harta convingeri-
lor şi afinităţilor sale critice, dar şi ale unei impor-
tante părţi a generaţiei şaizeciste de critici români.
Noua ediţie se deschide, aşadar, cu un prolog, o pre-
faţă – cât – o – carte, ca să folosim una dintre formu-
lele categoriale favorite ale criticului, cea a sintag-
melor – definiţie, pe care atât de adesea o întâlnim
în operele sale. Pentru cititorul grăbit al „secolului
vitezei”, cele o sută de pagini, scrise la Paris la sfâr-
şitul anilor `90, aşezate în deschiderea cărţii, vor
părea, cu siguranţă, o povară în plus în lectura aces-
tui Op impresionant, care solicită un exerciţiu inte-
lectual de maximă intensitate. Însă ceea ce urmează
este o captivantă lectură despre geneza unui spirit, a
unui crez intelectual inconfundabil şi, desigur, a
unei cărţi ce exprimă personalitatea atât de comple-
xă a omului de litere Nicolae Balotă. Căci prologul
este, în mod evident, şi o reflectare a preocupărilor
literare ale autorului, care, la momentul scrierii
acestuia, publicase deja prima ediţie a Caietului
albastru. 

Întâi de toate, Nicolae Balotă a fost permanent
preocupat de realizarea propriei meniri, de cheltui-
rea cu folos a talanţilor cu care fusese atât de gene-
ros dăruit. „tu eşti un obsedat al rodirii”, îi spunea
prietenul şi colegul său de redacţie şi de apartament
din perioada orădeană, Ovidiu Cotruş. Lecţia rodni-
ciei o învăţase încă de timpuriu, din Sfânta Scriptu-
ră şi o interiorizase atât de profund încât devenise
un criteriu primordial în valorizarea oamenilor în
general. Exigenţa i se aplica însă mai întâi lui însuşi,
un motiv în plus pentru ca anii de detenţie să fi fost
cu atât mai chinuitori cu cât corespundeau perioadei
pe care o considera a fi trebuit să fie cea mai rodnică
a vieţii. trăise atât de intens „anxietatea neîmplini-
rii”, încât atunci când, după şase ani de puşcărie, în
domiciliul forţat din Bărăgan, la Lăteşti, reîncepe
scrisul, emoţia devine fascinaţie: „Mai mult însă
decât cărţile, mă fascinau foile albe de hârtie, pe care
tot Mama, grijulie, le adusese. foi neatinse, ce se ofe-
reau virginale. Îmi amintesc dimineaţa în care, aple-
cat peste foile acelea, cu creionul în mână, întârziam
clipa delectabilă a deflorării lor” (Balotă 1999, p.11).

Fragment

● Carmen Elena Andrei, nicolae Balotă şi
literele române, Editura Academiei Române, 2014
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(urmare din numărul trecut)

totuşi, modul blagian de a vorbi nu este
nicidecum acela, ardelenesc, de a vorovi.
De aceea, mă întorc la nedumerirea
mea cu privire la inteligenţa lui goga

pe care i- o atribuie Blaga. Nu era aceea mai degrabă
o vioiciune temperamentală meridională? Nu ştiu
despre strămoşii răşinăreanului nimic. Dar bănuiesc
într- însul o coardă balcanică altoită pe o viţă trasil-
vană. Însuşi faptul că a reuşit în ţară surprinzător,
mai mult şi mai repede decât au reuşit toţi ceilalţi
ardeleni de până la el şi, poate, după el, emigraţi din
transilvania, Coşbuc, Slavici, Iosif, Cerna şi chiar
Rebreanu, ar fi un indiciu în acest sens. Doi ardeleni
– cu totul nebalcanici, prin structură – au izbutit în
mod excepţional dincolo de munţi: titu Maiorescu şi
Lucian Blaga. Ceasurile amândorura erau potrivite
după fusul orar al Europei centrale, nu după acela al
Europei răsăritene. Succesul lor se datoreşte, în
mare măsură, unei inteligenţe de alt ordin decât
acela al meridionalilor. Inteligenţă speculând în
adâncime, in abstracto, şi înaintând cu greu pe
Podul Mogoşoaiei. Blaga nu s- a simţit niciodată
acasă în Bucureşti şi mă întreb dacă Maiorescu se va
fi simţit mai bine. Mă întreb doar în treacăt cum se
face că eu care fac parte dintr- o familie cu ei, m- am
simţit atât de bine, ce e drept doar în acel prim an al
emigrării mele din Ardeal, anul Caietului albastru,
anul dinainte de arestarea şi detenţia mea a doua,
cea îndelungă. Dar mi- a trecut repede. Cred că în
această aclimatizare, fie şi temporară, a unui arde-
lean la mediul destul de străin al „Vechiului Regat”,
iese ceva din destinul nostru transilvan la iveală,
destinul lui goga ca şi al lui Maiorescu, al meu ca şi
al lui Blaga. Ardeleanul mediu, tip uman întru totul
mediocru, este provincialul prin esenţă. transilva-
nia, frumoasă redută închisă între metereze înalte,
asemenea Sileziei, în parte Elveţiei sau cadrilateru-
lui boem, e un vas închis în care dospeşte de veacuri
un decoct plurinaţional. Îmbrăţişând în sine o mică
lume internă, provincia aceasta e prea puţin deschi-
să spre marea lume dinafara ei. Niciodată întrînsa
nu va apare un centru mondial, o metropolă- capita-
lă. Cetatea mare proliferează înăuntrul ei cetăţi mai
mici, ele însele închizându- se ca nişte stupi, clădind
la celule şi mai mici, case cu acoperişe ţuguiate şi zid
cu poartă ferecată. Omul din provincia celor şapte
cetăţi, se apără pe sine negând existenţa Imperiului,
urbea refuză orbita. În transilvania s- au născut
adversari de seamă ai imperiilor de răsărit sau de
apus: roman, otoman ori habsburgic. Ardeleanul are
o apetenţă spre autonomie, spre autarhie, spre închi-
derea în sine. Nici marea, nici fluviul, nici zarea
depărtându- se mereu a pustei nu deschid căi spre
lume sufletului ardelean bucuros de zăvoare. Ceea
ce primeşte acest suflet de afară e hrana care îl dis-
pune la mai multă autonomie, la mai sigură

încuiere. transilvania s- a
răzvrătit, ca şi alte provincii
încutiate ale Europei, împo-
triva imperiului pontifical,
şi a adoptat rigorile austeri-
tăţii şi spiritul de indepen-
denţă protestant. Şi astfel,
excentrică turlă a Europei,
refuzându- se oricărui centru
şi incapabilă să devină un
centru, transilvania s- a con-
stituit pe sine ca cea mai
provincială, dar şi una din-
tre cele mai europene pro-
vincii ale Europei. Se nasc
însă şi în transilvania pro-
feţi, nu mai puţin decât în
galileea. Ei sunt ori profeţii
rigorilor ascezei şi răzvrăti-
rii: braşoveni, sibieni, clu-
jeni ori blăjeni, moţi şi secui,
ori trebuie să- şi ia desaga în
spinare, să se mute în altă
ţară, devenind (căci sunt
răzbătători, tenaci până la
încăpăţânare, cumpătaţi pâ -
nă la asceză şi arzători cu o
flacără puţin strălucitoare
dar cu atât mai puternică)

devenind descălecătorii acelor ţări. Au plecat, astfel,
unii în Moldova, alţii în ţara Românească, alţii spre
ungaria şi alţii, în sfârşit, spre germania şi în lume.
Dacă ardeleanul de mijloc se urneşte greu, îi e teamă
de forfota metropolei, ardeleanul profet întemeiază
cetăţi şi ţări, ori le zideşte din cuvinte şi în vis,
merge să se culce în sarică şi cu capul pe desaga de
acasă sub Columna lui traian. 

În ziua „pelerinajului” meu, iarna era încă în
toi la Ciucea, gărişoara părea îngropată sub nămeţi.
Să ieşi din ea şi să o iei pe drum spre sat nu era o
treabă lesnicioasă. Şoseaua ce trecea prin preajma
„Castelului” nu era nici ea prea umblată. un singur
camion îşi lăsase urma şerpuitoare în zăpadă şi vreo
câteva căruţe. La marginea şoselei, o potecă bătăto-
rită de ciubotele celor din sat. Când am ajuns însă în
dreptul casei lui goga, coasta pe care se înălţa aceas-
ta îmi apărea mult mai îngrijită. Se deschidea de la
şosea şi intra în domeniu o alee curăţită de zăpadă.
urcând pe ea, auzeam scâşnind pietrişul sub bocan-
cii mei. De altfel, zăream de îndată că nu era singu-
ra cale care şerpuia în sus, la deal. toate păreau să
fi fost curăţite în dimineaţa aceea. Aleile nu erau
pustii; o femeie îmbrobodită sau purtând un cojocel
de piele întoarsă urca, alta cobora. Prima pe care am
întâlnit- o şi am întrebat- o de Doamna goga, mi- a
spus că e acasă. tocmai îi dusese laptele. Purta o
canistră de tablă goală în mână. Alta care mă ajun-
gea din urmă, urcând grăbită, îmi spunea că- i adu-
cea Doamnei două ouă proaspete. Mai aproape de
casa mică, mai veche şi mai ponosită, două- trei
ţărănci trebăluiau. Mă întrebam dacă forfota aceas-
ta ţinea de o rânduială din toate zilele, ori era ceva
deosebit. Încă înainte de a o întâlni pe castelană, mă
lămurea o bătrână care se zorea la bucătărie: „O mai
ajutăm şi noi cum putem pe Stăpâna, că tare ne mai
ajută şi ea pe noi”. Eram destul de nedumerit cu pri-
vire la ajutorul pe care putea să- l dea sătenilor vădu-
va lui goga, în situaţia în care se afla ea, şi eram
sigur că acest ajutor nu era de ordin bănesc. tenişii
ei scâlciaţi din sala de concert ori cizmele de cauciuc
pe care le va fi purtând prin zăpezile iernii din
Apuseni nu- mi inspirau mare încredere în finanţele
ei. Încă înainte de a intra în „castelul” ei şi de a da
ochii cu ea, înţelesesem însă că ţărăncile acestea o
slujeau fără să fie silite, nici năimite cu bani, pentru
că – în ciuda casei ei domneşti ce nu era cu adevărat
un castel – ea era o castelană.

Stăpânii trebuie să aibă memorie. Sunt con-
vins că pe toate femeile acelea din sat care nu prege-
tau să o ajute şi care slujind- o pe ea se simţeau înda-
torate ei, le ştia nu numai după nume şi poreclă, ci îi
ştia după nume pe soţii lor, pe ibovnicii lor, şi pe
copiii lor legiuiţi ori din flori. tot astfel mi- a spus şi
mie, îndată ce am intrat, nu numai pe numele – pe
care- l spusesem mai înainte unei fete în casă care
mă anunţase, ci pe prenumele meu, pe care nu
credeam să i- l fi spus vreodată, ba chiar pe diminu-
tivul aceluia pe care mă chemau de mic ai mei şi pe

care şi- l întipărise se vede de la acea vizită a mea din
copilărie când mă luase tatăl meu cu el la Ciucea.
tot astfel îşi amintea concertul la care stătusem de
vorbă cu ea, cu aproape un an în urmă, şi ce se exe-
cutase în seara aceea, şi cum cântase Halmos la
pian. Memoria mea de om tânăr era şi ea infailibilă
pe vremea aceea, dar bătrâna doamnă mă uluia prin
prospeţimea cu care păstra într- însa cele trecute.
Spun „bătrâna” după socotinţa mea de la acea vâr-
stă, când o femeie trecută de şaizeci de ani mi se
părea aproape o babă. 

Am aşteptat puţin după ce m- am anunţat la
doamna goga printr- o fată în casă, căreia un şorţ alb
peste fusta ei ţărănească îi dădea un mic aer de
subretă dintr- o operetă. Ea mă conduse la cea pe
care o numea „Stăpâna”. Am coborât treptele unei
scări interioare de lemn, am trecut printr- un salon
mare dominat de un tablou înfăţişând- o pe Veturia,
cred în mărime naturală, atârnat deasupra
căminului alb şi am intrat într- un alt salon, probabil
de muzică, judecând după pianul negru, un
Bechstein, piesa ei principală. Aici mă aştepta „Stă-
pâna”. Şedea pe taburetul pianului cu spatele spre
uşa pe care intrasem şi părea că descifrează atent o
partitură. Mâna ei dreaptă se odihnea pe claviatură.
O mână nu prea frumoasă, cu pielea încreţită, destul
de mică pentru o pianistă dar, mai ales, o mână
muncită. Când fata, şcolită se pare întru cele al
bunei cuviinţe, mă anunţă cu o voce timidă, doamna
se întoarse încet rotindu- şi taburetul şi, privindu- mă
ţintă, ridică braţele într- un gest de bun venit şi de
discretă încântare, în timp ce rostea cu o voce întru-
câtva teatrală: „Bine ai venit, dragă Nicule, în
castelul nostru de ghiaţă”. Într- adevăr, de cum
intrasem în casă mă izbise frigul sec, stătut, al încă-
perilor. Era parcă mai rece decât în zăpezile proas-
pete, umede, de afară. Încăperea avea o sobă cilin-
drică de faianţă a cărei culoare vernil, părea că
emană frigul. tot astfel, trecând pe lângă căminul
din salonul mare simţisem parcă vântul şuierând
îngheţat prin el. Peste straiele ei cernite, doamna
Veturia purta un pulovăr gros, negru, croşetat pro-
babil de ea cu andrele mari, iar pe genunchi avea un
pled din păr de cămilă. Dar nici cu straturile acestea
protectoare, nu cred că- i putea fi cald în castelul ei
de ghiaţă. Când mi- a spus că nu- şi poate permite să
încălzească decât „dormitorul nostru”, nu m- am
putut reţine să nu- i exprim mirarea mea că, într- o
regiune plină de păduri nu se pot găsi suficiente
lemne de foc. „Vrei să mă dea în judecată pentru furt
din avutul poporului? Sătenii pot să- şi procure
lemne cât vor ei, dar dacă i- aş pune să- mi aducă şi
mie, m- aş pomeni cu miliţia la mine în casă. Şi aşa,
se mai află câte o inimă miloasă, de- mi aduce, fără
să o rog, un braţ de lemne, câteva surcele pentru
bucătărie şi dormitor. După tonul iritat mai degrabă
decât lăcrimos cu care îmi spunea aceasta, se vedea,
însă, că nu- i place să se plângă, că preferă să pri-
vească de undeva de afară şi de sus spre aceste mize-
rii ale vieţii ei cotidiene. Era o femeie prea mândră
pentru a se complace în postura de victimă. De aceea
preferă să schimbe vorba şi să treacă la lucruri mai
înalte. Şi printre acestea la cele ce, credea ea, ca o
femeie de lume, că- l pot privi mai îndeaproape pe
interlocutorul ei. Întrucât mă întâlnise la concerte,
muzica era, iată, un domeniu privilegiat al comuni-
cării cu mine. Cred că şi mica miză în scenă a primi-
rii mele şezând pe taburet în faţa pianului deschis
făcea parte din regia piesei pe care o juca şi în care
te antrena, dacă credea ea că merită să o joace. Căci,
îmi dădeam seama de aceasta, acolo în salonul de
muzică al „castelului ei de ghiaţă”, Veturia era, mai
presus de altele, o foarte înzestrată actriţă. E
adevărat, îmi spuneam eu ascultând- o şi privindu- i
schimele, gesturile, pozele, că nu avea nici unul din-
tre talentele necesare unei creaţii artistice, că mate-
ria cu care îşi crea rolurile era ea însăşi, că îşi juca
propriul ei personaj, iar scena era aceea a vieţii ei.

Îndemnat de ea, i- am spus câte ceva despre
anii mei de copilărie în care luam lecţii de pian şi
despre studiul cu maestrul Ciolac la conservator.
Şi- a amintit de îndată că atunci când fusesem pen-
tru întâia oară, cu tatăl meu, la Ciucea, mă pusese
la pian şi cântasem un mic cadril de Haydn. Scena
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îmi revenea brusc din subteranele memoriei. Îl
cunoscuse şi apreciase pe Ciolac şi, binenţeles, ştia
totul despre tragedia sa, despre boala care i- a pus
brutal capăt carierei sale de pianist. „L- am ascultat
cântând Preludii şi Nocturne de Chopin. Promitea să
fie un pianist de talie internaţională, mai de seamă
decât Cortot, care fusese profesorul său la Paris şi pe
care l- am auzit deasemenea concertând. Nu cu multă
plăcere. Pentru un maestru cu renumele lui, deşi
avea o tehnică perfectă şi avea multă experienţă, era
nepermis să facă destul de dese greşeli, cum făcea el.
Se întâmplă şi la cântăreţele de operă”. Şi cu vădită
plăcere, cu ochii lucind parcă deodată înviaţi, îmi
istorisi o scenă destul de curioasă, din cariera ei de
cântăreţă. Cânta la Berlin în Walkiria lui Wagner,
când una dintre cele trei Walkirii se încurcă, vocea
i- o luă razna, şi ar fi compromis spectacolul, dacă ea
(care nu putea fi decât o altă Walkirie dintre cele
trei, dar doamna Veturia nu- mi specifică aceasta)
n- ar fi preluat rapid rolul colegei sale şi n- ar fi dres
pana penibilă, spre marea satisfacţie a dirijorului, ce
nu era altul decât celebrul Arthur Nikisch. Evocarea
acelui moment de revelare, aş spune nu atât a cali-
tăţilor ei vocale, cât a promptitudinii spiritului ei, o
lansă pe pista amintirilor. O ascultam, atent mai
puţin la rememorările ce păreau să o fi năpădit, la
luminile acelor seri muzicale de altădată, când cân-
tase lieduri de Schubert la castelul Peleş în faţa
Regelui Carol I şi al Reginei Elisabeta ca şi a lui
Enescu, sau a unui concert de la Ateneu la care fuse-
se acompaniată la pian de Enescu însuşi şi de fuchs,
cât la tonurile schimbătoare ale vocii ei, în timp ce
povestea, la nuanţele afective schimbătoare ale chi-
pului ei, asemenea jocurilor de culori şi forme
dintr- un caleidoscop. Vocea avea inflexiuni deza-
greabile uneori, prea tăioase, pe lângă altele cald- fe-
minine. tot astfel, metamorfozele chipului acesta de
femeie, ce nu avea pentru mine nimic atrăgător,
revelau o sensibilitate în alarmă dar bine stăpânită.
Doamna Veturia lăsa din când în când să se străva-
dă moliciuni ce fuseseră neîndoielnic altădată sedu-
cătoare, dar ceea ce le domina de departe era o
voinţă de metal dur, cum nu- mi fusese dat să întâl-
nesc până atunci la o femeie. Muzica fusese şi rămâ-
nea o pasiune a ei, dar ea nu se lăsase cred nicioda-
tă cuprinsă, dominată de această pasiune. Corzile
muzicale flexibile ce o străbăteau fuseseră strunite
strâns de ceea ce nu puteam numi decât voinţa de
putere. Dorise şi sperase să devină o primadonă pe
scenele teatrelor lirice, dar această apetenţă se pres-
chimbase cu timpul în ambiţia devorantă de a fi o
primă doamnă, un fel de first lady a ţării. 

Poate faptul că, la invitaţia amfitrioanei, am
schimbat camera, trecând în biroul Poetului, cu un
scriban Biedermeier şi o masă de lucru „la care scriu
eu acum” – spune ea pe un ton scăzut, vag dezolat,
de parcă şi- ar fi cerut iertare pentru o impostură – o
îndeamnă să schimbe tema, să părăsească amintiri-
le muzicale şi să deschidă registrul literar. Nu- i fuse-
se greu să descopere calea pasiunilor mele. Aducând
vorba despre cărţi, chestionându- mă cu privire la
preocupările mele, află că- mi dădusem licenţa cu
Blaga. Mi- am dat seama că „Lulu”, cum îl numea, nu
se bucura în clipa aceea de graţiile ei. A trecut des-
tul de repede peste numele acesta şi s- a întors la
mine, interogându- mă cu o intenţie iscoditoare cu
privire la ocupaţia mea. Când i- am spus, însă, că
ieşisem nu demult din închisoare, că eram scos din
postul meu universitar, n- a insistat, nu mi- a mai pus
nici o întrebare, a ocolit cu abilitate subiectul, ca şi
cum faptul că la 23 de ani trecusem prin puşcărie ar
fi fost tot atât de firesc ca pentru ea, pe la aceiaşi
vârstă, să cânte la Palat în faţa perechii regale.
Revenise la goga şi- mi vorbea despre primele lor
călătorii în străinătate când, deodată, mânată de o
inspiraţie subită, se ridică şi trecu în ceea ce ea
numise „dormitorul nostru”. Se întoarse de acolo
purtând un album voluminos, legat într- o piele
maronie şi aşezându- se de astă dată la masa de
lucru, îl deschise şi- i răsfoi filele. Când găsi ceea ce
căuta, mă chemă lângă ea şi îmi arătă câteva
fotografii în care am recunoscut- o în tovărăşia lui
goga şi a lui Blaga tânăr. „Suntem la Viena. Îl recu-
noşti pe Lulu. Iar aici suntem tot cu el şi cu Corne-
lia, sus în munţi, la Bad gastein. Eram într- o vacan-
ţă acolo, iar Lulu venise cu soţia lui să ne cerceteze”.
Cele două doamne erau zâmbitoare, bărbaţii în

schimb păstrau o sobră seriozitate.
Ochii lui goga păreau incolori, ai lui
Blaga ca doi cărbuni. N- am întrebat
din ce an erau aceste poze, dar bănu-
iam că fuseseră luate pe la mijlocul
anilor ‘30. Câţi ani mai puteau să
treacă până la cooptarea lui Blaga în
efemerul minister al lui goga şi apoi,
peste puţin, la moartea lui goga ?
Doi- trei, cel mult. Acolo, în faţa hote-
lului alpin, cei doi scriitori şi consoar-
tele lor aveau aerul relaxat, senin, al
unor privilegiaţi ai soartei. Dar aceas-
ta îi pândea, după cotiturile unei isto-
rii isterice, şi le fixase termene fatidi-
ce cu o scadenţă foarte apropiată.
Ascultând- o pe doamna Veturia, îmi
trecea prin minte ceea ce- mi povestise
Blaga despre drama morţii subite a
lui goga şi despre sosirea sa la Ciu-
cea, pentru a participa la funeraliile
confratelui său mai vârstnic. trecuse-
ră doar câteva luni de când fusese
subsecretar de stat la externe în
guvernul acestuia. Numire ce echiva-
lase, o ştiau toţi, cu o protecţie
specială a primu lui- ministru. Era
firesc ca, Blaga, prietenul defunctului,
ruda văduvei sale, să participe la ritul
funerar. La aceasta veniseră nume-
roşi la Ciucea, îndeosebi oficiali dar şi
neoficiali din ţară. talentul regizoral
şi iscusinţa organizatorică a văduvei
se manifestau vizibil în punerea în
scenă şi decorul ceremoniei. Catafal-
cul fusese înălţat în salonul mare al
conacului, iar mortul era întins pe el,
atunci când Blaga şi- a făcut loc prin
asistenţa ce veghea acolo, pentru a se
înclina în faţa lui. Veturia în vălurile
marelui doliu era îngenuncheată la
poalele catafalcului. Înainte de a intra
în încăpere, cei ce- l primiseră pe Blaga, i- au atras
atenţia asupra conduitei sale în clipele când urma
să- şi prezinte condoleanţele văduvei îndurerate.
Aceasta, i s- a spus, îşi drămuieşte răspunsul după
importanţa persoanei ce- şi exprimă regretul şi parti-
ciparea la durerea ei. „Întrucât sunteţi o rudă apro-
piată, să ştiţi că vă va leşina în braţe; fiţi atent, vă
rugăm, să o prindeţi de îndată şi să n- o lăsaţi să
cadă”. Aşa s- au şi petrecut lucrurile. Când s- a
apropiat de îndoliată, aceasta s- a ridicat, l- a
îmbrăţişat, i- a ascultat cuvintele de condoleanţă şi
răspunsul ei a fost doar un: „Lulule dragă”, suspinat
pe tonul absolutei sfâşieri şi, odată cu acest oftat al
îndureratei, ea se lăsa moale, gata să se năruie în
braţele lui, ce o cuprindeau stângaci dar cu solici -
tudine, împiedecând- o să se prăbuşească.

Nu mult după ce mi- a arătat câteva fotografii
din album, am simţit că a venit momentul să- mi iau
rămas bun. Chemând- o pe una dintre slujitoarele ei
improvizate în subrete, i- a spus să mă conducă până
la ieşirea din spate, cea din faţă fiind blocată pe tot
timpul iernii. Câteva cuvinte despre apropierea pri-
măverii şi îmi luam rămas bun de la doamna Vetu-
ria, invitat de ea „să te întorci odată cu vremea mai
caldă, să mergem la mausoleu”. 

Aveam să mă întorc peste vreo cincisprezece
ani. La începutul şi înainte de sfârşitul acestui
răstimp îndeletnicirile mele nu- mi îngăduiseră să
fac excursia la Castelul din Ciucea, iar în cei aproa-
pe nouă de la mijlocul perioadei, detenţia în închi-
soare şi în domiciliul obligatoriu din Bărăgan o făcu-
seră cu totul imposibilă. Nu noi suntem cei ce fixăm
termenele sau scadenţele din viaţa noastră. Dar
înainte de a mă „întoarce” la Castelul din Ciucea,
cum mă invitase Doamna Veturia, în tot acel lung
răstimp în care nimic nu mă îndemna şi, mai ales,
nu- mi îngăduia măcar să mă gândesc la locurile ace-
lea şi la stăpâna lor, a fost totuşi un moment în care
cineva mi- a reamintit- o. Şi nu era o persoană oareca-
re, iar evocarea ei de asemenea nu era lipsită de
greutatea unei mărturii capitale. S- a petrecut la
Lăteşti, satul de lângă Dunăre unde mi se fixase
domiciliul obligatoriu, în baza unei „condamnări
administrative”, după executarea condamnării pena-
le. una dintre obligaţiile noastre, ale „D.O.”- iştilor

din comună era aceea de a semna săptă-
mânal o condică de prezenţă la postul
miliţiei locale. În dimineţile de dumini-
că, noi cei vreo 500 de foşti şi actuali
deţinuţi făceam o lungă coadă pe uliţa
din faţa postului. Încă din prima zi de
prezentare a mea la miliţie, cineva mi- a
indicat, printre alte persoane notabile
dar necunoscute de mine, pe Maria Anto-
nescu, văduva Mareşalului. Într- una din
duminicile următoare, am izbutit să mă
alătur ei în şirul nostru, al deţinuţilor.
Era o femeie cernită nu numai în straie-
le pe care le purta, ci pe dinăuntru.
Emana o tristeţe ce o învăluia ca o aură
ceţoasă. Slabă, palidă, de parcă nu- i cur-
gea un strop de sânge prin vine, arăta

mult mai în vârstă decât mi se părea că ar trebui să
arate la anii ei. Ochii, ce fuseseră poate odată fru-
moşi, erau stinşi. Vorbea puţin, cu o voce domoală,
parcă şoptită în taină. Se ferea de urechile la pândă,
vădea o lungă experienţă a prudenţei. Şi, poate, o tot
atât de lungă izolare în tăcere. Îţi spuneai
ascultând- o rostind încet, rarele cuvinte, că pierduse
obişnuinţa convorbirii. Aplecată peste mănuşile pe
care le croşeta, cum spunea ea despre felul în care îşi
petrecea timpul, îşi vorbea desigur sieşi, dar ce avea
să- şi spună, după atâţia ani petrecuţi de una singu-
ră prin celulele din uniunea Sovietică de la Malmai-
son, Mislea şi din coliba ei acoperită cu stuf, ca toate
colibele noastre din Lăteşti? În cele două sau trei
rânduri în care l- a pomenit pe soţul ei în convorbirile
noastre, l- a numit pe numele său oficial, Mareşalul
Antonescu. Îmi aminteam cât îl detestasem pe omul
acela pentru politica sa, cât de bucuros alergasem
prin noaptea sibiană, din Dumbravă – unde ne adă-
postisem în timpul bombardamentelor – la casa
noastră din oraş, pentru a- i duce tatălui meu vestea,
pentru mine bună, a arestării lui Antonescu. Pri-
veam acum cu coada ochiului spre femeia cernită,
mult îmbătrânită, ce tăcea lângă mine şi făcea cu
mine câte un pas pe drumeagul prăfos, glodos sau
lunecos de zăpadă îngheţată, pentru a iscăli în con-
dica Miliţiei că se afla acolo, în satul acela improvi-
zat, încă tot acolo unde petrecuse deja opt ani şi avea
să mai petreacă încă unul, când în sfârşit i se va da
drumul, pentru ca să se sfârşească peste puţine luni
în capitala unde bărbatul ei fusese Conducătorul
ţării. Nu ştiam ce- i rezervă şi ne rezervă soarta, dar
mi se strângea inima de milă pentru nefericita. 

Într- una din acele rare momente când am sur-
prins în cuvintele ei altceva decât un simplu răspuns
tot atât de palid, de politicos şi convenţional pe cât
erau mişcările abia perceptibile ce se înscriau pe
obrajii ei în timp ce le rostea, a fost atunci când,
povestindu- i cum o vedeam cu ani în urmă pe doam-
na Veturia goga la concertele filarmonice de la Cluj,
a spus cu aceiaşi voce albă, lipsită de orice rezonanţă
emoţională: „Doamna goga ne- a dezamăgit foarte
mult”. Şi a tăcut. Am aşteptat lungi secunde să
continue, dar n- a mai scos în „convorbirea” aceea a
noastră nici o vorbă. Înţelesesem de îndată că vorbea
în numele ei şi al soţului ei. De altfel, nu era întâia
oară când folosea pluralul „noi” şi înţelegeam că nu
este doar un plural al majestăţii, ci că vorbeşte în
numele ei şi al lui, bărbatul ei. Mi- a părut rău că
adusesem vorba despre o persoană care i- a fost
apropiată şi odată cu aceasta i- am atins o rană ce nu
se închisese cu totul. Cuvintele puţine ale Mariei
Antonescu spuneau însă multe. Şi înclinam să cred
că „dezamăgirea” ce le- o provocase, ei şi soţului ei,
doamna de la Ciucea, era întemeiată. Văzusem des-
tul de adânc în sufletul Veturiei goga pentru ca să
nu mă îndoiesc că din clipa arestării Mareşalului, pe
care îl adulase, servise şi de care se servise, ea n- a
mai vrut să ştie nimic, nici de el, necum de Maria
Antonescu, soţia lui nefericită, marea ei prietenă. Şi
sper să nu fi fost decât atât. r
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Nancu, Ciutureanu, grosu, în ordinea
ieşirii lor din scenă, în decurs de un
an şi jumătate, între februarie 2013 şi
iunie 2014. trei sculptori contempo-

rani foarte diferiţi şi totuşi atât de mult legaţi unul
de altul prin educaţie, vocaţie, menire. 

N- am putut să- mi reprim niciodată revolta faţă
de deşănţata mediatizare a dispariţiei câte unui per-
sonaj popular: fotbalist, manelist, actor de revista
etc. şi nici faţă de tăcerea mai apăsătoare chiar decât
moartea atunci când oameni care cu adevărat lasă
ceva în urma lor pleacă dintre noi. De aceea m- am
hotărât astăzi să scriu despre cei trei Alexandri,
sculptori, artişti plini de har, cu o operă ce ne- ar
putea reprezenta oriunde, într- o lume cu valori aşe-
zate. 

Cei trei Alexandri au făcut parte din viaţa mea
şi de aceea nici prin cap nu- mi trece să scriu detaşat
despre ei. Nancu mi- a fost soţ, Ciutureanu şi grosu
ne- au fost prieteni şi tovarăşi de isprăvi artistice
întinse pe toată perioada de graţie în care Dumnezeu
ne- a adunat la un loc şi ne- a lăsat să fim împreună.
Astăzi voi scrie despre toţi trei, iar în numerele
următoare despre fiecare în parte. E felul meu de a
mă opune uitării şi lipsei de recunoştinţă. E un alt
fel de al meu de a refuza surogatele, impostura, lipsa
cvasi- totală de interes a lumii în care trăim faţă de
ceea ce rămâne, faţă de ceea ce contează într- adevăr. 

Au plecat toţi trei, unul după altul, la vârsta
celei mai frumoase maturităţi creatoare, la vremea
când se articulează marea operă. Au ieşit discret din
scenă, lăsându- le celor care i- au iubit multe între-
bări fără răspuns. Aşa e păcătoasa fire omenească:
să- i acorde morţii, nu vieţii, privilegiul de a ilumina
valoarea. Mai e vreo noutate pentru cineva că trebu-
ie să pierzi ca să înţelegi ce ai avut? 

Cât timp au fost în viaţă, cei trei sculptori, şi
alţii ca ei, au trăit şi au creat lucruri durabile, au
sădit frumuseţe şi au lăsat apoi unei eventuale pos-
terităţi responsabile misiunea de a culege roadele ei,
au fost exemple de vocaţie exercitată fără compro-
mis, până la ultimele consecinţe. N- am nici o îndoia-
lă că, în măsura în care vom mai avea vreo istorie,
fiecare dintre cei trei Alexandri va scrie câte o pagi-
nă cu viaţa şi opera sa. În amorţirea noastră profund
distructivă, încă nu ştim că am pierdut trei artişti
foarte mari. E drept, şi nimeni nu mă poate contra-
zice, că valorile sunt cu totul inversate şi că ajungem
nu de puţine ori să ne întrebăm la ce mai e bună o
vocaţie artistică manifestată până la sacrificiul de
sine. 

De ce mor aşa de tineri sculptorii? fiindcă nu
le mai înţelegem rostul şi menirea? Pentru că nu mai
ştim să ne bucurăm de roadele minţii şi ale mâinilor
lor? Pentru că, în general, ne- am dezumanizat până
într- atât încât doar latura pragmatică şi doar clipa
de acum mai au vreo însemnătate? 

Nu sunt la mine răspunsurile. Doar întrebări-
le. Societatea sălbatică în care, de 25 de ani, trăim şi
mai ales murim, i- a umilit şi pe artişti aşa cum i- a
umilit pe toţi oamenii capabili să modeleze conştiin-
ţe, să creeze cultură, să genereze civilizaţie. 

Nu- i în firea artistului să- şi călească instinctul
de supravieţuire. Mai degrabă, când ajunge să se
simtă străin în lumea pe care încearcă să o modeleze

prin arta lui, se retrage cu
decenţă şi discreţie. 

În limba greacă „Alexan-
dros” se tălmăceşte ca „bărbat
puternic”. E un nume predes-
tinat. Nu mi se pare deloc de
mirare că i- a chemat pe toţi
trei aşa. Doar că puterea din
numele lor era mai puţin una
fizică şi era mai mult o forţă
spirituală. Păreau puternici şi
de nedoborât, e adevărat. Era
suficient să- i vezi în taberele
de creaţie, luptându- se cu blo-
curi masive de piatră ori cu
alte materiale la fel de dure,
înghiţind cantităţi inaccepta-
bile de praf, răbdând căldura
sau frigul excesiv, în luptă
deschisă cu timpul, cu îngusti-
mea de minte a organizatori-
lor, cu lipsa de înţelegere a
celor mulţi faţă de gestul
artistic. Păreau de neoprit şi
de nedoborât. Păreau. De fapt
erau fragili. E un paradox pe

care- l conştientizez abia acum. toată puterea lor
venea din voinţă şi din dorinţa de a lăsa ceva în

urma lor. Nu erau goliaţi, deşi ne insuflau atâta
siguranţă. Şi cu fiecare lucrare de for public, cu fie-
care tabără de creaţie unde trăiau şi lucrau la maxi-
mă intensitate puterea lor slăbea. 

Pe cât păreau de puternici, oricât de duri i- am
fi crezut, pe atât de delicată era trăirea lor, pe atât
de sensibilă faţa lor nevăzută, pe atât de gingaş
sufletul acela care ardea pentru un gând, pentru o
idee, pentru o plăsmuire ce- şi căuta forma. 

Au fost, într- un fel, congeneri, dacă acceptăm
convenţia că un deceniu desparte două generaţii. Cel
mai tânăr era Alexandru Nancu, născut în 1959,
urmat de Alexandru grosu, născut în 1956 şi de Ale-
xandru Ciutureanu, născut în 1951. Bucureştean de
origine a fost doar Nancu, însă în Bucureşti s- au
întâlnit cu toţii şi de aici au pornit cele mai multe
dintre firele nevăzute ale prieteniei lor. În capitală
se năşteau proiectele menite să- i poarte apoi la lucru
prin cine ştie ce colţ de ţară. Erau foarte diferiţi ca
personalitate, ca mod se raporta la lume, ca demers
artistic. Dar erau, toţi trei, oameni integri, cu solidă
coloană vertebrală, altruişti, solidari cu breasla, con-
ştienţi de menirea lor. 

Lui Sandu Nancu îi plăcea cel mai mult să
citească şi să contemple. Iubea învăţătura, „cărţile
groase”, înţelepciunea strânsă în ele. Voia să schim-
be lumea şi a murit sperând că se poate. Deşi extrem
de înzestrat, n- a fost un artist prolific, ci mai curând
un scormonitor prin tainele Creaţiei. A salvat de la
dispariţie două biserici, crezând cu tărie că artistul
modern se poate salva doar prin reîntoarcerea la
Dumnezeu. 

Lisandru Ciutureanu meşteşugea materia cu
mare talent, era un coleg desăvârşit şi gătea inega-
labil. Ştia să sfinţească locul, oricare ar fi fost acela.
Interiorizat, ca şi colegul lui mai tânăr, dar de bază
în orice împrejurare dificilă, Lisandru era cu adevă-
rat o prezenţă ce nu putea fi trecută cu vederea, fiin-
dcă lângă el te simţeai în siguranţă.

Andi grosu avea, dintre toţi, cel mai mult umor
şi un dar pentru povestit care a marcat breasla. Scul-
ptura lui era, în cantităţi echilibrate, intervenţie cu
sclipiri de geniu asupra materiei şi poveste adăuga-
tă despre sine şi despre cum se ţin dalta şi ciocanul,
cum se interoghează blocul de piatră sau buşteanul
de lemn. De aici şi talentul lui pedagogic, experimen-
tat chiar pe mine. 

Prietenia lui Ciutureanu cu grosu a fost ca cele
din legende. Nu puteau fi gândiţi unul fără altul. Şi
se pare că aşa a socotit şi Dumnezeu de cuviinţă, să
nu- i lase prea mult timp despărţiţi. 

După Alexandru Nancu, fără de veste, fix după
patruzeci de zile, ne- a părăsit Alexandru Ciuturea-
nu. ultimul rămas, Alexandru grosu, a fost însărci-
nat cu realizarea unui Hristos răstignit, din bronz,
de dimensiuni monumentale, în memoria prietenu-
lui său Ciutureanu. A mai trăit exact cât să finalize-
ze acest proiect, ultima lui lucrare, cu adevărat
impresionantă. Ştiu că pe 15 august ea urmează să
fie sfinţită într- o poiană tainică din Munţii Buzăului,
loc unde Lisandru Ciutureanu obişnuia să contemple
măreţia lui Dumnezeu. Iar pe mine m- a ajutat să- l
restaurez pe Iona, lucrarea lui Alexandru Nancu din
lemn policrom, pe care am expus- o în retrospectiva
din octombrie 2013.

I- am cunoscut pe toţi trei în 1997. Cu Nancu
m- am căsătorit, de la grosu am învăţat să cioplesc,
lui Ciutureanu i- am botezat lucrarea de la târgu
Jiu, din 2002, şi aşa am devenit oficial „naşa” lui.
Sunt atâtea momente de neuitat, atâtea amintiri cu
cei trei oameni dragi a căror plecare mi- a lăsat
pustie lumea. 

Pe unul singur însă vreau să- l evoc. Îi leagă pe
toţi trei deşi nu erau toţi prezenţi. Era mijlocul lunii
septembrie 2012. N- aveam de unde să ştiu că aceea
de la Muzeul Satului Vâlcean de la Bujoreni avea să
fie ultima lor tabără de creaţie. Lucraseră în lemn de
tei. Pe 13 septembrie, seara, am mers toţi cei din
tabără să ne rugăm în bisericuţa de lemn Sfântul
Alexandru restaurată de soţul meu în 2004. Era aju-
nul marii sărbători a Înălţării Crucii. Andi grosu
avea expoziţie la Iaşi. tocmai îi terminasem de scris
şi- i trimisesem un text pentru catalog. Îi părea rău
că nu e cu noi, să ne bucurăm toţi de minunatele seri
de sub cerul Bujorenilor, când Lisandru gătea pe
pirostrii, în gospodăria ad- hoc întemeiată în doar o
săptămână. Atmosfera aceea de taină dintre vechile
ziduri de lemn ale bisericii, rugăciunea doar la lumi-

na lumânării, sentimentul acela de pace şi de frăţie-
tate întru Hristos au fost ca o pregustare a bucuriei
de a fi pentru totdeauna împreună, dar nu aici, ci în
Împărăţia lui Dumnezeu. fiindcă, n- am nici o
îndoială, El este cel care- i îi iubeşte cu adevărat pe
artişti. r

Luiza Barcan
Trei Alexandri
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AleXAndru nAncu

AleXAndru ciuTureAnu

AleXAndru Grosu



Declanşatoare de mari şi radicale trans-
formări în arta şi industria filmului,
noua eră digitală aduce şi o micşorare
a distanţei dintre centru şi margine.

Dacă în mod convenţional înţelegem prin centru Hol-
lywoodul şi rolul său de lider în industria culturală
sau marile cinematografii europene şi strategiile lor
(franţa mai ales), prin margine ar trebui să înţele-
gem aproape tot restul (cu excepţiile unor lideri
zonali precum India şi China). Dacă producţiile pro-
venite din zona centrală sunt cele mai profitabile (în
termenii rentabilităţii economice şi ideologice), cele-
lalte, în schimb, par să acapareze prestigiul festiva-
lier şi să dicteze canonul valoric. Numai dacă privim
palmaresul ultimelor două ediţii ale marilor festiva-
luri internaţionale şi avem confirmarea: turcul Nuri
Bilge Ceylan a câştigat Palme d`Or la Cannes cu
Hibernare /Winter Sleep, iar filipinezul Lav Diaz a
obţinut în luna august Leopardul de Aur la Locarno
cu Ce vine mai întâi?

Acest adevăr despre micile producţii din ce în
ce mai cunoscute în era digitală a fost reconfirmat de
recenta ediţie, a 11- a, a festivalului internaţional de
film indepenent Anonimul. Pentru că spaţiul tradi-
ţional de desfăşurare, Satul de vacanţă din Sf.ghe-
orghe se află în plin proces de renovare, evenimente-
le festivalului au fost programate într- un loc ce
aminteşte prin atmosferă de decorul din Deltă, la
Arena Verde Stop, precum şi la Cinema Studio. Rea-
lizată ca şi la ediţiie precedente de criticul Ludmila
Cvikova de la Institutul din Doha, selecţia a cuprins
o Panoramă internaţională, cu pelicule premiate în
mari festivaluri internaţionale în 2014 (printre care
producţia italiană prezentată în deschidere, le
meraviglie/ minunile de Alice Rohwacher, câştigător
al grand Prix la Cannes), secţiunea Off româneas-
că şi trei secţiuni competitive (de lungmetraj ficţiu-
ne, scurtmetraj de ficţiune şi de animaţie), ai cărei
câştigători au fost desemnaţi prin votul publicului. 

Selecţia de lungmetraje a inclus în majoritate
rarităţi, pelicule venite din locuri neaşteptate pre-
cum câştigătorul trofeului Anonimul 2014, Remote
Control (Mongolia–germania) de Byamba Sakhya.
Povestea unei maturizări, filmul despre evadarea
din spaţiul sufocant al familiei dominată de un pater
familias beţiv aminteşte de dramele tăcute şi specta-
culos articulate vizual ale sud- coreanului Kim
Ki- duk. Contrastul dintre lentoarea vieţii din satul
uitat de lume şi ritmurile moderne ale capitalei ulan
Bator asigură un fundal dinamic parcursului tână-
rului erou care îşi pierde inocenţa.

tot dintr- un spaţiu exotic provine şi pelicula
The monk, de the Maw Naing, primul lungmetraj
independent realizat în ultimii 50 de ani în Burma.
Şi aici urmărim procesul de maturizare prin care
trece un tânăr, de data aceasta un proaspăt călugăr
care, după ce se vede nevoit să îngrijească de stare-

ţul bătrân şi bolnav al mănăstirii în care tocmai a
sosit, îşi vede confirmată vocaţia monahală.

Personajul abia ieşit din adolosecenţă a fost şi
eroul peliculei braziliene Casa Grande, de fellipe
Barbosa, al cărui nume figurează printre „Cele 25 de
figuri noi ale filmului independent”, un clasament
realizat de Filmmaker’s magazine. Prezentat la
Bucureşti de scenarista Karen Sztajnberg, filmul
confirmă vigoarea unei noi tendinţe a cinematogra-
fului brazilian de a reprezenta cinstit o problemă
naţională: polarizarea socială generatoare de drame,
accentuată de criza economică. foarte bine scrisă,
povestea trasează convingător arcul eroului de 17
ani, care evoluează de la naivitate la conştiinţa
nedreptăţii sociale de care şi familia lui burgheză se
face, după el, vinovată.

tineri revoltaţi apar şi în pelicula ucraineană
Tribul de Miroslav Slaboshpitski, premiată la Can-
nes în secţiunea Săptămâna criticii pentru demersul
său estetic radical. filmul se lipseşte de cuvinte în
povestea despre infernul dintr- o şcoală profesională
de surdomuţi unde, cu complicitatea unor profesori,

funcţionează reţele de spărgători şi de prostituţie.
Comunicarea nonverbală devine puternic expresivă
prin riguroasa punere în scenă a cadrelor lungi, care
evidenţiază subtil relaţia dintre personaje. Puţine
cuvinte se folosesc şi în filmul grec Septembrie de
Penny Panayotopolou, un portret de femeie a cărei

singurătate extremă este agravată de moartea câine-
lui.

Sentimentul prezenţei marcante a regizori -
lor- femei la această ediţie a Anonimului a fost întă-
rit de lungmetrajul regizat de Asia Argento, Incom-
presa, prezentat în cadrul secţiunii „Actori în spate-
le camerei”. filmul este inspirat din copilăria autoa-
rei, la fel ca le meraviglie/ minuni de Alice Rohrwa-
cher. Poveste a unei familii de apicultori cu patru
fiice care se străduie să ducă mai departe tradiţiile
unei agriculturi afectate de criză, pelicula este un
adio adresat unui anume mod de viaţă patriarhal.
Este însă şi un jurnal de vacanţă al trecerii dinspre
copilărie înspre adolescenţă şi un omagiu adus lui
fellini prin episoadele care satirizează stupiditatea
emisiunilor tV, dar şi prin numele eroinei principa-
le, gelsomina, aflată în centrul experienţei de matu-
rizare. Rolul interpretat de românca Maria
Alexandra Lungu i- a adus tinerei actriţe un premiu
special din partea Sindicatului Naţional al Jurnaliş-
tilor de film din Italia. Printre scurtmetrajele din
selecţie, cele româneşti au făcut o bună impresie.
Merită amintite o lume nouă de Luiza Pârvu, about
love de Roxana Andrei, nadir de Mihai ghiţă, 1969
de Aurelian Ispas, Brigada neagră de Andrei teodo-
rescu, Bomberman de Barna Nemethi, Sare de mare
de Andrei Răuţu, 12 minute de Nicolae Constantin
tănase, Băiatul cu căţelul de Liviu Varlam, Stop de
Octavian frecea şi The Silver Wolf de Daniel Nicoa-
le Djamo şi mai ales excursia de Adrian Sitaru,
votat de spectatori Cel mai bun scurtmetraj româ-
nesc. Ele au compensat absenţa unui lungmetraj
românesc din concurs, întărind senzaţia că asistăm
la un regres a ceea ce numeam cu mândrie Nou cine-
ma românesc.

În palmaresul ediţiei 2014 mai figurează Pre-
miul pentru Cel mai bun scurtmetraj acordat anima-
ţiei germane Wedding Cake (regia Viola Baier) sau
Premiul special Ovidiu Bose Paştină, acordat de
fundaţia Anonimul scurtmetrajului de ficţiune
omul, în regia lui Brigitte Drodtloff. 

Printre atracţiile programului s- au numărat şi
documentarele prezentate în cadrul Serii HBO:
Remembering the artist: Robert de niro, Sr. (regia
Perri Peltzs şi geeta gandbhir) – un portret al picto-
rului Robert Henry de Niro, tatăl celebrului actor
care îi şi poartă numele, şi love Child de Valerie
Veatch, un documentar care analizează un mult
mediatizat caz de dependenţă de internet, cel al
cuplului de tineri care, rămaşi multe ore în sala de
jocuri online, şi- au lăsat bebeluşul să moară de
foame. un film care reuşeşte să ne pună pe gânduri
în legătură cu partea întunecată a progreselor erei
digitale. r
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Dana Duma
Centrul şi marginea

tineri revoltaţi apar şi în pelicula
ucraineană Tribul de Miroslav

Slaboshpitski, premiată la Cannes în
secţiunea Săptămâna criticii pentru

demersul său estetic radical. Filmul se
lipseşte de cuvinte în povestea despre
infernul dintr- o şcoală profesională de

surdomuţi unde, cu complicitatea
unor profesori, funcţionează reţele de

spărgători şi de prostituţie.

The remote control, trofeul Anonimul

O lume nouă de luiza pârvu

n Festivalul Internaţional de 
Film Independent Anonimul 2014



Din mai multe puncte de vedere,
vrând- nevrând, voi fi subiectiv în
comentariul de faţă, drept pentru care
solicit, din capul locului, îngăduinţa şi

înţelegerea cititorului. De ce această notă de subiec-
tivism? În primul rând pentru că Săptămâna cine-
matografică de la Codlea a fost organizată de „des-
părţământul” AStRA (Asociaţiunea transilvană
pentru Literatura română şi cultura poporului
român) din Codlea care poartă numele tatălui meu,
„Dr. Nicolae Căliman” (cel care, în calitatea sa de
preşedinte – vreme de peste două decenii – al „Des-
părţământului central Braşov” al asociaţiunii, a înfi-
inţat, în 1926, despărţământul din Codlea). În al doi-
lea rând, pentru că, la solicitarea domnului Mircea
Dragoş, preşedintele Despărţământului AStRA
„Dr.Nicolae Căliman” din Codlea, am întocmit –
împreună cu soţia mea, prof. Dr. Dana Duma, şi în
funcţie de filmele pe care le- am avut la dispoziţie –
programul acestei săptămâni cinematografice. Aces-
tea fiind spuse, după ce voi cere îngăduinţa cititoru-
lui şi pentru folosirea intensivă a arhaismului „des-
părţământ”, pe care AStRA îl păstrează în docu-
mentele oficiale, deşi timpurile moderne au inventat
cuvântul „departament”, voi încerca să relatez cât
mai obiectiv cu putinţă cele întâmplate în săptămâ-
na cinematografică de la Codlea, pusă sub emblema
„De la carte la ecran”. Casa de Cultură a municipiu-
lui fiind în curs de renovare iar fostul cinematograf
„Măgura” aflându- se într- o tristă şi tragică paragi-
nă, cele 7 seri cinematografice s- au desfăşurat în
sala de festivităţi a Liceului teoretic, un spaţiu plă-
cut şi primitor, care a găzduit, seară de seară, zeci de
iubitori ai filmului. Ce ecranizări importante, româ-
neşti şi străine au figurat în programul manifestării
cinematografice de la Codlea ? Le voi rememora, în
ordinea prezentării lor, nu înainte de a face preciza-
rea că în prologul fiecărei seri cinematografice a fost
prezentat câte un scurt metraj al unui remarcabil
cineast local, de 15 ani, Andrei Nica, despre filmele
căruia voi vorbi înspre final.

În prima seară, ciclul „De la carte la ecran” a
debutat cu filmul nunta de piatră de Mircea Veroiu
şi Dan Piţa, o realizare artistică de excepţie a unor
principali realizatori ai „generaţiei ‘70” – după cum
am subliniat şi în prezentarea filmului – pornită de
la două schiţe ale scriitorului ardelean Ion Agârbi-
ceanu. „Nevoia de stil” a tinerilor autori este eviden-
tă, atât în prima schiţă, „fefeleaga”, regizată de Mir-
cea Veroiu (în care lirismul metaforic devine domi-
nant, ca şi peisajul impresionant al „munţilor de pia-
tră”, ca şi prezenţa statuară, tragică, a personajului
titular întrupat de Leopoldina Bălănuţă, în cel mai
tulburător rol al prodigioasei sale cariere), cât şi
într- a doua, „La o nuntă”, în regia lui Dan Piţa (un
episod cu o desfăşurare epică mai pronunţată şi cu o
„pată de culoare” seducătoare, numită Mircea
Diaconu). După cum mi- a mărturisit un spectator,
filmul i- a adus aminte de versurile clasice „munţii
noştri aur poartă /noi cerşim din poartă- n poartă”. 

Seara a doua a manifestării a fost „evenimen-
ţială”. Nu numai pentru că filmul serii a fost pădu-
rea spânzuraţilor de Liviu Ciulei, după romanul cu
titlu omonim al scriitorului Liviu Rebreanu (scenari-
zat de titus Popovici), un film distins la Cannes, în
1965, cu Premiul de regie. un film cu o distribuţie
impresionantă – în care, pe lângă Victor Rebengiuc
în rolul lui Apostol Bologa, apar Ştefan Ciubotăraşu
(ordonanţa Petre), györgy Kovács (von Karg),
Emmerich Schäffer (Müller), Ana Széles (Ilona),

Andrei Csiky (Varga) –, cu o imagine de- a dreptul
palpitantă datorată operatorului Ovidiu gologan, cu
multiple secvenţe antologice (dintre care amintesc
doar câteva: marşul din pregeneric, cu stop- cadrul
său avertizant, rotirea tulburătoare şi iritantă a
reflectorului, trecerea în fugă pe lângă „pădurea cu
spânzurători” care dă şi titlul filmului, celebra
„masă a tăcerii” dinspre final). Dar seara a fost eve-
nimenţială şi pentru că la Codlea au fost prezenţi doi
oaspeţi de onoare, istoricul emerit georgeta filitti şi
diplomatul Sergiu Celac – fost ministru de externe în
primul guvern post- revoluţionar –, care, pentru că în
această vară s- au împlinit o sută de ani de la declan-
şarea primului război mondial, au vorbit despre
contextul social- politic în care s- a desfăşurat, în
1914, acţiunea filmului pădurea spânzuraţilor.

următoarea seară a fost consacrată comediei
lui Ion Popescu gopo de- aş fi… Harap alb (1965), al
treilea lung metraj cu actori (după S- a furat o bombă
şi paşi spre lună) al strălucitului regizor de animaţie
care cucerise, încă din 1957, cu Scurtă istorie,
„Palme d’Or” la Cannes. Prezentat de Dana Duma
(care a scris şi o carte despre gopo), filmul a impre-
sionat şi la Codlea, prin inventivitatea şi originalita-
tea viziunii regizorale (care modifică radical „semne-
le” basmului originar, Harap Alb devenind un perso-
naj „cam prostuţ şi cam fricos”, în timp ce Spânul
este un tip fermecător, cu bogat păr negru), prin sce-
nografia cu o cromatică intensă şi cu sugestii fantas-
tice imaginată de Ion Oroveanu, prin apariţiile cuce-
ritoare ale actorilor florin Piersic (Harap Alb), Cris-
tea Avram (Spânul), Emil Botta (un împărat origi-
nal), Irina Petrescu (în dublu rol, de prinţesă şi de
prinţesă… clonată), george Demetru, Eugenia Popo-
vici, fory Etterle, Liliana
tomescu, Puiu Călinescu,
printre propunerile insolite
fiind aceea a pictorului Mir-
cea Bogdan în rolul lui flă-
mânzilă, care joacă alături
de florin Vasiliu (Setilă). 

În seara a patra
ne- am reamintit filmul din
1963 al regizorului francez
Henri Colpi Codin, un film
româno- francez inspirat de
binecunoscutul roman al
scriitorului româno- francez
Panait Istrati (unii dintre
spectatori l- au văzut pentru
prima oară şi, după cum au
mărturisit la sfârşit, le- a
produs o vie şi puternică
impresie). În prezentarea
mea am amintit şi faptul că
un alt regizor francez, Louis
Daquin realizase, cu câţiva
ani înainte, o altă ecraniza-
re a unui roman de Panait
Istrati, Ciulinii Bărăganu-
lui, şi, deasemenea, am
subliniat că regizorul Henri
Colpi a mai realizat, prin
1968, un film în România,
Steaua fără nume (cu Mari-
na Vlady şi Claude Rich).
Distribuţia filmului, româno- franceză şi ea, a contri-
buit în mare măsură la reuşita acestui film de acum
jumătate de veac: în rolul lui Codin, Henri Colpi a
ales un interpret neprofesionist (de fapt profesor de
meserie, dar „un munte de om”, cum o cerea rolul),
alături de el apar copilul Răzvan Petrescu, actori „cu
greutate” precum Eliza Petrăchescu, graţiela Albini,
Eugenia Bosânceanu sau francezii françoise Brion,
Maurice Sarfati, Nellie Borgeaud, germaine Ker-
jean.

Programul „De la carte la ecran” a continuat cu
comedia d’ale carnavalului, un film din 1959 datorat
tinerilor regizori (la vremea aceea) gheorghe Naghi
şi Aurel Miheles. Pentru că, încă din prima seară,
am promis spectatorilor că în cuvintele mele intro-
ductive voi aborda şi subiecte privitoare la istoria fil-
mului românesc şi mondial, în seara respectivă, con-
sacrată unei ecranizări caragialene, am simţit nevo-
ia să vorbesc şi despre meşterul neîntrecut al adap-
tărilor după opera lui I.L.Caragiale, regizorul Jean
georgescu, cel care a realizat – în vreme de război! –
capodopera cinematografică numită o noapte furtu-
noasă, şi cel care dorea să realizeze pe ecran o „inte-

grală Caragiale”, dar viaţa nu l- a lăsat. Lui i se dato-
rează, de fapt, şi ajungerea la Caragiale a cuplului
gheorghe Naghi- Aurel Miheles, deoarece scrisese un
scenariu după două lozuri, dar n- a apucat să facă fil-
mul, respectivul scurt metraj fiind încredinţat celor
doi tineri şcoliţi la Moscova. Actorii din d’ale carna-
valului au fost „eroii” serii cinematografice de la
Codlea: grigore Vasiliu- Birlic, Alexandru giugaru,
Ion Lucian, Ion Anghel, Jana gorea, Vasilica tasta-
man, Aurel Cioranu…

ultima seară românească din programul „De la
carte la ecran” a fost, deasemenea, cu totul şi cu totul
specială. Nu de alta, dar a acceptat să vină la noi, la
Codlea, regizorul Radu gabrea, aducând cu el şi fil-
mul său de „ultimă oră”, o poveste de dragoste, lin-
denfeld, o creaţie cinematografică profund emoţiona-
lă, pornită de la o realitate tristă şi dureroasă cum
este aceea a satului părăsit, Lindenfeld din Banat,
un sat cu un singur locuitor, descris în romanul
inspirator al lui Ion t.Morar (carte scenarizată,
liber, de Radu gabrea şi Adrian Lustig). Împreună
cu Dana Duma am prezentat spectatorilor creaţia
româno- germană a regizorului Radu gabrea – o fil-
mografie demnă de toată atenţia, cu titluri precum
prea mic pentru un război atât de mare, dincolo de
nisipuri, Früchte dich nicht, Jacob! (nu te teme,
Iacob!), ein man wie eva (un bărbat ca eva), aces-
tea două fiind filme realizate în germania, unde
regizorul s- a stabilit între anii 1974 şi 1990, Rosene-
mil (o tragică iubire), noro, Cocoşul decapitat, Călă-
toria lui Grüber, mănuşile roşii, Trei zile până la
Crăciun –, iar regizorul, cu talentul său oratoric
recunoscut, şi- a cucerit spectatorii, istorisind
momente importante din viaţa şi creaţia sa. fireşte,
Radu gabrea şi- a cucerit spectatorii şi prin filmul
său, în care joacă, magistral, Victor Rebengiuc, Vic-
toria Cociaş, Mircea Diaconu…

ultima seară a manifestării a fost consacrată
filmului Codul lui da Vinci de Ron Howard, ecrani-
zare a celebrului roman cu titlu omonim al lui Dan
Brown. filmul – în care apar, printre alţii, tom
Hanks, Jean Reno, Audrey tautou, Jean- Pierre
Marielle – şi cartea – cu subiectul său atât de inci-
tant şi pasionant – au fost prezentate publicului de
Corina Nica, o talentată publicistă locală, care a fost,
pe tot parcursul zilelor cinematografice, „mâna
dreaptă” a principalului organizator, Mircea Dragoş,
preşedinte al despărţământului AStRA „Dr. Nicolae
Căliman” din Codlea. Corina Nica, de altfel, este şi

mama tânărului cineast cod-
lean de 15 ani Andrei Nica,
care ne- a delectat, în fiecare
seară, cu filmele sale (patru
la număr), despre care am
promis că voi spune câte
ceva în final. 

Cele patru scurt
metraje ale junelui Andrei
Nica au constituit o adevă-
rată revelaţie a manifestării
din Codlea. Două dintre ele,
Conturul şi Cine priveşte pe
cine au participat la un festi-
val braşovean, „48 de ore”,
în ediţia de anul trecut şi de
anul acesta. Este vorba des-
pre o competiţie cu „temă
impusă”, pentru fiecare par-
ticipant în parte, cu timp
limitat de realizare (48 de
ore) şi cu o durată impusă şi
ea (7 minute). În Conturul,
tema impusă este „o crimă”,
iar tânărul regizor s- a des-
curcat de minune, propu-
nând o „amintire din copilă-
rie” a unui tânăr, cu şotii
nevinovate sfârşite în mod
tragic. În Cine priveşte pe
cine, tema impusă este

„întoarcerea în timp”, şi personajul principal din fil-
mul lui Andrei este o mamă (interpretată de Mihae-
la Alexandru) care trece prin momente dramatice de
depresiune sufletească, dar depăşeşte criza,
aflându- şi echilibrul sufletesc în privirea încrezătoa-
re şi plină de speranţă a copilului său. un al treilea
film al lui Andrei Nica a fost Băiatul alb- negru.
Întâmplarea a făcut ca acest scurt metraj să
prefaţeze filmul lui gopo de- aş fi… Harap alb,
dovedindu- se o introducere cât se poate de potrivită,
mai ales pentru că Andrei îşi dezvoltă intriga,
vădind şi un dezvoltat simţ al umorului, pe ideea…
„de- aş fi… Scufiţa Roşie”… Cel de-al patrulea film al
foarte tânărului cineast s- a intitulat Regăsire, şi
este, practic, o dezvoltare „de suflet” a temei din Cine
priveşte pe cine, fără „canonul” celor 7 minute. Cu
toată obiectivitatea o spun, avem de a face cu un
talent sigur, aşa cum au spus- o public şi oaspeţii de
onoare ai zilelor cinematografice de la Codlea, geor-
geta filitti, Sergiu Celac şi Radu gabrea… r
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La apariţia în germania a volumului de
memorii „Decojind ceapa” al lui Günter
Grass, publicat cu maximă rapiditate şi
la noi de Editura Polirom (în traduce-

rea lui Victor Scoradeţ), un gazetar de la „Der Spie-
gel” ataca întreaga generaţie a marelui scriitor, în
opinia sa, o generaţie schizofrenică şi marcată ire-
mediabil de ideologia şi regimul nazist, iar, pe
deasupra, laşă, neînstare a- şi recunoaşte ruşinea şi
a- şi asuma vina! Mă miram atunci că nu a cerut şi
condamnarea la moarte a celor din blestemata gene-
raţie, nişte nevolnici care nu s- au învrednicit – nu- i
aşa?! – să se spovedească la tribunalul de nimic şi de
nimeni legitimat al unor ziarişti justiţiari – mulţi,
câtă frunză, câtă iarbă – de tipul celui de la „Der
Spiegel”. În treacăt fie spus, ca unul care cunosc des-
tul de bine şi din interior lumea presei, nu- i mai iau
demult în seamă pe gazetarii care nu reuşesc să- şi
stăpânească ura faţă de marii intelectuali şi, îndeo-
sebi, faţă de scriitori şi artişti, propunându- ne, în
schimb, ca model „golul lor istoric” şi, mai ales,
moral. Mai trist e atunci când scriitorii şi artiştii
înşişi îi discriminează pe criterii ideologice, politice,
biografice pe înaintaşii sau pe confraţii lor contem-
porani. 

Cu o sinceritate şocantă, günter grass mărtu-
riseşte: „…povara, eticheta şi stigmatul le pot furni-
za eu singur. Ca membru în Tineretul Hitlerist, am
fost, desigur, un tânăr nazist. Credincios până la
capăt”. Parcurgând, însă, autobiografia autorului
„tobei de tinichea”, m- a interesat nu atât spoveda-
nia sa (tardivă!) – care a făcut atâta vâlvă în lumea
mare, cea culturală şi artistică, dar şi cea politică –
cât evoluţia unui destin. günter grass nu a ratat, în
fond, nici o experienţă dintre multele, unele de- a
dreptul terifiante, pe care le- a trăit, valorificându- le
în operă şi în acţiunile sale de dincolo de masa de
scris. Avem, în „Decojind ceapa”, romanul victoriei
unui învins care, pentru a învinge, a învăţat mai
întâi, cum spune undeva, să eşueze! Inclusiv scrierea
acestei cărţi autobiografice, de altfel greu de definit,
date fiind, între altele, construcţia romanescă, anali-
za psihologică, procesele de conştiinţă, metaforele
(ceapa, chihlimbarul care „conservă ceea ce ar trebui
să fie demult digerat”), ce- i conferă o originalitate de
netăgăduit, a însemnat, înainte de toate, o confrun-
tare cu sine dură („…acum când decojesc ceapa, tăce-
rea mea îmi vuieşte în urechi”). 

Marele scriitor german pare să împartă biogra-
fiile – poate prea tranşant – în două categorii: greşi-
te şi corecte. E limpede că înclină să o considere pe a
sa mai mult greşită, oricum aflată sub semnul unui
start cum nu se poate mai prost şi mai invalidant,
când, minor fiind, cu o copilărie fracturată („Odată
cu începutul războiului, copilăria mea se sfârşise”),
atras de uniformă şi de deviza „tineretul trebuie să
fie condus de tineret” (un slogan care sună a tini-
chea, azi ca şi ieri, dar care în anumite momente ale
istoriei s- a dovedit mai mult decât mobilizator),
intră cu elan în organizaţia tineretului hitlerist
(„ţâncii”, „micii cercetaşi”), ajungând apoi tunar- tan-
chist al Waffen SS, în pădurile Boemiei. „Istoria se

ascundea în spatele ei
înseşi şi se transforma cât
ai clipi în legendă”, reme-
morează prozatorul. E de
observat că nimic nu
pătrunde mai adânc şi mai
insidios în sufletul unui
adolescent, al unui tânăr,
decât legendele, miturile,
din păcate şi cele false,
cultivate de diverşi papa -
gali, cu precădere în mo -
mente- limită ale istoriei
sau în fel de fel de „revolu-
ţii”. Dar, dincolo de toate
acestea, are dreptate auto-
rul şi eroul acum aproape
nonagenar al acestei cărţi
când scrie: „nimic nu ne
oferă informaţii despre
ceea ce se petrece în mintea
unui băiat de cincisprezece
ani care vrea de bunăvoie
să se ducă neapărat acolo
unde se luptă şi – lucru pe
care l- ar putea bănui sau
chiar cunoaşte din cărţi –
unde moartea face ravagii.

Bănuielile se perindă una după alta: să fi fost asal-
tul unor torente afective ce dădeau pe dinafară, che-
ful de a acţiona de capul meu, dorinţa de a creşte mai
repede, de a ajunge adult, bărbat între bărbaţi?”

tanchist, miner, prizonier într- un lagăr ameri-
can, cioplitor de pietre funerare, dar şi sculptor- ar-
tist sau pictor mai mult decât promiţător, poet, pro-
zator, ca adolescent, apoi ca tânăr, günter grass tra-
versează „repede” multe etape, dintre care unele
dramatice în plan intelectual şi afectiv. Între cele
decisive, în primul rând privind opţiunea politică, se
detaşează perioada mineritului („Viitorul e- n lignit”
– era o deviză în faţa dezastrului provocat de război).
Asistă în acel mediu muncitoresc la înfruntarea

extremelor, cea fascistă cu stânga radicală. Balanţa
(günter grass este născut în zodia Balanţei) se
înclină, în ceea ce- l priveşte, spre stânga, spre
social- democraţie, influenţat de discursul unui
miner pe nume Schumacher: „după ani de închisoa-
re în perioada nazistă, se transformase într- un ascet.
un sfânt stâlpnic se făcea auzit. el chema la înnoirea
naţiunii. din ruine trebuia să se nască, după viaţa
lui severă, o Germanie socială şi democrată. Fiecare
cuvânt era o lovitură de baros de fier. Împotriva voin-
ţei mele – căci, de fapt, strigătele mă făceau să iau
distanţă – tovarăşul Schumacher m- a convins”.

În fine, într- o vreme când „se celebra supravie-
ţuirea”, trăieşte ani de zile într- un cămin de bătrâni
din Düsseldorf Rath, administrat de franciscani,
unde i se înfăţişează întreaga privelişte a decrepitu-
dinii fiinţei umane, o mică lume crepusculară

vegheată de un călugăr, personaj coborât parcă din
veacuri demult apuse. Aici, hrănindu- se cu nelipsi-
tul terci de griş cu lapte, la care se adăugau două
felii de pâine intermediară, un boţ de margarină şi
magiunul de prune, existenţa era totuşi suportabilă
faţă de a majorităţii germanilor în a căror ţară „nu
numai casele erau transformate în ruine”. Evocarea
anilor petrecuţi în căminul de bătrâni este o pagină
de mare literatură, încălzită de umorul, chiar dacă
trist, al unei bizare misiuni: programul de ieşire cu o
capră, pe numele ei genoveva, la păscut, sub ochii
curioşi ai numeroşilor vizitatori ai căminului şi ţintă
a ironiilor surorilor medicale ieşite şi ele să se plim-
be în grupuri vesele, distrându- se copios şi umilitor
pe seama „accesoriului tragi- comic al unei capre
recalcitrante cu ugeru- n vânt”, şi „a celei mai ridico-
le perechi cu putinţă…”. (Ar fi absurd să le fi pretins
cineva acelor tinere femei, la farmecele cărora râv-
nea, fără speranţe, tânărul bărbat, de a fi avut intui-
ţia că nefericitul însoţitor al nărăvaşului, dar utilu-
lui patruped va deveni scriitorul Nobel, atât de cele-
bru nu numai în ţara lor).

După multe decenii, decojind ceapa memoriei,
care, „tocată strat cu strat, declanşează lacrimi ce
tulbură privirea”, achitându- şi o datorie veche, din
tinereţea sa, autorul retrăieşte un început de drum
şi un parcurs mult mai răscolitor, decât mărturisirea
unei erori generate de o iluzie: „În general, desfăşu-
rarea cronologică a poveştii mele mă strânge ca un
corset. o, de- aş putea acum să vâslesc înapoi şi să
acostez pe una din plajele de la marea Baltică pe
care, copil fiind, însăilam cetăţi de nisip ud… o,
de- aş mai şedea o dată la fereastra podului şi de- aş
putea să citesc, pierdut de mine însumi, ca niciodată
după aceea… Sau să mă ciucesc o dată sub pânza de
cort (în lagăr – nota mea) cu camaradul meu Joseph
(actualul papă) şi să jucăm viitorul la zaruri, atunci
când acesta părea încă proaspăt şi imaculat…
Joseph a avut zarul cel mai mare… aşa se face că eu
am ajuns, din păcate, doar scriitor, el, însă…”

Nu e uşor, povestindu- ţi viaţa, cu atât mai
mult cu cât o faci de pe culmea celebrităţii, să trebu-
iască să revezi mizeria postbelică – „haita noilor
îmbogăţiţi” care „se umfla în pene, exhibându- şi
bogăţia” – sau să ţi se releve încă o dată, adevărul
crud că, de obicei, intelectualii „eşuează în propriul
lor orgoliu”. Nu e uşor, scriind, să retrăieşti drama
propriei tale familii care, atunci când „au venit
ruşii”, a fost, practic, strivită (mama scriitorului, vio-
lată de soldaţii sovietici, dar salvându- şi de la un
astfel de coşmar fiica). Secvenţele, numeroase, în
care scriitorul o evocă pe mama sa, moartă în 1954,
căreia îi datorează tot, inclusiv cariera artistică, lite-
rară („…şi după moartea ei mi se uită peste umăr şi
zice «taie asta, e urât» –, dar eu nu o ascult decât
rareori şi, când o ascult, e prea târziu…”) sunt cele
mai răscolitoare. Două fiinţe care s- au nemurit reci-
proc.

Ceea ce ridică decojind ceapa deasupra multor
scrieri de acest gen este arta prozatorului. Memoria-
listul povesteşte când la persoana întâi, când la per-
soana a treia, cu o detaşare şi o măiestrie de care
numai marii maeştri ai genului epic sunt capabili.
günter grass nu condamnă şi nu apără pe nimeni,
de vreme ce, cum lasă să se înţeleagă, de cea mai
mare tragedie a omenirii, violul universal care a fost
Al Doilea Război Mondial, toţi sunt, toţi suntem mai
mult sau mai puţin vinovaţi. Vina tragică ar spune
Ileana Mălăncioiu. Supravieţuitorii cataclismului nu
pot încremeni însă în ea. Viaţa trebuie să continue.
Şi nu mergând cu spatele înainte şi cu faţa spre tre-
cut. Este lecţia acelei mame, victimă tragică a
războiului, pe care i- o dă celui ce cândva era „micul
ei Peer gynt”. Oricum, „trecutul trebuie lăsat să se
odihnească”, apoi poate fi scrisă şi cartea mărturisi-
toare. Cât timp trebuie lăsat să se odihnească?! greu
de spus. De pildă, până în ziua vizitei la Dachau: „a
trecut ceva timp până când am priceput în salturi şi
am recunoscut ezitant că, fără să ştiu sau, mai exact,
fără să vreau să ştiu, luasem parte la o crimă care, cu
anii, nu a devenit mai puţin gravă, nu vrea să se
prescrie, de care încă mai sufăr ca de o boală”.

decojind ceapa este povestea vieţii lui günter
grass până în 1959, anul apariţiei romanului Toba
de tinichea. Ea se încheie astfel: „Aşa am trăit de
atunci înainte, de la pagină la pagină şi între o carte
şi alta. timp în care mi- am păstrat bogăţia de perso-
naje dinăuntru. Dar, ca să vorbesc despre asta, nu e
destulă ceapă şi nici chef destul”. De ce oare?! r

Constantin Coroiu
Când istoria se ascunde în spatele ei înseşi

Decojind ceapa este povestea vieţii lui
Günter Grass până în 1959, anul

apariţiei romanului Toba de tinichea.
Ea se încheie astfel: „Aşa am trăit de
atunci înainte, de la pagină la pagină
şi între o carte şi alta. timp în care
mi- am păstrat bogăţia de personaje

dinăuntru. Dar, ca să vorbesc despre
asta, nu e destulă ceapă şi nici chef

destul”. De ce oare?!

GünTer GrAss



Era în 1982. Mă aflam în Israel de 5 ani,
venind din România, iar după parcurge-
rea „cincinalului” în ţara de la Medite-
rană, am hotărât cu soţia şi băiatul să

începem călătoriile în lume. Adevărul e că până
atunci, din România, am plecat în străinătate numai
în două ţări vecine, ungaria şi Bulgaria, dar nici nu
mă puteam gândi pe atunci să colind mapamondul în
vacanţele mele şi ale soţiei. Visul de a pleca „la drum”
prin toate continentele a apărut în Israel, de unde
ştiam că îl pot realiza pe parcursul anilor. Dar nu
mi- a trecut prin cap să scriu despre călătoriile mele.
Cu ce să încep vizita mapamondului ? Am hotărât: cu
grecia, ţară veche şi voi continua cu Egiptul (care a
deschis porţile turismului şi pentru israelieni), iar
după ce voi termina cu „anticul” plimbările au loc prin
ţările moderne, dar şi prin cele cu junglă, prin insule,
să admir frumuseţile omenirii. Visuri, frumoase
visuri ale tinereţii, pe care urma să le realizez de- a
lungul anilor, iar acum, când privesc în urmă şi văd
câte am făcut, nu- mi vine să cred că e adevărat…

Deci grecia a fost destinată deschiderii drumu-
lui, grecia cu Acropole, cu zei şi legende, cu filosofi şi
sportivi olimpici, grecia săracă
economic, dar bogată cultural. Şi
aşa am ajuns în anul de graţie
1982 pe un vapor care făcea
cursa Israel – Italia, cu oprire în
grecia, în ţara antică, la Pireu şi
Atena. Iar acum, privind retros-
pectiv, declar că am vizitat gre-
cia de trei ori, dar de două ori am
fost în insule, în Corfu, iar recent
în cea mai mare, Creta. Deci de
trei ori grecia. 

Însă că nu m- am gândit să
scriu despre călătorii. Ani de zile
am fost în Anglia, Italia, Belgia,
Olanda şi alte câteva ţări fără să
aştern un rând pe hârtie. Dar
într- o zi a trebuit să plecăm în
China, iar înainte de plecare
l- am vizitat pe scriitorul Alexan-
dru Mirodan, directorul splendi-
dei reviste minimum, unul din-
tre cei mai renumiţi dramaturgi
şi ziarişti români, care auzind că
merg în China mi- a spus: „Să
scrii ceva din China. Cu sare şi
piper căci le ai pe amândouă. te aştept.” E drept, scri-
sesem povestiri de buzunar, tablete, dar călătorii nu.
Şi aşa, după ce am vizitat 10- 12 ţări fără să aştern un
rând am început să povestesc despre călătoriile mele
în lume, având ca… suporter soţia, tot o pasionată a
excursiilor şi am plimbat paşii în peste 65 de ţări,
scriind despre mai mult de 50 de state, am realizat
câteva volume şi adevărul este că… mă mândresc cu
ele.

Iar începutul l- a făcut grecia. De 3 ori grecia,
recent poposind pe insula cea mare, Creta, ce repre-
zintă fără nicio îndoială o adevărată patrie a turismu-
lui, în care orice mişcare înseamnă turism bun, de
calitate, în care te simţi rege în regatul excursiilor
stăpânit de grecii aceştia potriviţi la statură, calzi,
prietenoşi, şi despre care pot spune că au făcut un salt
uriaş, modern, dacă vreau să- i compar cu grecii pe
care i- am cunoscut în 1982. 

Creta – insula mecanică 
Avionul grecesc s- a apropiat de insula cea mare

şi a aterizat pe aeroportul capitalei acestui uscat aflat
în mijlocul Mediteranei, între trei continente: Europa,
Asia şi Africa. Dacă vreau să compar insula cu o
vietate, n- am găsit altceva decât imaginea unui om
care citeşte culcat şi are la picioare… un bolovan pe
care se sprijină… Lungimea acestui om, până la 300
km, între punctele maximale dintre est şi vest, iar
lăţimea, în partea cea mai mare, 60 de km. Din avion,
am zărit şi nişte înălţimi care s- au dovedit munţi
uriaşi pentru teritoriul de câmpie, având 2453 m (în
Creta centrală). Doar cu 3 metri mai mult decât la
timios Stavros sau cu 300 m mai înalţi decât munţii
din partea orientală a insulei. 

După ce am aterizat pe teritoriul capitalei locale
Heraklion, am intrat într- un aeroport destul de mic şi
simpatic, am luat bagajele şi cu un taxi ne- am depla-
sat pe litoralul care ne aştepta la 26 km de Heraklion.
Pe parcursul kilometrilor parcurşi în taxi am putut
admira nu numai peisaje frumoase, care deschideau
imagini combinate de câmpie şi dealuri, dar cel mai

mult am apreciat şoselele asfaltate, drumuri foarte
bune, care de fapt ne vorbeau despre hărnicia grecilor
locuitori ai insulei. Chiar dacă au fost ajutaţi şi de
greci neinsulari sau alţi cetăţeni, ne- a plăcut grija
pentru ca cei ce vin în vizită să ştie că au de- a face cu
o insulă bine pusă la punct şi cu greci muncitori. Am
ajuns la hotel unde am fost primiţi cu multă căldură,
cu zâmbete şi mai ales cu atenţie. Hotelul e de fapt o
combinaţie de vreo 15- 20 de clădiri – vile întinse pe o
mare suprafaţă, iar de la clădirea recepţiei până la
blocul în care am locuit era o distanţă de un kilome-
tru. Ceea ce a făcut conducerea hotelului să ne trimi-
tă în fiecare dimineaţă un vehicul să ne ia la recepţie
pentru că acolo veneau toate maşinile mici şi autobu-
zele pentru excursii iar seara, indiferent de oră, o altă
maşină ne aducea până la scările clădirii în care am
locuit o săptămână. Am primit un apartament pentru
patru oameni (câţi eram noi), cu două dormitoare,
salon, anexe şi o terasă mare în care puteai să întorci
o căruţă. Era singurul loc… nepotrivit apartamentu-
lui fiindcă imaginea din această terasă acoperită doar
de cerul liber nu era frumoasă, deci n- am stat în ea
niciodată fiind singurul loc antipatic din tot ce am

avut în Creta. Se înţelege că începând din prima zi
am ales câteva excursii ca să cuprindem în timp scurt
toată insula. Şi am hotărât după harta Cretei: am
împărţit insula în patru regiuni, aşa cum e făcută
separarea de către greci pe acest teren lung şi subţi-
re, adică: Chania, Rethymno, Heraklion şi Agios
Nikolaos. Numele respective nu vi le spun din memo-
rie, căci nici nu încerc să le ţin minte, dar planul de
excursie pe regiuni l- am făcut după această împărţi-
re. Am decis deci să facem plimbări de cunoaştere,
folosind taxiuri, autobuze şi vapoare. În fiecare zi
eram în alt fel de mijloc de transport, plecam dimi-
neaţa şi ne întorceam seara, dar nu simţeam nicio
oboseală. Mai mult chiar, odată am revenit la hotel la
ora opt şi jumătate seara, iar după ce ne- am refrişat
o oră, am mers la restaurant nu numai să mâncăm ci
şi să ascultăm câţiva solişti foarte buni care cântau
muzică italiană în faţa unui restaurant în care nu
mai găseai un loc liber. 

Să vă povestesc acum despre regiunile insulei şi
vreau să subliniez de la început: eu şi soţia mea am
fost – după cum spuneam – în mai mult de 60 de ţări,
am vizitat ţări eminamente turistice, dar nicăieri în
lume nu am constatat atâtea pasiune şi pregătire
pentru turişti ca în insula Creta. Aici fiecare centime-
tru de teren îţi vorbeşte despre pasiunea turistică,
autobuze mari se învârtesc, uneori cu greu, pe străzi
mici şi înguste, pline de excursionişti şi obiecte de
vânzare pentru ei. Pe nenumărate artere, din care
unele mi se păreau periferice, se îngrămădesc hote-
luri pline de oameni, iar la câte un colţ de stradă vezi
un magazin alimentar cu bufet sau chiar un restau-
rant. Ce caută un local la margine de drum, unde
crezi că nu- i calcă nimeni pragul ? Ei bine, nu e aşa,
indiferent unde e situat, fiecare colţ comercial are
clienţi, iar majoritatea restaurantelor sunt pline, de
dimineaţa până seara. Am curajul să declar insula
Creta ca locul cu cel mai bogat turism din lume, iar pe
grecii care se ocupă de turism ca cei mai pasionaţi şi
mai buni organizatori ai turismului. 

Asta s- a întâmplat pe un teren vulcanic, apărut
în lume ca toate insulele vulcanice, din lavă şi explo-
zii, dar acum nu există nici un pericol ca să te prindă
vreun cutremur pe această insulă. 
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G. Mosari
De trei ori Grecia

Corespondenţă din Ţara Sfântă

Puşca de argint
minunatului sonetist şi baladist  tudor gEORgE,

mai zis şi AHOE,  întru frumoasă amintire

Nu-mi curge nici un sunet azi din liră,
Mă zbucium ca o fiară prinsă-n cuşcă,
Simt alte fiare cum în jur conspiră,
Nesiguranţa, ca leoaica, muşcă.

Din fumul cenuşiu mai fuge-o spiră,
Pe gât arunc, inconştient, o duşcă.
Aud şi cunoscuţii cum se miră,
Dar gândul mi-e întruna la o puşcă.

O puşcă de argint dac-aş avea,
Nebun, să trag mereu cu ea la focuri
Şi înspre ziua ce va apărea,
Iele să-mpuşc, fantastele lor jocuri.

O puşcă-adevărată, de argint
Cu pat de nuc bătut în mărgărint.

ucenicul
Sonetului fiindu-i ucenic
Şi rimei frate, poate cu soroc,
M-am hotărât demult să mă dedic
Acestei meserii de „iarmaroc”.

Spiritual, de bârfă, de nimic...
Dar preţuindu-i ca pe un odor,
N-am să-l iubesc prea mult şi nici să-l stric;
Aş vrea să-mi fie doar de ajutor.

Să spună că-s poet, lumea-i cetate,
Şi nu ard gazul pe la cârciumi bete,
Că ştiu ce e aceea libertate;
De azi, am început să scriu sonete.

Iar rima va să-mi fie dor şi scut
Şi că degeaba nu m-aş fi născut. 

Pentru o zi
celei dorite

Eşti trupeşă Margot, cea fără de astâmpăr,
Mizezi pe trupul tău ca pe un pot.
Eu, astă seară, nu pot să te cumpăr,
Că sunt sărac, nu am un chior de zlot.

Deşi în vise-mi calci, tot obsedată
De-a ne-ntâlni la cârciuma din vale,
Şi eu te vreau, ca simplă candidată,
Să mi te-ncerc cu propriile-mi şale.

zău, de-am îmbâtrânit! – şi-am să fac faţă
trupului tău de coardă minunată,
Că-mi zic că asta nu mai este viaţă,
Dacă nu strângi la piept un drac de fată.

... Ca tine nu-i puştancă mai focoasă,
Dar nici nu poţi să ţii cu tine casă.

Martorul
Pe ţărm, pe mare, liniştea-i deplină,
Iar pescăruşii zboară neîncetat.
Îşi poartă-n ochi vioaia lor lumină
Printre aripi, pe cerul nebrăzdat.

Deodată-un tunet, ce, din marea lină
Pare c-a izbucnit sau a plecat,
Răstoarnă atmosfera – o felină
Ce-ţi mângâia obrazul, neîncetat.

te-ai speriat, cu mers de căprioară
Ce nu ştia încotro să se-ascundă,
ţi se părea că lumea, -ntâia oară,
te-o potopi cu raza ei imundă.

Aud furtuna ce loveşte-n plexe;
Pe-apaticul care exclamă: zexe!

Poezia
tu, binecuvântare şi blestem,
Stilet cu două aprige tăişuri,
Lumina ta, de care mult mă tem,
Sălăşluieşte-n lucii ascunzişuri.

Ademenirea ta – viaţă şi moarte,
fecioară nepătrunsă de-un destin,
Şi-acum mă locuieşte într-o carte; –
Duplicitate-n zâmbet şi în chin.

Ca să pătrund în tine, ca-ntr-o mină,
Îmi trebuie curaj de matador;
Mi-eşti cunoscută, dar mi-eşti şi străină,
Aş vrea, cu tine, să trăiesc, să mor.

Dar oricare-ar fi soarta, îndrăznesc
Ca unui Dumnezeu să-ţi mulţumesc.

n Poeme

Radu CANGE
După ce am aterizat pe teritoriul

capitalei locale Heraklion, am intrat
într- un aeroport destul de mic şi

simpatic, am luat bagajele şi cu un
taxi ne- am deplasat pe litoralul care

ne aştepta la 26 km de Heraklion.



Heraklion – un oraş vesel, cu oameni
şi… aquamarin

Am intrat într- o localitate mare, cu zeci de străzi
late şi lungi, înconjurate de altele mici şi întortochea-
te, iar în unele locuri aceste artere devin numai comer-
ciale, neavând dreptul autovehiculele să treacă prin
ele. „Defilăm” pe una din străzile centrale, care pare
bulevard cu magazine deosebit de scumpe, cu clădiri
de 3- 4 etaje (maximum), aici „giganţii” n- au căutare.
Aproape de capătul bulevardului apar magazine mai
ieftine, inclusiv acelea în care poţi cumpăra orice
obiect pe 1 dolar. Se înţelege că fiecare obiect nu valo-
rează mai mult decât un dolar, poate afară de câteva
mărunţişuri care depăşesc această sumă, dar se com-
pensează cu alte mărfuri. Magazinele sunt pline de
cumpărători. Ne- am oprit la o prăvălie cu obiecte din
material plastic, dar înainte de a vedea cele ce dorim
să luăm amintire, patronul ne- a oferit câteva scaune
să ne odihnim şi a adus cafele şi siropuri. Într- un alt
magazin mic, dar încărcat de mărfuri, inclusiv ziare,
reviste, cărţi, am cumpărat o carte despre Creta, în
franţuzeşte. Vânzătorul mi- a ales un volum frumos,
original, poate cel mai elegant din câte avea… Dar
când am achiziţionat şi o carte despre Santorini, cea
mai frumoasă insulă din apropierea Cretei, şi asta în
engleză, vânzătorul m- a privit lung şi mi- a oferit volu-
mul cu jumătate de preţ. Am hotărât atunci să mai iau
câteva obiecte mici pentru cadouri, tot în prăvălia lui.
un portofel – l- am dat cadou şoferului de taxi cu care
ne- am plimbat în Heraklion în acea zi. Acesta mi- a
mulţumit iar după câteva minute toţi patru turişti,
câţi eram noi, am primit cadouri de la şofer. 

Continuând plimbarea prin Heraklion am ajuns
în port unde am admirat pur şi simplu miile de ambar-
caţiuni ancorate acolo, inclusiv câteva vapoare mari şi
frumoase. Apoi ne- am deplasat la Malia, un mic orăşel
vecin capitalei, care cuprinde o clădire cu două etaje
unde se află un palat a cărui construcţie a început în
1915 şi reprezintă şcoala
franceză de arheologie.
Regiunea palatului, care
cuprinde şi magazine,
arată că aici au fost locui-
tori încă din perioada
neolitică. Dar un impor-
tant punct de atracţie în
capitala Cretei este Delfi-
nariul, la care se organi-
zează zilnic excursii şi –
deşi nu e mare – este
deosebit de interesant. În
câteva săli alăturate vezi
majoritatea peştilor care
trăiesc în Mediterană, mici
şi mari, coloraţi parcă în
toate culorile lumii. La
aquarium există şi un res-
taurant pentru turişti şi o
cameră – muzeu în care
poţi achiziţiona obiecte
specifice mării. 

trebuie să vă spun că am fost la Heraklion de
două ori, dar de fiecare dată mi se părea mai frumos şi
mai bogat, mi se deschideau în oraş noi artere, pe care
nici nu bănuiam că le are acest oraş – capitală a insulei. 

Cu vaporul la… Spinalonga
Doriţi să mâncaţi o friptură de vacă pe vapor?

Dar carne friptă cu salată urmată de fructe şi cafea
neagră? Atunci îndreptaţi- vă spre estul insulei şi luaţi
vaporul care vă conduce la Spinalonga, din regiunea
Agios Nikolaos. Cine este acest Spinalonga?

Nu- i altceva decât un loc unde acum câteva sute
de ani a existat un spital izolat pentru… leproşi. Deci,
te deplasezi cu un vaporaş micuţ până la un castel aflat
la peste 100 de metri înălţime, vaporul opreşte lângă
mal, pe apă, iar tu, călătorule, începi să urci zeci de trep-
te ca să ajungi la un spital – castel închis, dar care, a
trebuit să izoleze pe cei loviţi de această boală ca să nu- i
molipsească şi pe alţii. Cu timpul, castelul s- a închis,
mai ales când lepra nu mai făcea ravagii, iar cine ajun-
ge acum la Spinalonga vede nişte ziduri goale. Dar care
au în ele o istorie tristă a celor despărţiţi din cauza unei
boli care nu ierta pe nimeni dintre cei suferinzi. trist
este şi locul din jur, nu doar castelul. 

Dar turiştii uită repede ce- au văzut şi ce i- a
impresionat mai mult. Reveniţi pe vapor au avut o
foame de lup şi s- au repezit la fripturi şi la câte o bere
rece, ca să uite total de leproşi…

Prin Chania şi Rethymno
Ca să cunoşti toată Creta eşti obligat să vezi şi ce

„ascund” celelalte două regiuni ale insulei. Deci ne- am
îndreptat spre autobuzul care făcea excursia în sensul
invers acelui drum de la Spinalonga şi ne- am îndrep-
tat spre Chania şi Rethymno. De la început vă spun că
aceste ţinuturi arată altfel decât cele de lângă
capitală. Aici, nu- s regiuni înalte, ci aproape numai
câmpie, e mai cald ca în alte părţi ale insulei, dar e la
fel de… interesant. 

V- am spus că am cumpărat o carte despre Creta.
N- o să vă vină să credeţi că acest volum descrie 19 tra-
see turistice pe această insulă, fiecare traseu cuprin-
zând aproape tot ce se poate vizita pe traseul respec-
tiv. Iar cine priveşte volumul va zice că asemenea
lucrare nu- i doar pentru o insulă, ci merită dedicat
unei ţări întregi. Dar adevărul este că insula Creta
pentru a fi cuprinsă integral trebuie vizitată pe „por-
ţiuni de circuit” timp de cel puţin 10 zile. 

Ce vă oferă Chania? Oraşul numără aproximativ
60.000 de locuitori şi este cel mai semnificativ centru
din Creta occidentală. Importante aici sunt portul
(care leagă peninsula grecească prin Pireu) şi aeropor-
tul. Am fost în port, am vizitat oraşul vechi cu străzile
mici şi înguste, am trecut pe lângă ziduri de apărare,
mănăstiri. Dar, după o vizită scurtă a acestui centru
administrativ al regiunii, am plecat spre satul fodele,
unde micuţa populaţie vorbeşte franceza, iar apoi
ne- am îndreptat spre Rethymno, oraş care a suferit
mult în istoria lui, atât din cauza turcilor, cât şi a ruşi-
lor care au ocupat localitatea până în anul 1909; doar
în 1913 urbea a fost reataşată greciei. Populaţia nu
este mare în acest oraş interesant (20.000 de oameni),
dar mai ales partea veche e deosebit de vie. Localitatea
e dominată de o fortăreaţă construită în secolul xVI
iar vechiul oraş se mândreşte cu o fântână veneţiană
din secolul xVII. 

Părăsim regiunea de vest a insulei şi ne gândim
că a doua zi vom face din nou o plimbare cu vaporaşul
spre insula Santorini. 

Insula… magică, Santorini 
Am urcat într- un vapor mare şi frumos, ne- am

ocupat locurile numerotate şi am aşteptat plecarea
spre Santorini, o insulă ce se află la 70 de mile de
Creta. Ştiam că nu este vorba de un loc mare, popula-
ţia nu ajunge la 12.000 de cetăţeni, dar trebuia să con-
firm informaţiile de la alţi turişti că pe insulă înaintezi

înspre ceruri, vezi tot
felul de aşezări micuţe
colorate, cu clădiri vii,
parcă trăiesc, iar în
apropiere de vârf te
simţi aici la Santorini
ca în Canarele din
Oceanul Atlantic unde
pe insula Lanzarote
toate clădirile sunt
albe, au geamuri şi uşi
verzi… La Santorini
casele sunt albe, doar
geamurile şi uşile sunt
maro, nu verzi. După
ce am străbătut apele
liniştite ale Meditera -
nei aproape două ore
ne- am oprit la Santo-
rini; am urcat în auto-
buzele rezervate nouă.

Călătoream spre înălţimi, pe un drum bun, în zigzag,
admiram terenul maro- roşcat al insulei, iar localităţi-
le care se strecurau una după alta în drumul nostru,
păreau grupări mari de clădiri amintindu- ne în parte
de Ierusalim şi Haifa. Ne- au impresionat clădirile cu
acoperişurile ca nişte cupole albastre, grupul morilor
de vânt văzut pe traseu, dar şi vulcanul din Santorini,
care a făcut ca în jurul lui pământurile să capete culoa-
rea neagră, evocând erupţiile care au scuturat insula
cu sute de ani în urmă. Acum e linişte, dar în această
insulă vulcanică nu e vorba de o linişte dinaintea fur-
tunii. De „sus” privim spre Mediterană, iar în unele
porţiuni de drum parcă am exista între două întinderi
albastre, una fiind cerul, iar cealaltă Marea Meditera-
nă. În unele localităţi prin care trecem rămânem
impresionaţi de numărul uriaş al tractoarelor mici,
care au rol de maşini particulare. Peste tot, vedem res-
taurante, zeci şi zeci de magazine de tot felul, cuprin-
zând în special cadouri; o preocupare importantă în
Santorini: arheologia, obiecte de lut reprezentând dife-
rite forme de animale, pe care apar picturi care înfăţi-
şează oameni, clădiri, bărci din diverse epoci istorice.
Dar şi arhitectura are un rol dominant în Santorini. În
sfârşit ajungem în capitala insulei, la Oia, un oraş viu,
plin de maşini mici şi autobuze mari, dar în special de
turişti veniţi din toate colţurile lumii. În prăvăliile
arhipline se vorbesc multe din limbile pământului, pe
noi bucurându- ne când auzeam ebraica şi româna. 

Ne întoarcem la vapor. Mediterana nu e liniştită
în această seară. Avem o călătorie mai grea la întoar-
cerea în Creta, unde în ziua în care am lipsit noi, a plo-
uat. Deci, am ales bine când să ne deplasăm la Santo-
rini…

*

Insula Creta înseamnă festivaluri, concerte, car-
naval, excursii, sport, magazine ticsite de mărfuri,
minimarketuri, artizanat, hoteluri populare sau de
lux, Oficiul Naţional de turism cu greci specialişti în
acest domeniu, biserici, mănăstiri, fortăreţe, grote,
lacuri, staţii termale, campinguri… Ne oprim aici căci
insula Creta te invită să faci un adevărat turism, pe
care n- ai să- l uiţi niciodată… r
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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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Ideea de a face un doctorat în manele (sin-
tagmă oarecum oximoronică), ,,muzică de
ghetou, interzisă la tVR şi pe radiourile
fM”– p.153, poate părea pe cât de

năstruşnică, pe- atât de insolită, nu însă şi pentru
Adrian Schiop, indubitabil un scriitor ,,exotic”, un
Pipăruş Pătru redivivus care reuşeşte să se strecoa-
re abil pe un subiect de nişă, controversat, neapro-
fundat încă (după ştiinţa noastră) de comunitatea
academică (tocmai din cauza nivelului ridicat de
tabu şi de ,,potenţial subversiv”– p.152 pe care- l con-
ţine), deşi fenomenul în sine (manelizarea – percepu-
tă cu încărcătură negativă – extinsă şi consecinţele
ei) se resimte acut pe toate palierele (social, politic,
economic etc.) într- o Românie cu năzuinţe euro- at-
lantice, dar, paradoxal, încă extrem de tributară
năravurilor, metehnelor şi pandaliilor balcanice.
Căci să nu uităm, manelele nu sunt o invenţie autoh-
tonă, ci una turcească, mani însemnând, după cum
se ştie, ,,cântec de dragoste de origine orientală, cu
melodie duioasă şi tărăgănată.” (D.E.x ’98) 

Soldaţii. poveste din Ferentari (care nu conţine
însă nimic oriental, duios sau tărăgănat) este un
preambul la doctoratul în cauză care preia subiectul,
translatându- l în sfera romanescului (unde scriitorul
are o mai mare libertate de acţiune), este o relatare
autentică, veridică şi necosmetizată, o radiografie a
unei lumi ,,altfel”, din care lipseşte aspectul ficţio-
nal, care fixează cadrul, toposul- izvor- de- inspiraţie –
ferentariul, mahalaua bucureşteană (ce poartă ana-
tema surogatului existenţial şi a umanităţii
declasate, de tip second- hand), în permanentă opozi-
ţie cu Centrul, cu lumea pretins civilizată, cu preten-
ţii. 

În sine, subiectul nu e fundamental nou, des-
pre mahala au scris pagini antologice I.L.Caragiale
sau Eugen Barbu, Adrian Schiop nefăcând altceva
decât să ,,updateze” o temă delicată, despre care, în
viaţa de zi cu zi, se vorbeşte destul de puţin şi se face
nici pe atâta. Cartea în sine este una dură (nu se
poate surprinde realitatea mahalalei – mahala care
există oriunde în lume, în preajma marilor aglome-
raţii urbane – decât scriind implicat, în cunoştinţă
de cauză, pe limba ei, trăind pe propria piele şi expe-
rimentând, exclus la modul seren, superfluu sau
dimpotrivă, de la distanţă, profitând de confortul
oferit de masa de scris), nerecomandată celor slabi
de înger sau pudibonzilor, care ar vedea în ea doar
un mârşav atentat la adresa valorilor perene sacro-

sancte, la fel de bine o ,,erezie” sau blasfemiatorii
,,fluierături în biserică”. 

Profitând de imensul câştig oferit de democra-
ţie, anume libertatea de exprimare, Soldaţii. poveste
din Ferentari se doreşte un apel la detabuizare, la
renunţarea la ipocrizie şi la discutarea (şi la găsirea
unor soluţii palpabile, pertinente) sub semnul fires-
cului, al toleranţei şi al acceptării, cu cărţile pe
masă, a subiectelor delicate, gen condiţia de proscris
a locuitorului de la periferia societăţii, homosexua -
lita tea, dihotomia Centru- Mahala, atitudinea celor
din lumea pretins civilizată faţă de cei care nu au
avut şansa la o viaţă mai bună, problemele de inte-
grare socială a celor care populează un mediu social
aparent refractar la schimbare, parazitismul, lipsa
educaţiei, alcoolismul, drogurile, prostituţia, filierele
mafiote, infracţionalitatea extinsă etc. 

Structurată pe două mari părţi, Trecut şi pre-
zent (deliberat lipseşte cea de a treia, Viitorul, semn
al unui destin pecetluit, al unei viziuni pesimiste,
sumbre, semn că mahalaua bucureşteană nu- şi
poate permite ,,luxul” de a visa la intrarea ,,în rând
cu lumea”, la antipodul sărăciei şi al stigmatelor de
orice fel), Soldaţii. poveste din Ferentari este echiva-
lentă cu o autentică relatare de pe front, un front al
supravieţuirii zilnice, unde nu există bătălii câştiga-
te şi nici învinşi şi învingători, ci doar un permanent
joc de- a v- aţi ascunselea cu viaţa, o încercare de dri-
blare/fentare a ei şi, de cele mai multe ori, o atitudi-
ne de tip kamikaze, văduvită însă de orice urmă de
eroism. Căci fenta, driblingul, băşcălia, atitudinea
de frondă (a se citi băgatul picioarelor), refugiul în
alcool, în droguri, şmenăreala, datul cu tifla muncii
şi relaţiilor interumane consfinţite de Biserică,
absolvirea, cu brio, a şcolii vieţii sunt toate condiţii
necesare şi obligatorii pentru a rezista ferentariu -
lui- Harlem, el însuşi un personaj de proporţii, înves-
tit cu toate tarele posibile. 

Personajul narator, un alter ego al scriitorului,
Adi, ziarist de profesie, lucrător pe la fel de fel de
O.N.g.- uri cu preocupări sociale, dar şi doctorand în
manele, ardelean din zona Sibiului, dar naturalizat
în şi acaparat de leviathanul- Capitală (până la anu-
larea propriei identităţi), se integrează (parţial) în
lumea rău famată a ferentariului unde- şi găseşte
un sordid apartament de închiriat, în scopul docu-
mentării, la faţa locului, pentru doctorat. În realita-
te însă, autoexilul său are la bază răni sentimentale
necicatrizate (şi o ereditate labilă – a se vedea depre-
siile curente ale mamei naratorului) pe care nu a
ştiut să şi le trateze la timpul cuvenit (despărţirea
de Ana), dilemele personajului vizavi de sexualitatea
sa (separarea de Ana, anxietatea, lipsa unei perso-
nalităţi puternice, solitudinea, tentaţia fructului
oprit, eternul balans între incertitudini, lipsa repere-
lor clare îl fac să experimenteze relaţii de natură
homosexuală cu Alberto- smardoiul, ,,soldat” din
,,armata” proscrişilor din ferentari, puşcăriaş cu un
cazier impresionant, altfel un om cu slăbiciuni, cu
sentimente şi cu vulnerabilităţi, dar şi cu un carac-
ter dual, aşa cum se va vedea la finele romanului).
Lipsa de bărbăţie a lui Adi – avem aici disoluţia
mitului bărbatului omnipotent, etern învingător – e

Florin-Corneliu Popovici
Rebeli în guerrilla urbană

O umanitate modestă, simplă, cu o
educaţie lacunară, insipidă, sub
standard, underground, cifre în

statistici seci şi masă de manevră
electorală, fără pretenţii metafizice

sau la înnobilare sufletească, care are
ca unic obiectiv trăitul de pe o zi pe

alta, ieşitul la liman.
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vizibilă şi prin prisma patimii sale pentru alcool
(refugiu iluzoriu), deşi personajul nu duce la beţie,
nu e un băutor de cursă lungă, la fel ca muşteriii de
pahar din crâşmele de cartier Boieru sau zeicani, un
fel de Axis Mundi proiectat în negativ, toposuri în
care kitsch- ul, spectacolul uman al degradării (ce nu
seamănă defel cu carnavalul caragialesc), adunătura
pestriţă, rejectată de către Centru (un fel de Big
Brother), manelele, poveştile din puşcării, duelul
orgoliilor şi al ierarhiilor în găştile de cartier contu-
rează o lume crepusculară. Pentru Adi, ferentariul e
mina de aur de unde poate extrage filoane pentru
doctoratul său, e oportunitatea de a trăi printre sol-
daţii de mahala, loiali propriilor interese, dar şi boşi-
lor, cu ale lor mâini pline de ghiuluri care hrănesc şi
oferă protecţie. toate acestea într- un Bucureşti de
mileniu trei, la periferia căruia acţionează cu totul şi
cu totul alte legi decât cele din tribunale sau de la
kilometrul zero, în care ,,fauna umană” (p.18) îşi con-
ţine speciile şi subspeciile, în care se trag copios ţepe,
se fac farse şi se poartă sâmbete, se joacă barbut pe
apucate şi păcănele în draci, se consumă alcool, se
injectează în vene fel de fel de substanţe halucinoge-
ne, unde se comemorează la priveghiuri în corturi
militare, cu salam şi cu vin de proastă calitate, unde
se fac destăinuiri de un melodramatism telenovelis-
tic ieftin, dar unde se şi încing spiritele, unde bosche-
tarii şi cocalarii reprezintă nivelul cel mai de jos al
umanului, opus şmecherului, descurcăreţului, opor-
tunistului, iutelui de mână, de minte şi de picior:
,,Barul nu are angajaţi, mesele sunt debarasate şi
podeaua măturată de boschetarii care prestează gra-

tis ca să poată goli paharele care
rămân nebăute de clienţi – sunt
vreo trei- patru boschetari care- şi
fac veacul acolo. Clienţii principali
ai barului sunt muncitori între
două vârste, angajaţi sau pensio-
naţi anticipat care se fac praf cu
vin dulce la bidon de plastic sau
tărie ieftină şi încep să vorbească
foarte tare unul cu altul, ca ţăranii
la telefon. femei nu sunt, locul e
pentru masculi exclusiv – mai
apar, când şi când, două- trei babe
beţive, scoase din uz ca femei, pen-
tru care un popas la crâşmă nu
mai e compromiţător; buda tur-
cească din curte e îngrozitor de
murdară, ca- n autogările din anii
’90 – alungă din start orice femeie.
Mai sunt şi ceva puştani sau baga-
bonţi, care de obicei joacă la apara-
te sau cască gura la tovarăşii care
au bani să bage; doi bagă şi alţi
patru fac galerie, cam asta e pro-
porţia.“ (p.18)

Aşadar, o umanitate modes-
tă, simplă, cu o educaţie lacunară,
insipidă, sub standard, under-
ground, cifre în statistici seci şi
masă de manevră electorală, fără
pretenţii metafizice sau la înnobi-
lare sufletească, care are ca unic
obiectiv trăitul de pe o zi pe alta,
ieşitul la liman. Ei sunt soldaţii
(mai degrabă mercenari neplătiţi,
dar şi neinstruiţi, căliţi în baza
selecţiei naturale pe care o operea-
ză Comandantul Suprem numit

Viaţă) care, înainte de toate, îşi supravieţuiesc lor şi
propriilor eşecuri şi neputinţe, sunt împăcaţi cu
destinul neprieten şi cu o zodie- conjunctură nefavo-
rabilă. ,,Armele” le sunt şmecheria, băşcălia, luatul
prin învăluire, dar şi pumnul, şişul, trec prin baione-
tă normele de convieţuire, privaţiunile şi opulenţa
citadină şi împuşcă banul prin învârteli şi prin com-
binaţii oneroase. Nu soldaţi, ci membrii de găşti, nu
combatanţi, ci rebeli în guerrilla urbană. Când se
revoltă, o fac fără remuşcări şi fără regrete, uneori
contondent, hübric, lărgind clientela puşcăriilor,
neţinând seama de sentimentalisme ieftine, fiindcă
legea junglei şi a pumnului le impune ochiul pentru
ochi şi dintele pentru dinte. De aceea sunt mereu în
alertă, au un hiperdezvoltat simţ al autoconservării,
se adaptează uşor (nu este însă şi cazul lui Adi ce
pătimeşte şi criza inadaptării – de unde nevoia impe-
rioasă a regăsirii sinelui – într- o lume pe care o înţe-
lege până la un punct şi care, oricât s- ar strădui, îl
percepe invariabil ca pe un intrus: ,,[…] prin feren-
tari nu vezi măcar oameni cu facultate – cu atât mai
puţin vreo urmă de străin.” (p.97) Din universul
uman al naratorului se individualizează chelnerul
florică, Vasi, homosexualul Andrei, Malik, sexage-
narul logoreic, şmecherul Borcan, alcoolicul Bibi,
,,interlopul falit” (p.101) şi gaşca sa de copii- soldaţi
cerşetori, lăutarii fane şi Petrică Dinte ş.a.

un alt reper forte al mahalalei bucureştene,
bine conturat de scriitor, este şaormeria din Piaţa
ferentari, loc în vogă al zilelor noastre, de consuma-
ţie a pseudohranei, de tip junk food, dar şi al întâlni-

rilor de ,,afaceri” ale şmenarilor şi ale pipiţelor din
cartier, al încropirii relaţiilor ad- hoc, cu unică desti-
naţie sexul pe bani, al ,,combinaţiilor” avantajoase,
dar şi loc de etalare a muşchilor şi a maşinilor ben-
goase: ,,Îmi amintesc de una din femeile astea, o vio-
lonistă 30+ fascinată de manele, pe care am dus- o la
şaormerie. Cu tipa asta am fost o dată la Balkan,
care e cel mai scump şi mai exclusivist club de mane-
le din Bucureşti, adunând toată crema high
class- ului mafiot din Bucureşti; i- am zis fata mea,
îmbracă- te frumos, că lumea se duce acolo la ţol de
duminică, mai ales femeile. Mi- a apărut la un taior
negru cu fustă mini – doar că în picioare avea nişte
cizme vintage, kaki, jurai că- s de vânător.” (p.20)

Sinceritatea dezarmantă a naratorului e detec-
tabilă în pasaje ,,soft”, dar şi ,,hardcore”, apanaj al
unui jemanfişism al omului care nu are nimic de
pierdut, care nu mai are nicio miză serioasă în viaţă,
dar şi a inconştientului care joacă la ruleta rusească:
,,fetişul meu sunt graşii (genul bodyguard sau inter-
lop)” (p.22) sau ,,Eram în blocaj. Am plătit şi un
băiat hetero (majoritatea escorţilor din Bucureşti
sunt băieţi săraci) – dar nici aşa nu a mers. I- am dat
150 (când un băiat mai grăsuţ şi mai puţin sexos
putea fi scos lejer şi la 50 de lei muia) să mă lase să- l
ţin două ore în braţe; în timp ce- l ţineam în braţe ca
pe o păpuşă mare de cârpe, mă gândeam absurd că
tipul, la cei 24 de ani ai lui, aştepta resemnat să ter-
min circul cu păpuşa de cârpe şi să- şi ia dracului
banul, să ajungă la nevastă şi copii.” (p.23) Dincolo
de ridicolul situaţiei, de eticheta ipocrită de liberti-
naj, de minte bolnavă sau de apucături pidosnice,
există, în subteran, o acută nevoie de afecţiune, o
imensă alienare şi o dezrădăcinantă scindare ce
caracterizează omul de mileniu trei. Dacă se alege cu
ceva sau nu din contactul cu ferentari, cert este că
naratorul Adi se ,,uceniceşte” în perfidie şi în arta de
a cultiva şi împrăştia iluzii (un soi de ,,machiave -
lism” de ferentari à la longue): ,,fiindcă nu mă pri-
cep la sex, experienţele mele, cu excepţia episodului
cu Ana, au fost diafane şi rarefiate, cele mai multe
consumate telepatic – iar intimitatea fizică nu e
între competenţele mele. Şmecheria mea să fac
oamenii dependenţi de mine e alta, să- i ascult; de
fapt, la primele trei beri îi ascult, apoi, la următoare-
le, le dau încredere în ei şi speranţe, le demonstrez
cu claritate matematică că, dacă fac aia şi aia, ies la
liman şi se scot pe viaţă, fiindcă au un potenţial
nemaiîntâlnit. Pe scurt, e vrăjeala mea. Nu contează
că a doua zi, la lumina zilei, soluţiile mele fanteziste
se descompun ca ceaţa- n vânt, pe moment, discuţia
le- a făcut bine şi din când în când simt nevoia să
revină să mai ia o doză; chit că nu cred în soluţiile cu
care îi vrăjesc, vor să le mai audă o dată şi înc- o
dată.” (p.135- 136) r

■ Adrian Schiop, Soldaţii. Poveste din
Ferentari, Editura Polirom, 2013, 247p.



■ 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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