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În numărul 70 din septem-
brie/ octombrie 2014,

prestigioasa revistă literară tur-
cească Yasakmeyve, care – ală-
turi de mai multe publicaţii
est- europene – beneficiază de
sprijinul Uniunii Europene, a
publicat 10 poeţi români contem-
porani: Aura Christi, Ion Mure-
şan, Linda Maria Baros, Rodica
Draghincescu, Marius Chelaru,
Constantin Severin, Niculina
Oprea, Elena Liliana Popescu,
Peter Sragher, Letiţia Ilea. Traducerile sunt
semnate de Erkut Tokman. În dosarul dedi-
cat poeziei române contemporane de revista
Yasakmeyve au fost incluse succinte inter-
viuri cu fiecare dintre invitaţi, referitoare la
poezia românească de azi. În exclusivitate
pentru revista Yasakmeyve Ion Mureşan
afirmă despre poezia română că „în Româ-
nia se scrie foarte multă poezie şi diversă.
Din păcate, revistele care publică poezie
sunt puţine şi au greutăţi financiare. Aş
aminti două reviste dedicate exclusiv poe-
ziei şi problemelor ei: Poesis şi Poesis
International, care apar la Satu- Mare. Însă
poeţii publică cărţi de poezie, chiar înainte
de a publica în reviste. Din păcate circulaţia
cărţilor este foarte deficitară. Librăriile pre-
feră cărţile de proză, care se vând mai bine.
Două, consider eu, sunt caracteristicile poe-
ziei generaţiei 2000, ultima generaţie poeti-
că: autobiografismul, adică poeţii relatează

experienţele vieţii lor cotidiene
şi renunţarea la metaforă în
favoarea unui stil direct, ade-
seori şocant”. Aura Christi se
referă la rădăcinile poeziei
române: „Poezia română actuală
îşi trage rădăcinile dintr- o mare
tradiţie, capul de serie al poeţi-
lor canonici fiind, indiscutabil,
Mihail Eminescu, poetul trecut
în repetate rânduri prin furcile
caudine ale contestaţiilor –
inclusiv după Revoluţia din 1989

– şi ieşit învingător de fiecare dată. În veci-
nătatea poetului naţional al românilor îşi
află locul Lucian Blaga, George Bacovia,
Tudor Arghezi, Ion Barbu, urmaţi – în
perioada postbelică – de Nichita Stănescu,
Leonid Dimov, Cezar Baltag, Marin Sores-
cu, Ştefan Aug. Doinaş, Ileana Mălăncioiu,
Angela Marinescu şi alţi poeţi a căror operă
ar onora oricare dintre literaturile majore
ale lumii”. Pentru ca, într- un târziu, să con-
state faptul că „de când există lumea, poeţii
văd dincolo de aparenţe, văd lucrurile inco-
mode, citesc în cartea universului şi a lumii
– aşa cum copilul deşertului, Iosif, citea în
pietre şi stele –, ca şi când n- ar fi de aici, ca
şi când dramele ar face parte din destinul
lor şi- ar fi aerul respirat de ei, un aer bles-
temat clipă de clipă, dar, în absenţa lui,
teamă mi- e că blestemele ar slobozi rădăcini
mai mari şi mai puternice. Bântuiţi de neno-
rociri şi neatinşi în esenţă – ca evreii lumii

acesteia, da, ca evreii –, poeţii par a trece
printre noi ca nişte copii sublimi, ciopliţi din
coasta biblicului Iov, cel prea încercat şi
iubit de Dumnezeul Vechiului Testament.
Nu spunea, oare, nevrotica Marina Ţvetaie-
va, în tragicul Poem al Sfârşitului, că «toţi
poeţii sunt jidovi»? Căci aidoma evreilor
care se închină Dumnezeului lor neiertător
şi neverosimil de viu, poeţii sunt un popor
de singuratici, care, uimitor, rezistă. Între-
barea este prin ce miracol?” 

Poetul Erkut Tokman a locuit patru
ani în Bucureşti, făcând o pasiune pentru
literatura română şi devenind un promotor
activ al culturii române clasice şi contempo-
rane, care a dăruit cul-
turii universale nume
ca, bunăoară, Constan-
tin Brâncuşi, Mircea
Eliade, Emil Cioran,
Panait Istrati, Tristan
Tzara ş.a. Susţinută de
Academia Internaţio-
nală de Traducere din
Turcia, Yasakmeyve
este o revistă dedicată
exclusiv poeziei, con-
dusă de Enver Ercan.
Revistele Yasakmeyve
şi Contemparonul s- au pus de acord asupra
unei colaborări ce vizează traducerea şi edi-
tarea unor titluri de referinţă, apărute în
spaţiul celor două culturi, precum şi organi-
zarea unor evenimente de anvergură în Tur-
cia şi România.

http://hizliresim.com/V2GJAy

■ Bref 

10 poeţi români publicaţi în Turcia



Am toată stima şi citesc cu interes
scrierile celor care s- au străduit să des-
cifreze, să înţeleagă şi să descrie un fel
de concept imponderabil cum ar fi cel

de specific naţional – de la Drăghicescu la Iorga, de
la Blaga, la Călinescu sau Cioran… Nu, eu nu cred
că există aşa ceva, deşi, e drept, poeţii şi aventurie-
rii majori ai spiritului pot descrie şi ceva care nu
există! Dacă definim zeitatea, de ce nu am face- o cu
cea care, credem, ne locuieşte?

Românii au fost adesea atraşi nepermis de
mult uneori de cuvinte care lor li se părea că li se
potrivesc mai mult ca altora; că îi definesc chiar sau
că sunt într- un fel proprietatea lor destinală! Cum ar
fi dor sau noroc. Ambele cu semne întoarse unul spre
celălalt – dorul, ca semn al acelui vânt sau briză
interioară care ne apleacă, ne împinge sau ne atrage
spre lucruri sau fiinţe care ne lipsesc, a căror
absenţă ne face rău, făcându- ne bine!

Norocul, cu semn invers, o zeitate măruntă şi
tenace, care, ca o fantomă nemuritoare, ne fuge
mereu din faţă, răsfăţându- i pe alţii, de parcă la naş-
terea comunităţii noastre una din Parce ar fi uitat să
ni- l arunce în leagănul timpului! Şi al fiinţei. Dorul
ne alintă, norocul ne uită sau ne necăjeşte, ne pro-
voacă sau ne pedepseşte crunt, ca unul din acei zei
antici care aşteaptă jertfe scumpe pe altare de pia-
tră, mereu pregătite, de parcă s- ar teme necontenit
de trădare. Gelos şi tiranic, ca acei bătrâni viguroşi
care nu- şi suportă singurătatea, deşi nu sunt făcuţi
să trăiască în lume.

Care sau ce poate fi acest specific al unei
comunităţi care l- ar deosebi net sau structural, des-
tinal, de cei din jur sau de cei foarte depărtaţi? fap-
tul că spirite culturale de vârf ca cele citate mai sus
s- au ocupat de acesta arată că avem de- a face cu un
fel de realitate abstractă, necesară, însă, înţelegerii
noastre şi care ar putea sau ar trebui să ne explice
multe despre noi, firea şi istoria noastră, sau, mai
ştii, unul din acele concepte profetice, pur şi simplu!

Evident, marele curent al romantismului euro-
pean, care a influenţat binişor şi literatura noastră
în curs de formare, dar şi ceea ce numim tezaurul fol-
clorului nostru oral sau literar au hrănit sau poate
chiar au format imaginea noastră despre noi înşine.

De aici au pornit toate acele idei şi curente,
opere şi legende care ne- au fascinat sau iritat – pe
unii! – amestecându- se intens în istoria noastră eve-
nimenţială sau cronicărească. S- a ajuns până la
poziţii clar contradictorii, nemaivorbind de abuzurile
care s- au exercitat în numele acestui specific în isto-
ria noastră recentă şi de care ne- am ocupat şi noi
mai sus, vorbim, bineînţeles de mişcarea legionară şi
de cea de- a doua dictatură comunistă. Iar după revo-
luţie, alte excese, venind din partea unor universi-

tari sau eseişti, care au mers până acolo încât, con-
trazicând clişeele, unele grosolane lansate de cele
două mişcări sau regimuri politice citate mai sus,
ajung la concluzia că toate aceste mituri şi modele
dominante ne- au făcut mai mult rău decât bine şi că,
la drept vorbind, nici nu avem nevoie de ele, proba-
bil că… nici nu au existat ca atare şi că rolul lor nu
a fost decât să aţâţe sau să confuzioneze spiritele. Ca
dnii profesori Boia sau Manolescu, sau ca acel mult
discutat număr al revistei dilema, apărut în anii
nouăzeci, toţi au vrut să ne convingă, printre altele,
de inutilitatea sau de ridicolul unor genii sau mituri
naţionale sau istorice, vărsându- le pe toate nu
numai în poala dictaturii, dar şi în cea, mereu pro-
ductivă şi infinită, a afabulaţiei populare sau dema-
gogice.

Nu, bineînţeles că nu vom intra aici în polemi-
că cu aceste idei, deşi, e drept, teorii ale specificului
unui popor, ale unei culturi şi nu numai a celei
româneşti, naţionale, ne- au interesat din tinereţe.
Mai ales fiind noi înşine tributari în vocaţia şi forma-
ţia noastră literară marelui curent romantic euro-
pean, filozofic, muzical şi literar. Ca şi unii incorigi-
bili căutători de aur din textele romantice, mai ales
ale literaturii americane, am vrea să aflăm adevărul
chiar şi dacă sursele nu sunt pe deplin sigure şi chiar
dacă această căutare aventuroasă a făcut nu puţine
victime…

Ce e o legendă? În clasele primare, o învăţă toa -
re ne- a explicat că o legendă este un basm care se înfă-
şoară în jurul unui sâmbure de adevăr. Ei bine, în
cazul de faţă, al specificului naţional, care ar fi acest
sâmbure de adevăr? Sau, mai ştii, poate este exact pe
dos: specificul nostru, naţional este el însuşi o coajă, o
crustă reală cu un sâmbure fantasmatic, mereu viu şi
schimbător? Iată o altă posibilă definiţie care îşi
schimbă nu numai culoarea, dar şi structura, după
timp, moravuri, regimuri politice – democrate sau
autoritare! – după istorici numiţi şi filosofi ai istoriei,
după obsesii ale unor indivizi sau generaţii!..

În secolul trecut, deci recent, doi eseişti de
marcă, Mircea Vulcănescu şi Constantin Noica s- au
încercat şi ei, cu supoziţii interesante, pe acest teren

de legendă. Ultimul a
fost chiar şi ironizat de
Cioran, cu acel titlu
parodic, Sentimentul
paraguaian al fiinţei!
Ironia filosofului fran-
cez era aici dublă,
deoarece se întorcea şi
contra tânărului care
fusese el însuşi şi care,
în câteva texte incen-
diare, încercase, în anii
treizeci, nu numai să
descifreze rolul nostru
în timp şi în istorie,
cum o făcea şi profeso-
rul şi mentorul său în
acel timp, Nae Ionescu
– ştim cu ce rezultate
dezastruoase în mişca -
rea de tineret! – , dar
genialul tinerel de
atunci îndrăznea să ne
dea şi sfaturi, în cazul
că am fi dorit, noi,
Românii, să jucăm un
rol, în sfârşit major, pe
scena continentului,
dacă nu a lumii. Lui
Cioran i s- a părut că

nu e suficient de a ne fi regăsit, după secole, strânşi
împreună pe aceleaşi pământuri pe care am vieţuit
secole, într- un stat unitar, apţi de o creaţie înaltă şi
lucidă, dar ne acuză de a fi fost, noi Românii, eroii
unei false istorii, actorii nimicului şi ai ratării, ames-
tecând cu amar înaintarea şi perseverenţa noastră
biologică, lingvistică, cutumieră, religioasă, în seco-
le, cu absenţa categorică şi infamă a unui necesar
eroism şi rol dominant faţă de aceleaşi secole care ar
fi trebuit să ne confere un alt trecut. Poate, mai ştii,

cu siguranţă şi cu precădere, un alt prestigiu! Chiar
şi cel existenţial, al fiinţei, cea comunitară, se înţe-
lege, de care vorbea şi filosoful mai sus citat, care i- a
fost mentor în acei ani, lui şi altor înflăcărate spirite
genialoide ale anilor treizeci. Cum zicea deunăzi un
mucalit, să vrei istoria României cu prestigiul fran-
ţei! Sau al Spaniei!

Am amintit şi în alte texte de acest balans
ideatic care ne este provocat, cred eu, de o anume
nesiguranţă identitară, când vrem să afurisim sau
să înnobilăm în exces istoria noastră, în polemică cu
detractorii noştri sau pur şi simplu cu noi înşine:
când nu suntem, ca în atâtea dramatice ocazii, mul-
ţumiţi cu ceea ce ni se întâmplă, neavând puterea şi
calmul de a ne auto- analiza până la capăt. Când ne
lipseşte, uneori la modul caricatural şi infantil,
simţul auto- critic, cel care determină capacitatea
unui spirit viril şi responsabil de a- şi da lui însuşi şi
celor din jur adevărata probă, măsură asupra lucru-
rilor şi întâmplărilor.

Suntem la sfârşitul acestui eseu despre aven-
turierii politicii româneşti din secolul trecut, idee
care a plecat, o mărturisim, dintr- o reflexie absolut
simplă şi jucăuşă în momentul când am pus
cap- la- cap primele personalităţi fondatoare ale sta-
tului modern român, marele liberal I.C. Brătianu şi
cei doi regi români, de origine germană, Carol I şi
ferdinand, constatând indubitabil rolul lor pozitiv şi
major, aproape legendar, apoi pe care i- au urmat la
conducerea naţiunii Carol II, Antonescu şi cei doi
dictatori comunişti – personalităţi cu un marcat
semn negativ şi nefast pentru ceea ce am fost şi sun-
tem azi, de parcă am purta încă în spate – în memo-
ria sau în conştiinţa noastră! – trupurile lor fume-
gânde şi grele, încă nu deplin elucidate în rolul şi
ceea ce unii numesc blestemul istoriei noastre. Or,
cum se poate încheia şirul unor personalităţi de la
care unii aşteaptă şi azi cheia rezolvării unor proble-
me actuale, numite generic criză, decât printr- o ast-
fel de temă indecisă, veşnic deschisă, de- a dreptul
inutilă pentru alţii, ca cea a specificului nostru, a
caracterului nostru şi nu atât, cum o mai spuneam,
de unde venim şi încotro mergem, ci, cu adevărat şi
în esenţă – cine şi ce anume suntem! Poate, mai ştii,
e adevărat că sub presiunea acestei globalizări de
care vorbeşte toată lumea, care, acum, la începutul
secolului xxI, nu are decât efecte economice, în timp,
însă, cum se tem unii, vom suferi şi efecte culturale,
morale, cutumiere, lingvistice etc.! Dar atunci, evi-
dent, nu va mai putea fi vorba de o insondabilă şi
veşnic fluctuantă problemă identitară.

Noi, însă, cei din ţările din estul Europei, am
mai trăit o astfel de globalizare, care a durat şi ne- a
copleşit timp de vreo jumătate de secol, dar cu un
sens opus, dacă pot vorbi aşa, sau cu un sens total
diferit, care trebuia de- a binelea să ne adune, să ne
amalgameze, să ne înglobeze nu numai fizic, dar şi
moral şi ideatic, istoric chiar, mai mult sau mai
puţin, în enorma şi mereu mişcătoarea, deşi foarte
stabilă şi rigidă comunitate a seminţiilor şi popoare-
lor care constituiau imperiul Sovietic. Avem deci, oh,
ce ironic, dar şi ce pilduitor, de data aceasta, o expe-
rienţă în plus faţă de mândrele popoare ale Apusului
Europei. Oare, noi, cel puţin, cei din centrul şi din
estul european, vom şti să profităm de data aceasta
din necazurile noastre bogate şi seculare – şi de ce
nu şi din cele recente, zise comuniste şi care, spre
mândria noastră amară, sunt departe de a fi ne- sem-
nificative! – şi vom şti şi vom putea, în sfârşit, să ezi-
tăm o clipă sau un ceas sau o noapte înainte de a ne
declara sfârşitul ca naţiune; Un popor ce poartă un
nume, vorbeşte o anumită limbă şi a creat o supra-
structură comparabilă cu cele mai însemnate din
jurul nostru şi, odată cu sfârşitul naţiunii vom reuşi
să respirăm uşuraţi şi să aruncăm peste bord toate
legendele şi miturile care, zic unii (şi nu o afirmă cei
mai neînsemnaţi fii ai acestui neam), ne- au ajutat să
fim şi să rezistăm în timp?! r
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Nicolae Breban
Specificul naţional

Noi, însă, cei din ţările din estul
Europei, am mai trăit o astfel de
globalizare, care a durat şi ne- a

copleşit timp de vreo jumătate de
secol, dar cu un sens opus, dacă pot

vorbi aşa, sau cu un sens total diferit,
care trebuia de- a binelea să ne adune,
să ne amalgameze, să ne înglobeze nu

numai fizic, dar şi moral şi ideatic,
istoric chiar, mai mult sau mai puţin,
în enorma şi mereu mişcătoarea, deşi
foarte stabilă şi rigidă comunitate a

seminţiilor şi popoarelor care
constituiau imperiul Sovietic.

n Editorial



Preambul

Obsesia mea legată de creativitate ca
valoare specială a neamului românesc
porneşte încă din adolescenţa mea
studioasă şi a fost stârnită în special

de întrebările pe care le adresam celor mai vârstnici:
de ce oare ţăranul Brâncuşi, boierul henri Coandă şi
burghezul înstărit Gogu Constantinescu au ales să
se realizeze aiurea, în loc să profite ţara noastră de
pe urma geniului lor? Desigur, lista e mult mai
lungă, dar situaţiile încep să se complice cu perioade
istorice mai mult decât tulburi. Puţin mai târziu,
aveam să mă bucur că, într- o aparentă stare de con-
ştientizare, statul comunist a înţeles să valorifice
dorinţa lui henri Coandă de a se întoarce acasă.
Aveam să constat cu tristeţe că bucuria mea a fost
inutilă şi că întoarcerea marelui savant şi inventator
nu avea să se constituie decât într- un bluff propa-
gandistic.

După 1990, o dată cu intrarea mea în politică,
am încercat din răsputeri să- mi conving colegii, dar
şi instituţiile publice de importanţa patrimoniului
naţional cultural ca semn indicibil al identităţii
naţionale, identitate de care aveam şi avem nevoie
pentru a ne putea pune în valoare resursele natura-
le şi umane. Succesul meu a fost limitat. Mă aflu

astăzi în faţa unei noi provocări, redeşteptarea unui
liberalism românesc autentic în nou înfiinţatul Par-
tid Liberal Reformator care, iată, a aprobat în pri-
mul său congres Rezoluţia pe care am întocmit- o şi
am propus- o, dedicată domeniilor Educaţie, Cultură,
Cercetare şi pe care am intitulat- o: a Cincea liberta-
te. Această rezoluţie şi celelalte adoptate vor consti-
tui suportul viitorului program liberal de guvernare
a României.

A Cincea Libertate
Libertatea artelor şi ştiinţelor, a cercetării şi

învăţământului, inovaţia, creativitatea şi mişcarea
ideilor constituie pentru societăţile liberale avansate
una dintre cele câteva pietre unghiulare. Libera cir-
culaţie a cunoaşterii ar trebui să fie recunoscută, în
viziunea ALDE (The Alliance of Liberals and Demo-
crats for Europe), drept cea de a cincea libertate con-
stitutivă a spaţiului unic european. Voi trece la o
analiză sectorială şi voi începe cu mult dezbătuta
problemă a educaţiei. Din păcate,  ca multe alte noţi -
uni spulberate de demagogia politică autohtonă, şi
această noţiune a fost golită de conţinut şi agăţată
doar, pompos, la intrarea unui minister. Vreau să ne
facem de la început foarte bine înţeleşi. Învăţămân-
tul de toate nivelurile este şi trebuie să devină un
factor activ şi important în procesul de educaţie. Dar

noţiunea generală presupune şi solida intervenţie a
familiei, şi accesul nelimitat şi aproape obligatoriu la
cultură şi la înalta spiritualitate, la morala tradiţio-
nală şi la cea modernă şi, ca un corolar al tuturor
acestora, la civilizaţia socială.

Mi- aş permite să aduc dintru început două
exemple ce reprezintă în acelaşi timp două carenţe
atât ale învăţământului, cât şi ale sistemului educa-
ţional în general. După cum se ştie, există în Româ-
nia, pentru a reglementa domeniul, o lege a cultelor.
După cum este foarte normal, niciunde această lege
nu impune cultelor acceptate să- şi diminueze acţiu-
nea lor de capacitare dogmatică. Dar socotesc inad-
misibil că nu instituie ca obligatorii mijloacele lor
active de creare şi impunere a unei moralităţi indivi-
duale şi colective în societatea românească, societate
care contribuie semnificativ la existenţa acestor
culte. Al doilea exemplu. E cunoscut rolul din ce în ce
mai important al părinţilor în modul de funcţionare
al învăţământului preuniversitar. Sunt de asemenea
active nenumăratele asociaţii ale acestora. Nu am
întâlnit însă nicio acţiune corelată a părinţilor pen-
tru a impune în regulamentele interne de funcţiona-
re ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar
interzicerea etalării ostentative a diferenţelor de
situaţie materială între elevi. fie şi doar aceste două
exemple ne pot ajuta să ne facem o idee despre felul
în care diversele forme de manifestare ale societăţii,
cât şi ale instituţiilor publice din domeniul mai larg
al educaţiei ar putea contribui la începutul de dimi-
nuare, de rupere, a lanţului trofic al corupţiei româ-
neşti. Nu întâmplător cităm numai ceea ce este
populist din înţelepciunea populară şi anume că:
„peştele de la cap se- mpute“, uitând să adăugăm şi
partea a doua, „dar se curăţă de la coadă“. Or, trebu-
ie să convenim, corupţia este în primul rând o gravă
carenţă educativă a noastră, a tuturor. Revenind la
învăţământ ca verigă importantă a sistemului edu-
caţional, constatăm că infinita clamare a reformelor
şi aplicarea lor formală fără o grijă firească pentru
conţinut au adus pagube greu de remediat în proce-
sul acumulării de cunoştinţe necesare formării tine-
retului nostru. Performanţele deosebite ce ne stâr-
nesc aplauze în variate competiţii internaţionale
sunt rodul unor benefice schimburi de experienţe
dintre unul sau mai mulţi profesori dăruiţi cu un har
special şi ale unor grupuri limitate de elevi sau stu-
denţi supradotaţi. Ele trebuie încurajate, dar nu pot
fi confundate cu realitatea sistemului. Această reali-
tate este pusă în lumină de cel mai scăzut nivel de
alfabetizare din Europa, nivel ce nu este imputabil
doar sistemului deficitar de învăţământ, ci şi incapa-
cităţii noastre generale de a constitui politici guver-
namentale durabile şi coerente. Infrastructura rutie-
ră precară şi lipsa endemică a mijloacelor de trans-
port şcolar, starea medievală a multora dintre insti-
tuţiile de învăţământ preuniversitar din mediul
rural şi mic orăşenesc, sunt factori ce nu pot contri-
bui la o dezvoltare firească a învăţământului naţio-
nal. Şi nu este doar datoria unui minister, ci a
tuturor autorităţilor publice. Aşa- zisa politică de
informatizare a învăţământului preuniversitar nu a
însemnat în plan naţional decât o înşelătorie pe bani
publici. Nu mai există nicio legătură între verigile
instituţionale ale sistemului. Învăţământul superior
tocmai a eliminat din preocupările sale formarea de
cadre pentru învăţământul preuniversitar. Puzderia
necontrolată de întreprinderi private denumite fals
universităţi a aruncat pe o piaţă a muncii, şi aşa
diformă, o pletoră de indi-
vizi cu diplome precare,
iar o parte dintre aceştia
au îmbâcsit şi învăţămân-
tul românesc. A nu se
înţelege că tocmai noi
liberalii ne opunem iniţia-
tivei private din învăţă-
mânt. Trebuie însă să în -
văţăm a ne opune trans-
formării unui principiu
util, într- o practică deri-
zorie.

O altă problemă, în
afara motivării profesio-
nale şi sociale a clasei
profesorilor, care ne preo-
cupă în învăţământul pre -
universitar este şi reabili-

tarea curriculară. Au putut fi constatate carenţe
grave de substanţă şi de alcătuire superficială ce fac
din programa şcolară un domeniu uşor previzibil al
eşecului. Cele două reabilitări, cea a bazei materiale
şi cea de substanţă profesională, trebuie să devină
obiectivul real al unui consens politic şi nu amalga-
mul stupid de idei ce au caracterizat vestita iniţiati-
vă a lui Traian Băsescu.

Propunem de asemenea o foarte necesară reco-
nectare la sistemul general de învăţământ a unei
reţele reînnoite de şcoli vocaţionale, cu atenţie spori-
tă pentru profesii necesare activităţilor practice
actuale, de alt nivel decât cel rudimentar- practicist
din timpul comunismului, şi corespunzătoare moder-
nităţii industriale şi economice a secolului al
xxI- lea. Aş da un exemplu, chiar dacă ideea nu ne
aparţine, dar ea începe să capete contur real în ţara
noastră: este vorba despre „învăţământul dual”
(produs al landului Baden- württemberg) ce se află
la el acasă, în lista produselor de export, deja pe locul
doi, după celebra industrie de automobile. Învăţă-
mântul dual nu înseamnă decât viziunea ultramo-
dernă a învăţământului profesional, iar staţia pilot
aflată în zona Braşovului – îndrumată (pentru par-
tea românească) de un coleg al nostru din PLR, pro-
fesorul Stelian fedorca – a început să reprezinte un
succes demn de evidenţiat, cu reverberaţii evidente
în industria românească şi în piaţa locurilor de
muncă bine remunerate. Închipuiţi- vă un tânăr
român de 18 ani, din mâinile căruia ies cele mai
importante piese ale motorului Porsche, care aduce
lunar în casa părinţilor săi un venit de 3000 de lei.
Nu mă pot împiedica să remarc că România a fost
socotită partener favorizat datorită şvabilor plecaţi
din ţara noastră, ţară pe care ei nu o uită şi încear-
că din răsputeri să o ajute!
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Radu Boroianu
A Cincea Libertate

Cultura, una dintre cele mai complete
noţiuni societale, se vede astăzi

eliminată până şi din discursul politic
populist. Noţiunea cuprinde printre

altele şi domeniul larg al creativităţii,
de la isteţimea fermierului sau a

meşteşugarului, la culmile inventicii
savante sau ale superbiei

creativ- artistice. De aceea cultura
trebuie considerată şi în România

politică liberală de stat. Aş face aici o
paranteză exemplificatoare, aruncând

o privire la felul în care este
constituit minusculul nostru PIb şi aş

remarca bizareria diferenţei dintre
aportul de 1,42% al industriilor

culturale şi bugetul general acordat
domeniului culturii (nu numai

Ministerului Culturii, ci tuturor
segmentelor culturale) de doar 0,3%!

Patrimoniul naţional cultural
constituie, alături de limba română,

dovada concretă a identităţii noastre
naţionale, iar preocuparea specială

pentru toate articulaţiile sale nu s- ar
constitui doar într- un bun factor de

imagine, ci s- ar transforma imediat în
aport masiv de capital politic şi

economic. Dacă am investi în
instituţii culturale moderne,

încăpătoare şi atractive, sau în
obiective de patrimoniu arhitectural
şi arheologic, am crea o suplimentară

piaţă a locurilor de muncă, am
valorifica talentul extraordinar al
concetăţenilor noştri şi am creşte

substanţial nivelul investiţiilor
străine şi pe cel al veniturilor proprii.

www.librariapentrutoti.ro 

Colecţia Seria de autor Aura Christi eBook

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

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



În fine, PLR propune metode de revenire la cri-
teriile reale de performanţă în demersul de câştiga-
re a titlurilor academice, cu precădere a celor de
master şi de doctorat. Aplicarea haotică şi abuzivă şi
unde era nevoie şi unde nu era – hotărât lucru, în
învăţământul vocaţional, nu era! – a procesului
Bologna s- a transformat în România într- o competi-
ţie golănească între şmecheri şi pleşcari. Exemplul
marilor universităţi ale lumii şi practica riguroasă
păstrată în câteva rare situaţii în plan naţional e
necesar a fi generalizate.

Următorul domeniu al Rezoluţiei noastre este
cel al cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicate,
domeniu ce trebuie să devină, ca şi cel încă şi mai
complex al culturii, al creativităţii şi al patrimoniu-
lui cultural naţional, o prioritate bugetară în opinia
noastră pe acelaşi nivel cu sănătatea publică şi edu-
caţia naţională. Trebuie să înţelegem că ne propu-
nem inutil să reindustrializăm România şi să profi-
tăm inteligent de bogatele noastre resurse materiale
şi umane din industria extractivă şi de prelucrare,
din agricultură şi din turism sau din alte domenii,
dacă nu repunem în drepturile fireşti de funcţionare

la capacitate maximă toate institutele de cercetare,
toate laboratoarele academice sau uzinale şi dacă nu
acordăm facilităţi serioase mediului investiţional
privat pentru a contribui în acest domeniu obligato-
riu al modernităţii. Aplicarea teoriei statului savant
a fost un factor determinant în refacerea tuturor
marilor economii ale ţărilor civilizate ale lumii, din
Japonia în SUA, fără să mai vorbim de bătrânele
experienţe politice ale Marii Britanii, franţei şi Ger-
maniei, după cele mai grave crize, războaiele mon-
diale. Bătălia „creierelor“ trebuie să ajungă şi la noi
o bătălie pentru inteligenţa românească. Dacă vom
gândi astfel, dacă o vom considera o componentă
decisivă de securitate naţională, vom reuşi! Trebuie

să înţelegem o dată pentru totdeauna că nu putem
participa la schimbul concurenţial de valori cu o gân-
dire şi o aplicabilitate rudimentare! Cultura, una
dintre cele mai complete noţiuni societale, se vede
astăzi eliminată până şi din discursul politic popu-

list. Noţiunea cuprinde printre altele şi
domeniul larg al creativităţii, de la isteţi-
mea fermierului sau a meşteşugarului, la
culmile inventicii savante sau ale superbiei
creativ- artistice. De aceea cultura trebuie
considerată şi în România politică liberală
de stat. Aş face aici o paranteză exemplifica-
toare, aruncând o privire la felul în care este
constituit minusculul nostru PIB şi aş
remarca bizareria diferenţei dintre aportul
de 1,42 % al industriilor culturale şi bugetul
general acordat domeniului culturii (nu
numai Ministerului Culturii, ci tuturor seg-
mentelor culturale) de doar 0,3 %! Patrimo-
niul naţional cultural constituie, alături de
limba română, dovada concretă a identităţii
noastre naţionale, iar preocuparea specială
pentru toate articulaţiile sale nu s- ar
constitui doar într- un bun factor de
imagine, ci s- ar transforma imediat în aport
masiv de capital politic şi economic. Dacă
am investi în instituţii culturale moderne,
încăpătoare şi atractive, sau în obiective de

patrimoniu arhitectural şi arheologic, am crea o
suplimentară piaţă a locurilor de muncă, am valori-
fica talentul extraordinar al concetăţenilor noştri şi
am creşte substanţial nivelul investiţiilor străine şi
pe cel al veniturilor proprii.

De sute de ani românii creativi ajung celebri în
toată lumea, timp în care, România se complace la
coada Europei, nerecunoscută. Avem datoria ca libe-
rali de a contribui activ la ieşirea definitivă de sub
zodia acestui paradox păgubos. Aş sublinia aici şi
rolul creativităţii într- un domeniu ce desigur îi va
surprinde pe mulţi şi în care această creativitate ar
trebui să fie pusă în corelare cu recăpătarea senti-
mentului identitar. Vorbesc desigur despre politica

externă. Îngemănarea politicii noastre externe cu
cea de securitate internaţională şi regională, aparte-
nenţa noastră la NATO şi UE au însemnat singure-
le momente semnificative de consens politic din tim-
purile recente. Constatăm însă şi în acest domeniu al
multiplelor forme de diplomaţie că ne- am mulţumit
cu această conectivitate, rămânând de multe ori
reactivi şi inactivi în loc de a avea iniţiative şi a fi
inovatori. Nimeni nu spune că trebuie să scoţi sabia
când neprietenul te atacă fără menajamente în inte-
riorul sau din exteriorul graniţelor tale, dar modali-
tatea de a te face prezent şi cunoscut în termeni
diplomatici este încă neexplorată de către noi. Şi aş
cita şi aici un exemplu semnificativ, punând în
balanţă numărul mare de români performanţi ce- şi
părăsesc ţara pentru a se face cunoscuţi şi a fi bine
răsplătiţi pentru valoarea lor şi numărul foarte mic,
mult prea mic pentru dimensiunea României, de
înalţi funcţionari internaţionali ce necesită o tot atât
de bună performanţă şi aduc de la sine şi venituri
comparabile. fără a menţiona impunerea şi promo-
varea intereselor noastre naţionale prin prezenţa
acestora în diverse organisme politice şi economice
ale lumii.

filosofia politică pe care o propun ca liberal
este cea care va pune capăt penibilei tranziţii care se
ştie de unde şi din ce cauză a fost stârnită şi care
pare a se fi pierdut pe drum, risipită în hăţişul pro-
iectelor mici şi foarte mici, în privatizări greşite sau
în evoluţii ulterioare fără noimă, în false programe
de dezvoltare sectorială dominate toate de corupţia
noastră endemică, mică sau mare.

forţele creatoare ale naţiunii noastre găsin -
du- şi suportul necesar în politicile şi instituţiile sta-
tului vor contribui elocvent ca toate sectoarele pro-
ductive să se reconecteze realităţilor mondiale. O
societate şi o economie relaţionate informaţional vor
deveni prin ele însele distrugătoare ale sistemelor de
relaţionare de tip arhaic şi corupt, relaţionărilor prin
grupuri sau clanuri. Sper ca Partidului Liberal
Reformator să devină ceea ce ar fi fost obligatoriu să
fie toate partidele politice şi anume o instituţie
publică condusă de o disciplină strictă şi de legi
transparente, în folosul cetăţenilor. Studierea rapidă
şi conectarea sistemică la noţiunile şi valorile de
capital social şi renaştere culturală multiplă sunt
singurele purtătoare de progres real. Să ne aşezăm
cu toţii sub deviza lui I.C. Brătianu: „Partidul să fie
subordonat intereselor generale ale naţiunii!“

P.S. Îi mulţumesc doamnei Aura Christi
pentru interesul pe care l- a arătat ideilor mele, cât şi
pentru onoarea de a le prezenta, încă o dată, în pagi-
nile revistei Contemporanul. Ideea europeană. Acest
fapt îmi redeşteaptă vechea şi plăcuta amintire a
unei îndelungi peripatetizări nocturne pe străzile
Parisului alături de Nicolae Breban, în care unul
dintre subiectele ce ne- au animat a fost, în bună
parte, cel pe care l- am expus mai sus.

septembrie 2014
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■ Cultura vie aduce 5,7% PIB- ului României. Şi
beneficiază, în schimb, de 0,16%, din care circa
75% se duc la patrimoniu

2010. Ministrul Culturii şi Patrimoniului
Naţional, domnul kelemen hunor, face public
următorul fapt: cultura vie aduce 5,7% PIB- ului
României. Şi beneficiază, în schimb, de 0,16 %, din
care circa 75 % se duc la patrimoniu. E vorba de
genocid cultural. E vorba de un atac la identitatea
poporului român. Ceea ce ne face să ne întrebăm:
interesele căror grupuri vădit antinaţionale servesc
guvernanţii care s- au perindat la putere?

■ Procentul analfabeţilor în ţară a urcat la cifra
îngrijorătoare de 12%, iar la capitolul lectură
România a ajuns pe ultimul loc din Europa, e
adevărat, alături de, straniu, greci.

■ La capitolul producţia de carte, România ocupă
ultimul loc în Europa; da, şi aici suntem în coada
Europei.

Cum e tratată literatura, cultura vie

acasă. Există zeci, sute de localităţi rurale,
unde nu vei găsi nici urmă de librărie, în schimb,
vei vedea pârtii nefolosite, săli de sport în câmp sau
terenuri de fotbal în pantă, ba chiar şi parcuri la
marginea satelor. Pe parcursul ultimilor circa opt
ani, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
n- a făcut achiziţii de carte pentru bibliotecile din
ţară; vaga excepţie existentă confirmă, evident,
regula, care serveşte interesele distribuitorilor, mai
puţin pe cele ale editorilor şi scriitorilor. 

Scriitorul român nu mai există în spaţiul
public. Emisiuni culturale pe canalele publice – nici
atât. Canalele comerciale nu intră în discuţie; aici
cultura e o floare între flori. 

Vreun străin îndrăgostit de România s- ar
întreba, probabil, în ce ţinuturi şi- a exilat România
poeţii, romancierii şi interpreţii de muzică clasică?
Unde sunt artiştii români, despre care se vorbeşte
mai tot timpul în treacăt, mai ales, atunci când se
moare? Şi se moare în lumea artiştilor ţării pe
capete. România şi- a exilat valorile. România îşi
discriminează literatura naţională. Întâmplător
oare? Dacă aţi intra în librăriile ţării, în majoritatea
– transformată, de altfel, într- un fel de bric- à- brac,
unde găseşti de la papetărie până la produse IT,
jucării pentru copii şi altele – veţi găsi
preponderent traduceri. Scriitorii români, prin a
căror operă se defineşte identitatea naţiunii române
nu rareori lipsesc sau îşi pot găsi expuse cărţile la
nivelul broaştei, dacă nu ascunse printre rafturi, ca
şi când am trăi vremurile unui foarte ciudat
samizdat. Explozia interesului faţă de traduceri
după 1989 şi dezinteresul statului faţă de literatura
română vie, stat care a început liberalizarea prin
cultura vie, a dus la dispariţia cărţilor scriitorului
român din librării. Excepţiile existente – între care
se numără şi op- urile celor câţiva comentatori la
modă, vagi „filosofi” fără operă, foşti cronicari de
arte plastice sau procurori culturali cu veleităţi de
ordin teoretic în domeniul moralei – confirmă
regula.

În străinătate. În timp ce sub dictatură, în
România, zeci, sute de biserici erau fie şterse de pe
faţa pământului, fie transformate în depozite, în

timp ce la ora actuală ţara e împânzită de zeci, sute
de lăcaşe de cult neterminate sau abandonate, la
Maastricht, în Olanda, o veche catedrală
dominicană din secolul al xIII- lea a fost
transformată în librărie, după ce o vreme a fost
parcare de biciclete. Proiectul (2008) a câştigat deja
mai multe premii, unii iubitori de carte socotind- o
cea mai frumoasă librărie din lume. 

În librăiile de la Paris, Roma, Beijing sau
Moscova, în vitrine, tronează, firesc, la locuri
vizibile, scriitorii naţionali, cu volume puse la
vedere, cu postere, întâlniri cu cititorii, iar piaţa
traducerilor este atent supravegheată. Piaţa
traducerilor din Anglia deţine 5% din producţia de
carte, restul constituind literatura naţională. Nu
ne- ar mira, dacă în urma unui sondaj făcut în
România, s- ar constata că procentul respectiv este
exact invers, adică vizibil în defavoarea literaturii
naţionale. 

Este limpede că în cazul în care va persista
politica de defavorizare şi discriminare a literaturii
române, nu peste multe decenii se va vorbi despre
disoluţia statului român. De ce să ne mai mire
atunci imaginea României în lume? Dl T. Băsescu
susţinea că e vorba de o ţară de mâna a doua. Dacă
prin instituţiile statului, România – care se
defineşte prin Eminescu, Eliade, Cioran, Brâncuşi,
Ionescu, Tzara, Panait Istrati, Blaga, Maiorescu,
Nichita Stănescu şi alte vârfuri, va continua să- şi
trateze astfel valorile, inclusiv cele date de
literatura naţională – această ţară va deveni, încet,
treptat, ceea ce şi- a dorit preşedintele, sprijinit de
intelectualii săi de curte: o ţară de mâna a doua. 

■ Bref 

România şi- a exilat valorile. România îşi discriminează 
literatura naţională. Întâmplător oare?

De sute de ani românii creativi ajung
celebri în toată lumea, timp în care,

România se complace la coada
Europei, nerecunoscută. Avem datoria

ca liberali de a contribui activ la
ieşirea definitivă de sub zodia acestui
paradox păgubos. Aş sublinia aici şi

rolul creativităţii într- un domeniu ce
desigur îi va surprinde pe mulţi şi în
care această creativitate ar trebui să
fie pusă în corelare cu recăpătarea

sentimentului identitar.



Debutând editorial în 1963 cu un volum
de nuvele (Capul bunei Speranţe) la
care se adăuga în 1966, un altul, tot de
proză scurtă (de ce zboară vulturul?),

Augustin Buzura se anunţa ca un prozator de forţă,
interesat mai ales de condiţia omului în societatea
contemporană, atrăgând atenţia asupra scrisului său
cu mari disponibilităţi analitice, dar încă fără o marcă
de individualitate remarcabilă, proprie scrisului său,
pe care o va impune însă, surprinzător pentru unii,
chiar şocant pentru destui alţii, cu un roman, absen-
ţii, în 1970 (acum, după câteva reeditări, în ediţie
definitivă: Augustin Buzura, absenţii, Ediţie definiti-
vă îngrijită de Anglea Martin, Editura RAO, Bucu-
reşti, 2013, Opere complete, Serie de autor), de o nou-
tate în expresie şi mai ales în atitudine, care l- a
impus dintr- odată între cei mai importanţi roman-
cieri români ai momentului (de după cel de al doilea
război), lansând astfel un tip special de discurs epic,
ce excelează în confesiuni introspective, într- o
psihanaliză obsesivă („M- am gândit de multe ori la
interpretarea psihanalitică”), cu eroi (eroul său,
Mihai Bogdan) dispuşi a se autoanaliza („ne obseda
teribil ideea de a face odată şi odată o ordine desăvâr-
şită în lumea noastră interioară”), raportându- se
mereu la o realitate proximă pe care o simţeau mult
prea opresivă („Am fost cu şi fără voia mea deperso-
nalizat”). 

Mihai Bogdan, personajul central al romanului,
are nu numai luciditatea de a privi adânc în mecanis-
mele sistemului social, căruia îi aparţine prin datul
sorţii, dar şi, sau mai ales, în propria condiţie
existenţială, intuindu- şi, dar şi judecându- şi şansele
supravieţuirii: „Există o lume în afara mea, cea de
care mă izbesc mereu, pe care mă străduiesc să o înţe-
leg, să mă integrez în ea, pe care o iubesc şi o dispre-
ţuiesc cu o putere neobişnuită, pe care aş vrea s- o
îndrept, pe care o refuz şi mă refuză. Mai am una în
mine: ea ţine de viitor, este povestea mea cea mai fru-
moasă, tocmai pentru că îmi aparţine în exclusivitate,
pentru că mi- am construit- o singur şi ea nu se va
materializa niciodată, deci, nu mă va decepţiona…
Mai am, în sfârşit, şi ultima lume, de rezervă, în afara
legilor cunoscute… Dar ea depinde de o minune, de
un miracol… Tragedia constă numai
în faptul că n- am curajul să renunţ la
nici una, dar nici măcar tăria de a mă
gândi la care ar trebui să renunţ”. 

Prozatorul şi- a format un mod
special de a prezenta lucrurile, reali-
zând cu abilitate o continuă încărcă-
tură ideatică subtextuală, propunând
astfel o dezbatere a dramei indivi -
dual- umane în care să rezoneze însă,
labil, dramatica realitate generală
(„lumea îngrozitor de concretă”) a
unei societăţii în care eroul nu- şi află
locul pentru că aceasta nu- i oferă, de
fapt, decât condiţia de supunere doci-
lă, de om îngenunchiat în faţa puterii
totalitare: „Scaunul are patru picioa-
re, dar cu toate că are cu două mai
mult decât mine, tot nu poate umbla,
ceea ce înseamnă că mersul nu
depinde de numărul picioarelor. Eu
am, în schimb, două picioare, umblu,
dar sunt scaun, şade cine vrea pe
mine, mă mută de ici- colo şi chiar
dacă am păreri proprii despre cel
care şade pe mine, tot n- are impor-
tanţă, tot eu sunt scaun (…) e mult mai bine să ai
patru picioare decât două. (…) Cine a învăţat să tră-
iască în patru picioare nu concepe că se poate trăi şi
în două picioare. (…) Cine are patru picioare n- are
probleme”. Se spun astfel, într- un limbaj oarecum
esopic, adevăruri despre relaţiile dintre oameni şi
societate, pe care puţini erau aceea care puteau ori
aveau curajul de a le numi. Augustin Buzura a găsit
cheia prin care să- şi poată exprima astfel protestul,
nemulţumirea, revolta, disidenţa la o adică, atâta cât
îi era permisă, totuşi, unui individ captiv în sistemul
autocrat al lumii sale. Tocmai de aceea substanţa
epică a romanului este minimă; autorul nu oferă
decât un cadru esenţializat al mişcării universului
acesta; dinamica mişcărilor exterioare ale lumii apare
doar în măsura în care ea se reverberează în conflic-
tul lumii interioare a eroului. 

Mihai Bogdan este tânăr medic într- un Institut
de cercetări de pe lângă clinica de psihiatrie. Într- un
mediu bolnav, aşadar, ce reprezintă, la scară redusă,
condiţia existenţială insanită a mediului social gene-
ral. Posibilităţile de a se manifesta creator, indivi-

dual, îi sunt limitate, anulate chiar de practica abuzi-
vă a subordonării totale dictaturii şefilor. Lucrarea
ştiinţifică elaborată în urma unui studiu amănunţit,
temeinic, descoperind avantajul unor soluţii noi de
tratament, îi este luată cu cinism de profesorul care o
expune, sub nume propriu, în cadrul unui congres de
specialitate: „În proxima sesiune ştiinţifică, Poenaru
prezentă lucrarea mea, dar dublase numărul cazuri-
lor şi îi adăugase o blibliografie imensă. (…) Propune-
rile privind modificarea terapiei atrăseseră atenţia
invitaţilor străini. Nişte nemţi îi oferiseră în grabă
laboratoarele pentru un schimb de experienţă”. 

Viaţa în Institut este anostă şi rutinieră; tână-
rul medic nu se împacă cu ea, simţindu- se mereu umi-
lit, depersonalizat („Am fost cu şi fără voia mea deper-
sonalizat”), situaţie în care preferă să se retragă din
viaţa micii şi marii Agore, într- o absenţă ostentavivă.

Bolnav sufleteşte, la rându- i, alege să stea întins pe
patul din camera sărăcioasă pe care o deţine
(„porcăria asta de cameră”), într- o singurătate ce- l
predispune la autoanaliză („Plonjez în mine ca într- o
mlaştină şi nu prididesc să descopăr că sunt legat de
mâini şi de picioare”). Este pista analitică pe care pro-
zatorul înaintează, denunţând simptomele maladiei
în care se află societatea, prefăcându- se a vorbi, de
fapt, despre situaţia specifică a Institutului, a clinicii

de boli mintale. Mihai Bogdan, tră-
ieşte astfel scene de viaţă pe care le
interpretează, rememorându- le sau
pur şi simplu inventându- le pentru
a putea evada într- o libertate de
manifestare şi, nu mai puţin, de
exprimare. Aşa se întâmplă cu
povestea din tren (hoţii, crima), cu
povestea cu pisica (aruncată, abe-
rant, în foc), cu prezenţa circului
(clovnul Giovani îşi permite să se
scuze la modul: „Pe noi n- ar tebui să
ne fluiere căci, zău, n- avem haz în
comparaţie cu ce se întâmplă în
afara circului”) etc., alături de alte-
le, lamentabile, din perimetrul
Institutului. Dar mult mai acuzator
este profesorul bătrân, care
locuieşte într- o cameră alăturată şi
care ţine discursuri fulminante
soţiei, în aşa fel încât medicul
de- alături să poată auzi totul cu lim-
pezime. Acesta este un fel de alter
ego al lui Mihai Bogdan. Prin vocea
lui, un nevropat, romancierul îşi
dedublează, practic, exprimarea,

lăsându- l vă vorbească degajat, pentru a- şi face publi-
că indignarea şi revolta, pe care eroul romanului o
împărtăşeşte: „Şefii mă obligaseră să le mulţumesc
pentru toate, nu numai pentru porcăriile pe care mi
le- au făcut, ci şi pentru cele pe care mi le vor face.
Recunoscător că m- am născut, că trăiesc, că răsuflu
aerul fabricat de ei, că nu- mi picase încă o piatră în
cap, că văd stelele, (…) recunoscător că port pălărie,
că beau apă, că am păr pe cap, că plouă, recunoscător
că Pământul se- nvârte, că Soarele luminează, că exis-
tă patru anotimpuri, (…) recunoscător că merg pe tro-
tuar, că mi se permite să murdăresc asfaltul. Şi, în loc
să le înalţ osanale de câte ori simţeau nevoia, căci fără
osanale se ştiau nespus de singuri, le era o frică de
animal încolţit (…) am preferat să tac”. La fel se
întâmplă cu audierea bolnavului obsedat de faptul că
este urmărit, peste tot în viaţă, de cei care îi contro-
lează fiecare mişcare: „Îi ştiu. Îmi ascultă convorbiri-
le telefonice. Sub pat – magnetofoane. În baie, în wC,
la slujbă, nu mai pot! izbucni el. Pe stradă, în restau-
rant, oriunde, pas cu pas în urma mea. Acum îi ştiu.
Mi- au furat gândurile, mi- e frică să scot un cuvânt. Şi

nici măcar nu se mai ascund (…). Ştiu tot ce vorbesc…
Dar, cu cine să vorbesc? Cine nu- i de- al lor? (…) Nică-
ieri nu eşti în siguranţă. Nu există un singur loc unde
să mă ascund. Un singur loc curat, unde să stai în
linişte, unde să poţi gândi. Totul e murdar”. fără
îndoială, cititorii intuiau cu exactitate cine puteau fi
acei ai lor, iar mecanismul de funcţionare al fabulei
avea în subtext logica înţelepciunii populare: Gura
păcătosului adevăr grăieşte. Era un mod strategic al
prozatorului de a vorbi despre sistemul concentraţio-
nar în care trăiau oamenii din ţară la ora aceea. 

Romanul întreg, de altfel, se constituie ca o
parabolă, în care întrebările obsedante ale personaju-
lui central – „Cine suntem noi, de fapt?” – îşi află
răspunsuri într- un soi de pseudo rechizitoriu la adre-
sa sistemului existenţial impus ideologic. Era curajul
pe care şi- l asuma şi pe care îl afişa Asugustn Buzu-
ra. Era şansa lui de a nu tăcea, chiar dacă îşi plasase
eroul într- o stare de absenteism programat, în fond
protestatar, el arăta în totul o atitudine neconformis-
tă. De altfel, atmosfera romanului este una apăsătoa-
re. Oraşul e cufundat în negura unor ploi ce nu se mai
sfârşesc, ambientul e maculat, deprimant: „Datorită
nu ştiu cărui mecanism, burgul înghesuit penibil în
jurul uriaşei catedrale gotice, străzile înguste, strâm-
be, terorizate de ploaia dezlănţuită în zori, blocurile
stas plantate cu mulţi ani în urmă, din raţiuni neînţe-
lese printre casele cenuşii, neutre la trecerea timpului
– un fel de celule normale risipite într- un ţesut cance-
ros – restaurantele exagerat de sobre în care aveam
sentimentul că trebuie să apară călare vreun descen-
dent din stirpea habsburgului cu favoriţi şi mustăţi
sure, dar, mai ales – şi nu- mi dau seama de ce –
imaginea extraordinar de vie a Născătoarei, din
ghips, exilată treptat în marginea oraşului printre
autobuzele ce- şi aşteaptă rândul la reparat, suprapu-
să peste cele cinci străzi aproape identice pe care
dimineaţa, străbătându- le pe jos până la institut,
aveam senzaţia că- mi continui somnul, se constituiră
neaşteptat în mine, poate sub impulsul soneriei ce
aiura enervant, de cine ştie câtă vreme, într- un tablou
de dimensiuni inumane, respingător”. 

Indiferent câţi cititori are azi romanul (cu sigu-
ranţă, în viitor va interesa tot mai mult), absenţii lui
Augustin Buzura se constituie, fără echivoc, într- un
document- reper al instoriei literare româneşti actua-
le, atât prin mesajul său, cât şi prin formula epică
propusă ca mod inovator (salvator) de exprimare
artistică, capabil a denunţa, ca voce din interiorul sis-
temului autocrat, starea de depersonalizare în care
era captivă o întreagă umanitate. r
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Dintr-o haltă părăsită

Cassian Maria Spiridon
În umbra Sihăstriei

baţi de trei zile cu un băţ
în trunchiul culcat al copacului

de trei zile şi trei nopţi baţi continuu
în faţa Mănăstirii

să te audă stareţul călugării
sau poate – mai ştii

să te audă El – Dumnezeu
de acolo sau poate de mai sus

poarta Mânăstirii nu se deschide
se aud până în munţi bătăile

în copacul bătrân
loviturile răsună din scorbura lui

adânc găunoasă
ca din goarnele celor şapte

îngeri arhangheli

baţi în copacul vieţii
aştepţi ca Sihăstria să-şi deschidă porţile

baţi fără oprire cu un toiag tânăr
rupt din codru

e toaca prin care tenace
îmi spun întreaga poveste
una ce mă-ndeamnă să bat continuu

trunchiul scorburos

să fie oare cu putinţă!
ca nimeni
nici egumen nici stareţ

sau vreun biet călugăr
să nu aibă curajul
nici puterea să tragă de la poartă
ivărul greu

al utopiei

tot mai departe
nopţi şi zile

cu-nvârtoşat toiag
bat cu demnitate

scorbura
nici apă şi nici hrană

nu mă însoţesc
cât timp lovesc în lemnul sorţii

Constantin Cubleşan
Absenţii în ediţie definitivă

Absenţii lui Augustin buzura se
constituie, fără echivoc, într- un

document- reper al instoriei literare
româneşti actuale, atât prin mesajul

său, cât şi prin formula epică propusă
ca mod inovator (salvator) de
exprimare artistică, capabil a

denunţa, ca voce din interiorul
sistemului autocrat, starea de

depersonalizare în care era captivă o
întreagă umanitate.



lumea şi lumile
Locul originar al fiinţei rămâne misterios („de

unde ai apărut?”, citim într- un text de început), cunos-
cut este doar cel de destinaţie, pur interior: „Mă pră-
buşesc înlăuntrul meu”, ni se comunică în acelaşi
timp. Lumea începe şi sfârşeşte aici, în poezie, aparent
la plural, prin „amestecul straniu de lumi”, dar, de
fapt, lumea există într- o răspântie, stă la cotitură, în
„răscruce de lumi”, „la intersecţia dintre lumi”, la limi-
ta aparenţei: „Cât de străină îţi apare lumea”, „lumea,
în care tu nu exişti demult”. Ca de obicei, obişnuinţa o
apropie într- un mod iluzoriu: „Lumea nouă a început”.

Cerul (de)cade violent în adâncul, spiritul, fiinţa
profundă a poetei. „Cerul mi s- a prăbuşit în duh”. Se
străvede o legătură până la identitate, comuniune,
între duh şi cer (văzduh). Pe de o parte, ca la Blaga,
transcendentul coboară. Pe de altă parte, imanentul
urcă, printr- un act nu mai puţin energic, vitalist: „Am
smuls soarele roşu din creierul meu/ şi l- am aruncat
pe cer”. Încă o dată, privirea ne este adusă „în cerul
din creier”. Impasul nu se rezolvă nici prin interme-
diul cerului, care rămâne apăsător – ca şi alte elemen-
te ale existentului, fundamentale, obsedante, în aceas-
tă poezie. Aşadar, la Aura Christi, invers decât la
Marin Sorescu (în teatru!), ieşirea nu se face prin cer!
Cerul rămâne un zid, o limită, dar şi o intersecţie sau
răscruce, cu spiritul, mai mult sau mai puţin, ome-
nesc. Marea limită tragică, iată, aici, este cerul: „Cerul
e greu ca destinul, ca boala”. 

Tărâmul originar este infernul, dar aici nu se
coboară în infern, doar se urcă din infern (satania este
cuvântul născocit de poetă): „Eu vin din siberiada
înfrângerilor,/ din satania necunoscutului”. Infernul
este eul sau este localizat aici: „Infernul e- n mine”,
„infernul e trupul”. Resemnalez aici, ca loc poetic- exis-
tenţial, şi „raiul negru”. Se configurează aici o demo-
nologie poetică. Există, la vedere, referirea la „tezele
celebre ale unui expert în demonologie”. Este recunos-
cută o comuniune, un pact cu demonul: „Să nu mă tră-
dezi, demone”. Aşa încât, locutorul poematic şi- i apro-
pie mereu pe aceşti familiari „demonii (care) valsau”,
„demoni ridicol de senini”, „demonii [care] au aţipit”,
„demoni uituci”. Demonul are rol şi rost psihopomp,
călăuzitor, de tipul Apollo (alesul), Caron, Orfeu:
„Vine demonul alb şi- mi arată drumul”. Poeta se dez-
văluie trăind tragic, estetic, oniric, într- un vis demo-
nic: „Demoni şireţi mă visează frumos”. Demonii
impun imperativ limita metamorfică: „Demonii îmi
strigau: «Transformă- te- n zid!»”. Nu departe, de data
aceasta în latura unei demonologii folclorice, se ata-
şează, în această poezie, chiar „păgânele zâne”. Profe-
ţii nu sunt deloc cei veterotestamentari, chiar dacă
jeluitori, dar laicizaţi profund prin nesmerenie: „Profe-
ţii hohoteau, renunţând să aştepte, să vadă”. Mistica
adâncă ia calea şi forma misterului, de nedezvăluit
(„Dificile sunt farsele misterului!”), brutal concretizat
(„hălci de mister”), simplu şi umil produs („fabrica de
mistere”). Mitul este un suport de localizare, pentru
locutor (cuvântul „pe jumătate răsfrânt în mit”), ori
pentru locuitor, actant (zeii „cu rădăcina înfiptă în
mit”).

dincolo de om
O tentativă de ieşire există, dar nu prin, însă

din, duh, adică din sine, din eul adânc, rodind în gol.
„Ieşi din sărăcia de neatins a duhului/ ce- nmulţeşte
sfidător pustiul.” Acesta este duhul, singular, deopo-
trivă pustiitor şi pustiit. Ispita, la fel de energică, la
modul poetic expresionist, în regimul Nietzsche, vine,
prin (de data aceasta) iubire, totuşi, de timpuriu
cunoscută, sau măcar intuită, pe calea duhului plural
şi reflexiv. „Duhuri în mine se strâng, se adulmecă// în
dansul savant al iubirii”. Într- un poem de mai târziu,
duhul, din nou (la) singular, dă nu numai expresie viu-
lui extrem, dar capătă rost esenţial, ca şi rostire esen-
ţială, devine întemeietor: „Beat de viaţă, duhul meu îl
arunc/ la temelia lumii”. Ceea ce echivalează cu o sal-
vare prin duh, sacrificială, viabilă, a sinelui împreună
cu lumea. 

Dumnezeu, cel prezent (pentru că prezent este,
chiar dacă mai mult retoric decât existenţial, teologic,
canonic) este o entitate variabilă. La începuturile poe-
tice, este o imagine picturală sau poetică deja frecven-
tată, prin gândirism, ortodoxism, apropiindu- se de
Blaga sau Pillat. „Dintr- o pictură naivă/ mă priveşte
Dumnezeu”, „se face toamnă şi în pădurile/ din ceruri
ale lui Dumnezeu”. Mai târziu, apare un Dumnezeu
straniu, eretic sau esoteric, în deplină contradicţie
interioară, pe linia filosofică a unului ispitit de multi-
plu: „Poate că lui Dumnezeu sete îi era/ de alţi

Dumnezei”. Canonic, iudaic- creştin, convenţional,
numit preaînalt, veşnic, este doar în trecere poetică. O
povară care nu ajută, iată ce ajunge, ulterior, şi aşa
chiar rămâne: „L- am dus pe Dumnezeu noapte de
noapte/ în spate şi n- am ajuns”. Un Dumnezeu, iată,
greu, apăsător, la rând, deci, cu alte elemente ale exis-
tentului recurent, din această întreagă poezie. Însă
Dumnezeu este, măcar o vreme, în primele volume, şi
partener de rugăciune sau convorbire: „Tată al meu,
Carele eşti în ceruri…”, „Tată din ceruri, ce se întâm-
plă? Ce îmi ascunzi iar şi iar?” Nu, constatăm, cu reală
smerenie, mai degrabă revendicativ, nu faţă de un
Dumnezeu doar (deja mult văzut) ascuns, inactiv, dar
faţă de unul care, cu perseverenţă energică, total
activ, ascunde (act fundamental, primordial şi final).

De la un timp, în aceste poeme, Dumnezeu pare
că dispare, cel puţin nominal. Sau se schimbă, greu de
recunoscut dacă şi la faţă, însă oricum cu numele, este
substituit de un vocativ: domine – ca şi, în poezia de
limbă română, la Marta Petreu. Trebuie să constat că
dumnezeu şi domine există şi simultan, numele nu
sunt înlocuite tranşant, ele mai continuă să apară, în
paralel. Încât, ne putem întreba dacă nu este vorba,
nu de o substituire, ci de o multiplicare. N- ar fi ceva
neobişnuit pentru opera poetică a autoarei. Nu verific
aici o altă posibilitate sau realitate: autocorectura,
rescrierea unor poeme. Notez doar că Dumnezeu exis-
tă şi în a doua elegie nordică din 2010, iar vocativul
domine apare şi în globul de hârtie, poem din vol.

Împotriva mea, 1995, reverenţios, în textul amintit
(„Domine, prea curate Stăpâne, omnipotentule”), ori
ireverenţios sau, să zic aşa, liber, şi printr- o analogie
filosofică, poate, altundeva în acelaşi volum („Ca o
broască ţestoasă te mişti, Domine”). Îl reîntâlnim în
proiecţie pur onirică („Domine, eşti vis”),
expresionist- vitalistă („Ce uragane, Domine!”). Împă-
mântenit, ca să zic aşa, umanizat şi socializat:
„Domine rasat, Domine- plebeu”. Martor al stării ele-
giace de pierdere a memoriei şi abandonului de sine:
„M- am uitat aproape, Domine”, ori martor al uimirii
proiectată de timp: „Ce amiază, Domine larg!” În ulti-
mă instanţă, partener cu care poeta se confruntă, ome-
nesc, aproape prea omenesc: „faţă în faţă cu tine,
Domine/ – prietene, stăpâne, vecine”. Divinitatea este
(re)cunoscută, dacă nu exclusiv, să spun mai cu
seamă, în şi prin poet (unică certitudine comunională
aici) şi prin poezie: „Tu- mi spuneai că numai
Dumnezeu/ lăcaşul şi- l durează în poeţi, în poezie”.
fireşte, prin poezia biblică. Semnalez aici totodată şi
ciclul „Psalmi”- lor (2010).

Iisus, rară prezenţă, în două contexte din ciclul
abia pomenit, este, o dată, o poetică şi feminină ema-
naţie onirică: „Ca Iisus cel născut dintr- un vis de
femeie”, iar a doua oară ambiguu, umanizat, dar

deopotrivă folcloric şi mitic: „Cu căciula trasă până la
sprâncene,/ Iisus rătăceşte cu paşi de aed”. 

Slăvit, recunoscut, din perspectiva esenţială,
primă şi ultimă, a creaţiei artistice, este zeul grec
Apollo: „Să mergem la marele nostru patron, la Apol-
lo!”, „la patronul luminilor şi artelor”. Recunoscut este
şi Saturn: „Eram sub semnul retardant al lui Saturn.”,
al rodirii şi dreptăţii, simbol glacial, întunecat; plumb,
în ordine alchimică. zeii sunt, în aceste poeme, aşa
zicând, la ei acasă. Descoperim, iată, o poezie invada-
tă de (pseudo)zei: „haite de zei călare”, „mişună de zei,
înfrăţiţi cu vântul”, „zeii dau buzna”, „zeii o iau la
sănătoasa”. falşii zei sunt uneori deconspiraţi: „Călă-
ii deghizaţi în zei negri”. Citim, privind dintr- o per-
spectivă, deloc oarecare, o poezie „zeiască”, în toate
etapele sale. Nu doar în aspiraţie, dar şi în realitate,
ca vocaţie. Natura, care le este loc zeilor, ajunge ade-
sea însă părăsită. Se vorbeşte de la început de „ulti-
mul zeu” al naturii, aflăm că „zeii au irupt din arbori
în case”, descoperim „iarba zeilor”, aşteptăm ca „din
iarbă să apară zeul necunoscut”, privim cum „zeii se
mută în florile de câmp”. Un element primordial,
anume aerul, este limba în care se adresează zeul
înainte de naştere: „Şi dacă aerul e rugăciunea/ tan-
drului zeu neînceput”.

Există zei ca sălaş de întrupare („Noi doi, de la
bun început, locuiam însă/ în orbita unui zeu nenumit,
iubite!”, „cădem în gura unui zeu/ plângând în hoho-
te”), ca părţi ale trupului omenesc („zeul, ghemuit ca
un şoarece/ în inima mea”, „zeii s- au mutat în coapse-
le tale”), trupuri apropiate, dar invizibile („Mă sprijin
de trupul zeului nevăzut”), neîntrupaţi („zeu perfect,
fără corp”), în chip de judecători („zeii melancolici vor
avea dreptate”, „adusă în faţa zeilor îngrijoraţi”, un
poem poartă titlul drepturile zeilor), ori în chip de pro-
feţi („ascultam pronosticurile zeilor”), mulţi zei căzuţi,
la diferite niveluri, din condiţia originară, deloc râvni-
tă („starea umilitoare de zeu”), desacralizaţi („zeii hul-
pavi – fiare laşe, etern seducătoare”, „un regat stăpâ-
nit de/ zei răutăcioşi, ambigui, străini”, „zeul care
sună/ ca pe un clopot fiecare cupă”, „El nu face deose-
birea între oameni/ şi îngeri, între oameni şi zei”, „şi
tot ce mă azvârle din mine/ de zeul din tine mă despar-
te”, un „terestru zeu”, un „zeu din secolul cellalt”, „zeul
orfan”).

Densă este şi îngereala acestei poezii, o poezie,
în înţelesul cel mai cuprinzător, mistică, enigmatică:
„Mişună îngeri atotştiutori, tăcuţi, pretutindeni”.
Există o bogată „recoltă” îngerească: „Singurătatea a
ieşit la cules îngeri”, „toamnele (…) culegeau îngeri şi- i
semănau pe câmpuri”. Iată şi un titlu care o explică:
Se întomnau în somn îngerii. Vocea îngerului se înal-
ţă, pe cât de tulbure, pe atât de tulburătoare: „Îngerul
meu îmi vorbea încâlcit”. Sigur este locul, nu şi identi-
tatea ei: „Glasul cărui înger îmi este sălaş?”. Păcatul
îngeresc grav este acela de a adopta cuvântarea
umană, creatoare, nesmerită: „Îngeri căzuţi în ispita
cuvântului”, „îngerii ridică din cuvinte/ în zenit un
templu”. Obişnuit, îngerii sunt existenţe apropiate,
familiare, vital(list)e, deşi fără transparenţă: „Îngeri
obscuri mă- ndeamnă să respir”, „mâinile, încălzite de
îngeri”. Îngerul poate fi însă şi concret, cu ceva ome-
nesc, diurn: „La capătul străzii – în devălmăşie –/
patru îngeri băteau din aripi/ ca şi cum şi- ar fi luat
rămas bun”, ori zeiesc, saturnian: „Îngerul de plumb
ne culege din spaimă/ şi în brazii din faţa casei ne
depune”. Îngerul este amestecat în naşterea poetei,
după cum citim într- un poem intitulat Sonată cu
înger: „Tu, împreună cu mama, m- ai răsărit pe mine./
Îngerul a fost de acord şi- ntre voi a rămas”. La rândul
său, prin creaţie, evident poetică, îngerul ajunge el
însuşi (re)creat, născut: „Mi- am propus să refac înge-
rul meu păzitor/ din cenuşa răbdării, din lut, frunze şi
ploi,/ din puterea verbului a fi în care mor// şi răsar cu
suavitate cumpănită…”.

Ca şi zeii, şi îngerii sunt configurări din mai
multe regnuri: antropomorfici, puerili, vicioşi, taraţi
(transmorali, ar spune poeta în postura eseistei): „Un
locaş prielnic inflaţiei/ de îngeri lucizi, nătângi.”, „să
miroase- a copil de înger născut”, „un înger clătinat”,
„îngeri buni şi răi”, „recele înger alergător”. Şi, cobo-
rând prin regnuri, vegetal: „Înger răsărit dintr- un
mugur”, animal: „Un rechin- înger”. Cei celeşti sunt fie
clari, luminoşi: „Îngerii sufletelor înfometate de nemu-
rire/ vin să se ospăteze, domnul meu, la/ roata cerului
de lângă alaiurile divine”, fie echivoci, poartă stigma-
tul împotrivirii: „O, daimone, cu chip de heruvim!!”.
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Marian Victor Buciu
Aura Christi din poezie

Lumea începe şi sfârşeşte aici, în
poezie, aparent la plural, prin

„amestecul straniu de lumi”, dar, de
fapt, lumea există într- o răspântie, stă
la cotitură, în „răscruce de lumi”, „la

intersecţia dintre lumi”, la limita
aparenţei: „Cât de străină îţi apare
lumea”, „lumea, în care tu nu exişti
demult”. Ca de obicei, obişnuinţa o

apropie într- un mod iluzoriu: „Lumea
nouă a început”.



Personalitate în emulaţie
Poezia Aurei Christi este una de

largă şi adâncă emulaţie creatoare. Citim,
ca atare, o poezie care este şi una livresc- referenţială.
Inferenţele bibliografice vin dinspre h. hesse: „Sunt
lupul de stepă al promisiunilor…”, cum citim în Împo-
triva mea, 1995, spre N. Breban, sau invers, dar isto-
ricul ţine cu cronologia: „Teoriile mele, flori carnivore”,
în volumul tocmai amintit (apoi, să mai notez, nec
plus ultra este un poem, „parizian” din 1996, dedicat
romancierului român), cu un pasaj prin E.M. Cioran,
„avantajul de a nu fi născută”, în volumul împotrivirii
faţă de sine din 1995.

Există în poezia aceasta apropieri (in?)volunta-
re, tangenţe evidente, cu poezia românească sau mai
exact din graniţele de după 1940 ale României. Nu mă
încumet la o contextualizare localistă, basarabeană, o
acţiune critică la care un cunoscător ar fi cazul să se
sesiseze. Relaţiile cu poezia le amân pentru câteva
clipe, ca să le marchez şi pe unele cu proza, o anume
proză, în felul ei tot poetică, vizionară,
experimentalistă. Iată- l, devreme, aici, pe autorul
unei paradigme (nu doar) stilistice, M. Blecher, confi-
gurată în jurul celebrei sale formule: irealitatea ime-
diată: „Aici se întâmplă ceea ce nu stă să se întâmple/
în irealitatea imediată” (loc intangibil, în vol. Împo-
triva mea, 1995). Perspectiva (auto)referenţială, fun-
damentală în scrisul autoarei, este păstrată, desigur:
„fugeam din realitate” (Finis, în vol. grădini austere,
2010). Stă pe aproape şi viziunea stilistică de tip
Urmuz, remodelată, ce- i drept, prin poetica autorului
celor 11 elegii, N. Stănescu: „El s- a născut din ochi…”.
(elegia ochiului, în vol. Sfera frigului, 2011). Şi ca să
rămân pentru moment la N. Stănescu, mai semnalez
În dulcele stil clasic, a patra parte din elegia limitelor.
(vol. elegii nordice, 2001) 

Nu mă desprind încă de generaţia aceasta şi iată,
oricât de accidentală, o urmă veche a Anei Blandiana:
„Sunt cea mai frumoasă dintre femei”. (Cântec de
leagăn, 1995) Alte urme, care mi- au sărit în ochi ante-
rior, în comentariul la volumul ultimul zid, 1999, din
Ileana Mălăncioiu: în poemul În visul din somn, frag-
mentar în Cântec de leagăn: „Aşa stăm alături [fiică şi
tată, n. n.]/ ca doi morţi neidentificaţi într- o morgă cap-
tivă”, din 1995, Ce se întâmplă?: „Ardere de tot? Poate
ceva mai mult”, acesta din 1996. Nu se cade să trec nici
peste invocatul Virgil Mazilescu: „Tremuri/ şi- n pacea
de iad ce este realitate/ înveţi, Mazilescule, scriind mai
departe,/ făcându- ţi din limpezimea crudă o lege”.
(marele scrib, din ciclul Sonete crepusculare, 1999)
Coborând în timpul poeziei româneşti, îl întâlnim pe
Ion Caraion, poeta scriind deopotrivă, explicit, „cântece
negre” (în poemul cu titlu bacovian, Singur, 2011).

Legăturile cu Bacovia sunt aici şi mai vizibile.
fuga de realitate, aprop(r)ierea irealităţii imediate,
echivalează în fapt cu prăbuşirea: „Căderea e o culme./
Şi cad. Recad”. (muntele ales, 1995) Şi pe cerul acestei
poezii se văd „norii tuberculoşi, plumbul ftizic al lunii
octombrie”. (timpul trece urlând, 1995) O reuşită pas-
tişă bacoviană este toamnă cu bacovia (1996), ca şi
Finis (2010) ori Singur (2011): „Singur, singur, sin-
gur,/ Domine, cad şi iar cad. (…)/ Gol. Pustiul mă
strânge,/ cum soldatul în mână – arma”, ori ah, copa-
cii goi (2011): „Ah, copacii goi, copacii repezi/ în faţa
ochilor pribegi, enormi…”, ori poemul Pastel de iarnă
(2011): „Copacii zgribuliţi îşi etalează/ scheletele
de- un negru imatur”, „potop e pretutindeni”, „copaci
visând că s- au născut aezi”, totul în latura unui Baco-
via metafizic, pentru că autorul Plumb- ului din 1916
nu este nicidecum un mono(ton, cord…). Dar Lucian
Blaga: „O, anotimp eretic, vârstă de fier!” (e cineva,
2011)? Dar Ion Barbu: „E ca şi cum ai sparge un ou
făcut din dogme” (a patra elegie „nordică”, 2001)? Şi
încă, cercul poetic se extinde spre Al. Macedonski:

„Mirosul rozelor care ştiu cum se moare” (titlul e baco-
vian: de când plouă…). Până la, desigur, M.
Eminescu, întors într- un alt sens al „rugăciunii” din
celebra „odă”: „Dar pe mine însămi/ niciodată mie să
nu mă redaţi.” (A patra elegie „nordică”) Un poem ver-
sificat eminescian este „psalmul” Întrebări (2010). Un
Psalm din 2011 nu este prea îndepărtat de Eminescu,
acelaşi din, îndeosebi, rugăciune unui dac şi odă (în
metru antic): „Adună- mă, Doamne, redă- mă vieţii din
aburul/ îngerului făcut din beznă, uitare ori scrum”.
Iată că poezia Aurei Christi respiră aerul tare al poe-
ziei româneşti romantice şi moderne, irealiste. Reali-
tatea, socialul, civicul, sunt aici păsări rare, abia între-
zărite, de pildă, în de când plouă…, din vol. Sfera fri-
gului, 2011.

Contextul literar contemporan, aflat într- o com-
plicată tranziţie istorică, bate textul şi iată că întârzie
recunoaşterea în Aura Christi chiar devenirea a ceea
ce este: „Un poet de prima mână” (N. Breban, în pre-
faţa întinsului, densului eseu al autoarei, dostoievski
– nietzsche. elogiul suferinţei, Editura Academiei
Române, 2013). Să nu se ia simplist titluri precum de
partea cealaltă a umbrei (1993) ori Împotriva mea
(1995). Titlul ultimei antologii, tragicul visător (Edi-
tura Ideea europeană, 2013) este invocat ca să n- o
apere pe poetă de ea însăşi, laolaltă cu Dumnezeu
(exortativ: Domine…), demonul, îngerul hulitor şi cel
păzitor, în globul de hârtie, poem din volumul publi-
cat în 1995. Tot acolo există şi un poem cu acelaşi titlu,
narativ, despre moartea mitică, din greşeală, a visăto-
rului tragic şi minunat. Aş semnala şi un alt titlu de
volum, anticipat, grădinile austere, în poemul Cântec
de leagăn. Dar legăturile ori recurenţele sunt mult
mai complexe şi profunde în opera poetică a Aurei
Christi, „sistemică” în întreg şi nu doar în parte. r

■ tragicul visător, poeme, antologie (1993 – 2013),
Editura Ideea Europeană, Bucureşti, 2013
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Reprezentanţii ştiinţelor numite ale spiri-
tului sau ale culturii au salutat asimila-
rea de către acestea în aparatul lor con-
ceptual a ideii de generaţie. Ea a consti-

tuit nu doar motivul unor însemnate progrese pe care
cercetarea obiectivă le- a înregistrat în aceste domenii,
dar şi o considerabilă consolidare a statutului lor şti-
inţific. Procesul amintit datorează mult contribuţiilor
neokantiene de la hotarele secolelor al xIx- lea şi al
xx- lea şi în mod deosebit operei de istoric al culturii a
lui wilhelm Dilthey, cel care a desfăcut compactul bloc
numit „goethezeit” în mai multe generaţii culturale,
literar- filosofice, succesive.

În continuitatea vieţii universale, generaţiile
constituie cea mai puternică şi mai consistentă unita-
te de luptă contra morţii şi a uitării. Dar, generaţia nu
constituie doar cea mai primitivă formă originară de
solidaritate umană în faţa neantului, care grupează
indivizii aproximativ de aceeaşi vârstă într- o unitate
de viaţă întemeiată, în primul rând, biologic. Genera-
ţiile nu înseamnă doar decupaje în continuitatea bio-
logică a vieţii universale, ci, avansând către regnul
superior al spiritului, şi importanţi factori de creaţie
culturală.

Dincolo de această destinaţie biologică de a asi-
gura continuitatea şi stabilitatea vieţii, noţiunea de
generaţie trimite ca supremă justificare a sa la ideea
de creaţie spirituală. În cultura noastră, Tudor Vianu
a dedicat temei câteva profunde pagini de meditaţie:
generaţiile se consacră drept afirmări ale vieţii în
actul suprem al creaţiei, atât în plan material, cât,
mai ales, în plan spiritual. Orice generaţie contează,
întâi de toate, ca o generaţie de creaţie. Tudor Vianu
considera că generaţiile indică „solidarităţi între
oamenii care, trăind în aceeaşi vreme, oricare ar fi
vârsta lor, nutresc aceleaşi aspiraţii şi colaborează la
aceeaşi operă. Existenţa generaţiilor de creaţie este
unul din aspectele cele mai caracteristice ale societăţi-
lor civilizate. În societăţile primitive, împărţirea popu-
laţiei pe vârste are o rigoare inflexibilă”. Şi mai depar-
te – „Cine aderă la generaţia sa, cine îşi uneşte sforţă-
rile sale cu ale tuturor contemporanilor pentru rezol-
varea unora din problemele timpului, împlineşte o
înaltă şi o mare parte din datoria sa umană, deşi nu pe
cea mai înaltă şi nici întreaga datorie pe care şi- o
poate recunoaşte un om”. Abordarea fenomenului cul-
turii din perspectiva largă pe care o deschide ideea de
generaţie permite ca o operă individuală să fie explica-
tă ca expresia unei generaţii de creaţie, care răspunde
unei provocări comune majore a istoriei, şi nu ca pro-
dusul unui simplu capriciu subiectiv personal. 

Prin membrii care o compun, o generaţie consti-
tuie o unitate de acţiune, semnul distinctiv prin care
ea se legitimează fiind contemporaneitatea acestora.
Trăsătura cea mai generală a unei generaţii stă în
unitatea de gândire şi acţiune a membrilor ei. Împre-
jurarea aceasta diminuează importanţa diferenţelor
de vârstă care pot fi semnalate în cadrul ei şi care
joacă un rol minim chiar în separarea între ele a
generaţiilor. Într- o scrisoare către Elisabeth Blo-
chmann, cea din 20.II.1933, heidegger va mărturisi
semnificativ pentru discuţia noastră – „Deşi diferenţa
de vârstă dintre noi nu este nici de zece ani, facem
parte din generaţii diferite: lumea lui Jaspers nu o
cunoaşte pe cea a grecilor – lucru care, sunt convins,
echivalează în momentul actual al survenirii istorice a
lumii occidentale cu o adevărată catastrofă”. Sarcina
istorică a unei generaţii este tocmai cea care face ca
întregul ei să apară, în cele din urmă, ca opera unui
singur individ. Astfel, marile probleme ale unui timp
primesc o soluţie care, dincolo de un individ sau altul,
indică o poziţie comună acestora. O generaţie este
determinată de asumarea unei misiuni comune, colec-
tive, care îi subordonează şi îi uneşte într- o comunita-
te de ideal şi interese pe toţi membrii ei. Această con-
ştiinţă a acţiunii comune solicită fundamentul biologic
al generaţiei. Dar ideea de generaţie mai comportă şi
un aspect conflictual subliniat, de altfel, şi de conside-
raţiile lui Tudor Vianu. Invocarea imaginii homerice a
generaţiilor din Iliada pune în evidenţă şi succesiunea
lor prin comparaţia cu frunzele copacului, reluată şi
de Schopenhauer „căci pe când frunzele unui copac –
observă Tudor Vianu – au toate aceeaşi vârstă şi nu
cedează locul altora noi decât după ce ultima lor
fărâmă de vitalitate s- a istovit, generaţiile omeneşti
coexistă pe porţiuni limitate de timp şi produc, prin
întâlnirea şi coincidenţa lor, forme caracteristice ale
antagonismului şi luptei sociale”. Într- un moment
istoric dat, spaţiul vieţii sociale active poate fi dispu-
tat de mai multe generaţii şi atunci, între indivizii
care le compun se naşte, ca o formă a ciocnirii noului
cu vechiul, fenomenul numit al conflictului dintre
generaţii, ca un alt aspect al relaţiei dintre ele. Gene-
raţiile omeneşti, în evoluţiile lor nu descriu doar o sim-
plă succesiune liniară, care reconstituie în timp exis-
tenţa ideală a umanităţii, ci şi coexistă într- o luptă
care determină înaintarea lor progresivă.

***
Născuţi, printr- o întâmplare a sorţii, în acelaşi

an 1895, Lucian Blaga (născut la 9 mai, în Lancrăm,
Sebeş- Alba) şi D.D. Roşca (născut în Săliştea Sibiului)

fac parte, biologic, din aceeaşi generaţie. Împreună cu
ceilalţi „mari” ai generaţiei lor – un Constantin Rădu-
lescu Motru, Ion Petrovici şi Petre P. Negulescu, din-
tre cei mai vechi, un Tudor Vianu, Mihai Ralea, Mir-
cea florian, dintre cei mai noi – au scris cu toţii unul
dintre cele mai valoroase şi mai consistente capitole
din istoria filosofiei şi a culturii româneşti, cunoscut
sub numele colectiv de „marea generaţie interbelică”.
Generaţie în sensul superior pe care am văzut că l- a
conferit termenului şi Tudor Vianu, acela de unitate
de creaţie culturală. Împreună cu generaţia lor, cei doi
mari gânditori, L. Blaga şi D.D. Roşca, au traversat un
secol răvăşit de mari convulsii sociale – să nu amintim
decât cele două războaie mondiale care au schimbat
radical destinul istoric al omenirii – au înregistrat cu
sensibilitate mutaţiile pe care acestea le- au produs
atât în plan de viaţă materială, cât şi spirituală. Prin
filosofia lor, au reacţionat în faţa acestora cu o conşti-
inţă vie, de o responsabilitate mereu trează. 

Dar evenimentul care a marcat profilul spiritual
al întregii generaţii a fost sfârşitul primului război
mondial, cel care a adus cu sine realizarea unităţii sta-
tale a tuturor românilor în formula României Mari.
Datele de viaţă trăite ale acestor două mari experien-
ţe istorice, D.D. Roşca le va consemna într- un interviu
din 1976, dat lui Cornel Pop, ca formatoare a unei con-
ştiinţe comune de generaţie. El va invoca cu această
ocazie – „experienţa pe care am făcut- o în cursul pri-
mului război mondial. Aveam pe atunci 19 ani şi am
lucrat aproape timp de doi ani de zile în sala de opera-
ţii a Spitalului militar din Sibiu”. La aceasta se adau-
gă pentru întreaga generaţie trauma individuală şi
colectivă a celui de- al doilea război mondial. „Să adaug
apoi la toate acestea – menţionează D.D. Roşca în con-
tinuare – experienţa pe care n- o poate ignora nimeni;
apariţia existenţei lui hitler şi a declanşării celui
de- al doilea Război mondial, război în care a fost juca-
tă însă şi soarta poporului nostru. Toate acestea au
lăsat urme, au constituit elemente de experienţă de
viaţă pentru mine”. La fel şi pentru L. Blaga, ca pen-
tru întreaga lor generaţie. r
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Între toate romanele, „rezistă în parte ciclul” F,
primul din cele şase mai realizat, rezumând pe
celelalte: „S- a observat şi că, temporal, acţiunea
din cele şase romane este cuprinsă între episodul

secund din F, intitulat boul şi vaca, şi episodul final, Cele
şapte ferestre ale labirintului, din acelaşi roman.” „În Vână-
toarea regală sunt episoade complet rupte de context.” Şi
încă: „Lumea lui D.R. Popescu este incertă, lipsită de lege
internă, pradă anomiei (observaţia aparţine Mioarei Apol-
zan, în Casa fiinţei), şi denotă o tot mai pronunţată
incapacitate a scriitorului de a- şi organiza ficţiunea.” 

Romanele din celălalt ciclu? „Viaţa şi opera lui tiron
b. este un roman de necitit, prolix, confuz, dezlânat, ca şi
aproape toate cele care i- au urmat, împănate cu paranteze
inutile, de comentarii din care nu lipseşte parada de infor-
maţie (episodul intitulat Frumoasele broaşte ţestoase din
Vânătoarea regală e aproape în întregime un eseu despre
cucerirea vestului american), de anecdote, de bancuri tri-
viale, niciunul nu mai prezintă vreun interes literar, nici
măcar stilistic. Decisivă în complicarea până la absurd a
romanelor a fost influenţa lui faulkner.”

După această masacrare „estetică” a operei,
urmează, inevitabil, şi una est- etică. Desigur, problema
moralei şi a justiţiei, despre care s- a discutat atât de mult
relativ la opera lui D.R. Popescu: „O problemă este dacă
se poate vorbi de moralism la un autor la care există atâ-
tea crime şi atâtea anchete (dar, curios, nicio judecată).”
Şi mai departe: „Crimă fără pedeapsă: acesta e universul
din F şi celelalte. Căutarea vinovaţilor seamănă cu o des-
cindere în infern, nu cu o justiţie.” Aici, nici măcar nu
poate fi vorba de mimetism dostoiev-
skian ca în raportarea la faulkner: „Ce
«moralism» este acesta? Nu e nicio urmă
de dostoievskianism în F, dacă îl excep-
tăm pe Nicolae, singurul personaj ce
poate fi gândit ca descinzând, până la
un punct, din karamazovi sau din Mîş-
kin. Amoralitatea seamănă în romanele
ciclului F cu un spectacol, cu o
«sărbătoare» infernală, într- o lume care
are ea însăşi toate datele unui uriaş
bâlci.” Urmează comparaţia cu George
Bălăiţă (lumea în două zile), „la care
burlescul e însă mai puternic marcat
decât grotescul.”

Am spus- o şi în aceste pagini şi o
repet: contestatarii au acest dar excepţio-
nal de a surprinde adevăruri esenţiale
despre autorul detestat. O face cu asupra
de măsură şi Nicolae Manolescu în
ultimele texte citate: într- adevăr, e ceva
cu mult mai grav în universul artistic al
lui D.R. Popescu, altceva decât la Dosto-
ievski, fără, desigur, a decide vreo superioritate faţă de
inegalabilul romancier rus. Nici vorbă să ne ciocnim de
„moralism” în romanele din ciclul F, cum, de altfel, nu exis-
tă aşa ceva nici la Dostoievski, chiar în Crimă şi pedeapsă.
Cu atât mai mult la D.R. Popescu, unde crimele, fără şir,
care pot îngrozi pe „corecţii politic” postmoderni, nu sunt şi
nici nu pot fi urmate de finalizare a justiţiei. E aici un
merit singular al lui D.R. Popescu şi nu putem decât a- i
mulţumi criticului pentru exemplara lui pătrundere
impresionistă.

Ceea ce- i mai reproşează Nicolae Manolescu lui
D.R. Popescu este gratuitatea, cotată cândva ca merit al
artei: „pierderea treptată a mizei, transformarea roma-
nului în expresia unui simplu joc aberant şi gratuit. Ulti-
mele romane din ciclul F suferă de stereotipia situaţiilor
şi personajelor, căzând fie într- o pură atrocitate, nu
numai fără substrat etic, dar şi fără substrat estetic, fie
într- o curată sofistică a căutării adevărului, în delirul
interpretativ abstract şi relativist, fără vreun contact cu
viaţa.” Nedreptatea descrierii fiind prea izbitoare, brusc,
criticul emite o judecată care contrazice întreaga alură
pamfletară: „Acolo unde acest lucru nu se întâmplă (în
Vânătoarea regală şi în Cei doi din dreptul ţebei), D.R.
Popescu este creatorul uneia din cele mai stranii şi vio-
lente viziuni epice din întreaga noastră literatură. Până
la urmă romanele dau senzaţia de spectacol burlesc, de
grand guignol. Această latură n- a fost îndeajuns exploa-
tată de critică.” Aşa este. Dar numai cu câteva paragrafe
mai înainte contesta forţa burlescului. De aici, probabil,
şi constanta reticenţă a prozatorului faţă de critică, atin-
să fie de boala estetismului, fie de cea a est- eticismului.
În momentul când Nicolae Manolescu se fereşte de cele
două ispite, el redevine criticul strălucit al impresionis -
mului care l- a consacrat. Consideră şi aici că, totuşi, D.R.
Popescu se ridică la condiţia unui mare scriitor, în pofida
faptului că textul dedicat în Istorie este cvasiintegral
demolator. Desprinde, cu penseta, textul cel mai perfor-
mant: „boul şi vaca, din partea mediană din F, cel mai
bun roman al lui D.R. Popescu, este un nesfârşit priveghi,
început înainte de moartea mătuşii Maria şi sfârşit cu
înmormântarea ei. Asistă aproape tot satul. Oamenii
stau în drum, în poartă, în bătătură, în camera unde
bătrâna ţărancă îşi dă sufletul. Motivul e de tragedie

ţărănească, la fel cu moartea lui Ilie Moromete, dar tonul
e mai curând de farsă. Cu Maria piere un simbol al satu-
lui tradiţional. femeia aceasta e un soi de animal mitic al
satului (un personaj o numeşte, fără ironie, Marea vacă),
îndurând toate umilinţele unei istorii necruţătoare şi
ieşind moralmente triumfătoare din ele.” Comparaţia cu
Ilie Moromete e în favoarea lui D.R. Popescu: „Viziunea
lui D.R. Popescu e mai crudă decât a lui Marin Preda, şi
în orice caz mai puţin nostalgică.”

Criticul remarcă, apoi, particularitatea viziunii,
comparativ cu a lui Marin Preda: deriziunea: „La D.R.
Popescu deriziunea e totală. Oamenii vin la priveghiul
sfintei ţărănci ca la teatru. Unii se urcă pe scăunele ca să
vadă mai bine, alţii se cocoaţă pe gard şi pe canaturile
ferestrelor. Lume ca la «panaramă», cum ar fi spus perso-
najul caragialian.” Şi: „Nimic sfânt nu scapă nebatjocorit.
Lumea din F n- are acces la nobleţea suferinţei şi a mor-
ţii, ci numai la caricatura lor. Nu există nici călăi nici
martiri: doar bufoni.” Admirabil este surprins personajul
Moise în economia ciclului romansec: „Personajul cel mai
uimitor şi actorul cel mai desăvârşit al marelui circ este
Moise. Îl întâlnim în aproape toate romanele ciclului F. E
un fel de geniu malefic al locului, cum era Cămui în nuve-
la Ploaia albă, autor de farse sinistre şi vinovat moral
sau fizic de dispariţia ori moartea câtorva oameni din sat.
Nu poate fi niciodată prins. Nicio dovadă nu- l arată pe el.
E un manipulator de conştiinţe, în stare să convingă pe
oricine de orice. Rareori un duh al răului s- a întrupat
într- un actor atât de insesizabil ca Moise, măscărici şi
raisonneur, comediant şi tragedian, ucigaş şi anchetator.

Cum toate drumurile romanelor se
intersectează în Moise (şi în Tică, dar
acesta n- are nici pe de parte consistenţa
literară a celuilalt), a- l descrie pe Moise
e totuna cu a descrie romanele.” 

Ostil hermeneuticii, Nicolae Mano-
lescu practică doar o critică impresionis-
tă descriptivă, cum rezultă şi din ultima
remarcă. O face, desigur, foarte bine. Dar
problema e de a pătrunde dincolo de
suprafaţa descripţiei şi, din păcate, criti-
cul nu se întreabă de ce D.R. Popescu a
creat un asemenea univers. Sesizează,
totuşi, convertirea comicului în tragic, cu
o vagă trimitere la „filosofia istoriei”
împărtăşită de Moise, din care citează, în
final: „Istoria , simplu ca bună ziua, e un
joc, un tangou, sau un vals, o direcţie a
paşilor, un ritm – care poate fi unul sau
altul. Stăteam pe podiumul ţiganilor,
cum ne porecleam noi singuri, în glumă,
şi toată lumea dansa […] Şi am început
să le ucid picioarele dansatorilor, să le

cânt tangouri interminabile, legate, unele de altele, până le
sleiam puterea pulpelor. Până le tremurau genunchii. Ei
cădeau pe scaune sleiţi de plăcerea că dansaseră, şi habar
n- aveau că erau victima bătăii mele de joc.” filosofia cinică
a lui Moise însă ne trimite la imaginea lumii ca teatru a lui
Eminescu, la acel regizor necunoscut care manevrează
păpuşile de pe scena lumii. Observaţia ar fi trebuit să- i dea
de gândit lui Nicolae Manolescu şi- n ce priveşte teatrul lui
D.R. Popescu, pe care el i- l neagă, fără drept de replică. Dar
de ce a ales o asemenea cale autorul ciclului F, într- un con-
text istoric comunist, Nicolae Manolescu a evitat să se
întrebe (nu numai el) şi, în consecinţă, opera lui D.R. Popes-
cu a rămas o enigmă de dezlegat, peste laudele sau criticile
aduse artei sale. Or, şansa acestei decriptări, imposibilă în
anii „epocii de aur”, a fost blocată, incredibil, tocmai de
către cei care ar fi trebuit s- o facă, eliberaţi de cenzură,
după 1989. Şi asta s- a petrecut prin trădarea lovinescianis-
mului sub eticheta „anticomunistă” a est- eticii. Şi unul din-
tre cei mai intransigenţi inchizitori ai noii ideologii, în ce- l
priveşte pe D.R. Popescu, s- a dovedit a fi un eminent critic,
Gheorghe Grigurcu.

Ca scriitor şi critic literar, Grigurcu a trecut prin
aceleaşi tare istorice, concepând, în tinereţe, texte poeti-
ce proletcultiste, omagii aduse invadatorilor răsăriteni
care ne- au pricopsit cu „Eliberarea”, pentru ca să redes-
copere esteticul odată cu ceilalţi. Într- un interviu acordat
lui flori Bălănescu (postat pe internet vineri, 4 mai
2012), dar prilejuit de împlinirea a 75 de ani, el se
autodefinea ca un estet. Într- adevăr, Gheorghe Grigurcu
a practicat şi o critică estetă, de unde, probabil, vocaţia
lui de remarcabil comentator de poezie. Şi totuşi, brusc,
cuminţenia sa de estet, după 1989, a fost părăsită, mai
exact spus – dedublată în numele unei atitudini justiţiare
de factură est- etică „anticomunistă”, pe care nimeni nu
i- ar fi bănuit- o în anii „epocii de aur”, când nu a dat
semne de „disidenţă” la vedere. În această postură de nou
avatar al său îl atacă pe D.R. Popescu într- un pamflet din
românia literară, în anul 2000, intenţionalitatea fiind
definitivarea spulberării unei legende. Criticul se arată
indignat că, la căderea lui Ceauşescu, nu s- a retras să- şi
ispăşească, în tăcere, marea culpă, ca Titus Popovici, şi
nici nu şi- a făcut „autocritica” precum Petru Dumitriu
(oare aşa cum cerea cândva Partidul?), „ci printr- o

încrâncenată, ursuză, veninoasă, frecvent trivială, după
cum vom vedea, solidarizare cu trecutul în cauză, asocia-
tă cu un refuz total al prezentului”, ar fi continuat să se
posteze de partea răului, a comunismului.

Ciudată concluzie, fiindcă partea cea mai întinsă a
operei lui D.R. Popescu este o strivitoare poveste a nărui-
rii lumilor organice prin turbarea provocată de comu-
nism, tema centrală a Vânătorii regale, dar nu numai. A
fost modul său artistic de a realiza o formidabilă reacţie
la provocarea invaziei bolşevice, pusă în ecuaţie, cum am
arătat, la începutul acestor însemnări, de către Mircea
Eliade, în conferinţa din 1953. Dar nu e de mirare că un
veritabil gânditor anticomunist, la modul ontologic, ca
Mircea Eliade, va fi el însuşi supus unui tratament
similar, acuzat că nu şi- a făcut mea culpa pentru filosofia
sa de viaţă din tinereţe. Şi asta au făcut- o comilitonii
est- etici ai lui Gheorghe Grigurcu, pretinşi „anticomu-
nişti”, descinşi din stirpea fostului kominternism, decla-
raţi acum de „dreapta” sau, cum i- a numit Paul Goma, pe
urmele lui Şerban Cristovici, „disidenţi autocronici”.
Opera de „purificare morală” a acestor militanţi, bolnavi
de autocronism, deţinători ai puterii politice şi culturale
de după 1989, se vede cu ochiul liber, în starea actuală a
României, cu peste trei milioane de români mutaţi „în
altă ţară”, vorba lui Octavian Goga, cu munţii defrişaţi de
podoaba lor naturală, cu bogăţiile subsolului făcute dar
austriecilor şi altora, descrierea putând fi continuată pe
zeci de pagini. Nu pun la îndoială nici o clipă buna credin-
ţă a lui Gheorghe Grigurcu, numai că ţinta vinovăţiilor
nu se află în grădina Vânătorii regale, ci altunde. Inocen-
ţa în această materie de parşivenie istorică nu- l scuză
nici măcar pe Gheorghe Grigurcu.

Dar să urmăm cursul sudalmelor: D.R. Popescu n- a
fost altceva decât de un „nomenclaturism” „sadea, pe care
acest satrap literar” l- ar fi ilustrat „cu o slugărnicie pe
măsură”: „Departe de a- şi pune, măcar de ochii lumii,
cenuşă- n cap, aşa cum a făcut- o Petru Dumitriu, fostul
nostru preşedinte persistă în mentalitatea sa (apropiat,
nu numai onomastic, de un Dumitru Popescu- Dumne-
zeu), împroşcând cu ură tot ceea ce a încercat a fi, în ulti-
mii ani, înnoire purificatoare.”1 Criticul e oripilat să vadă
că D.R. Popescu s- a exprimat public, vizând „eticismul
moraliştilor de ambe sexe”, „mania idealismului de
dreapta (dreptaci)”, disidenţa „de salon” cu „aplauze pen-
tru nulificienţa lor” sau: „O stare paranoică, un fel de
inocenţă paranoică le şopteşte tuturor acestor cavaleri
roşii şi albi că ei sunt destinaţi să făurească o nouă isto-
rie, întru folosul şi îndestularea poporului.” Chiar din
acest pasaj se arată că D.R. Popescu nu pactizează nici-
cum cu trecutul, punând în aceeaşi oală pe roşii şi albi. Îi
identifică, mai degrabă, cu „filosofia istoriei” semnalată
de Nicolae Manolescu la cinicul regizor de dans Moise. De
altfel, nuanţa e sesizată şi de Gheorghe Grigurcu. Se
întreabă, în consecinţă, în numele cui are cutezanţă a
vorbi D.R. Popescu? I- ar lipsi curajul să se mai exprime
de pe versantul vechii ideologii „pe care a slujit- o cu o
râvnă funestă şi care i- a asigurat un postament, inclusiv
literar (linguşirea e contagioasă) superior, uneori cu mult
peste meritele sale literare reale”. De aceea, n- ar avea
dreptul să invoce argumentul valorii, „comparându- se cu
mari creatori şi cu mari opere, deci uzurpând în continua-
re.” Scriitorul ar suferi de „grandoarea persecuţiei, după
cum era înainte ameţit de grandoarea funcţiilor nomen-
claturiste” (fapt contrazis de Marian Popa!), îndrăznind
să invoce nume ca Ion Barbu, Lucian Blaga, Tudor
Arghezi şi… Eminescu. Numai că D.R. Popescu nu i- a
invocat pe aceştia pentru a se aşeza la înălţimea lor, ci
pentru a constata că est- eticii autocronici atacă deopotri-
vă şi aceste valori, pornind de la aceeaşi nefastă ideologie
a „corectitudinii politice”. Mai mult de atât, campania
aceasta a est- eticilor a culminat cu o vânătoare de vrăji-
toare, stil anii ’50, prin instituţia CNSAS, căreia îi vor
cădea victime Nicolae Breban, Cezar Ivănescu, Eugen
Uricaru, Ioan Es. Pop, Mihai Botez, Adrian Marino, Şte-
fan Aug. Doinaş, Mircea Iorgulescu, Petru Romoşan, Ioan
Groşan, Lucian Vasiliu ş.a., alături de „odioşii protocro-
nişti” Edgar Papu, Ilie Bădescu, Paul Anghel, Ion Lăn-
crănjan, Ion Gheorghe, Mihai Ungheanu ş.a., alături de
„apoliticii” apărători ai esteticului: Eugen Simion, Marin
Sorescu, D.R. Popescu, fănuş Neagu, Augustin Buzura,
Constantin Ţoiu, Valeriu Cristea ş.a. fenomenul va fi
devoalat de cărţile Nicoletei Sălcudeanu şi Gabriel
Andreescu. r

■ fragment

1 Ion Rotaru, op. cit., p. 1068.
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Valeriu Cristea ş.a. Fenomenul va fi

devoalat de cărţile Nicoletei
Sălcudeanu şi Gabriel Andreescu.
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Theodor Codreanu
D.R. Popescu şi 
„vânătoarea de vrăjitoare”



Întâmpinând sărbătoreşte debutul lui
Dumitru Radu Popescu (Fuga, ESPLA,
1958), publicat, încă student, la Steaua
(unde va fi corector şi, apoi, redactor, după

ce, în anul III, abandonase medicina şi unde îşi tipă-
rise, în 1954, prima schiţă, o partidă de şah), un
tânăr cronicar al vremii făcea, cu o intuiţie de zile
mari, două observaţii esenţiale, adeverite imediat.
Mircea Tomuş nu se înşela: aveam de- a face cu un
suflet de poet, interesat metodic de „tehnica dezvălui-
rii adevărului”. filonul liric, „latent” în comentariile
lui I. Vitner, constatând că vitalitatea oltenească a
tânărului prozator a erupt în mediul ardelenesc, i- a
pricinuit şi reproşuri, vizând inadecvarea la realita-
te. Al. Oprea, de pildă, nu ezita a- l considera „un
rătăcit” pe cărările naturalismului, defilând, însă, cu
grupul stelist, o revistă- fanion în acei ani, prin pro-
gramul antiidilic. h. zalis, în dispută cu E. Simion,
denunţa „fragilitatea” şi lipsa coerenţei epice, iar
Paul Georgescu constata, îndreptăţit, alunecarea
spre tragic.

Dumitru Radu Popescu a scris enorm, trezind
„spaima bibliografilor”, zicea Alex Ştefănescu.
Într- adevăr, o uriaşă bibliografie însoţeşte această
operă întinsă, refuzând – prin adiţionare şi polifonie
– o tipologie clasicizantă. Dezvoltând, cu „inventivi-
tate sadică”, subiecte insolite, pe schelărie mitologi-
că, insertând fantasticul şi cultivând invazia malefi-
cului, prozatorul, ieşit, după ’89, „din cărţi”, cum
crede N. Manolescu, incapabil să- şi organizeze ficţiu-
nea, livrând – în avalanşă – piese de teatru „ilizibi-
le”, a impus un stil. De un experimentalism frenetic,
colocvial, destrămând şi refăcând realitatea prin
„refracţie deformatoare”, ca „totalitate ascunsă”,
cum sesiza Mirela Marin, el problematizează, cău-
tând tiparele ontologice. Realismul de fond, supus
tratamentului parodic, sfârşeşte în farsă, pulveri-
zând perspectiva narativă. Discontinuitatea, frag-
mentarismul, prolixitatea se pliază, cu frenezie baro-
că şi fantezie neistovită, fluidităţii lumii, în degrada-
re / desacralizare. Iar potenţialul alegoric, exploatat
abundent, sfidând incoerenţa realităţii, încearcă a
asigura coezivitatea; fiindcă, prin problematică,
teme, motive etc., proza şi dramaturgia lui D.R.
Popescu par a comunica, constata Mircea Iorgulescu,
închipuind „un adevărat sistem”. fireşte, labirintic,
sub cupola moralei, dincolo de medii şi epoci, întreţi-
nând confruntarea, prelucrând, în proiecţie simboli-
că, teme eterne. Putem afirma şi noi că personajele
sunt esenţe, că, în creuzetul epic, prozatorul reface,
amalgamând, o scenarită mitică, de extracţie alego-
rică sau parabolică, vădind creativitate mitopoetică.
Realitatea plurivocă a operei intersectează, teatrali-
zant, codul poetic şi cel realist, plasată, prin onirism
„controlat”, în atemporal sau, dimpotrivă, în prezen-
tul căzut în derizoriu, caricaturizat, satanizat, cu
eroi suciţi şi farse sinistre. Evident, astfel de texte,
provocând şi întreţinând, prin jocul măştilor narato-
riale, confuzia esenţă/ aparenţă, impun un preten-
ţios cod de lectură, solicitând un cititor avizat.

Deşi Dumitru Radu Popescu „nu este un scrii-
tor comercial”, atrăgea atenţia, cu ani în urmă, M.
Ungheanu, ochiul său cinematografic exploatează
nemilos şi savuros resursele excentricităţii. Prozato-
rul ştie prea bine că arta este o alchimie şi, în conse-
cinţă, e preocupat de tehnică. În fond, în repetate
ocazii, el şi- a recunoscut „strategia”: pleacă, sondând
arhetipalul, de la adevărurile eterne (ale grecilor,
preciza), acceptând fixitatea tipurilor şi o umanitate
canonică, pentru a se plia / mula pe eveniment. Acor-
dă credit ficţiunii pe care o propune chiar inepuiza-
bila realitate, dezvoltând o intrigă bogată, supusă
dislocărilor, „re- montării” faptelor (cf. I. Vlad), rein-
terpretărilor. Eroii săi, volubili, intervenind corectiv,
îşi confruntă versiunile; proza are obstinaţia bizaru-
lui, vorbeşte, cu un realism atroce, despre inocenţa

jertfită şi vinovăţie, despre can -
doare şi cruzime, într- o viziune gro-
tescă şi „abuz de macabru” (cf. E.
Simion). Ne întâmpină un şir de
crime, o avalanşă de întrebări, pro-
vocând dezbaterea. Adică, prin pro-
blematizare şi carnavalizare, o con-
fruntare a „istoriilor”, în reformu-
lare continuă, deformate şi degra-
date din unghi parodic, golite de
sacru, decăzând într- o istorie triba-
lă. Totuşi, o literatură aluzivă,
ermetică, iubind parabola, în cores-
pondenţă cu adierile mitologizante.
fiindcă, spunea D.R. Popescu, o
literatură fără parabolă este socio-
logie; iar directeţea, alungând eso-
pismul, ne scoate din literatură.

Poate că intră în ecuaţie şi
eschivele omului, care, curios, ca
autor, se consideră „lipsit de fante-
zie!” Culegând întâmplări din
viaţă, Dumitru Radu Popescu e
interesat, însă, nu de evenimente,
ci de înţelesurile lor. Întâmplările
trecute nici nu sunt sigure; „eternizate” prin povesti-
re, adunând probe şi opinii „încrucişate”, ele propun,
extrase dintr- o „mâzgă informaţională groasă”,
interpretări ipotetice asupra unei materii „în
destrămare”, dezvăluindu- i partea morală sau cea
întunecată. Vorbind, adică, cum spune procurorul
Tică Dunărinţu, despre un trecut „vag şi tulbure”,
încercând a desluşi „misterul acelor cauze”. Prozato-
rul ne propune, de fapt, deloc linear, o lungă şi stu-
foasă dezbatere morală, cu iz justiţiar, avertizân -
du- ne, prin vocea unui personaj, că „numai echilibrul
are viaţă lungă” (v. Împăratul norilor); că patimile
„nu trăiesc mult”, intrând, firesc, în albia lor; că
„fugile” în vis, trăind simultan în real şi imaginar, ne
împing dincolo de „hotarele vizibilului”, într- o ficţiu-
ne despletită, luxuriantă, meandrică, auto- comenta-
tă etc., cerând, sub laitmotivul anchetei, mobilitate
detectivistică pentru a auzi şi vedea „ce nu se vede şi
nu se aude”, slalomând, printre detalii şi metamorfo-
ze, pentru a ajunge la „morişca” adevărului: adică, o
eternă contradicţie, irezolvabilă.

Dumitru Radu Popescu a început ca nuvelist şi,
ispitit de roman, a rămas un mare nuvelist, elibe-
rând o imaginaţie debordantă, aglutinantă, sondând
fondul arhetipal. Dar nu e vorba doar de o „stilizare
mitologică”, afirmaţie nedreaptă, fluturată repetat,
cu încăpăţânare, restrânsă la expresivitate. În duios
anastasia trecea, Vladimir Streinu descoperea o
Antigonă „locală”, tânăra învăţătoare din acel sat
dunărean dorind – pe fundalul unui tragism rafinat
– împlinirea datinei străvechi, îngropând sârbul ucis
(un „mort al nimănui”). În leul albastru, dincolo de
alternările de planuri temporale şi „adierile de
hiperrealism”, Dumitru Radu Popescu, cu textele
mari în faţă, constată că pe ciobanul din mioriţa
„visul îl face frumos”. În bâlc şi doctorul pleacă la
vânătoare sesizăm o artă poetică (ironică); vorbind
despre sine, navigând printre amintiri, învăţăcelul,
ca exponent al generaţiei, pune în discuţie canonul
(dăscălesc), alunecând în parabolă: e amintită viaţa
de intern, senzaţia de claustrare, cu terorizanta
imagine a internatului, şi – implicit – speranţa eva-
ziunii, a spaţiului deschis, replicând coerciţiei maeş-
trilor, a „pedagogilor literari” (printre ei, şi Marin
Preda, luptându- se cu „făcătorii de cuvinte” şi bla-
mând povestirile „cu mânji albi”).

S- a spus că D.R. Popescu, cel puţin în proza de
început, ar scrie în replică. Sau rescriind „scenarii
patrimoniale” (cf. E. Negrici). „Lăturaşul” friţă din
Valea Anilor (v. Zilele săptămânii, 1959), obişnuit cu
pogoanele lui, ascultând „respiraţia pământului”,
poate fi citit prin grilă moromeţiană. Intră, negreşit,
în galeria inocenţilor, aşa cum Ioana Jumanu (v.
Păpuşa spânzurată), pentru care „tinereţea trecuse
fără să o vadă”, putea fi pusă în relaţie cu nevasta
lui L. Rebreanu. Se configurează, în aceste texte de
tranziţie, lumi bipolare, în care colcăie viaţa, se insi-
nuează „spiritul confesiv ancestral”, nota Valeriu
Cristea şi demonia, prozatorul folosind abundent,
acroşant, locuţiuni pitoreşti. Prin Zilele săptămânii
şi, apoi, prin Vara oltenilor (1964), un roman revi-
zuit, reeditat (de trei ori) şi abandonat, refuzându- i
continuarea, D.R. Popescu aducea „la zi” proza satu-
lui românesc, testând nu doar efectele cooperativiză-
rii, în contrast cu o proză care „staţiona” în trecut

(cum suna reproşul lui Paul Geor-
gescu), ci şi figuri / personaje cu pu -
teri demiurgice, hotărând destine,
într- un epic fabulos, de la preşedin-
tele Vică, înconjurat de explozii flo-
rale până la invazia „suciţilor”: un
Cămui (v. Ploaia albă), o zeitate a
locului devenind şoarece, Nicanor
(umblând pe catalige) sau Dimie,
ochiul care supraveghează, urcat în
plop, pe post de observator. Şi atâţia
alţi inşi ciudaţi, bizari, închipuind o
imensă satiră socială, pe fundalul
tragediilor satului românesc, demo-
nizat sub comunism. Ică, cel cu ochii
de sticlă, de pildă, promite „fericirea
care o să fie”; agonia lui Celce,
putrezind de viu, refuzând „puterea
grădinii”, este comparabilă – în ochii
lui Theodor Codreanu – cu soarta
regimului comunist. Ca să nu mai
vorbim de maleficul Moise, cel cu „o
mie de feţe”, un porc de geniu, „her-
meneutul” care înţelege disoluţia
caracterului drept o nouă treaptă

evolutivă. Dar tabla de legi a noului moise (cf. Theo-
dor Codreanu), o „excrescenţă a unui proces complex
care a fost revoluţia”, este una a fărădelegilor, tră-
dând, în absenţa celor ce cunosc căile, ordinea lumii
(v. Podul de gheaţă).

Sub aparenţa unui
roman ţărănesc, do -
bândind „un ton epo-
peic” (cf. Mirela Rozno-
veanu), F (1969), ca
apariţie surprinzătoa-
re, de şocantă virtuozi-
tate tehnică, vorbind
despre o tragedie colec-
tivă, închidea (tempo-
ral), de la boul şi vaca
până la Cele şapte
ferestre ale labirintu-
lui, un întreg ciclu,
fiind o „revărsare eve -
nimenţială” într- un
regat al spaimelor. Oa -
menii sunt legaţi între
ei, Marele Mecanism îi
cuprinde pe toţi; hiero-
glifa F poate fi o cale /
calea de acces spre o
lume labirintică, „frisonată” (cf. C. Cubleşan), încer-
cată de viermuială şi frică; „îndemonizaţii” (cf. Cor-
nel Ungureanu) se tem unii de alţii; întors acasă,
procurorul Tică vrea să asculte toate vocile într- un
sat „întors pe dos”, vrea ca adevărul, dincolo de
vorbe, să rămână mărturie. F (la care, din păcate, se
opreşte analiza lui N. Manolescu) este un reper deci-
siv pe traiectul scriitoricesc al lui D.R. Popescu şi,
inspirat, Valentin Taşcu distingea, în dincoace şi
dincolo de F (1981), această etapizare, fixând o bornă
de neocolit.

Pornind de la o enigmă- pretext, stăpânind,
prin convergenţa detaliilor, un teritoriu fictiv, digre-
sivă, aparent fără logică, culegând o aglomeraţie de
întâmplări (horror, chiar), proza trăieşte, în căuta-
rea adevărului, prin acumulare şi sofistică,
suspendând verdictul. S- a vorbit (insistent) de influ-
enţa lui faulkner, a fost invocată (repetat), din
unghiul teatralităţii, lumea shakespeariană, cu măs-
căricii şi bufonii ei, întoarsă în tragic, fără măreţie,
sub glazura burlescului şi grotescului, respectând,
însă, severe convenţii dramaturgice. Putem cerceta,
cu folos, substratul mitic, filonul folcloric, sonda
arhetipală sau fabulosul epic, în vecinătatea lui
Marquez şi a magnetismului realismului magic,
influenţe „topite” în retortele alchimistului Dumitru
Radu Popescu, desfăşurând, într- o lume de relativi-
tăţi, o viziune asupra vieţii, de pregnant relief stilis-
tic. Şi impunând, cum sesiza Vl. Streinu, încă în
1968, o dublă percepţie estetică (diafan / trivial),
într- o formulă literară de acută originalitate, centri-
fugală, complicată prin sistemul de oglinzi, sub aura
incertitudinii.

Şi Iepurele şchiop (1980), deschizând un nou
ciclu epic, se dorea insolit şi aluvionar, eliberând o
fantezie greu de strunit şi înglobând, nesăţios, o rea-
litate totală. Indecis, evaziv, derutant prin caleidos-
copie, pulverizând convenţiile, aglutinând orice, plin
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Adrian Dinu Rachieru
Un roman politic ignorat

Vânătoarea regală, o capodoperă,
indiscutabil, îngăduie tocmai această
extensie. Fiindcă orice „vânătoare”

este, de fapt, o căutare, inclusiv (sau
în primul rând) a adevărului.

■ semnal editorial 
■ Ideea Europeană

► veaceslav smoşkin, 
Poştaşul nocturn /
Ночной почтальон

n Recitiri



de bizarerii, fără centru, aşa-
dar, noul „roman” (deschis)
dovedea, din nou, „elasticita-
tea” formulei testată de D.R.
Popescu, în numele unui febril
şi neostoit experimentalism
(cf. Mircea Iorgulescu). Şi tot
sub masca unei relatări inge-
nue, convocând un şir de nara-
tori, livrând adevăruri parţia-
le, cu sens bruiat, prin avalan-
şa interpretărilor şi faptelor
noi, contradictorii, părând a se
anula reciproc.

Spărgând graniţele rea-
lismului tradiţional, romancie-
rul construieşte, convocând
personaje fictive şi reale, baro-
chismul şi onirismul, o Istorie
încâlcită şi un spaţiu geografic
imaginar, sub cupola realis-
mului magic. Iată, un creator
amator, ziaristul ardelean
Tiron B., suspectat de grafo-
manie, erou al romanului şi,
deopotrivă, comentator, inter-
pretând toate rolurile este
delegat, de romancierul- redac-
tor, a rescrie istoriografia
(oficializată), pliindu- se altor
clişee (Viaţa şi opera lui tiron
b., I- II, 1980- 1982). Circarul francisc, zisul „împă-
rat al norilor”, se substituie autorului omniscient.
oraşul îngerilor (1985) reconstituia istoria tulbure a
anilor ’40 şi eliberarea Ardealului, topind istorii
orale, de circulaţie şi dezlegând, ca şi în precedente-
le titluri, „în ambianţa vremii factorii mai puţin
spectaculoşi”, printr- o complicată ţesătură de perso-
naje şi fapte, sfidând cronologia; aşa cum, de pildă,
fotograful Gogu Pană „impune o realitate”. Cu
romane- deltă (cf. I. Simuţ), cultivând, ca dramaturg,
un realism „simulat”, propagandistic (crede Ciprian
Şiulea), Dumitru Radu Popescu, când nu e sedus de
exerciţii stilistice, performante în sine, lansează dia-
tribe înveninate, sub semnul contrautopiei (v. nopţi-
le săptămânii). Îndeosebi, în faimoasele „scrisori des-
chise”, dar şi în romanele din urmă (v. Paolo şi Fran-
cesca) unde, prin ştiutorul profesor de sport Mircea
zero kopros (M.z.k.), pune problema „ochilor
văzători” într- o lume confuză, hibridată, cu statut de
moroi, într- un „timp fals”, obligat să rejudece Istoria
printr- o nouă „reîncadrare”, aşa cum plănuieşte poli-
ticianul Sâmboan, construind Cimitirul nou, al
eroilor şi trădătorilor neamului.

În fond, barochizantul prozator, aşa cum măr-
turisea, vrea să găsească tonul în efortul de „recom-
punere” a Istoriei. Or, ficţiunea, ca realitate suvera-
nă şi totală, speră să prindă tocmai „pulsaţia adevă-
rată a timpului”, să aducă la lumină cazuri mărunte,
vieţi minore, prinse şi strivite de marele angrenaj,
anonimii care stau la „temelia Istoriei”, atentă la
„ochii şi urechile lumii” (explică Tiron B.); să lumine-
ze intercondiţionarea, determinismul circumstanţe-
lor (plonjând în absurd), vârtejul relativist. Să afle,
precum încerca abilul intrigant
Moise, ce înseamnă Istoria, „un joc”,
după părerea maleficului director de
şcoală, împins în grotesc, încercând
„să ucidă” picioarele dansatorilor
sleiţi, victime ale „bătăii (sale) de
joc”. Sau să constate, precum în
Cămăşile roşii (din Falca lui Cain),
întorcând pe dos concluzia basmică,
într- o istorie rememorată parodic, că
răul învinge; că răul nu poate fi evi-
tat prin boicot, cum spera dezamăgi-
tul zoli; sau că omul problematic,
dincolo de samavolnicii, trăieşte
într- o lume dăruită cu miracole. Ceea
ce prozatorul, şi un harnic epistolier,
colocvial şi vervos, biciuind sindro-
mul autist, cu „furibonderie pamfle-
tară” (cf. Jeana Morărescu), chiar
asta face prin scrisorile sale deschise.
Această magmă epico- lirică, revăr -
sată cvasi- metaforic, prin recurs la
operele mari ale umanităţii, vrea să
împiedice „marşul duios al uitării de
sine”; publicistica epistolară vorbeşte
despre protopărinţi, despre eroi,
viaţă şi moarte, despre sublim şi ridi-
col, despre suferinţa morală; sau,
sarcasmic, despre cei fără memorie,
blamând, hilar, balastul cărţilor. Şi,
în fine, din colţul nostru de rai, despre cei ce trudesc
pe „ogorul florii de piper”. Cu mare poftă de scris şi
minuţiozitate realistă, prolific, „pulverizat” în dis-
cursurile personajelor (cf. Dan Culcer), punând în
dificultate cititorul obişnuit, de un postmodernism
neprogramat (cum sesiza, subtil, regretata Jeana
Morărescu, etichetă refuzată net de Ciprian Şiulea,
considerată chiar „o fraudă estetică”), deşteptând
imaginarul subconştient şi invitând la „interogarea
misterului ontologic”. Impresionând prin anvergură,

proza lui Dumitru Radu Popes-
cu, dincolo de trama (coaja)
policier- ului, îşi dezvăluie
structura palimpsestică, aptă
de „revelare sacrală” (ortofani-
că). Cu atât mai nedumeritor,
aşadar, slabul interes (postde -
cem brist), însoţind cărţile
d- sale, numeroase.

*

Aproape necunoscut (şi,
în consecinţă, necomentat),
romanul Săptămâna de miere
(1999) s- a ivit, aflăm, după „o
îndelungată cercetare”. Proza-
torul, iniţial, gândise o trilogie,
alăturând romanului în cauză
alte două cărţi, delta şi oglin-
da; şi acest proiect a fost pără-
sit, însă, rămânând doar tenta-
tiva de a lumina („niţeluş”, zice
şăgalnic autorul) lovitura, pusă
la cale de „o mână de evrei”, la
banca din Giuleşti (28 iulie
1959), atacând „maşina cu
bani”. Evident, nu e vorba de o
supervizare, juridică sau politi-
că, a cazului, ci de o falsă
reconstituire, „cu mijloacele

blajine ale condeiului”. Adică, absorbind în magma
textului, dincolo de „ancorarea” în epocă, mărturii
disparate, în conflict, sub semnul supoziţiei,
încâlcind firele epice într- un atractiv „spectacol de
vorbe”.

Suntem în anii în care nebunia de după război
„prindea viaţă”, surpând temeliile lumii vechi. Isto-
ria, cugetă un personaj, trebuie distrusă; ea înseam-
nă „o continuă visare”. Leon, un evreu „de nădejde”,
pricepe că marxiştii, ca şi iacobinii, vor fericirea cu
forţa. Opera socialismului ar fi o lume în sărbătoare,
chiar dacă Tase, protagonistul- pivot, o înţelege ca o
societate fără suflet, plină de lozinci. Cum Marx ofe-
rise un text absolut, stabilind „nişte legi”, ideologia
pare „un paradis al cauzei comune”, deşi Lică (Ale-
xandru Ioanid, cumnatul lui Drăghici, implicat în
afaceri cu case) conştientizează prăpastia dintre
ideal şi realitate. Aventurierul Tase, scos din învăţă-
mânt, un „sufleţel oniric” şi „hoţ de femei”, ar vrea
să- şi izbăvească „poporul”, ajutându- l cu bani. Or,
copoiul de rasă Cazimir Ionete, tălmăcitor / colecţio-
nar de vise, ins fără vârstă, un arhetip sau o ficţiu-
ne, pătrunde în visele lui Tase şi denunţă abando-
nul: Tase, fluturele rătăcitor, „marţafoiul gagicar”,
vrea să- şi cheltuiască beţia de viaţă, uitând de ideile
pentru care a luptat. Nebunia în care intrase „ca
într- o poveste” (jaful), îl va teroriza; bucureşteanul
Tase, „nu evreu sau român” (cum se prezenta), nu
mai crede nici măcar în sine. Deşi planul croit păru-
se perfect, povestea „năroadă” a atacului banditesc îi
întreţine spaima, o „teroare friguroasă”; curajul săl-
batec (iniţial), apoi paşii rătăciţi, vânat de oamenii
lui Drăghici îl aruncă în plasa coşmarului, în gura

puştilor, „trăind” visul execuţiei. Dacă duşmanii au
fost puşi „cu botul pe labe” cei din banda teroristă
află că tovarăşii de luptă şi de idealuri sunt mai peri-
culoşi. Soldaţi devotaţi, evreii roşii „uită cine- au fost
ieri”, se dezic de legătura cu Partidul, vor să o ştear-
gă în Izrael. Ceea ce intenţiona şi enigmaticul Tase,
apelând la sprijinul petrecăreţului Gogu, alt perso-
naj important al epocii. O epocă suspicioasă, pe care
însuşi Gogu- Torquemada o califică drept „curvăsărie
ideologică”, promovând răul ca formă a inteligenţei.

Roman cu cheie, negreşit, şarjat, Săptămâna
de miere poate fi citit cu certe delicii detectivistice.
Dacă în Tase zace o enigmă (cum crede Gogu), pre-
simţirea „glonţului în aer” anunţă primejdia morţii.
Se filmează reconstituirea evenimentelor şi Gogu
Damian Cucu- activistenco, un legionar pe dos, acum
(zice Tase) ar vrea să afle visul Leonorei- fluturărea-
sa, ţintuită în scaunul cu rotile, fosta soţie a lui Tase,
vorbind despre o iubire moartă. Intră în scenă şi
regizoarea Marta, apare Clorofila (cea cu haz), Geta
îşi joacă viitorul poetic, toate în suita iubitelor lui
Tase. Sub ochiul de ciclop al lui Gogu sau vegheat de
Cazimir, cel care – „ca martor sigur al viselor” – ştie
tot, Tase îşi joacă soarta. Ca să nu mai pomenim de
Leonte Răutu, anticristul.

Voit încâlcit, poematic, scris cu poftă, fără
complicaţii tehnice, roman- pamflet (pe alocuri), Săp-
tămâna de miere este, de fapt, înţesat de aluzii. „flu-
turele” Tase, un evreu crescut în „drojdie proletară”,
străin – „sub plapuma Bucureştiului” – de calenda-
rul şi sărbătorile evreieşti, denunţă activismul fără
rost. Se refugiază, învins, în eros, intră pe lista duş-
manilor poporului, pare a subscrie părerilor lui
Napoleon Damian Cucu (tatăl lui Gogu, cel care „veş-
nic nu dormea”), temător că „viitorul nu ne va înţele-
ge”.

Dar inventivul Dumitru Radu Popescu,
pătrunzând în lumea artiştilor, strecoară, bineînţe-
les, o bogată anecdotică, cu deschidere parabolică.
filmările la Peştera liliecilor, înfruntarea dintre
Ulise şi Polifem par a ţine, epidermic, de o „mitologie
digestivă”; întâmplările, abil încifrate, vorbesc, însă,
despre tragedia puterii orbite şi prilejuiesc, ca în
toate romanele sale, dealtminteri, o dezbatere stu-
foasă asupra condiţiei umane, tangentă politicului,
descifrând tâlcurile Istoriei, asezonată cu lungul cor-
tegiu al traumelor, spaimelor, complexelor atavice,
traversând epocile. fiindcă Tase, despărţindu- se de
utopia maselor fericite, ispitit, în ochii lui Gogu, de
„nehămesire”, îşi va afla leacul, speră, într- o eterni-
tate de miere, în preajma femeilor.

Acum, Dumitru Radu Popescu nu mai pare
„intimidat de claritate”, cum suna un vechi reproş,
formulat de severul Eugen Negrici. De fapt, cu meri-
te de netăgăduit în modernizarea prozei noastre,
atingând recunoscute performanţe formale, manifes-
tând „o patimă a interpretării” într- o lume săracă în
certitudini, trasă într- o relativizare convenabilă,
ambiguizantă, adormind cenzura de altădată, proza-
torul transformă orice „nelinişte formală”, constata
tot E. Negrici, într- o metonimie politică. Cu vocaţie
etică, chiar evadând în zona irealităţii, ficţionalizând
/ obscurizând documentul (fie el şi reprodus), Dumi-
tru Radu Popescu ne oferă, indiferent de temă, o
proză convulsivă, cu substrat politic. Sau, cum spu-
nea Irina Petraş, o proză interogativă, „socratică”, la
scară înalt- umană, moşind, în hăţişul romanesc,
prin depoziţii conflictuale, naşterea Adevărului (plu-
ral, metamorfic, ocultat, falsificat etc.). Adevărul –
ne avertiza însuşi prozatorul – „are un farmec al său
pe care dacă nu- l cauţi nici n- o să- l găseşti”.

Vânătoarea regală, o capodoperă, indiscutabil,
îngăduie tocmai această extensie. fiindcă orice
„vânătoare” este, de fapt, o căutare, inclusiv (sau în

primul rând) a adevărului. Confesiunile
lui Nicanor, proiecţia zoomorfă, efortu-
rile procurorului Tică de a afla ce s- a
întâmplat cu învăţătorul Dunărinţu,
tatăl său, în agitaţia colcăitoare a epo-
cii, reconstituie, factologic şi simbologic,
un timp în schimbare; vocea auctorială
se retrage, repovestirea înseamnă o
„îndepărtare” de adevăr, iar seismele
Istoriei, încercând a ctitori febtil o lume
nouă, cer „stârpirea” din temelii a celei
vechi (bătrâna Maria care agonizează şi
„lumea” ei). Or, „e şi asta o turbare”,
citim, lămuritor, în Vânătoarea regală,
un ciclu masiv, dezvăluind angoasele în
faţa timpului (sau „a feţelor timpului”,
mereu în prefacere). Prozatorul pledea-
ză, voalat, pentru continuitate / repeta-
bilitate. Există, înţelegem, o „corespon-
denţă subterană” între noi, cei de azi, şi
cei de altădată; fragmentarismul, dis-
persia fiinţei, pierderea de sine nu înlă-
tură o obsesivă întrebare: ce şi cât pur-
tăm în noi, în zestrea fiinţei noastre, din
încărcătura genetică şi problematică a
înaintaşilor. Ancheta lui Tică, reconsti-
tuind drumul tatălui, îşi propune – în
primul rând – a- i prelua „învăţătura”.
Aşa cum prozatorul însuşi, într- o măr-
turisire mai de tinereţe (v. Fotografii de

familie, reluată în volumul Virgule, 1978), preciza:
„Suntem acolo unde- am învăţat lumea şi unde sunt
părinţii noştri”. Rânduri prin care îl cinstea pe învă-
ţătorul Traian Popescu din Dănceu- Mehedinţi, tatăl
său, şi, desigur, şi „spiţa de bărbaţi din care s- a ivit”.

Ca romane „neterminate”, cărţile lui Dumitru
Radu Popescu, greoaie, masive, „poliţiste”, rămân
provocatoare; or, ancheta întreprinsă de scriitor „tre-
buie terminată de cititor”, ne îndemna autorul Vână-
torii regale. r
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În zilele de sfârşit de vară bătăioasă, Marin
Mincu ar fi împlinit 70 de ani. De câţiva
ani nedrepţi, Profesorul îi deapănă poveşti
lui Dumnezeu despre tâlcurile nedezlega-

te încă ale eresurilor româneşti. Întoarcerea lui din
Italia în Itaca, la începutul anului 1990, pentru a
ridica o Universitate într- un oraş aflat atunci, acum
şi mereu, sub blestemul ancestral al lui Ovidius, a
tulburat multe suflete răzvrătite. Cu o uriaşă statu-
ră morală, ferită de fricile noastre autohtone şi cu un
arţag mereu tăios în privire, Profesorul a câştigat,
alături de cei puţini care i- au stat atunci în preajmă,
bătălia pentru Universitatea din Constanţa. Poves-
tea, episodic eroică, a ţeserii campusului într- un
Kustenge anchilozat de frici şi inerţii, este narată
exemplar de prietenul meu florin Anastasiu, în
balul pufuleţilor sau despre înlăturare decanului
marin mincu de la universitatea ovidius (Editura
Crater, Bucureşti, 2000). 

Pentru mine, ca şi pentru cei din generaţiile de
atunci dispuşi să îşi asume cinstit o introspecţie
morală, puţin(i) probabil, sosirea Profesorului la
Constanţa a fost o binecuvântare. Marin Mincu a
construit, pe ruinele eretice ale urbei, o instituţie de
cultură solidă, zdravănă şi năzdrăvană, precum şi o
şcoală paideică, iniţiatică, despre care profanii au şi
acum vagi percepţii ostile. Profesorul a construit
această şcoală paideică sub umbrela instituţională a
Cenaclului de Marţi, dublat de experimente scolasti-
ce îndrăzneţe, dar şi de o cultură a curajului, care
chiar te făcea să te ştii drept om liber al Cetăţii.

Spadasinul Mincu, muschetar cultural dintr- o
stirpe aristocratică aproape exotică în România,
obişnuia să lupte fără inhibiţii şi fără rest pentru
cauzele mari. Nu se consuma în fleacuri şi nu îşi per-
mitea odihne – timpul era prea scurt pentru atâtea
construcţii. 

Nu ştiu pe nimeni care să- l fi înfrânt şi prea
puţini care să- i fi stat împotrivă, cel puţin în bătălii-
le despre poveştile slovei. Avea un fler de a te citi
structural care termina orice luptă în câteva minute:
folosea upercutul ascuţit al vorbei şi te trimitea la
podea cu ko în primele reprize. Combinaţia de fals
cinism şi de plăcere a upercutului şi luptei a făcut
din Profesorul Mincu un model nefrecventat de pro-
fani. 

A deveni iute un eres neînţeles. A şi rămas eres
neînţeles, în folclorul urban pauper al culturii româ-
ne, mereu stângaci în recunoaşteri fără rest, mereu
timid, mereu frustrat. 

Eu (şi, poate, prietenii de atunci şi de acum ai
Profesorului) am văzut altceva, în spatele coifului şi
scutului de muschetar. Am văzut că sub scut bate o
inimă uriaşă. Grijulie şi generoasă pentru oamenii
care pot construi în continuare în cultura română. O
conştiinţă superioară, lucidă, critică, atentă să nu
irosească posibile şanse de creştere. 

A avut mereu privirea deschisă spre tineri care
ştiu şi vor să crească. Citea în studenţi viitoarele
calfe ale culturii, ucenicii, cultura care aşteaptă ploa-
ia, vorba lui Noica. 

Trebuie s- o spun, oricât de mult s- ar putea
crede că nici acum nu pot ieşi de sub amprenta para-
digmatică a antrenorului cultural de la Păltiniş –
Profesorul Marin Mincu a fost un antrenor spiritual
din categoria lui Constantin Noica, profund devotat
ideii de şcoală şi de creştere paideică, profund devo-
tat căutării de discipoli, vânătorii de calfe. În ultima

mea întâlnire cu el, memorabilă, într- un Cernăuţi
transfigurat de emoţia reîntâlnirii Profesorului, m- a
rugat să scriu o carte despre urma românească a
Cernăuţiului, care se pierde, care se stinge. Câţi eroi,
cu sau fără platoşă, ai culturii române, de
ieri şi de azi, te conjură şi te conspiră să
rămâi în spaţiul aerat al proiectelor mari? 

Profesorul Marin Mincu a vrut să lase
urme şi să aibă urmaşi. A vrut să construias-
că o Şcoală care să îi supravieţuiască. Nu
neapărat o şcoală literară, în înţeles pri-
mar/barbar. Ci o şcoală paideică, o şcoală
iniţiatică, un fel de a privi lumea şi literele,
iconurile şi semnele, printre pliuri şi falduri,
printre strigoi şi umbre, până ajungi la origo
prim, din care pleacă totul. 

Profesorul ne- a obişnuit cu plimbările
peripatetice prin târg. Între o rutină zilnică
şi o alta, ne interoga despre proiectele
îndrăzneţe, ne soma să ne înfruntăm fricile,

ne încuraja la revolte împotriva pariurilor critice
modeste, ne învăţa să vânăm prostia, vulgul, mima,
pufuleţii. Toate acestea, cu mina unui cinic superior,
dincolo de care trăia intens grija de a nu te rata, de
a te ajuta să- ţi găseşti drumul adevărat, unul sin-
gur, al tău, spre propria performanţă, spre propria
autenticitate. Ştia că cine rezistă gurilor lui de tun
rezistă oricărui asalt mizerabil în cultură.

Cu Profesorul, după testul iniţiatic de câteva
minute, erai dincolo sau dincoace de năzuinţa lui de
efort. O ezitare uşoară, un rictus în colţul gurii, o
fentă în faţa provocărilor, te trimitea în lumea profa-
nă, pentru care nu avea nerv. Trăia numai în cercul
iniţiatic, cercul de cretă, pe care îl desena singur. 

Am avut norocul de a fi fost primit în interiorul
acestui cerc – şi îi mulţumesc. Pentru mine, Marin
Mincu a început prin a fi motivul principal al alege-
rii facultăţii de Litere – figura emblematică a Maes-
trului făcea deja vâlvă în urbe. Am primit, de la el,
singura notă de 10 la literatura română, la admite-
re, pentru dezvoltarea personală a temei de la Ion la
moromete. A urmat o rupere de rest, trăită în emoţia
şi adrenalina marilor idei: plutoane de studenţi
alungaţi vocal din sală pentru vina de a nu fi ştiut
sensul profund al Florii albastre, la cursul de fol-
clor/literatură orală din anul I; tehnicile sale maieu-
tice mascate de intervenţii feroce şi cinice; războaie-
le cu pufuleţii, cu derizoriul, cu tomis- ul, cu lumea
pipernicită care nu ţinea pasul galopant al creşterii;
Cenaclul de Marţi, pe care alţii au o îndrituire mai
mare de a- l evoca, pe temeliile căruia s- a creat chiar
şi şcoala sa literară/culturală, formă sectorială de
expresie a şcolii sale paideice…

M- a ales a- i fi doctorand probabil pentru că
citise şi în mine promisiunea unor constructor. Teza
de doctorat pe care am gândit- o iniţial, ca dezvoltare
a unei idei eretice în cultura română – identificarea
şi demonstrarea unui discurs literar la Constantin
Noica – a fost finalizată în cele din urmă, sub îndru-
marea domnului prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu,
din Suceava, un alt nume sonor din aceeaşi categorie
grea a marilor antrenori spirituali şi a devenit carte,
la Editura Ideea europeană (noica. bătălia conti-
nuă, 2013). 

Pentru mine, bătălia continuă şi pentru Maes-
trul Noica, şi pentru Profesorul Mincu. Amândoi
m- au învăţat că singurele bătălii oneste se dau în
picioare. Că în bătăliile pe care le duci în genunchi
eşti a priori învins. Că o bătălie începe şi continuă
când toţi ceilalţi o închid. M- au învăţat că a exista în
cultură implică a fi generos şi altruist. Că ideile în
care crezi sunt mai presus decât tot dispreţul celor
care nu cred în ele. Că liniştea bună începe după ce
ai recuzat stereotipiile, formele, mimele şi pufuleţii
din jur. Că există o abnegaţie a stăruinţei în cultură
şi o aristocraţie a ei pe care profanii nu le pot avea
niciodată. Că poţi să alegi această cale, calea iniţia-
tică, numai dacă accepţi şi toate crucile ei. 

Pentru mine, pentru noi, eresul Mincu se ţese
încă… r
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Dorin Popescu
Un eres neînţeles – Marin Mincu

Pentru mine, bătălia continuă şi
pentru Maestrul Noica, şi pentru
Profesorul Mincu. Amândoi m- au

învăţat că singurele bătălii oneste se
dau în picioare. Că în bătăliile pe care

le duci în genunchi eşti a priori
învins. Că o bătălie începe şi continuă

când toţi ceilalţi o închid. M- au
învăţat că a exista în cultură implică

a fi generos şi altruist. Că ideile în
care crezi sunt mai presus decât tot

dispreţul celor care nu cred în ele. Că
liniştea bună începe după ce ai

recuzat stereotipiile, formele, mimele
şi pufuleţii din jur. Că există o

abnegaţie a stăruinţei în cultură şi o
aristocraţie a ei pe care profanii nu le

pot avea niciodată. Că poţi să alegi
această cale, calea iniţiatică, numai

dacă accepţi şi toate crucile ei.

■ semnal editorial ■ Ideea Europeană

► Adrian Dinu rachieru,    
Generaţia orfelină

► emil raţiu,    
Meşterul Manole

n Portret
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Sultana Ion (n. 1850), fiica
lui Ion hogea (1810- 1869)
şi a Stoianei Ionescu
(1808- 1887), din Pârsco -

vul de Sus, i- a dăruit lui Costache
Voicu (1833- 1916) cinci copii, doi
băieţi, filipache (1871- 1955) şi Vasile
(1884- 1963) şi trei fete: Maria
Ivănescu (1873- 1966), florica Ştefă-
nescu (1876-1968) şi Ana Niculiu
(1883-1969). făcându- se mai mari,
copiii umpleau singuri casa înaltă şi
cam pătrăţoasă de la capul podului.
Bătrânii Voicu şi Marghioala, ca şi fra-
ţii Ion şi Constantin, locuiau în polăţi.
Slugile, una în permanenţă, două- trei
când se pornea velniţa, îşi găseau loc
în magazii. familia număra cinci băr-
baţi care administrau pământul, vitele
şi prăvălia: Voicu, filipache, Ion, Cos-
tache şi Constantin. Duceau un trai
îmbelşugat, primind musafiri la zile
mari. Ambiţiile părinteşti nu au depă-
şit veniturile băneşti, aşa încât fetele
au învăţat câţiva ani la pension, după
care s- au măritat în Bucureşti, Giur-
giu şi Constanţa. Sultana, iubită de
toţi, era blândă şi înţelegătoare. Intra-
se în familia Băcanilor cu zestre fru-
moasă şi cu multă tinereţe. În scurt
timp devenise mai mult decât o simplă
femeie de la ţară, o bună creştină,
curată şi harnică, pricepută în descân-
tece şi leacuri băbeşti, înţelegătoare,
dar şi aspră în aceeaşi măsură. Învăţa-
se „Peste Gârlă” citirea, scrierea şi
„însoţirea numerelor”, la cutia cu
nisip, apoi la scândura de frasin şi pe
hârtie, geografia celor două continente
(Europa şi Asia), forma de compendiu
a Noului Testament. Soacra o conside-
ra o copilă, dar orfana nu a luat în
folos propriu această derogare. S- a pus
pe treabă din capul locului. Ceva dis-
pute „teritoriale” ar fi avut mult mai
târziu, cu nora râmniceană, Ruxanda
(născută în 1881), mai temperamenta-
lă şi capricioasă. Voiculeştii respectau
cu sfinţenie canoanele calendarului
ortodox: posteau, se spovedeau şi se
împărtăşeau, cum îşi amintesc urma-
şii lor. Pe la 50 de ani începeau să se
gândească la împărăţia cerului, unde
ar fi vrut să găsească un loc de odihnă
sufletului eliberat de glodul păcatelor.
filipache (filip, fielepace) şi- a dat
pământescul sfârşit în strana bisericii,
în timpul sfintei slujbe de Bobotează (6
ianuarie 1955). Neamul Băcanilor
căpătase autoritate în sat, de vreme ce
o movilă de pe Gorgane se numeşte şi
astăzi „Dealul lui Voicu”, iar o vână cu
apă potabilă de la Pâcle, „Puţul Băca-
nului”. Gradele de rudenie se întăreau
prin botezuri şi cununii transmise din
generaţie în generaţie în cadrul acele-
iaşi genealogii, arborele ramificân -
du- se necontenit. Megieşii le căutau

cumetria. Ar fi fost
prea mult să aspire la
mâna vreunei „dudui”
înnobilate cu ceva car -
te, bune maniere şi de -
prin deri practice căpă-
tate în anii de pension.
Locul larg din jurul
satului şi blândeţea
naturii asigurau gospo-
darilor hrana vieţii,
umplând lesele cu po -
rumb şi butoaiele cu
ţuică, chiar dacă nu
întotdeauna cădeau la
bunătate cu autorităţi-
le. Apucăturile medie-
vale ale acestora erau
abolite cu încetinitorul.
Când şi când, ţăranii
cunoşteau intervenţii
de coşmar feudal, pre-

cum cea din octombrie 1900, întărită
cu plumbul carabinelor ostăşeşti, dar,
cu resemnarea românului de la ţară, şi
pârscoveanul putea recunoaşte că
suferinţele sfinţilor martiri fuseseră
cu mult mai mari. 

Singurul portret al Sultanei Voi-
culescu, o fotografie din vara lui 1884,
existentă la Casa Memorială din Pâr-
scov, înfăţişează o femeie (avea 34 de
ani) cu ovalul feţei neted conturat, cu
ochii negri sub o frunte stâncoasă.
Părul negru, despărţit prin cărare.
Nasul proeminent şi buzele strânse,
privirea fermă nu caracterizează un
temperament visător, ci mai curând
statornic şi neobosit. Era mică de
statură, însă robustă. I- au semănat
fizic fiicele Ana şi Maria şi, cum se
întâmplă întotdeauna, natura a păs-
trat cele mai multe gene pentru una
din nepoate, Gabriela. Ceilalţi copii au
semănat lui Costache: bălăiori, subţi-
rei şi cu tenul mai deschis. Contrar
modelului clasic al familiei munte-
neşti, tatăl avea porniri sentimentale.
Cumpăra cărţi, recita poezii, doinea,
umbla după vânat. Lăsa de multe ori
hărnicia casnică pe seama Sultanei.
Iuţeala şi lipsa de odihnă puteau fi
cauza leucemiei care a răpus- o la 61 de
ani (27 ianuarie 1911, „la ora 17”).
Surorile şi- l amintesc pe fratele mai
mic stând nemişcat ore în şir, lângă
sicriul mamei, apoi, după înmormân-
tare (duminică, 29 ianuarie), rătăcind
pe malul râului Buzău. Cu aerul său
bonom şi sportiv, Costache şi- a purtat
inteligenţa încă 5 ani, până la 10
octombrie 1916 („orele 2 după amia-
ză”). 

Informaţiile scriitorului despre
părinţii săi sunt puţine, iar ale fami-
liei, în ansamblul ei, nesigure. Chiar şi
documentele de arhivă păcătuiesc
uneori prin imprecizie. Dile şi- a petre-
cut prima copilărie alături de bunicii
din partea tatălui. Bătrânul Voicu i- a
părăsit în 1887, iar mama- mare Mar-
ghioala, doi ani mai târziu. Mamaia
Anica „de peste Gârlă” a fost, sufleteş-
te vorbind, mai apropiată de numeroşii
nepoţi dăruiţi de Vasile şi de Ghiţă
Ionescu. Credem, de asemenea, că
fatalitatea şi nu vreo suferinţă psihică
ce s- ar fi infiltrat în neuronii descen-
denţilor hagiului a produs drame zgu-
duitoare, cum au fost cele trei
sinucideri: Ghiţă s- a împuşcat în 1905,
iar văduva lui, Ileana lui Sterie Rizea
din Pârscovul de Jos, bolnavă de
pelagră, s- a spânzurat în 1931. Lam-
bru Ionescu (n. 1880) funcţionar la Pri-
măria Pârscov şi negustor, fiul lui
Vasile, şi- a pus capăt vieţii în zorii
zilei de 19 august 1936, pe Gorgane,
„cu două lovituri de pistol”. r

Gheorghe Postelnicu
Sultana Voiculescu

Necunoscut, numele Oanei
Dugan nu mi- a fost
niciodată. L- am întâlnit
deseori prin revistele de

cultură, dar, fireşte, informaţiile
dobândite pe această cale erau lacuna-
re, fragmentare şi nearticulate. Abia
când i- am lecturat volumul expectaţia
nobelului (Editura Axis libri, Galaţi,
2012) am înţeles că autoarea din
Galaţi chiar merită să fie creditată ca
o publicistă decomplexată, bine conec-
tată la literatura europeană şi asiati-
că. Este o cititoare zeloasă, care dă
seama de lecturile sale prin cronici
pertinente, pletorice şi obiective. Este
deţinătoarea a numeroase premii
endemice şi internaţionale şi s- a
remarcat ca o neobosită ambasadoare
a spiritului românesc în lumea asiati-
că şi în spaţiul francofon. 

Autoarea nu pare să aibă un
domeniu de abordare privilegiat, pe
care să- l împrejmuiască exegetic; scrie
despre Gerard de Nerval, despre Pablo
Coelho şi Saramago, dar şi despre
Eminescu, Mircea Eliade sau despre
confraţii săi contemporani, ceea ce,
într- un fel, îi conferă o imagine erudi-
tă şi plină de respect. Cine nu râvneş-
te după o cronică semnată de Oana
Dugan? Cu spiritul său critic desfoliat,
cu observaţia pertinentă şi cu prospe-
ţimea expresiei sale calofile şi- a creat
deja o identitate aparte şi o anumită
notorietate bine conturată printre
scriitori.

expectaţia nobelului răspunde
unei nevindecate frustrări, devenită
între timp o obsesie românească – aceea
a recunoaşterii performanţelor sale
prin decernarea celui mai râvnit pre-
miu internaţional. fără să cădem în
capcana artificială a presupusului pro-
tocronism românesc, cărăuşim impre -
sia că- n istorie am fost deseori văduviţi
de recunoaşteri şi certificări la care
aveam drepturi indiscutabile. De la
Odobleja şi Paulescu la Blaga şi Nichi-
ta Stănescu, românii au această senza-
ţie că au fost nedreptăţiţi de Comitetul
care decernează râvnitul premiu, dar
aspectul nu trebuie să ne surprindă.
Care ţară nu are această impresie, că a
furnizat panteonului universal mult
mai multe valori decât au fost recunos-
cute de instituţia suedeză? De aici şi
senzaţia de frustrare, deşi, lucrul e
dovedit, greşeli în această privinţă s- au
făcut cu nemiluita.

Din Eminescu alege poemul odă
(în metru antic) din care face pretextul
unui adevărat curs de filosofie esoteri-
că. Se ştie doar că poemul a reţinut
atenţia multor eminescologi interesaţi
să- i descifreze sensurile ascunse, dar
nimeni ca Oana Dugan n- a recurs aşa
de convingător la principiile filosofiei
buddhiste pentru a- i descifra înţelesu-
rile subcutanate. Conform filosofiei de
pe Gange. Omul are pe lângă trup şi
patru componente sufleteşti. „astfel,
revenind la cele cinci componente ale
spiritului eu- lui uman, vom aminti că
sufletul vegetativ e cel care însufleţeşte
primul embrionul în pântecele matern,
la şapte ani se dezvoltă sufletul animal
sau voluntar care conferă copilului
controlul propriilor gesturi. Se dezvol-
tă apoi viaţa afectivă, în jurul vârstei
de paisprezece ani când sufletul emo-
ţional capătă contur împingând fiinţa
să se lase condusă de către sensibilita-
tea sa. apare spre vârsta coacerii min-
ţii adică spre douăzeci şi unu de ani,
capacitatea de a gândi, când se insta-
lează sufletul raţional, intelectual,
când fiinţa umană intră definitiv în
posesia facultăţilor de înţelegere şi
gândire”.

Ce constată autoarea? Încercând
o rescriere mai liberă a fiecăreia din
cele cinci strofe ale poeziei, autoarea
constată că de fapt fiecare strofă cores-
punde unui tip de componentă sufle-
tească, iar poezia, în întregul ei recom-
pune microcosmosul uman, aşa cum
figurează în filosofia hindusă şi dru-
mul eului, etapele lui de împlinire
astrală şi de întrupare într- o condiţie
de excepţie – cea a personalităţii. Aflu
că eseul a fost premiat la Botoşani şi
cred că, prin noutatea lui, induce prin-
tre eminescologi o nouă dimensiune în
înţelegerea lui Eminescu. Se ştie ce
semnificaţii profunde căpăta noţiunea
de personalitate în opera lui Emines-
cu, dar ea trebuie privită, vorba lui
hegel, cu drum cu tot, adică împreună
cu întregul traseu al devenirii ei, aşa
cum rezultă din această perspectivă
exegetică propusă de Oana Dugan. 

Tot prin intermediul filosofiei
budiste este privită şi epica lui Mircea
Eliade, unde fantasticul, modalitate
dominantă în substanţa sa narativă,
se legitimează din mistica hindusă,
mai exact, din dialogul omului cu
sacralitatea şi cu suprafirea. Admi-
ţând că fantasticul este antiteza realu-
lui e firesc să ne întrebăm prin ce fisu-
ră poate fi indus în structura unei
compoziţii epice. faptul că Mircea
Eliade apelează la fundamentele doc-
trinei budiste e un semn al cercetărilor
eliadeşti asupra religiilor şi credinţe-
lor religioase. E un semn că eseista a
înţeles bine, nu doar epica lui Mircea
Eliade, dar şi temeiurile, fundamente-
le pe care se sprijină. 

O diviziune a cărţii este consti-
tuită din poziţionările şi cronicele de
întâmpinare semnate de Oana Dugan
în marginile unor cărţi scrise de con-
fraţii săi precum Paul Sân Petru,
Aurel M. Buricea, Max Popescu Vella
sau Gheorghe Andrei Neagu. Unii
dintre ei au fost şi- n atenţia noastră şi
mă bucur să constat o anumită simili-
tudine în opinii şi puncte de vedere. 

Prezenţă tonică la manifestările
culturale organizate în spaţiul cultural
gălăţen, Oana Dugan îşi asumă res-
ponsabilităţi de cronicar şi dă seama
despre ele în depoziţii pertinente şi
generoase. Aşa cum sunt proiectate pe
un ecran panoramic aferat, cronicile
sale transcend efemerul, interesul oca-
zional, îşi pierd circumstanţialitatea şi
vor constitui, suntem siguri, repere
rezolubile într- o viitoare bibliografie a
evoluţiei culturale din arealul Dunării
de Jos. Nu ştim încă cine se va
încumeta s- o scrie, dar ştim că pagini-
le Oanei Dugan vor fi indispensabile. 

Există în abordările Oanei Dugan
o mare diversitate tematică şi proble-
matică, ceea ce o aduce până sub strea-
şina erudiţiei. Cu aceeaşi abilitate
nereprimată scrie despre fănuş Neagu
(opera omnia), dar şi despre Eugen
Coşeriu, Ion Caramitru sau caricatu-
ristul florian Doru Crihană. Nu mai
spun că multe din dispunerile sale au
ca destinaţie şi- au fost publicate prin
diferite reviste de cultură franceze, la
care autoarea colaborează şi pe care le
alimentează curent cu informaţii des-
pre evenimentele culturale româneşti. 

Ştiu că printre cărturarii locului
nu se bucură de aprecieri unanime,
dar asta contează mai puţin. Sigur
este că eu o creditez ca pe o scriitoare
de aleasă distincţie intelectuală, că- mi
propun să- i urmăresc evoluţia cu înfri-
gurare, să dau seama de prestaţiile
sale scriitoriceşti şi s- o recomand căl-
duros tuturor celor interesaţi de litera-
tură serioasă şi bine scrisă. r

ionel Necula
O frustrare nevindecată?



Lorena Lupu (n. 1978) este integral şi necon-
tenit artistă, trăind intens şi trepidant,
regândind ideile care i se propun, respin-
gând prejudecăţile cu un fel de repulsie,

aşa cum îşi scutură cineva un păianjen de pe umăr. Are
o sensibilitate ieşită din comun, aproape maladivă, aude
ca pe un zgomot asurzitor până şi strivirea sub pantof a
unei frunze uscate.

furia faţă de tot ceea ce falsifică gândirea se
întoarce uneori împotriva ei înseşi, orbind- o şi
determinând- o să creadă fie şi într- o fantasmagorie,
numai ca să nu preia ceea ce alţii repetă mecanic. În
general, însă, Lorena Lupu are dreptate, o dreptate dra-
matică şi sfidătoare. 

Am stat de vorbă cu ea, faţă în faţă, la o masă pe
care se aflau cafea şi apă minerală, timp de câteva ore.
Îmbrăcată într- o rochie vaporoasă, de „pânză topită”, ira-
dia feminitate discret şi periculos, aşa cum emite uraniul
radiaţii. Cu o voce gravă, senzual- masculină, care o făcea
în mod surprinzător şi mai femeie (amintindu- mi de
Simone Signoret), îmi dădea replici scurte şi paradoxale
la tot ce spuneam. Obişnuită să dueleze simultan cu mai
mulţi adversari, era o joacă pentru ea să- mi desfiinţeze
sau să- mi corecteze prompt doar mie orice opinie. Şi
rămânea oarecum dezarmată când eram de acord cu ea.
Treptat, am ajuns la o comunicare calmă şi firească
(mi- am spus atunci în sinea mea, cu emfază: „gata, am
îmblânzit scorpia”, ca în piesa lui Shakespeare, dar
m- am speriat că îmi aude gândurile şi am renunţat la
ideea asta riscantă).

Adevărul este că nu mi- ar displăcea să mă lovească
furioasă cu biciul ei de cuvinte. L- am invidiat pe un
adversar al ei pe care l- a pedepsit în public, afirmând că
„ar trebui bătut cu o pulă de negru peste ochi”. Nu că mi- aş
dori, Doamne fereşte!, să fiu tratat astfel, dar aş fi flatat să
inspir asemenea fraze, de o expresivitate violentă. Lorena
Lupu are, ca şi Cristian Tudor Popescu, un fel de electrici-
tate în scris, care nu luminează, ci curentează.

Ea este nu numai o publicistă faimoasă pe face-
book, ci şi o actriţă stranie şi febrilă, cu gura arsă de
ardoarea a ceea ce rosteşte (aşa cum era pe vremuri
Valeria Seciu), o poetă rebelă şi o romancieră care face
strip- tease într- un mod radical (un fel de jupuire la scenă
deschisă).

Am în faţă două cărţi pe care le consideră ale ei (pe
altele le repudiază): volumul de versuri Hyde Park (cu
fotografii de Dinu Lazăr şi o prefaţă de Sebastian Corn),
Satu Mare, Millenium Press, 2009 şi romanul dona
Juana, fals tratat de mitologie contemporană, prefaţă de
Cristian Mungiu, postfaţă de Dan- Silviu Boerescu,
Bucureşti, Ed. herg Benet, 2012. 

Am citit întâi versurile ca să înţeleg mai bine roma-
nul. În viziunea poetei, lumea este un hyde Park, în care
fiecare om îşi spune discursul fără să se facă auzit, dar con-
tribuind la crearea unui vacarm. Lorena Lupu scrie poezie
cu un fel de deznădejde. Eminescu se întreba „oare glorie
să fie a vorbi într- un pustiu?”, dar întrebarea se poate
reformula, în concordanţă cu situaţia de azi: „oare glorie să
fie a vorbi într- o mulţime de vorbitori?”.

Registrul liric al poetei este foarte întins, de la
patetism la sarcasm, de la parodierea batjocoritoare la
tonul rechizitorial, dar predominantă pare a fi furia. Noi
n- am avut o mişcare a „tinerilor furioşi”, ca englezii, la
mijlocul secolului douăzeci, dar iată că avem una acum,
reprezentată în mod curios de o mică armată de femei,
insubordonate tradiţiei, revendicative, de o impudoare
ostentativă şi pasionate de folosirea în public a cuvinte-
lor licenţioase. Primele nume care îmi vin în minte sunt
Claudia Golea, Cristina Nemerovschi, Alina Nedelea,
Ana Barton, Petronela Rotar şi, cu mai multă nebunie
artistică decât toate, Lorena Lupu. 

Poemele din carte alternează cu fotografii ale autoa-
rei făcute de admirabilul artist fotograf Dinu Lazăr. Aces-
te fotografii merită privite cu atenţie. În primul rând pen-
tru că pun în valoare arta de a poza a Lorenei Lupu, care
este actriţă nu numai când se mişcă pe scenă, ci şi când
stă (pe o stradă pavată cu piatră cubică, pe pragul unei
case sau rezemată de un zid mâzgălit cu grafitti). Şi, în al
doilea rând (Dinu Lazăr este bărbat şi a trebuit să dăm
întâietate femeii!), pentru că sunt creaţii artistice ele
înseşi, demne să figureze într- o expoziţie. Văzută de Dinu
Lazăr, Lorena Lupu apare ca o fiinţă de fum negru,
misterios- infernală, îndepărtată de noi, uneori exuberan-
tă, alteori visătoare, alteori blazată. 

Versurile nu mi le pot imagina decât rostite pe o
scenă, sub fasciculele de lumină încrucişate a două
reflectoare. Sunt discursive, narative, enumerative,
repetitive, cuprind toate elementele necesare unui reci-
tal actoricesc. Acest mod de a scrie, care nu numai că
evită retorica, dar o cultivă, are tradiţie în poezia noas-

tră modernă şi postmodernă, fiind reprezentat de toţi
maeştrii lucidităţii, de la Geo Dumitrescu la Mircea Căr-
tărescu. Lorena Lupu li se asociază firesc, având curajul
nu numai de a se individualiza energic, ci şi de a intra cu
dezinvoltură în compania unor scriitori importanţi. La
strălucitorul bal al literaturii ea nu este nici fata care
aduce tava cu pahare, nici prinţesa întâmpinată cu reve-
renţe; este actriţa, neintimidată de nimic, capabilă să fie
şi fata cu tava, şi prinţesa şi oricine altcineva.

Ea poate, dacă vrea, să se facă iubită:
„În jurul fetei- pisică se adunase o haită de câini.//

La început câte unul./ Un lătrat întâmplător.// Poate
puţin mai agresiv decât ar fi trebuit,/ Dar în ziua de azi
lumea e atât de nervoasă…/ Nu i s- a părut nimic neobiş-
nuit.// Abia când lătrăturile s- au transformat într- un cor/
Şi nu vedea decât ochi înfometaţi fixaţi asupra ei/ Din
toate tufişurile,/ Şi- a dat seama că e prinsă la mijloc./ Că
nu are unde fugi./ Că orice gest pripit poate fi fatal./ Că

nu poate decât să simuleze indiferenţa./ Ştia că indife-
renţa ei e fascinantă, statuară./ Pentru un timp.//
Desigur, unii câini erau imuni la fascinaţie./ Mârâiau,/
Îşi arătau colţii./ Pe aceştia încercă să îi păcălească
privindu- i amical./ Dar nu ai cum să fii amical şi statuar
în acelaşi timp,/ Oricât ai încerca.” (a treia rătăcire).

Şi tot ea poate să se facă detestată (bineînţeles,
deghizată în bărbat! s- ar putea scrie un studiu despre
soarta bieţilor bărbaţi din poezia şi proza Lorenei
Lupu…):

„Nu vă uitaţi la mine că am treizeci şi cinci de ani/
Şi o sută de kilograme,/ Dintre care cincizeci sunt numai
muşchi şi zgârciuri.//Eu de fapt sunt un bebeluş./ Un
puiuţ mic şi nevinovat.// Nu mă pricep la nimic/ Şi nici
nu vreau să mă pricep.// Vreau doar să fiu răsfăţat./
Vreau să fiu hrănit, spălat,/ Întreţinut.// Pentru că eu
sunt un bebeluş./…/ Da, un bebeluş de treizeci şi cinci de
ani şi o sută de kilograme./ Cine mă ia acasă?”

Este greu şi uşor în acelaşi timp să citeşti romanul
dona Juana. Greu pentru că trebuie să depăşeşti o anu-
mită inerţie a gustului ca să nu tresari când întâlneşti
cuvinte interzise minorilor (şi criticilor literari minori). Şi
uşor, pentru că romanul este captivant. Autoarea este cea
care conduce dansul cu cititorul, astfel încât, pe parcursul
lecturii, simţi voluptatea (feminină!) a supunerii în faţa
unei voinţe mai puternice decât a ta.

Miza artistică este mare, rescrierea mitului lui
Don Juan cu o femeie în rolul seducătorului. Dar autoa-
rea nu se limitează la această răsturnare, oricum specta-
culoasă, ci traduce totul în limbajul moral al epocii lipsi-
te de glorie pe care o trăim. 

Lorena Lupu face cunoscut, încă din primul para-
graf, tonul întregii istorisiri şi stabileşte implicit un
regim de lectură, 

„Sunt femeia tuturor bărbaţilor şi bărbatul tuturor
femeilor. Aţi auzit asta şi de la Iulius Cezar, dar el a
murit de mult; eu sunt încă în viaţă.”

Este, deci, un roman scris la persoana I, cu
aplomb, de cineva care practică o sinceritate sfidătoare
(şi nu una înduioşătoare) adresându- se direct contempo-
ranilor săi (şi nu unei posterităţi nebuloase). Cititorul
n- are niciun drept (decât acela de a abandona cartea). El
trebuie să suporte stoic biciuirea cu adevăruri în general
trecute sub tăcere şi să accepte fără proteste (dacă este
bărbat) emanciparea agresivă a femeii. Pe parcurs, mai
trebuie să se obişnuiască şi cu un limbaj licenţios, de o
violenţă (dar şi de un umor) fără termen de comparaţie.

Personajul- narator face de la început mărturisiri
complete, cu satisfacţia secretă, dar descifrabilă, de a
contraria:

„Vânez plăcerea pe toate căile posibile. Uneori o
pândesc îndelung, de prin tufişuri, până când îmi devine
accesibilă. Alteori sar pe neaşteptate asupra ei şi o înghit
pe nemestecate, ca un şarpe boa. Alteori simulez lipsa
totală de interes, încercând să determin prada să se ofere
singură pe tavă − şi, spre surprinderea mea, este una
dintre cele mai eficiente modalităţi de vânătoare. Mai
sunt şi momente în care o consum civilizat, cu tacâmuri

şi şerveţele, ca la un restaurant de cinci stele. Şi uneori
o cumpăr la colţ, ca pe un ştrudel.”

Apoi Dona Juana se lansează în relatarea faptelor
vieţii ei de fiecare zi – o viaţă libertină şi aventuroasă.
Bărbaţii cu care se culcă sunt portretizaţi expeditiv, de
obicei sarcastic. Personajul- narator nu ascunde nimic,
dar nici nu exhibă. Multe dintre relatări sunt şocante şi
memorabile: 

„− De ce nu mi- au dat voie ăştia de la pază să vin
până la tine?

Cea mai penibilă întrebare pe care ţi- o poate pune
cineva în faza aceea a unui futai în care ai nevoie doar de
penetrare rapidă şi apăsată pentru a ajunge la orgasm.

− Eşti aici, corect? mormăi eu, încercând să mă
cramponez de situaţie.

− Eu aş fi vrut să fiu atunci! bombăne pulifriciul
acneic.

Chiar aşa, e acneic. Data trecută, când îi făgădui-
sem tot ce voise să audă, obişnuită cu convenţia promi-
siunilor care îi ajută şi pe pudibonzi să treacă mai uşor
peste ideea de aventură de o noapte, unul dintre lucruri-
le care mă atrăseseră fusese pielea lui perfectă, măslinie.
Acum îi remarc un coş în colţul gurii, imens, alb, cu tente
verzui. Simt că vaginul mi se usucă şi mi se contractă.
Mă ridic în picioare.

− Ce faci?
− Mi- a trecut cheful de sex.”
Nu este vorba, după cum se vede, de o proslăvire

stereotipă a acuplării, ci, mai curând, de o comedie a
vieţii sexuale.

„Dona Juana” (să- i spunem astfel) cântă şi
dansează într- un club de noapte − Club Bizzare – traves-
tită în bărbat. În timp ce îşi prezintă numărul, este
secondată de un grup de dansatoare (de fapt, bărbaţi tra-
vestiţi în femei). Aceste schimbări de identitate accen-
tuează impresia de carnaval pe care o dă romanul (un
titlu posibil al lui ar fi fost d’ale carnavalului). În plus,
ele generează un comic exploziv. Iat- o pe cântăreaţa de
la Club Bizzare în timp ce se pregăteşte pentru
spectacol, deghizându- se în bărbat ajutată de femeia de
serviciu, Deea: 

„Doamna Deea, nu mi- aţi văzut pula pe undeva/
− Iar ţi- ai pierdut pula? izbucneşte Syssy [una

dintre „dansatoare”] în râs.
− Ia stai, tresare doamna Deea şi iese în fugă pe hol.
Probabil că în această clipă Van Gogh, bichonul

Mirei [PR- ul clubului], se joacă de zor cu ea. Poate a şi
ros- o, a spart- o şi trebuie să îmi confecţionez rapid alta.”

Deşi trăieşte la întâmplare, sarcastic- epicureic,
Dona Juana duce de fapt, cu o consecvenţă de strateg, o
luptă istovitoare împotriva iminentei desfiinţări a clubu-
lui din cauza meschinăriei proprietarului lui, Alfonsin-
ho. Ea nu este o uşuratică, este un caracter, contradicţie
de mare efect în plan literar. Îi reprezintă în egală măsu-
ră pe don Juan şi pe don Quijote.

Ar fi multe de spus despre alte personaje, de exem-
plu despre cele pe care le iubeşte Dona Juana, talentatul
dansator Anton, marginalizat pentru că e ţigan, şi taci-
turnul, dar tandrul taximetrist Virgil. Despre unele epi-
soade antologice, pline de umor, cum ar fi epopeea
eroi- comică a completării unui cv. Despre cântecele la
modă în discoteci, de care e plin romanul (îţi vine să baţi
tactul din picior citindu- l). Despre folosirea cu mare
vervă a expresiilor americăneşti, într- un insolit amestec
cu argoul românesc de azi.

Dar mai important poate decât orice ar fi să evi-
denţiem autoritatea stilistică prin care se remarcă proza-
toarea, folosind limba română precis şi elegant. Cu o gra-
ţie şi o eficienţă de toreador niciodată ezitant, Lorena
Lupu mânuieşte capa cuvintelor pentru a atrage şi
păcăli publicul cum vrea ea. Este un joc periculos.
Urmărind- o simţi admiraţie, dar şi o strângere de inimă
la gândul că ar putea greşi fie şi o singură dată. r
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Alex. Ştefănescu
Estetica furiei

n Literatura română după o revoluţie

Miza artistică este mare, rescrierea
mitului lui Don Juan cu o femeie în

rolul seducătorului. Dar autoarea nu
se limitează la această răsturnare,

oricum spectaculoasă, ci traduce totul
în limbajul moral al epocii lipsite de

glorie pe care o trăim.

lorenA lupu
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Mă simt obligată să reintru – nu- i chip
altfel, câtă vreme dezorientarea con-
tinuă – în cursa cu obstacole, ceea ce
înseamnă, după mine, luare de pozi-

ţie contra publiciştilor (intelectuali şi mai puţin inte-
lectuali sau mai mult sau mai puţin publici), eseişti-
lor, istoricilor, filosofilor cu atitudine simpatetică faţă
de comunism. Iată- i gata să- i resusciteze, prin respi-
raţie gură la gură, ideologia. Şi sunt de toate vârstele
şi calibrele: vechi agitpropi kominternişti, tovarăşi de
steag socialist, fiii celor dintâi, tineri pe care căderea
dictaturii i- a prins când aveau paişpe- cinşpe ani, unii
chiar mai cruzi, abia deveniţi „şoimi ai patriei” sau
nenăscuţi în fostul regim. Roboţii mari ai Puterii, dar
şi roboţeii păstrând sechelele programului comunist:
antimemorie, antireligie, antitradiţie, privesc cu înţe-
legere multă utopia comunistă, ca să nu- i spun cea
mai mare minciună istorică. Detritusurilor marxiene,
vechii ciocli ai capitalismului (putred), li se aliază (sau
alienează e cuvântul?) juni marxologi, declarând că
„Marx e cool”, iar Lenin şi mai cool. N- a scris J.- P. Sar-
tre, orb sau orbit de avantaje materiale, într- un repor-
taj moscovit, că „în URSS libertatea de a critica e tota-
lă”?

Unii aparatcici se arată ostili total comunismu -
lui (s- au şi reciclat, trecând să predea istoria religii-
lor; îşi construiesc biografia, mai greu fiind cu
bibliografia; scripta manent) şi- i caută prin familie
pe popa Ilie, pe călugărul Vasile etc.; alţii ies la
rampă să- şi justifice erorile şi ororile, doar e demo-
craţie şi încă „originală”; zâmbitoare, ca şi tautologi-
ca democraţie populară, şi ea cu faţă zâmbitoare.
Dar în trend nu mai este dereticarea CV- ului (cum a
procedat Ileana Vrancea, devenită lovinescoloagă),
ci, cum spuneam, resuscitarea sistemului, dorinţa de
revenire la vechiul regim.

Gata să inverseze polii binelui şi ai răului se
arată, deopotrivă, staliniştii duri, dar şi ceauşiştii
forte, adepţii „dictaturii de dezvoltare”, ca Ştefan
Andrei, recent ocultat. Peste toată dezbaterea,
apare, flying flag, însuşi Tovarăşul Dumnezeu, spe-
cialistul nr. 1 în propagandă, altfel spus, în marke-
tingul PCR. Mai era un Dumnezeu peste Tov
Dumnezeu- Popescu, Tov Ceauşescu, atâta tot. Şi
cum de necuprins fiind grădina lui Dumnezeu- Po-
pescu, iar Tovarăşul Dumnezeu un bun avocat al
diavolului, tineri eseişti pun în chestiune comunis-
mul ca fiind raiul pe pământ: bunăstahrea tutulor (în
pronunţia şi- n opera lui Ceauşescu), egalitatea şan-
selor, coeziunea socială, progresul… şi alte idei
deprinse pe vremea când minciuna ideologică stătea
cu şcoala la masă.

Să fie tentaţia practicilor totalitare, a dictatu-
rii înscrisă în legile omeneşti sau destructurarea
nouăzecistă n- a cunoscut restructurarea într- o nouă
ordine/ lege? Stânga iliescă a vrut de la începutul
începutului să dea faţă luminoasă socializmului,
argumentând că nu ideologia poartă vina, ci cel care
a aplicat- o: împuşcatul.

Să facem o mică recapitulare a cursei cu obsta-
cole. Iniţial, au fost declaraţii răzleţe că discursul
anticomunist e exagerat şi simplificator; epitetele
s- au înmulţit repede: vetust, rigid, umoral; antico -
muniştii suferă de lapsus- uri; uită ce- a fost bun (dar
ce- a fost bun?; aduceţi- mi aminte!). Pe urmă, s- a vor-
bit de raportare viscerală la comunism. De la
anticomunism de oldboys s- a trecut la anticomunism
de şacali, reactivându- se apelative ca animalule,
şobolanule, hieno, ba chiar… stalinistule, pentru un
stalinofob notoriu.

Anticomuniştii sunt revanşarzi, s- a afirmat cu
un termen luat din vocabularul komintern. S- a cerut
cumpătare şi empatie pentru călăi, blândeţe şi ierta-
re creştină pentru atei. Că ai în familie un deţinut
politic, un „puşcăriaş”, un „bandit”, cum li se spunea
opozanţilor regimului roşu, nu intră în calculele
acestor opiniomani de extremă stângă. Atrocităţile
dejisto- paukeriste? Ia să ne mai lase ăştia cu bunicii
lor morţi în puşcării. Doar n- o să rămânem în faza
anatemizării, ca Goma, cu „ororile” lui narate în
romane. Ce dacă lui Dario fertilio, ziarist la Corrie-
re della Sera, experimentul Piteşti i se pare „tristul
record al terorii”? Da’ ce, Goma- i scriitor? N- are
talent, a hotărât- o Securitatea şi a prins. Iar Radu
Ioanid dă ritos replică lui Gabriel Andreescu: „Per-
sist şi semnez. Paul Goma este un antisemit sălba-
tic”. După îndemnul la calm, iertăciune, toleranţă
(ca şi cum toleranţa n- ar avea limitele ei), a venit alt
îndemn: la discreditarea anticomuniştilor. Goma e

personalitate controversată, dar Pleşiţă a avut liber
la OTV, necenzurat până- n moarte (2009).

Sigur că Goma, de la Paris i- a dat replică lui
Victor Druţă, de la Roma: „crezi că memoria, sufletul
omului mai poate fi «tolerant» cu Intoleranţa, cu
Brutalitatea, cu Sălbăticia?” Atitudinea lui tranşan-
tă a fost cauza pierderii premiului Republicii
Moldova. Sora România nici nu s- a gândit să i- l pro-
pună măcar.

Vrem să ne descotorosim de trecutul care ne
oripilează; terminaţi cu întreţinerea memoriei Gula-
gului, cer indivizi care au schimbat limba de lemn pe
limba vechilor cazanii, de la reportaje socialistichii
la pisanii. Cât despre postmodernişti, ei nu- l agreea-
ză pe Goma pentru că prozatorul nu se joacă postmo-
dern cu trecutul.

După condamnarea de faţadă a comunismului
în Parlament, corul goşist a prins alte acute: Cum să
dai într- un duşman (cal) mort? Gata, Tismăneanu a
produs Raportul. N- aţi citit ce scrie pe copertă?
f- I- N- A- L. Ceasul despărţirii de comunism a trecut,
chit că pentru unii a fost un „travaliu de doliu”. Am
lupta, chipurile, cu un comunism mort şi- ngropat. Ba
n- a muritu, doar un pic s- o hodinitu.

Iniţial, aşadar, se ducea o bătălie între dejişti şi
ceauşişti, acuzându- se reciproc. history! Par a se fi
regrupat pe aceeaşi linie de front, ca să refacă solida-
ritatea socială de oţel, în numele cauzei. Şi asta cu
ajutorul tinerei generaţii care, prin câţiva reprezen-
tanţi ai ei, plâng şi suspină după inexistenţa unei
stângi puternice. Numai bătrânii conservatori (a fi
conservator înseamnă a fi anticomunist şi naţiona-
list, că tot au vrut sovieticii deznaţionalizarea) văd
răul absolut în comunism. Cei tineri îl re- gândesc.
Ştiu aceşti re- gânditori ai regimului politic criminal
ce înseamnă MSV (muncă silnică pe viaţă), DO
(domiciliu obligatoriu), deţinut CR (contrarevoluţio-
nar)? Că unul din nouă locuitori ai ţării, de la 12 la
85 de ani, au trecut prin violenţe inimaginabile fizi-
ce şi psihice, în timpul anchetelor? Că lectura ori
citarea unei cărţi interzise te băga în gherlă?
tăbliţele de săpun de la Itşet- ip de Mihai Buracu ar
trebui să intre în lista lecturilor şcolare obligatorii.
Buracu (împreună cu câţiva colegi) îşi ajutase cu
ceva bani profesoara de română, soţul fiindu- i ares-
tat. A fost închis în camera 4 Spital din Piteşti. În
două luni a albit, era alb complet la 21 de ani. Elevii
şi studenţii creştini şi patrioţi erau ţinta
„reeducatorilor”. Şi ce- a vrut experimentul Piteşti
decât distrugerea solidarităţii între deţinuţii politici,
împinşi cu bâtele să se chinuie între ei? O să moară
şi ultimele victime ale experimentului Piteşti (Mihai
Buracu a şi murit) şi atunci, gata, torţionarii vor
intra în istorie ca eroi ai luptei de clasă şi se va stu-
dia din nou lazăr de la rusca de Dan Deşliu, că tot
s- a scos din manual moartea căprioarei.

Canalul? Cutare eseist vrea să se scuture (ca
un câine ud) de „picăturile lui de sânge”. Despre
drum fără pulbere ni se spune că- i proză scrisă cu
talent de răsfăţatul proletcultului, Petru Dumitriu.
Despre Istoria Canalului, frământat din noroi, apă,
sânge, oase (v. docu- romanul lui Valentin hossu-
Longin, Canalul morţii. martor (fundaţia Academia
Civică, 2013), preferăm să tăcem.

Cum s- a procedat: s- a făcut întâi o etnoimagine
fără eroi şi fără martiri (mijloacele nu scuză scopul).
Şi pentru că n- am avea eroi, atunci o preaslăvim pe
„Ana noastră” (sintagma lui Brucan din „Scînteia”)
ca măiastră oratoare şi „Passionaria Balcanilor” şi- i
găsim loc şi lui Ceauşescu. Printr- un istoric (Andrei
Cioroianu, Ce Ceausescu qui hante les roumains
(Curtea Veche Publishing, Bucureşti., 2004) şi
printr- un cineast (Andrei Ujică, autobiografia lui
nicolae Ceauşescu, film lansat pe ecrane în 2010,
dacă nu mă înşel) s- a trecut la reconsiderarea „înal-
tei personalităţi” scornicene. Nu- mi vine mie să cred
ce scriu: Ceauşescu va intra (spun stelele?) în istorie
ca martir, ca erou al neamului etc. Mai mult decât
atât, e plasat de Alexandru Matei (cu recomandarea
lui Cioroianu: tânăr „citit, cu umor şi bun- simţ”) în
Grădina Ghetsimani. Cel răstignit pe zidul Târgoviş-
tei e Iisus al timpurilor noastre, nu altcine. Ce dacă
a ucis, a înfricoşat, a promis, a înşelat? Ceauşescu, ni
se spune din inerţie sau din inepţie, este
mântuitorul. Ce- i drept, ne- a cam mântuit! De la
voievodul Ceau, pictat ciocnind cupa de şampanie cu
Ştefan cel Mare, s- a ajuns la Ceauşescu- Mântuito-
rul, reconsiderat în numele binelui comun, ca şi cum
asta ar fi făcut, bine, ba chiar bine evanghelic, demo-

lând Sfânta Vineri. „Nicolae Ceauşescu, ne spune
Alexandru Matei, perpetuează tradiţia martirului
român. Când îl sanctificăm, dragi tovarăşi? În postu-
mitate, va primi „medalia Istoriei”, ne asigură tână-
rul eseist, pe cuvântul lui de pionier. De aici până la
a- l declara supraom n- au rămas decât câţiva
cuadraţi sau pixeli, ceea ce i se pare lui A. Cioroianu
copleşitor, în numele culturii dialogului, argumen -
tului, polemicii.

Dacă într- un manual de istorie eroismul revo-
luţionar a fost ilustrat cu chipurile lui Tatulici şi
Esca, de ce n- ar fi şi Ceaucesco un romantic revolu-
ţionar? De aici şi disputa: la fel de… avenit, altcine-
va îl consideră pe Ceauşescu avangardist, aparţi-
nând avangardei, dacă şi Salvador Dali (v. scrisoa-
rea publicată de „Scînteia”, în 4 aprilie 1974) l- a feli-
citat pe imperialul nostru preşedinte al republicii cu
sceptru la purtător. Că Dali o făcea în bătaie de joc îi
scapă.

Tinerii procomunişti se întrec în a aduce argu-
mente în favoarea unui Ceauşescu- artist, homo aes-
theticus, de cuprins în sfera sublimului. Şi ce subtil e
Andrei Ujică, văzând sub coaja dictatorului miezul:
dictatorul artist. 

„La urma urmei, dictatorul nu e decât un
artist, ce are posibilitatea să- şi pună integral în
practică egoismul. E doar o chestiune de nivel estetic
dacă el se numeşte Baudelaire sau Bolintineanu,
Ludovic al xVI- lea sau Nicolae Ceauşescu”. Chiar.
Ce mi- i Baudelaire, ce mi- i Ceauşescu. Albatroşi
ucişi, amândoi.

În această logică a absurdului, se poate afirma
orice, hârtia suportă: Ceau a vrut Nobelul pentru
pace; pe cale de consecinţă, n- a fost violent. E şi
autorul unui vers mare: „Să facem din tun
tractoare”, ceea ce l- a inspirat pe Adrian Păunescu,
probabil, să îndemne: „Iubiţi- vă pe tunuri!” Ce dacă
a participat (de tânăr), cu arma- n mână, la lupta de
clasă socială, pro colectivizare?

Alt simpatizant (sau acelaşi?) merge mai
departe, găsindu- l pe scorniceştean bretonian (v.
manifestul suprarealist al lui André Breton, din
1924). Aşa da: Ceauşescu era… suprarealist, cerân -
du- ne imposibilul: să trăim fără apă, lumină, căldu-
ră, hrană.

Ce ne mai spun tinerii, pe cuvânt de utecist?
Că regretă entuziasmul colectiv. Asta dacă osanalele
unanime şi aplauzele la unison sunt semn de solida-
ritate, dacă spectacolul ordinii de pe stadioane nu
era supravegheat de forţa Secu.

hotărât, nu bătrânii nostalgici care aprind
lumânări la Ghencea, în decembrie, sunt pericolul, ci
tinerii care consideră comunismul „una dintre cele
mai frumoase utopii din istoria umanităţii”. Şi cum,
zic ei, să condamni o utopie măreaţă? Cum să fie acu-
zate şi, cu atât mai puţin, pedepsite, răzbunate crime-
le celor care au investit (gloanţe) în frumoasa ideolo-
gie? Spus net: utopie rea, cea mai rea utopie posibilă,
asta e comunismul. Pentru oameni normali, înseamnă
anormalitate. Ce beneficii, ce laturi bune să preluăm
din socialism? Ni se propune să vorbim relaxat despre
utopia bună a egalităţii sociale? A fost aşa ceva? Ei,
părinţii, la Canal; noi, copiii, duşi cu şcoala la filmul
sovietic Haz, cântec şi dans. Să regretăm acest coş-
mar, acest dezastru, disperarea, ura, frica? Să aştep-
tăm alţi „cavaleri ai dreptăţii”, cum le spune Richard
Rorty, intelectuali morali ca neo- marxişti? Ca să ne
aducă iarăşi binele comun(ist)?

Comunismul, după câte ştiu, nu este materie
de studiu la şcoală. La facultăţile de Istorie s- o
preda vreun Curs de Martirologie? Că avem destui
sfinţi ai închisorilor, contestaţi ştim de cine. Şi dacă
nici acum nu suntem în stare să recitim trecutul,
istoria scrisă de comunişti, şi să- i contestăm neade-
vărurile, atunci sechelele nu se vor şterge. N- o învă-
ţa istoria pe nimeni nimic, aşa cum susţine zoe
Petre, dar rolul ei, menirea ei, obligaţia ei, datoria ei
este să înveţe, să deschidă ochii. Un proces al comu-
nismului cu rol salutar, asta a lipsit şi lipseşte.

Cât despre cei care rătăcesc, mă tem că singura
soluţie de a- i dezmetici ar fi să trăiască la fel ca noi
ceauşismul. Băieţii ăştia de extremă stângă n- au
decât să aparţină pe veci nu lui Dumnezeu, ci Tova-
răşului Dumnezeu. r

Să facem o mică recapitulare a cursei cu obstacole.
Iniţial, au fost declaraţii răzleţe că discursul

anticomunist e exagerat şi simplificator; epitetele
s- au înmulţit repede: vetust, rigid, umoral;

anticomuniştii suferă de lapsus- uri; uită ce- a fost
bun (dar ce- a fost bun?; aduceţi- mi aminte!). Pe

urmă, s- a vorbit de raportare viscerală la
comunism. De la anticomunism de oldboys s- a trecut
la anticomunism de şacali, reactivându- se apelative

ca animalule, şobolanule, hieno, ba chiar…
stalinistule, pentru un stalinofob notoriu.

Magda ursache
Cursa cu obstacole



După ce ani la rând a adus obiecţii la
filosofia „şcolii de la frankfurt”, la
începutul anilor nouăzeci Joseph
Cardinal Ratzinger şi- a schimbat eva-

luarea. Ocazia a fost tocmai relectura celebrei cărţi a
lui Adorno şi horkheimer, dialektik der aufklärung
(tipărită, după câţiva ani de la redactare, mai întâi
la editura Querido, Amsterdam, 1947) şi, înainte de
toate, evenimentele petrecute între timp în societăţi-
le modernităţii târzii. Această scriere a captat – pre-
cum, în cursul unui mai bine de un secol, scrierile
care au suscitat dezbaterile: Fenomenologia spiritu-
lui a lui hegel sau Critica economiei politice a lui
Marx sau despre geneologia moralei a lui Nietzsche
sau economie şi societate a lui Max weber sau Par-
lamentarismul astăzi a lui Carl Schmitt sau Fiinţă şi
timp a lui heidegger sau Krisis a lui husserl sau Sis-
temul societăţilor moderne a lui Parsons sau Societa-
tea societăţii a lui Luhmann sau teoria acţiunii
comunicative a lui habermas – probleme de impor-
tanţă crucială trăite în societăţile moderne şi origi-
nate în fundamentele lor. Poate mai mult decât
unele dintre scrierile amintite, care au jalonat dis-
cursul crizei modernităţii, dialektik der aufklärung
a anticipat ceea ce se petrece astăzi în societăţile
modernităţii târzii. Să luăm act de noua evaluare a
scrierii lui horkheimer şi Adorno datorată lui
Joseph Cardinal Ratzinger, pentru ca, în continuare,
să readucem în atenţie tezele cărţii dialektik der
aufklärung şi să încheiem cu succinta evaluare a
actualităţii ei.

Joseph Cardinal Ratzinger – o reevaluare 

Pentru a capta semnificaţia schimbării eva-
luării concepţiei „şcolii de la frankfurt” de către
Joseph Cardinal Ratzinger să amintim că pentru un
teolog concentrat să restabilească
poziţia centrală a „mântuirii (Erlö-
sung)” în mesajul creştin şi centra-
litatea creştinismului în conştiinţa
de sine a epocii, mişcările studen-
ţeşti din 1968, ce chemau la
acţiuni directe de înlocuire a unei
societăţi bazată pe drepturi şi
libertăţi individuale, au devenit o
referinţă critică. El a văzut în
„şcoala de la frankfurt” sursa filo-
sofică nemijlocită a mişcărilor.
Joseph Cardinal Ratzinger a văzut
în celebra şcoală de filosofie şi teo-
rie socială, de asemenea, o sursă şi
pentru „teologia eliberării” desfă-
şurată în America de Sud de Boff
şi Guttierez, pe care a combătut- o
constant pentru punerea de
acţiuni politice sub semnul „mân-
tuirii” biblice. La începutul anilor
optzeci, Joseph Cardinal Ratzinger
explicita optica sa asupra şcolii de
la frankfurt în felul următor: „la
sfârşitul fazei reconstrucţiei după
al doilea război mondial…, un
perceptibil vacuum al sensului s- a
produs în lumea occidentală, la
care filosofia încă dominantă a
existenţialismului nu a putut da
răspuns. În această situaţie, varia-
te ramificaţii ale marxismului au
căpătat un impuls moral deţinând
o promisiune de sens ce a fost prac-
tic irezistibilă pentru tineretul academic. Marxismul
lui Bloch, cu vâna sa religioasă, şi formularea strict
ştiinţifică a filosofiilor lui Adorno, horkheimer,
habermas şi Marcuse au oferit modele de acţiune cu
care oamenii au crezut că pot răspunde la provocări-
le morale ale mizeriei din lume şi că pot capta sensul
propriu al mesajului biblic” ( the ratzinger report,
Ignatius Press, San francisco, 1985, reluat în the
essential of Pope benedict XI. His Central Writings
and Speeches, eds. John f.Thornton, Susan B.Varen-
ne, harper, San fracisco, 2007, p.219). Evident, filo-
sofia „şcolii de la frankfurt” devenise parte a filoso-
fiei ce orienta oamenii în era postbelică şi trebuia
luată în considerare ca atare. 

Mai trebuie amintit, spre a avea imaginea
întreagă a situaţiei, că Joseph Ratzinger a dezvoltat

de- a lungul anilor o critică a marxismului din punc-
tul de vedere al unei viziuni elaborate, ce avea ca
suport personalitatea lui Isus din Nazaret. Din capul
locului, el se afla la distanţă de convenţionalele cri-
tici fără de viziune, care aveau să prolifereze după
1989 în ţări cu tradiţie mediocră de reflecţie. Înainte
de a- i adresa o critică, el a cunoscut marxismul, iar
această critică ancorează în probleme ce s- au
dovedit, într- adevăr, rezolvate cel puţin riscant deja
la Marx. De aceea, în impresionanta monografie pe
care i- a consacrat- o lui Isus, Joseph Ratzinger a dat
această evaluare: „karl Marx a descris drastic
«înstrăinarea» omului; chiar dacă nu a dat seama de
adâncimea propriu- zisă a întrăinării, căci a gândit
numai în termeni materiali, el a oferit, totuşi, un
tablou intuitiv pentru oameni, ce a căzut sub uzur-
patori (Räuber).”( Joseph Ratzinger – Benedikt xVI,
Jesus von nazareth. Von der taufe in Jordan bis zur
Verklärung, herder, freiburg, Basel, wien, 2007, I,
p.240). În chip sesizabil, celebrul teolog obiectează
scrierilor lui Marx reducerea specificului uman la
„termeni materiali”, după ce însuşi habermas crease
un prag al abordării acestor scrieri, asupra căruia
merită stăruit.

Impunătorul filosof de astăzi arătase conclu-
dent, deja în anii şaizeci, că, în contextul în care a
conceput istoria reproducerii vieţii oamenilor, sub
presiunea unificatoare a filosofiei clasice germane,
Marx a redus, în generalizările sale teoretice, speci-
ficul uman la „muncă” şi societatea la dinamica for-
ţelor productive. fără să cunoască iniţiativa lui
hegel de a lua „munca”, „limba” şi „familia” ca ter-
meni necesari şi suficienţi pentru a da seama de spe-
cificul reproducerii umane a vieţii, din manuscrisele
de la Jena, Marx a redescoperit „dualismul
muncă- interacţiune”, dar sub presiunea „sintezei”
caracteristică clasicismului german, „nu a explicitat
propriu- zis corelaţia dintre muncă şi interacţiune, ci

a redus pe una la cealaltă sub titlul nespecific de
praxis social, adică a redus acţiunea comunicativă la
acţiunea instrumentală” (habermas, arbeit und
Interaktion…, în Jürgen habermas, technik und
Wissenschaft als «Ideologie», Suhrkamp, frankfurt
am Main, 1968, p.46). În acest fel „munca” – sau
„acţiunea instrumentală”, în această terminologie –
a devenit termenul exclusiv al reconstituirii istoriei
speciei, iar automişcarea producţiei a fost luată
drept substanţa atotexplicativă a istoriei (vezi pen-
tru detalii Andrei Marga, Filosofia lui Habermas,
Polirom, Iaşi, 2006, pp.288- 302). 

Pentru a pune în relief până la capăt particula-
rităţile raportării lui Joseph Cardinal Ratzinger la
Marx şi ale poziţionării de fapt a „şcolii de la fran-
kfurt” însăşi, aduc în atenţie încă o analogie. Este

vorba de împrejurarea că, la rândul meu, am elabo-
rat o evaluare retroactivă, folosind perspectivele des-
chise de prăbuşirea socialismului răsăritean din
1989. Am arătat atunci, într- o conferinţă susţinută
în 1993, la reuniunea internaţională de la Riverside
(California), că există o „structură prototeoretică” nu
numai în marxismul răsăritean, nu numai în mar-
xism în general, ci chiar la Marx. Ea se datorează
unei „filosofii ce recunoaşte constant un factor prim
(care determină sau generează toţi ceilalţi factori)”.
Această structură poate trece ca ipoteză euristică
atâta vreme cât este vorba de simple reflecţii asupra
istoriei, dar capătă consecinţe dramatice (de exem-
plu, desconsiderarea democraţiei, a moralei etc.)
atunci când pe baza ei se iau decizii de schimbare a
societăţii. „Amintita structură a avut impact, înain-
te de toate asupra conceptului societăţii moderne cu
care Marx a operat, un concept restrictiv de la înce-
put. Ca pretutindeni în altă parte, Marx şi marxis-
mul au proclamat regula analizei ancorate în «pre-
misele reale» ale vieţii oamenilor, dar aceste premi-
se au dispărut repede înăuntrul unei «dialectici»
care a abandonat constant faptele şi chiar le- a sfi-
dat” (Andrei Marga, the modern World and the Indi-
vidual. From the metamorphosis of eastern marxism
to the marx’s errors, în Bernd Magnus, Stephen Cul-
lenberg, eds., Whither marxism? global Crises in
International Perspectives, Routledge, New york and
London, 1995, p.95). Tocmai această „structură
prototeoretică”, ce- l îndatorează pe Marx mai mult
faţă de hegel şi urmaşii săi, explică simplificările
din generalizările teoretice marxiene şi orbirile ce
le- au însoţit, care au stârnit reacţii justificate.

Aşadar, cu receptivitate şi rectitudine, precum
şi cu enorma sa cultură teoretică, Joseph Ratzinger
a schimbat evaluarea filosofiei „şcolii de la fran-
kfurt” plecând tocmai de la dialektik der aufklä-
rung. Locul acestei schimbări este una din cărţile

sale reprezentative. Aici el consi-
deră că Adorno şi horkheimer au
avut dreptate să semnaleze
„neîncetata autodestrucţie a ilu-
minismului (rastlose Selbstzestö-
rung der Aufklärung)” ca urmare
a unui deficit lăuntric, ce constă
într- o „angoasă mitică devenită
radicală” faţă de ceea ce îl depă-
şea în practica vieţii şi „teama în
faţa adevărului vieţii”, cum spu-
nea mai târziu Adorno (Joseph
Cardinal Ratzinger, Wendezeit
fur europa? diagnosen und Prog-
nosen zur lage von Kirche und
Welt, Johannes, Einsiedeln, frei -
burg, 1991, p.123- 124). El plasa
„problema prezentului” chiar în
„dialectica iluminismului” identi-
ficată de horkheimer şi Adorno
în celebra lor scriere. „Dacă vrem
să aducem la un numitor comun
problema prezentului şi provoca-
rea sa atunci aş spune că ea con-
stă în dubla disoluţie a sferei
morale, ce pare să înainteze fără
oprire în vremea noastră: în pri-
vatizarea moralei, pe de o parte,
şi în reducerea ei la un calcul al
succesului ce promite mai bune
şanse de supravieţuire, pe de altă
parte. O societate devine astfel,
în esenţa ei publică şi comunita-

ră, o societate fără morală, altfel spus o societate în
care nu mai contează ceea ce conferă demnitate omu-
lui şi constituie omul ca om” (p.123). Iar dacă este să
indicăm rădăcina structurală a acestei situaţii
atunci va trebui să observăm articularea valorilor
lăuntrice ale societăţii în care ne aflăm, ştiind bine
că „ceea ce este decisiv pentru om constă în aceea că
el recunoaşte drept graniţă a sa nu numai fizicul
(Nicht- können), ci şi moralul nu este permis
(Nicht- Dürfen) în chiar libertatea sa, iar pe acesta
din urmă îl consideră la fel de obligatoriu şi ca reală
graniţă” (p.123- 124). Societăţile în care trăim astăzi
sunt caracterizate de obsesia „integrităţii fizice”,
devenită uneori „patologică”, care- şi subordonează
toate valorile. r
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Andrei Marga
O scriere filosofică de cotitură

Mai trebuie amintit, spre a avea
imaginea întreagă a situaţiei, că

Joseph Ratzinger a dezvoltat de- a
lungul anilor o critică a marxismului
din punctul de vedere al unei viziuni

elaborate, ce avea ca suport
personalitatea lui Isus din Nazaret. Din

capul locului, el se afla la distanţă de
convenţionalele critici fără de viziune,
care aveau să prolifereze după 1989 în
ţări cu tradiţie mediocră de reflecţie.
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Blamat de unii scriitori – pe bună drep-
tate, atunci când sacrifică „cerul cu
stele deasupra mea şi legea morală în
mine” pe altarul grupului literar din

care face parte –, privit când cu o afabilitate jucată,
când cu indiferenţă, suscitând atenţie doar când
emite judecăţi de valoare, purcede la reconsiderări şi
întocmeşte clasamente, criticul literar – care încă de
acum trei secole era asimilat de către Montesquieu
acelor „mauvais généraux d’armée qui, ne pouvant
investir un pays, en corrompent les eaux” – este con-
siderat – aşa cum se obişnuieşte în orice practică de
convieţuire conjugală – răul necesar, pe care
existenţa te obligă să- l accepţi, pentru a- l utiliza la
nevoie, demersul său fiind însă fluierat încontinuu:
dacă va fi unul de tip impresionist, i se va lipi etiche-
ta de paleocritic, iar dacă va ataca obiectivul prin
grila vreunei metode a criticii noi va fi catalogat
drept un dogmatic. Ca un Don Quijote, ca şi căpita-
nul Ahab, criticul speră, nezdruncinat, să pună în
evidenţă „micul animal alb” al operei literare, foarte
dorit, aşa cum îl găsim prezentat de Musil în omul
fără însuşiri: „Cu hainele lor ample, cu volănaşele,
mânecile bufante, fustele în clopot, drapările în cas-
cadă, dantelele şi plătcile lor şi- au creat o suprafaţă
de cinci ori mai cuprinzătoare decât silueta iniţială,
un potir bogat în falduri, greu manevrabil şi încărcat
de tensiuni erotice, ascunzând înăuntrul său micul
animal alb care se lasă căutat şi se face, cum ştie el,
teribil de dezirabil.” Doar cititorul de rând şi- ar
imagina aici un salon de femei cochete, articulate de
aparatura lor senzuală, în realitate avem de a face
cu poziţia criticului în faţa textului literar, cu
strategia ficţională pe care şi- o construieşte pentru a

putea intra în text. Să nu uităm niciodată acest
aspect definitoriu: în textul literar funcţia de simula-
re a limbajului este mai importantă decât funcţia de
comunicare. 

Considerat în ceea ce este şi în ceea ce devine în
timpul receptării, putem vorbi despre trei ficţiuni ale
textului literar, dintre care una este esenţială, cu
caracter noumenal, celelalte două, de ordin fenome-
nal, ţinând de gradul de receptare. Pe prima o putem
numi ficţiunea constitutivă, veritabil lucru în sine,
imposibil de cunoscut şi de numit satisfăcător, des-
pre care nu putem emite decât că este în text şi
rămâne în text. Ar fi inutil să recurgem la calea
naivă – domeniu predilect al cititorului simplu –,

aceea de a chestiona autorul în legătură cu opera sa;
pentru o imagine corectă, cât mai aproape de adevăr,
trebuie să ne imaginăm scriitorul ca pe o femeie
împovărată de graviditate ce- şi impune să ducă până
la capăt sarcina: nu ştie ce poartă în pântece şi are o
vagă idee despre cele ce i se întâmplă. De altfel,
acest scriptor, denumit cam prea pompos autor –
existenţa, de orice ordin, necunoscând decât un sin-
gur autor, pe Dumnezeu –, fiind doar un subiect
inspirat, nu ştie ce scrie în timp ce scrie, el luând act
de opera sa tot ca cititor, tot prin lectură. Din prima
ficţiune, cea constitutivă, decurg cele fenomenale,
doar prin ele şi numai prin ele ne putem apropia,
desigur iluzoriu – un fel de deşertul tătarilor – de fic-
ţiunea constitutivă, fără a şti în ce măsură şi cât de
profund o reflectă. Cele două ficţiuni fenomenale
reprezintă creaţia cititorului simplu şi a criticului.
Cititorul simplu nu citeşte, se citeşte, a- se- citi- în- text
reprezentând priviligierea unui anumit orizont
semantic, unul necesar reparator, în care dorinţele,
obsesiile, proiecţiile mentale cele mai halucinante îşi
caută o expresie liniştitoare prin cunoscutul rapt al
identităţii personajelor: cititorul simplu poate fi,
rând pe rând, D’Artagnan, Don Juan sau Petre din
răscoala lui Rebreanu, pe când cititoarele pot com-
pătimi cu Effi Briest, regina Margot sau Scarlett
O’hara. Aşadar, a doua ficţiune, cea cu care se hră-
neşte cititorul simplu, este ficţiunea reparatoare
(pansatoare): citeşti, ca să nu înnebuneşti. 

Desigur, din acelaşi aluat uman ca şi cititorul
simplu, criticul, acest despărţitor de ape, are şi el
obsesiile/nevrozele lui, dar ceea ce- l deosebeşte e o
anume intuiţie a absconsului textual, a textului de
dedesubt (ocupaţie genezică, primordial- divină: în

geneză aflăm că Dumnezeu „a despărţit
apele care sunt dedesubtul întinderii de
apele care sunt deasupra întinderii”),
capacitate ce- l determină să împrumute
cele mai imprevizibile căi – de la structu-
ralism la poststructuralism –, pentru a
pune în evidenţă ceea ce- şi închipuie a fi
ficţiunea subtextuală, acel inextricabil
sistem de semnale, aparenţe şi virtuali-
tăţi care este litera tura, criticului
fiindu- i propriu, în demersul lui, etala-
rea ficţiunii ascunse, care să lumineze,
indirect, ficţiunea constitutivă, el fiind
doctul autor al unor multiple metafic-
ţiuni, care se completează, se contrazic şi
se anulează reciproc, pentru a se putea
înfăţişa, din nou, cu o altă abordare în
faţa ficţiunii constitutive a textului lite-
rar, nimic altceva decât probarea tezei
nietzscheene a veşnicei reîntoarceri.

Prin teoria şi practica ultimului val
critic devine din ce în ce mai clar că
voluptatea şi angoasa criticii postimpre-
sioniste este decupajul; profuziunea de
metode ale noii critici denotă că apropie-
rea de corpul textual altfel drapat /mode-
lat procură senzaţii şi excitabilităţi spo-
rite simţurilor critice; neliniştea e de a
nu- l întâlni satisfăcător pe celălalt, de
a- l fi integrat într- o textură teoretică ce
nu- i pune formele în evidenţă: problema
de bază a tuturor încercărilor moderne
este şi va rămâne decupajul. Dacă astăzi
putem enumera critica tematică, struc-
turală, existenţialistă, genetică, sociolo-
gică, semiotică, marxistă, psihanalitică,
textualistă, abordări pornind de la logica
matematică, etnocritica, o datorăm decu-
pajului, obsesiei fiecărei tendinţe de a
poseda mai mult decât precedenta corpul
textual scris. Îl aducem ca martor pe

Lucien Goldmann: „După aceste consideraţii preala-
bile ajungem la problema cea mai importantă a ori-
cărei cercetări sociologice de tip structuralist- gene-
tic: aceea a decupajului obiectului.”1 Cum în artă,
spre deosebire de ştiinţă, efortul geniului uman este
mai puţin îndreptat spre descoperirea vreunui ade-
văr, cât spre epuizarea posibilităţilor de expresie al
unui câmp de creaţie, pentru configurarea unui tra-
iect şi plămădirea unei istorii, au apărut şi experien-
ţe decupatoare superbe prin donquijotismul lor: ne
referim la S / Z- ul lui Roland Barthes, opera unui
decupaj ştiinţifico- fantastic, experienţa unei expedi-
ţii în care se trimite o sondă spaţială să aducă nu
probe, eşantioane de pe Lună, ci Luna însăşi; viziu-

nea iconoclastă/extremistă despre critică a lui Bar-
thes se întâlneşte cu aspiraţiile camusianului Cali-
gula.

Lăsând la o parte neaoşul impresionism căli-
nescian, observaţia principală care s- ar putea face
metodelor critice enumerate mai sus ar fi că ele
încearcă să deschidă textul literar cu entităţi străine
textului literar: critica structurală cu lingvistica lui
Saussure, hjemslev, Benveniste, Jakobson, cea
sociologică cu elemente extrase din sociologie, cea
psihanalitică cu lucrările lui freud, Jung, Lacan,
klein, cea existenţialistă cu orizont preluat în spe-
cial din kierkegaard, Jaspers, Gabriel Marcel, Sar-
tre, heidegger, cea de stânga cu teze din Marx,
Engels, Lukács sau Gherea, cea semiotică cu teoria
generală a semnelor, etnocritica lui Jean- Marie Pri-
vat cu etnografia şi antropologia etc. 

Din contră – pentru prima dată –, putem afir-
ma că poziţia şi calea criticului, în raport cu textul
literar, se află chiar în textul literar, chiar într- o
operă literară de circulaţie mondială, în Castelul,
romanul neterminat al lui franz kafka, unde agri-
mensorul k. se afirmă ca adevăratul întemeietor al
căii de a interpreta convingător sfera ficţională. Ca
şi criticul literar, k. se trezeşte într- o lume stranie,
aruncat- în- text, rătăceşte, încearcă să desluşească
iţele acestui univers, îşi face planuri, introduce în
strategiile sale toate piesele cu caracter semnificativ
– Barnabas, frieda, klamm –, pentru a putea ajun-
ge la castel. Agrimensorul k. nu este un simplu citi-
tor, este un măsurător, critic specializat ( „…era sin-
gurul om care putea să vadă până la orizont”), cu
truda specifică ( „…cât de plin de răbdare, pas după
pas, mersese în toate aceste zile, pe această lungă
cale!”), uimit de această etajare sensuală fără capăt
(„…şi se mira de lungimea acestui sat care părea să
nu aibă niciun sfârşit”), cu perioade de blocaj total
(„… acolo stratul de zăpadă era şi mai adânc; făcea
eforturi supraomeneşti pentru a- şi desprinde picioa-
rele înfundate; leoarcă de sudare, fu nevoit să se
oprească, nu mai putea avansa”), având intuiţia că
satul şi lumea satului, adică textul, suferă
determinarea unui supra- agent, a puterii oculte a
castelului („Acum vedea castelul ce se profila net,
acolo sus, în aerul luminos”), a unei instanţe în
raport cu care, prin acţiunile lor, personajele, aflate
pe diferite trepte, devin agenţi (klamm, Sortini,
Erlanger, Bürgel, Momus, frieda, Pepi, Arthur şi
Jeremias, Barnabas, hangiul şi hangiţa, primarul,
Schwarzer) şi pacienţi (Olga, Amalia, Gerstäcker),
k. realizând finalmente că orice demers exegetic
amână mereu nuditatea ficţiunii constitutive: „Acolo
sus, castelul, deja straniu prins de întuneric, la care
k. sperase să ajungă în timpul zilei, reîncepea să se
depărteze.”

La lectură, prin intermediul agrimensorului
k., am degajat pilonul- bază al criticii supra- agen -
ţiale, noţiunea de supra- agent, un focalizator de ana-
liză emers în urma impactului dintre obsesia seman-
tică a lectorului specializat şi corpul textual scris,
înţelegând, astfel, că există la acest nivel de recepta-
re al operei literare o entitate cu voinţă textuală
finalizatoare ce activează toate nivelurile, întreaga
pluritate de coduri- de- lectură (proiecţii supra- agen-
ţiale-de lectură ce vor fi decodate potrivit epocii, tipu-
lui de cultură şi nivelului de înţelegere al criticului),
determindu- le şi fiind determinat de ele: această
entitate este supra- agentul, care îşi are izvorul în
conştiinţa colectivă. Dacă avem în vedere opera lui
kafka, supra- agentul este puterea ocultă, exercitată
prin maşinăria castelană, deoarece această putere
ocultă distribuie rolurile de agenţi şi pacienţi.
Supra- agentul lucrează prin proiecţiile supra- agen-
ţiale şi e pus în evidenţă de proiecţiile supra- agen -
ţiale. Vom depista supra- agentul, care nu e o struc-
tură finală, acolo unde se întâmplă conflictul, miza,
excitaţia, jocul, adică ingredientele specifice ale
aluatului literar cu vocaţie dialogică.

Codurile de bază care definesc supra- agentul
sunt: codul actanţilor (ACT.), care înlocuieşte codul
rolurilor de personaje al lui Bremond şi contribuţiile
lui Philippe hamon; codul wikipedic (wIk.), specific
postmodernismului, care, aidoma creştinismului
suprapus peste riturile păgâne, se suprapune inter-
textualităţii, devenită un tovarăş de drum limitat

George Morărel
Introducere în critica supra-agenţială

Ca şi criticul literar, K. se trezeşte
într- o lume stranie, aruncat- în- text,
rătăceşte, încearcă să desluşească

iţele acestui univers, îşi face planuri,
introduce în strategiile sale toate
piesele cu caracter semnificativ –

barnabas, Frieda, Klamm –, pentru a
putea ajunge la castel. Agrimensorul
K. nu este un simplu cititor, este un

măsurător, critic specializat.

1 Lucien Goldmann, Sociologia literaturii, Ed.
Politică, 1972, Bucureşti.
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pentru panteonul internetic, ieşită din ecuaţia/foto-
grafia postmodernistă; codul ideologic (ID.), atunci
când decelăm în corpul textual un parti pris ideolo-
gic, religios, cultural, etnic al scriptorului; codul
freudian (fR.), reclamat de opere unde textul incon-
ştientului răzbate vizibil în scriitură; codul herme-
neutic (hER.), exhibat de unităţi textuale ce punc-
tează în desfăşurarea narativă introducerea, amâna-
rea, posibila/imposibila rezolvare a unei dimensiuni
neclare, interogative, enigmatice; codul simbolic
(SIM): într- o lume fără dumnezeu, fără semnificaţie,
cum este actuala societate umană pe panta ei des-
cendentă/degenerativă, textul literar îşi pierde şi el
semnificaţia, tinzând încă spre un sens, spre o sem-
nificaţie prin simbolurile degajate, simbolul fiind
încă acceptat prin convenţionalitatea sa semnificati-
vă, prin acea directitate necesară ce- l face detectabil
de către conştiinţa colectivă: Nietzsche anunţând
deja acest stadiu societal, dincolo de bine şi de rău
neînsemnând altceva decât dincolo de semnificaţie.
Acestea sunt coduri de bază – şi ele ne vor feri să
cădem în laxitatea de codare haotică din S / Z –, însă
în funcţie de supra- agentul evidenţiat, de particula-
ritatea textului, pot fi introduse şi alte coduri
semnalizatoare de proiecţii supra- agenţiale. Este
esenţial să se înţeleagă că acestea sunt coduri- de-lec -
tură (proiecţii supra- agenţiale de lectură) şi nu
coduri lingvistice, fiind adus la realitate rolul exage-
rat al lingviştilor şi al gramaticienilor în sfera recep-
ţiei textului literar, un univers infinit mai complex
decât lingvistica, iar exagerarea de a extrapola ştiin-
ţa cuvântului şi a propoziţiei la universul operei lite-
rare trebuie stopată (= Umberto Eco în lector in
fabula: „Or, nous savons désormais que les codes du
destinataire peuvent différer, tout ou partie, des
codes de l’émetteur, que le code n’est pas une entité
simple mais plus souvent un système complexe de
systèmes de règles, que le code linguistique n’est pas
suffisant pour comprendre un message.”). Trebuie
strict supravegheată şi pretenţia retoricienilor, sti-
liştilor, poeticienilor, semioticienilor, naratologilor
de a interpreta textul literar pe analize exclusiv efec-
tuate pe vocabule, pe sintagme, propoziţii sau por-
ţiuni de text literar, analize şi interpretări extrapo-
late nejustificat la întreg textul literar, analize şi
interpretări limitate, deoarece ele pun în lumină
doar unul dintre codurile textului literar, un cod
amputat, fiindcă nu e relaţionat cu supra- agentul,
această entitate a conştiinţei colective prezentă în tex-
tul literar şi care face posibil interesul, recepţia ope-
rei literare de către lectorul real. Teoriile şi analizele
lingviştilor, retoricienilor, stiliştilor, poeticienilor,
semioticienilor, naratologilor, filosofilor, psihanaliş-
tilor, sociologilor, geneticienilor, ideologilor, etnogra-
filor, antropologilor sunt importante pentru critica
literară, dar nu sunt esenţiale, deoarece niciuna din-
tre aceste discipline nu este suficientă în munca de
interpretare a textului- de- lectură, criticul, în funcţie

de particularităţile operei literare, putând face apel
la una sau la mai multe dintre aceste discipline aju-
tătoare în cadrul analizei şi interpretării supra- agen-
ţiale. Neînţelegerea naturii textului literar a condus
la o denaturare a criticii literare, în special în mediul
universitar, sedus de noua terminologie, unde diferi-
te aspecte ale disciplinelor enumerate mai sus au
fost aplicate şcolăreşte pe operele literare.

Supra- agenţii sunt entităţi imuabile ale operei
literare receptate, veritabile universalia; ceea ce
diferă de la epocă la epocă şi de la text la text sunt
codurile supra- agenţiale: într- un fel se exercita pute-
rea la indienii amerindieni şi într- alt fel în timpul
domniei lui Ludovic al xIV- lea; într- un fel se practi-
ca complexul numit iubire în Evul Mediu cavaleresc
şi în cu totul alt fel la eschimoşi. Iată un mic exem-
plu: roşu şi negru de Stendhal, Ciocoii vechi şi noi
de N. filimon şi bel- ami de Maupassant (dar am
putea include orice naş îşi are naşul de Ostrovski,
drumul spre înalta societate de John Braine, o tra-
gedie americană de Theodore Dreiser, romane de
Balzac etc.) sunt opere clar ilustratoare ale aceluiaşi
supra- agent: parvenitismul; cei trei eroi, Julien
Sorel, Dinu Păturică, Georges Duroi folosesc acelaşi
mijloc de parvenire: seducerea. Julien Sorel o seduce
pe doamna Rênal şi pe domnişoara La Mole, Dinu
Păturică cucereşte graţiile şi sprijinul Cherei
Duduca, iar Bel- Ami seduce pe doamna de Marelle,
doamna forestier, pe soţia şi fiica bancherului
walter. Acelaşi supra- agent, mai mult, acelaşi tip de
personaje şi acelaşi mijloc de parvenire utilizat şi,
totuşi, cât de diferite sunt cele trei romane între ele.
Deosebirea trebuie căutată în particularităţile unită-
ţilor codurilor fiecărui roman, în originalitatea prin
care ele ţes pânza supra- agenţială. Important e să se
reţină că supra- agenţii nu sunt inventaţi de scriitor,
ci sunt preluaţi şi valorificaţi de scriitor, fiindcă ei,
după cum am menţionat, sunt entităţi ce aparţin
conştiinţei colective: puterea, rivalitatea, onoarea,
trădarea, dragostea, gelozia, păstrarea tradiţiei,
fariseimul, mecanismul politic, oprimarea, parveni-
tismul, eroismul, răzbunarea etc. nu au fost inventa-
te nici de Stendhal, nici de Camil Petrescu, nici de
Balzac şi nici de hortensia Papadat- Bengescu.
Supra- agentul textului literar, emers din conştiinţa
colectivă, demonstrează că imanentismul şi critica
literară imanentistă sunt opţiuni închistate, mortifi-
catoare pentru textul literar, deoarece supra- agentul
unei opere, ca factor revelat în urma receptării tex-
tului literar, deşi, generic vorbind, este unul şi ace-
laşi în toate epocile, el primeşte şi dezvoltă particu-
larităţi în funcţie de tipul şi nevoile societăţii unui
anumit timp: această optică revelatoare consideră
caduce istoriile literare impresioniste, o istorie
literară supra- agenţială punând mult mai aplicat în
valoare diferenţele stilistice şi axiologice dintre scrii-
tori prin analiza particulartăţilor aceluiaşi supra-
agent dezvoltat în diferite epoci de diferiţi scriitori,

ceea ce înseamnă că este inutil să- l compari pe kafka
cu Shakespeare, dar că este foarte util să analizezi
textele unor scriitori care ficţionalizează acelaşi
supra- agent. fără a- l numi, dar parcă intuindu- l
obscur, unii dintre apreciaţii critici francezi lasă să
se înţeleagă necesitatea supra- agentului în exegeza
textului literar. În regulile artei, Pierre Bourdieu se
referă şi el la literatură ca la o „ficţiune întemeiată
pe conştiinţa colectivă” (ediţia a II- a, pag. 359), iar
Charles Mauron menţionează în des métaphores
obsédantes au mythe personnel: „…Georges Poulet,
Jean- Pierre Richard, Jean Starobinski opèrent des
coupes selon des plans choisis avec soin pour révéler,
dans l’oeuvre étudiée, des aspects imprévus et
significatifs. Cependant leurs thèmes appartiennent
à la pensée consciente. Ils sont catégorie, forme, con-
cept ou qualité (temps, cercle, profondeur, transpa-
rence). L’apparentement aux façons de penser psy-
chanalytiques est plus ou moins sensible, mais la
science elle- même demeure absente ou inavouée, les
processus inconscients sont ignorés en tant que tels
et l’ambiguïté s’établit. Psychologiquement, que sont
ces thèmes? A quel niveau se forment- ils ?
Appartiennent- ils à l’auteur ou au critique? (…) Le
niveau exploré paraît être encore celui d’une con-
science naissante et confuse” (ediţia a 8- a, pag. 29).
Adresându- mă celor lucizi, cred că se înţelege, foarte
clar, că nivelul impresionist se situează în rama ace-
lei „conştiinţe confuze, abia deschizătoare de ochi”.

Genurile literare în cel mai înalt grad
ilustratoare de supra- agenţi sunt proza şi drama -
turgia, însă analiza supra- agenţială se poate adapta
şi la poezie. De asemenea, ea ar putea da substanţă
şi prestanţă şi surorilor considerate neelitiste, criti-
ca de teatru şi critica de film. Orientarea noastră
fiind şi una semiologică – dar această orientare, în
cadrul analizei supra- agenţiale, ar putea cuprinde
laolaltă, în funcţie de text, şi elemente tematice,
sociologice, genetice, naratologice, psihanalitice, şi
orice s- ar mai putea inventa, fiindcă noi nu propu-
nem, din afară, o altă metodă, un alt corset, alţi
ochelari de cal, noi propunem o critică generică, o cri-
tică integratoare, perfect maleabilă pe orice context,
în cadrul căreia se poate recurge la orice element
necesar pentru a pune în valoare particularitatea
supra- agentului prin codurile supra- agenţiale, criti-
ca noastră putând fi comparată cu matca unei ape
prin care trec toţi torenţii, râurile şi fluviile, ape
care, aşa cum e şi normal, mai sapă din maluri,
transformă şi înnoiesc matca –, subliniem deosebita
capacitate de fagocitare a analizei supra- agenţiale,
întrucât pluralul supra- agenţial ţesut de codurile
co- participante permite abordarea imanentă a operei
literare, luând în acelaşi timp în considerare seriile
extrinsece evolutive. r

fragment din volumul 
amurg de postmodernism
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Justificare
„Justificare”, nu „Prefaţă” şi nici „Întroducere”!

„Prefaţa” sau „Întroducerea” nu exprimă decât ceea
ce fac şi „lansările de carte” în faţa publicului:
momente mai mult sau mai puţin festive, în care
este posibil orice, în afară de a fi arătat şi doar cel
mai mic cusur al lucrării prezentate şi – Doamne
fereşte! – vreo umbră pe chipul gloriosului autor. 

Această „Justificare” nu vrea decât să repete
că, la fel ca un instrumentist obligat la sute de ore de
game spre a putea rămâne în formă, la fel ca un
sportiv obligat la sute de ore de antrenament pentru
a putea spera la un randament adecvat în competi-
ţie, la fel şi scriitorul depune ore multe de exerciţii
înainte de a plonja în marele roman. La fel şi scriito-
rul ar trebui să depună ore multe de exerciţii înain-
te de a plonja în marele roman… La fel şi scriitorul
ar trebui să facă vocalize.

Iar dacă unii vor constata că exerciţiile acestea
sunt inegale, ei vor trebui să ştie că aceste texte nu
sunt decât rodul câte unei zile: există zile mai bune
şi există zile mai puţin bune. Şi chiar şi zile când
n- ai nici un chef să faci „vocalize”. Dar le faci. Există
zile mai bune şi există zile mai puţin bune. Atât pen-
tru scriitor, cât şi pentru cititor. Mai ales că, pentru
început, vocalizele din acest caiet sunt încă exerciţii
liber alese. 

Aşadar, un prim set de vocalize: 

Clădirea de pe două străzi paralele
Mama a scris: „«Casa Roco» are intrarea prin-

cipală pe strada Roco, dar şi o altă poartă la fel de
impozantă pe artera paralelă, strada Ocor. Aşa că,
deşi vieţuiesc în acelaşi corp de clădiri, locatarii
poartă în actele de stare civilă două adrese diferite.
Ceea ce i- a atras atenţia mamei a fost marea zarvă
de pe strada Roco, cu ocazia nunţii fetei notarului
Brum cu fiul colonelului Ruth, în acelaşi timp cu
acordurile solemne ale marşului funebru ce se
auzeau venind din spatele impozantei porţi de pe
strada Ocor. (În aceeaşi zi şi începând cu aceeaşi oră,
printr- o coincidenţă stranie, fusese programată şi
înmormântarea cu onoruri militare a deputatul
wagner.)

Iniţial, s- a încercat o rezolvare amiabilă a celor
două evenimente, în sensul de a fi amânat măcar cu
câteva ceasuri fie plecarea alaiului nunţii, fie corte-
giul funerar. Însă, cu toată bunăvoinţa, situaţia s- a
dovedit fără ieşire: programarea pas cu pas a nunţii
fusese stabilită cu multe luni înainte şi să o schimbi
– preotul, corul, fotograful, televiziunile, restauran-
tul, bucătăria, orchestra etc., etc. – era de neconce-
put. La fel de de neconceput a fost şi modificarea ora-
rului înmormântării deputatului wagner, – Dumne -
zeu să- l odihnească! – preotul, corul, fotografii, tele-
viziunile, plutonul chemat să execute salvele în aer
etc., etc. 

Aşa că, pe cale amiabilă, pe strada Roco a ieşit
alaiul cel vesel, iar pe strada Ocor a ieşit tristul cor-
tegiu funerar. Ambele în acelaşi timp. Iar muzicile
s- au suprapus atât de armonic încât dr. frank,
cunoscutul compozitor, a prezentat, două luni mai

târziu, Rapsodia numărul opt,
cunoscută şi drept rapsodia
roco – ocor. 

Concertul s- a bucurat de
un binemeritat succes”. 

Cel puţin aşa şi- a ima gi -
nat şi a scris mama şi n- avem
nici un motiv să ne îndoim că
n- ar fi fost aşa. 

Celebrul infractor 
Wilhelm von 
Reichenbach se află
pe drumul cel bun

Celebrul infractor wil-
helm von Reichenbach alias
Rudy Spuhr alias Sir John
Ritch alias Guby, aşa cum este
cunoscut în cercul său intim de
tâlhari, a hotărât brusc, de pe o

zi pe alta, să intre în legalitate: dacă tot a ieşit
mereu basma curată ori de câte ori a fost luat în coli-
mator de autorităţi, viaţa la suprafaţă nu putea fi
nici ea mai rea. Aşa că s- a înţeles cu Boom, bunul
său prieten şi complice, ca acesta să- şi ducă oamenii
la furat vite, iar el să deschidă o preacinstită măce-
lărie unde să valorifice carnea. (Ba, Guby şi- a propus
să deschidă şi o tăbăcărie, căci, altfel, ce să facă şi cu
pieile? Logic, nu?)

Totul a mers bine, doar că pe strada unde şi- a
început Reichnebach – Spuhr – Ritch comerţul se
afla, de două generaţii, MăCELăRIA VACA BăL-
ŢATă a lui Ronatz. Aşa că Ronatz trebuia eliminat.
Şi asta e logic, nu? Deci, dacă încăpăţânatul de
Ronatz n- a înţeles cu vorba bună să se mute unde o
dori, dar să plece naibii din strada unde exista acum
MăCELăRIA UNIVERSAL, Guby a pus câţiva
oameni onorabili să reclame la poliţie că Ronatz –
care se ştie că avea o gură spurcată – îi înjura ori de
câte ori intrau să cumpere ceva. Mai ales două doam-
ne au fost extrem de convingătoare contra unei
recompense modeste. Ronatz ce să facă? Plătea şi
două- trei amenzi pe zi. 

Da, totul ar fi mers bine, doar că Ronatz nu s- a
dat bătut: ticălosul a cheltuit ceva bani pentru a- l
convinge pe un domn venit special chiar de la Paris
(sau de la Berlin?) să omoare un trecător imprudent
şi să arunce cadavrul în magazia MăCELăRIEI
UNIVERSAL. De data asta, lui wilhelm von Rei-
chenbach alias Rudy Spuhr alias Sir John Ritch
alias Guby nu i- a mai mers. A fost condamnat pen-
tru crimă şi se află pe drumul cel bun pentru cel
puţin douăzeci de ani.

Şi cum nimic nu se pierde într- o economie
coerentă, în continuare Boom îi livrează lui Ronatz
carnea vitelor furate, iar alături de MăCELăRIA
VACA BăLŢATă a apărut şi marochinăria
CUREAUA DE AUR. 

Jean- Paul Romerg a fost executat 
cu onoruri militare

Jean- Paul Romerg, „Marele Jean” cum fusese
numit pe vremea terorii, a comis atâtea crime în
încercarea de a- l deposeda pe Suveran de Tronul
Legitim, încât, dacă n- ar fi fost Paul Lorens, „Vitea-
zul Paul”, întreaga ţară ar fi fost transformată
într- un imens abator.

Drept urmare, Regele a ordonat, spre satisfac-
ţia întregului Său popor, ca toţi cetăţenii Săi de sex
masculin purtând prenumele Jean să fie împuşcaţi.
(Prea multă lume a participat la masacrele lui
Jean- Paul Romerg…) Şi, prin acelaşi decret, toţi băr-
baţii cu prenumele Paul au fost decoraţi. 

Drept urmare, Jean- Paul Romerg a fost execu-
tat. Dar cu onoruri militare. 

Un ceas irecuperabil
Mai ţineţi minte accidentul acela nenorocit,

când un autobuz plin cu pasageri s- a izbit cu peste o
sută kilometrii la oră în singurul copac din câmpia
nesfârşită? ziarele au prezentat pe larg tragedia şi
au anunţat, prin altele, că douăzeci şi opt de

pasageri şi- au pierdut viaţa şi alţi şase au fost grav
răniţi. Ceea ce nu s- a putut afla din mass- media a
fost că în autobuzul cu pricina s- a aflat şi însuşi
Julius zimberlan. (Poate pentru că acesta a fost
singurul care n- a păţit nimic dintre toţi ocupanţii
unui loc în vehicul şi, mişcându- se pe picioarele lui,
a putut fi uşor confundat cu oricare dintre gură- cas-
că ce se înghesuiau la faţa locului încurcând echipe-
le salvării şi ale poliţiei. 

În haosul creat, Julius zimberlan – despre care
presa n- a pomenit nimic, dar absolut nimic! – a rea-
lizat că din cauza bufniturii i s- a distrus ceasul
destul de scump pe care- l avusese la încheietura
mâinii. (De obicei nu pleca la drum cu ceasul acela,
pentru deplasări se folosea de un altul, mult mai ief-
tin, dar de data aceea – tocmai de data aceea! – a
omis să schimbe ceasul, ştiţi cum este când afli în
ultima clipă că trebuie să pleci undeva şi ai atâtea
lucruri de făcut într- un timp extrem de limitat…)

Julius zimberlan era cu totul neconsolat
pentru cele păţite. Degeaba i- au spus cei apropiaţi că
trebuie să fie fericit că nu s- a numărat printre dece-
daţi, nici măcar printre răniţi, însă ceasul primit
cadou reprezenta un simbol, numai cine primeşte
aşa ceva în împrejurările în care l- a dobândit el
poate înţelege valoarea unui asemenea obiect.

Alţii i- au arătat pozele din ziare luate de la
locul tragediei. Şi pe Julius zimberlan imaginile
acelea l- au impresionat cumplit, însă pierderea
ceasului tot nu- i ieşea din cap.

În autobuzul ghinionist s- a aflat şi Robert Lim,
colegul din şcoala primară a lui Julius zimberlan. La
înmormântarea lui Robert, lumea comenta în şoaptă
grozăvia întâmplată, iar Julius a luat şi el parte la
discuţie, exprimându- şi întreaga compasiune. Oame-
nii îl ascultară atenţi că doar Julius fusese martor
ocular la tragedie, chiar dacă norocul a fost de par-
tea lui. Asemenea remarci Julius le considera
profund răutăcioase: cum să- l consideri doar „martor
ocular la tragedie”, când în acea împrejurare
cumplită şi- a distrus ceasul scump, un adevărat
simbol?

furios că lumea n- are nici un pic de înţelegere
şi pentru el, Julius zimberlan plecă de la cimitir încă
înainte ca preotul să fi terminat slujba la mormântul
deschis a lui Robert. 

„De ce? De ce nu mă înţeleg semenii? De ce?”
Iată enigma ce- l roade cel mai mult pe Julius zim-
berlan.

Julius Zimberlan cu adevărat fericit
În popor s- a încetăţenit expresia „cele cinci

simţuri”. De parcă ar fi doar cinci… Dar simţul echi-
librului? Dar simţul timpului? Dar simţul foamei?
Dar simţul oboselii? Etc. 

Julius zimberlan avea toate acele multe
simţuri intacte. Într- o frumoasă zi de primăvară,
când soarele strălucea optimist, iar păsările călătoa-
re reveneau din ţările calde, Julius zimberlan stând
la coadă pentru a- şi plăti unul dintre multele impo-
zite, fu năpădit de un iz greu de transpiraţie. Coada
se prelungea şi mirosul devenise tot mai
insuportabil. „O! De n- aş mai avea un nas atât de
sensibil!” îşi spuse Julius zimberlan. Şi, pe loc, sim-
ţul olfactiv îi dispăru cu totul. Şi fu mai fericit.

Într- altă zi frumoasă de primăvară, copiii au
ieşit în aer liber, putând, în sfârşit să se bucure de
natura darnică. Dar făceau o hărmălaie îngrozitoare.
(Îngrozitoare pentru Julius zimberlan, care „şi el are
dreptul la un ceas de odihnă, nu?”) „O! De n- aş mai
avea un auz atât de sensibil!” îşi spuse Julius zim-
berlan. Şi, pe loc, auzul îi dispăru cu totul. Şi fu mai
fericit.

În vizită la familia acad. Prof. dr. dr. H. C.
magnus dreck, Julius zimberlan fu reţinut la cină.
O cină atât de sofisticată, încât simţii cum toată
mâncarea i se întorcea spre gură. „Pentru Dumne-
zeu! se sperie Julius, Numai să nu vomit! De n- aş
mai avea papilele gustative atât de sensibile!” îşi
spuse Julius zimberlan. Şi, pe loc, sensibilitatea gus-
tativă îi dispăru cu totul. Şi fu mai fericit.

Dar abia când îi dispărură toate simţurile – şi
nu doar cele cinci recunoscute în popor – fu cu ade-
vărat fericit Julius zimberlan. Irevocabil fericit. 

(În timpul acesta, oamenii buni îl compăti-
meau.)

Gheorghe Schwartz
Enigmele infinite
– vocalize –

Cu o asemenea oportunitate nu te
întâlneşti de două ori în viaţă! ba,

majoritatea oamenilor nu s- a întâlnit
nici măcar o dată cu ea. Cunoaşteţi
dumneavoastră pe cineva care să fi
avut o asemenea şansă formidabilă?
Despre trei miliardari se spune că ar

fi fost în această situaţie, dar nici
măcar asta nu e sigur!

gheorghe schwArtz
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De ce a avut loc nefericitul 
eveniment miercuri seara

Julius zimberlan se întâlneşte în fiecare joi
seara cu o societate cu adevărat selectă la cafeneaua
LIDO. Acolo vine crema intelectuală a oraşului: trei
medici, doi avocaţi, farmacistul, directorul unei
bănci şi directorul adjunct al celeilalte, directorul
liceului, cei doi notari, ambii arhitecţi, proprietarul
şi redactorul şef al trustului local de presă, precum
şi patronii celor mai importante firme de producţie
şi/sau comerciale. Şi mai vin şi alţii. Nu putem
reproduce numele onorabilelor personaje, întrucât
joi seara, la Lido, este interzis să te adresezi convivi-
lor cu titulatura oficială, întrucât s- a decis că acolo
doar „volutele spiritului” au drept de dialog. (Dacă
am fi amintit în incompleta enumerare şi pe coman-
dantul garnizoanei, pe viceprimar şi pe însuşi prefec-
tul – ca să nu mai vorbim despre parohul ortodox, de
preotul catolic şi chiar şi despre rabin –, pur şi sim-
plu am crea o ierarhie nedorită în acel loc. Iar dacă
am pomenit un singur nume, cel al lui Julius
zimberlan, am avut grijă să nu- i specificăm şi statu-
tul civil: sau dai numele, sau funcţia! Menţionând
amândouă s- ar fi considerat aproape un sacrilegiu.)

La reuniunile de joi seara, se poartă superioa-
re controverse filosofice: „Ce rost are să ne străduim
atât toată viaţa pentru bani, case şi femei frumoase,
când finalul este inevitabil unul singur, cel desfăşu-
rat la cimitir?”. (Cu varianta: „Ce rost are să te
învrăjbeşti cu unul ori cu altul pentru o poziţie socia-
lă ori pentru un alt motiv la fel de trecător când…
finalul este inevitabil unul singur, cel desfăşurat la
cimitir?”) Şi, trebuie recunoscut că, după fiecare
întâlnire de la cafeneaua LIDO, oamenii aceia
remarcabili înţeleg tot mai bine câtă zădărnicie este
în viaţa noastră. 

De aceea, nu este de mirare că unul dintre cei
doi avocaţi l- a ucis într- o seară de miercuri pe unul
dintre cei doi notari. Se pare că la mijloc ar fi fost o
femeie („Cherche la femme! desigur), deşi, după alte
surse, diferendul ar fi pornit de la bani. Deci, nu e de
mirare că tragicul eveniment a avut loc miercuri: joi
seara este timpul când selecta societate se descarcă
de patimile lumeşti. Care, iată, fac atâta rău! Însă o
săptămână întreagă acest panaceu nu are putere
suficientă şi efectele scad tot mai mult până la o
nouă întâlnire. De aceea a avut loc nefericitul eveni-
ment miercuri seara! Quod erat demonstrandum! 

Cine să înţeleagă femeia?
Julius zimberlan este un tip scrupulos, care nu

suportă niciodată să lase un lucru neterminat. Cei ce
nu- l cunosc prea bine îi admiră conştiinciozitatea, cei
ce- i stau în preajmă nu pot să nu observe cum îl
macină tot timpul grija că nu- şi va termina la timp
ori în deplinătate cele ce şi- a propus. Cinstit până la
capăt, mereu ocupat, mereu serios, niciodată relaxat,
Julius zimberlan pretinde acelaşi comportament şi
de la cei din jur.

Robert Oberdran chiar dimpotrivă: e superfi-
cial, lipsit de cea mai elementară punctualitate,
motiv pentru care e enervant la culme. După orice
întâlnire cu el, toată lumea e revoltată, însă adevă-
rul e că e simpatic, are un ceva plăcut care te face să
nu- ţi vină să- l ocoleşti.

Julius zimberlan purta întotdeauna cravată,
Robert Oberdran niciodată. 

Julius zimberlan şi Robert Oberdran i- au făcut
curte aceleiaşi femei. Ea l- a ales fără să crâcnească
pe Robert, un om lângă care nu te plictiseşti nicioda-
tă. Dar, e adevărat, mariajul n- a durat prea mult:
cine să reziste lângă un fluturaş asemenea lui
Robert? Un individ care reuşeşte să facă praf orice
venit în doar câteva zile? Din glumiţe şi săruturi nu
se poate trăi! Omul acela e bun pentru un flirt, o
aventură, însă nu pentru o căsnicie! Aşa că femeia
s- a orientat spre Julius, un om serios, punctual, cin-
stit până la capăt, care nu se abate niciodată de la
cuvântul dat, lângă care te simţi în deplină
siguranţă. 

Nici mariajul acesta n- a rezistat: femeia se
simţea ca într- o colivie cu gratii de aur. 

Lumea comentează: dacă nici cu Julius, nici cu
Robert, înseamnă că femeia e de vină. Cine s- o înţe-
leagă? 

Midias
Bunicul lui Julius zimberlan, pe care l- a che-

mat tot Julius zimberlan, a fost, până la urmă, un
om foarte bogat. Până la urmă… 

Într- o zi, pentru că l- a auzit că se plânge toată
vremea de sărăcia lucie în care- şi târăşte zilele,
Dumnezeu i- a oferit o şansă unică bunicului lui
Julius zimberlan: l- a introdus în S. C. a M. L. (Seiful
Central al Monetăriei Lumii) şi i- a spus că poate să
ia de acolo atâtea monede de 5 centime câte va putea
număra. 

Cu o asemenea oportunitate nu te întâlneşti de
două ori în viaţă! Ba, majoritatea oamenilor nu s- a
întâlnit nici măcar o dată cu ea. Cunoaşteţi dumnea-
voastră pe cineva care să fi avut o asemenea şansă
formidabilă? Despre trei miliardari se spune că ar fi
fost în această situaţie, dar nici măcar asta nu e
sigur!

Aşa că bunicul lui Julius zimberlan, pe care l- a
chemat tot Julius zimberlan, s- a pus pe numărat
monedele de 5 centime. După câteva ore a obosit,
însă a văzut că, deşi a lucrat atent, n- a strâns încă
atât cât şi- a impus. Pe urmă, când a ajuns la cifra
visată, şi- a zis că nu- şi va putea ierta niciodată dacă
va abandona culegerea de monede, atunci când poate
să- şi dubleze, tripleze ori multiplica la nesfârşit cele
mai luminoase vise. 

Bunicul lui Juluius zimberlan, pe
care l- a chemat tot Julius zimberlan, a
numărat fără să se oprească monede de 5
centime timp de patru zile şi aproape patru
nopţi, deşi era tot mai istovit şi- i era tot
mai sete. Înainte de a se lumina pentru a
patra oară de ziuă, bogat şi mulţumit de
sine, foarte bogat şi foarte mulţumit de
sine, s- a prăbuşit mort epuizat şi complet
deshidratat.

Bunicul lui Julius zimberlan, pe care
l- a chemat tot Julius zimberlan, este consi-
derat drept unul dintre oamenii cei mai de
succes din istorie. 

Dr. Julius Zimberlan
Străbunicul lui Julius zimberlan, pe

care l- a chemat tot Julius zimberlan, a fost
un om deosebit de cult: a studiat la oraş şi
şi- a luat examenul de bacalaureat cu brio.
Când ieşea pe stradă, lumea îşi scotea
pălăria în faţa lui.

Bunicul lui Julius zimberlan, pe care
l- a chemat tot Julius zimberlan, a fost un
om deosebit de cult: a studiat la oraş şi şi- a
luat examenul de licenţă cu brio. Când
ieşea pe stradă, lumea îşi scotea pălăria în
faţa lui.

Tatăl lui Julius zimberlan, J. B. zim-
berlan, a fost un om deosebit de cult: a
studiat la oraş şi şi- a luat examenul de
master cu brio. Când ieşea pe stradă,
lumea îşi scotea pălăria în faţa lui.

Julius zimberlan a fost un om deose-
bit de cult: a studiat la oraş şi şi- a luat doc-
toratul cu brio. Când iese pe stradă, respi-
ră aerul metropolei cu reclamele ei multi-
colore şi se pierde în torentul de trecători.

Julius Zimberlan este cel mai 
genial pianist al timpului nostru

Se spune că Julius zimberlan ar fi cel mai
genial pianist al timpului nostru şi că n- ar avea
decât un singur rival, pe xao xi. Cel puţin aceasta a
fost părerea unanimă a specialiştilor. Chiar şi „con-
curenţa” a trebuit să recunoască neputincioasă că
Julius zimberlan ar fi cel mai genial pianist
contemporan şi că n- are decât un singur rival, pe
xao xi. Măcar de data asta, specialiştii sunt în
deplin acord: „Julius zimberlan este cel mai genial
pianist al timpului nostru şi n- are decât un singur
rival, pe xao xi”.

Publicul s- a bătut pur şi simplu pentru un bilet
la concertele lui Julius zimberlan, cel mai genial pia-
nist al timpului său, deşi preţiosul bilet nu era deloc
ieftin. Şi xao xi l- a apreciat mult pe Julius
zimberlan.

Paula Mirenfield n- a reuşit să obţină un bilet
la vreun concert de al lui Julius zimberlan, deşi ar fi
dorit atât de mult să- l asculte în sală şi nu de pe
disc… Aşa că a trebuit să se mulţumească şi cu
interpreţi mai puţin celebri. Aceasta a fost toată
viaţa una dintre deziluziile ei. 

Într- o zi, soţul, inginer de poduri şi drumuri, a
întrebat- o, plin de compasiune, cu ce este mai bun
Julius zimberlan decât solistul de la al cărui concert
tocmai se întorceau. În loc de răspuns, Paula i- a
aruncat una dintre „privirile ei ucigătoare”. Nici
wilhelmina n- a catadicsit să explice de ce Julius
zimberlan este cel mai genial pianist. Şi nici chiar
Robert, profesorul de muzică. Aşa că J. P. Mirenfield
n- a mai insistat. E clar: Julius zimberlan este cel
mai genial pianist al timpului nostru. Nu încape nici
o îndoială!

Acvariul 
Julius zimberlan s- a trezit leoarcă de sudoare:

visase că era un peşte de acvariu, un scalar aseme-
nea unui fluture. Nu ştia cât a dormit, dar ţinea
minte cum înota strecurându- se printre plantele
ornamentale până ce dădea de peretele de sticlă.

Atunci se întorcea şi înota strecurându- se printre
plantele ornamentale până ce dădea de un alt (?)
perete de sticlă. Pe urmă, Julius zimberlan îşi amin-
tea foarte limpede că era un peşte de acvariu, un sca-
lar asemenea unui fluture ce înota strecurându- se
printre plantele ornamentale, până ce dădea de pere-
tele de sticlă. Atunci se întorcea şi înota strecurân -
du- se printre plantele ornamentale până ce dădea de
un alt (?) perete de sticlă. 

„Groaznic! se tânguia Julius zimberlan, e cum-
plit să fii încorsetat între nişte pereţi de sticlă, să
depinzi de bunăvoinţa stăpânului… proprietarului
acvariului… pentru a primi mâncarea, pentru a se
curăţa apa, practic pentru orice! Groaznic!”

Visul acela l- a urmărit toată ziua: şi cât s- a
plictisit la serviciu şi a fost admonestat pentru

întârzierea lucrării, şi cât şi- a numărat banii la
băcănie, şi când s- a strecurat prin traficul intens, şi
cât şi- a completat formularele pentru fisc. 

În noaptea următoare, Julius zimberlan s- a
trezit din nou leoarcă de sudoare: visase iarăşi că era
un peşte de acvariu, un scalar asemenea unui flutu-
re care înota graţios, strecurându- se printre plante-
le ornamentale. Şi realiză că în visul său nu s- a insi-
nuat nici şeful de la serviciu, nici poliţistul de la cir-
culaţie, nici banii întotdeauna drămuiţi. 

Seara următoare abia aşteptă să se viseze
peşte, scalar superb, asemenea unui fluture. Şi se
trezi leoarcă de sudoare când realiză că nu se mai
află în acvariu.

De ce tocmai acum?
Julius zimberlan (desigur, tatăl) s- a îmbolnă -

vit şi medicul i- a recomandat o intervenţie chirurgi-
cală lipsită de riscuri majore.

De ce tocmai acum? s- a lamentat Julius zim-
berlan (desigur, tatăl), tocmai acum când trebuie să
mă prezint la interviul pentru ocuparea postului de
şef de birou, momentul pe care- l aştept de atâta
vreme. De ce tocmai acum?

Aşa că a mai amânat operaţia, mai ales că exis-
ta şi posibilitatea ca lucrurile să se îndrepte şi fără
ea.

Dar nu s- au îndreptat şi medicul i- a recoman-
dat o intervenţie chirurgicală lipsită de riscuri.

De ce tocmai acum? s- a lamentat Julius zim-
berlan (desigur, tatăl), tocmai acum când trebuie să
mă prezint la interviul pentru ocuparea postului de
director adjunct, momentul pe care- l aştept de atâta
vreme. De ce tocmai acum? 

Aşa că a mai amânat operaţia, mai ales că exis-
ta şi posibilitatea ca lucrurile să se îndrepte şi fără
ea. Dar nu s- au îndreptat şi medicul i- a recomandat
o intervenţie chirurgicală.

De ce tocmai acum? s- a lamentat Julius zim-
berlan (desigur, tatăl), tocmai acum când trebuie să
mă prezint la interviul pentru ocuparea postului de
director plin, momentul pe care- l aştept de atâta
vreme. De ce tocmai acum?

Directorul Julius zimberlan, un adevărat mar-
tir al datoriei, a fost condus pe ultimul drum de un
alai nesfârşit de rude, de prieteni şi de pierde
vară. r
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Cronica vieţii academice 
În cadrul adunării generale a membrilor Acade-

miei Române, desfăşurată în aula Academiei Române,
acad. Ionel- Valentin Vlad a fost ales, prin vot secret,

preşedintele acestui prestigios for de ştiinţă şi cultură
pentru anii 2014- 2018. Adunarea generală a membri-
lor Academiei Române, desfăşurată în aula Academiei
Române, a ales, prin vot secret, noii membri ai condu-
cerii academice: vicepreşedinţi – acad. Dinu Giurescu,
acad. Cristian hera, acad. Bogdan Simionescu şi acad.
Alexandru Surdu. În funcţia de secretar general a fost
ales acad. Victor Voicu. 

Centenarul naşterii 
pictorului Alexandru Ţipoia 

La împlinirea unui veac de la naştere, pictorul
Al. Ţipoia (1914- 1993), a fost omagiat în cadrul unei
sesiuni ştiinţifice organizată de Secţia de Arte, Arhi-
tectură şi Audiovizual, sesiune desfăşurată în amfi-
teatrul „Ioan heliade Rădulescu” Bibliotecii Acade-
miei Române. Absolvent al Academiei de Belle- Arte
din Bucureşti, Al. Ţipoia s- a afirmat ca un artist
complex, creaţia sa constituind o alcătuire simfonică
de tablouri memorabile, lucrări de artă monumenta-
lă şi decorativă ş.a. Contemporan cu Al. Ciucurencu,
Corneliu Baba, Ion Ţuculescu, Al. Ţipoia este al
patrulea pilon al artei româneşti din sec. xx. În
timpul vieţii şi- a expus lucrările în peste zece expo-
ziţii personale şi peste douăzeci de grup în ţară şi

peste hotare – Roma, Viena, Paris, Stuttgart, Bru-
ges. Despre viaţa şi opera sa, parte a patrimoniului
nostru artistic, au vorbit acad. Răzvan Theodorescu,
preşedintele Secţiei de Arte, Arhitectură şi Audiovi-
zual, istoricul de artă Ioana Vlasiu şi pictorul Geor-
ge Tzipoia, fiul artistului omagiat. Ţipoia a avut o
viaţă plină de greutăţi, dar a avut puterea de trece
peste ele şi de a crea o operă artistică a cărei valoa-
re îl consacră în istoria culturii noastre contempora-
ne, la care Ion frunzetti aprecia „prezenţa unui
mare talent, unificator în aceeaşi măsură în care
diversifică”. Şi conchide „Ţipoia este astăzi un sub-
stantiv colectiv: pluralia tantum. Ceea ce nu înseam-
nă că ar conţine mai puţină substanţă”. George Tzipo-
ia sublinia: „Opera sa este martorul vieţii sale, oglin-
da a ceea ce omul a putut totuşi să salveze din cata-
clismul existenţei sale nefericite… Ceea ce caracteri-
zează opera sa este un rafinament aristocratic al
exprimării plastice, o eleganţă a imaginii care se pre-
zintă în echilibrul tonurilor… forma este aceea care
ilustrează cel mai bine spiritul artistului, gândirea lui
filosofică în care închide trăire emoţională, vibraţie şi
elan spre lumi superioare”. O parte dintre creaţiile
sale au putut fi admirate în expoziţia deschisă în sala
„Th. Pallady” a Bibliotecii Academiei Române. 

140 de ani de la naşterea 
astronomului Nicolae Donici 

Descendent din neamul celebru al doniceştilor
(amintim pe juristul Andronache Donici, fabulistul

Alecu Donici şi antropologul Al. Donici), Nicolae
Donici s- a născut la 1 septembrie 1874, a făcut stu-
diile la Odessa, apoi la St. Petersburg, unde va fi pri-
mit ca membru al Academiei de Ştiinţe Imperiale. În
comunicarea susţinută la sesiunea ştiinţifică organi-
zată cu prilejul împlinirii a 140 de ani de la naşterea
marelui astronom, acad. Ion Tighineanu aprecia că
printre contribuţiile sale se remarcă „studierea mai
multor eclipse de soare şi de lună, observarea trece-
rii planetei Mercur prin dreptul soarelui, monitori-
zarea planetei Saturn la începutul anilor ’30, inves-
tigarea cometelor, coroanei solare, luminii zodiacale.
De o importanţă cu totul specială a fost construirea,
în 1908, a unui observator astronomic la Dubăsarii
Vechi şi înzestrarea lui cu instrumente de construc-
ţie proprie. În semn de preţuire a contribuţiilor sale
ştiinţifice a fost numit membru a numeroase institu-
ţii internaţionale de prestigiu – cofondator al Uni-
unii Astronomice Internaţionale, membru al Uniunii
Astronomice de Cercetare a Soarelui, al Societăţii
Germane „Astonomische Gesellschaft”. 

În anul 1922 a fost ales membru al Academiei
Române. În amintirea sa, asteroidul 9494 poartă
numele Nicolae Donici şi călătoreşte prin univers
alături 9495, numit Mihai Eminescu. După revoluţia
din 1917, savantul a fost nevoit să se refugieze în
franţa. Evenimentul a fost organizat de Comitetul
Român pentru Istoria şi filosofia Ştiinţei şi Tehnolo-
giei şi Institutul Astronomic ale Academiei Române
împreună cu Academia de Ştiinţe a Republicii Mol-
dova.

Conferinţa internaţională 
„Economia globală şi guvernanţa”

În Aula Academiei Române a avut loc deschide-
rea lucrărilor Conferinţei internaţionale pe tema
„Economia globală şi guvernanţa” (global economy
and governance), eveniment organizat de Institutul
de Prognoză Economică al Academiei Române, în
colaborare cu SNSPA, wuhan University din China,
National Taiwan University şi Ming Chuan Univer-
sity din Taipei şi cu sprijinul Camerei Deputaţilor,
Băncii Naţionale a Românei şi Primăriei Municipiu-
lui Bucureşti. Aceasta urmează conferinţei de anul
trecut, organizată de către Universitatea din wuhan
în colaborare cu Institutul de Prognoză Economică şi
alţi parteneri din SUA şi Taiwan, în luna mai la
wuhan, China (global business, economics and
Finance Conference gbeF 2013, may 9- 11). Mai
multe despre această prestigioasă manifestare aca-
demică aflăm de la acad. Lucian- Liviu Albu, directo-
rul Institutului de Prognoză: „Evenimentul a reunit
peste 100 de participanţi, din care aproximativ 60 de
profesori şi cercetători invitaţi din străinătate
(China, SUA, Marea Britanie, Spania, Lituania,
Polonia, Slovacia, Moldova, Macedonia, Ucraina). 

Au fost prezentate peste 80 de lucrări ştiinţifi-
ce în cadrul celor 8 secţiuni tematice: Afaceri şi Eco-
nomie, finanţe şi Investiţii, Modelare Economică şi
Prognoză, Administraţie Publică şi Legislaţie,
Guvernanţă şi Globalizare, Comunicare şi Relaţii
Publice, Management şi Marketing, Global versus
European. Prezentarea lucrărilor şi dezbaterile din
secţiuni au reunit cercetători şi profesori, reputaţi
specialişti în economie, drept, administraţie publică,
comunicare şi relaţii internaţionale. Lucrările au
deschis noi oportunităţi pentru participarea la un
proiect de dezvoltare, prin cercetare şi educaţie, a
relaţiilor Româno- Chineze sau, mai larg, a relaţiilor
Euro- Asiatice, în cadrul căruia se vor organiza vii-
toarele conferinţe dedicate problemelor globalizării
în ţările partenere. Una dintre concluziile conferin-
ţei a fost că procesul de convergenţă la nivel global,
dar şi separat în cadrul Uniunii Europene şi
respectiv în cel al zonei Sud- Est Asiatice, a avansat
semnificativ după anul 2000, cu toate efectele nega-
tive ale crizei ultimilor ani.” 

Agenda manifestărilor ştiinţifice
■ 3- 4 oct. În Aula Academiei Române se vor

desfăşura lucrările celui de al xIII- lea Colocviu
Internaţional „Penser l’Europe” cu tema „Există
două Europe”. Evenimentul este organizat de fun-
daţia Naţională pentru Ştiinţă şi Literatură (fNSA),
Academia Română, Institutul franţei, Institutul
francez de Relaţii Internaţionale (IfRI), Academia
Regală de Limbă şi Literatură franceză din Belgia,
Academia Regală de Ştiinţe Economice şi financiare
din Spania şi Academia Regală a Doctorilor din Bar-
celona, în colaborare cu Banca Naţională a
României.

■ 6 oct. În amfiteatrul „Ion heliade Rădulescu”
al Bibliotecii Academiei Române, ora 10.00, va avea
loc cea de a doua ediţie a Colocviului Mihai Drăgă-
nescu, organizat de Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia
Informaţiei. După cuvântul de deschidere susţinut
de acad. florin filip susţin comunicări: prof. Traian
Ionescu – Securitatea informaţiei în reţele şi sisteme
complexe şi prof. Ioana Vasiu – „frauda electronică
şi proprietatea intelectuală” în sisteme informaţio -
nale complexe.

■ 10 oct., În Aula Academiei Române, la ora
10.00 se va desfăşura sesiunea de comunicări prile-
juită de împlinirea a 70 de ani de la înfiinţarea Insti-
tutului de Geografie al Academiei Române

■ 17 oct. Aula Academiei Române va găzdui, la
ora 10.00, o sesiune ştiinţifică dedicată împlinirii a
110 ani de la naşterea geologului Dan Giuşcă
(1904- 1988), membru titular al Academiei Române

■ 24 oct. În Aula Academiei Române, la ora
11.00, acad. Gheorghe Păun va susţine discursul de
recepţie cu tema „Căutând calculatoare în celula bio-
logică – după 20 de ani”. Răspunsul va fi dat de acad.
Solomon Marcus.

Pagină realizată de Elena Solunca Moise

Editura Academiei 
■ Noutăţi editoriale 
Cartea destine frânte. Pagini despre
românii din est (1917- 1964), semnată de
sociologul şi publicistul Ioan C. Popa, apă-
rută la Editura Academiei Române, este o

amplă şi elaborată analiză a fenomenului de
represiune al regimului comunist de tip bolşevic
din Basarabia. Perioada analizată şi strict delimi-
tată parcurge un demers extrem de minuţios,
întins pe două paliere, descriptiv şi interpretativ.
Se porneşte de la prezentarea surselor bibliografi-
ce, analiza textelor fundamentale (d.e.: marxismul
despre stat, însemnări ale lui Lenin însuşi pe mar-
ginea textelor lui Marx, lucrare de dinainte de
1917, precum şi alte articole redactate de acelaşi
Lenin cu două luni înainte de Revoluţie), analiza
comparată, pe urmele lui D. Gusti şi Al. Boldur, a
altor epoci social- istorice cu date asemănătoare,
analize longitudinale (explorarea unor perioade
din trecut pe baza unor interviuri gen povestea vie-
ţii, analiza conţinutului unor documente de arhivă
(mai precis a 304 documente sovietice oficiale),
precum şi, în fine, studiile de caz.

Coordonatele principale ale lucrării se întind
între grandilocvenţă şi emfază, pe de o parte şi
teroare, pe de altă parte, ca elemente ale recons-
trucţiei din temelii a culturii, în principal, din
această zonă istorică, Basarabia, sector esenţial al
complexului spiritual românesc, zonă transforma-
tă, după spusa profesorului Ilie Bădescu, în adevă-
rat „lagăr al exterminării de clasă”. Întrebarea pe
care şi- o pune autorul în siajul altor comentatori
ai fenomenului este dacă bolşevismul, mă rog,
comunismul de tip stalinist poate fi numit, oare-
cum exagerat, „civilizaţie”? O carte îndelung gân-
dită, o radiografie amănunţită a resorturilor unei
perioade nefaste. (Nicolae Iliescu)
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Referirea la „cazul Balotă” într- un capi-
tol al cărţii Cărturari, opozanţi şi docu-
mente dorise să evalueze locul subiecti-
vităţii în interpretarea dosarelor de

securitate.1 Am arătat în volumul publicat în 2013
că, în raport cu datele aduse la cunoştinţa opiniei
publice, colaborarea lui Alexandru Paleologu cu
Securitatea arăta mult mai vinovată decât aceea a
lui Nicolae Balotă. Totuşi, şi acesta era subiectul
analizei, cei doi literaţi primiseră un tratament
paradoxal. Balotă fusese prezentat drept unul dintre
„cei mai scârboşi turnători” şi „diabolic şi cu foştii
puşcăriaşi politici”, iar Paleologu, „omul care a ştiut
să trăiască frumos şi elegant în vremuri urâte şi
neelegante”.

Cele scrise în 2013 reflectau informaţiile găsite
de mine în arhive şi ceea ce fusese făcut public de alţi
cercetători sau ziarişti. Analiza care puncta subiecti-
vitatea evaluărilor de colaboraţionism rămâne vala-
bilă dincolo de orice documente scoase la iveală ulte-
rior.

Între timp au apărut noi detalii. În anul 2010,
când m- am adresat CNSAS, am putut să consult
dosarele de urmărire informativă pe numele lui
Nicolae Balotă,, aflate în Arhivă de la începutul ani-
lor 2000, şi dosarul personal SIE.2 Nu şi pe cele per-
sonale (de informator) cu numele conspirative
„Busuioc” şi „Someşan”3 Primul intrase în Arhivă în
2011, celălalt în anul 2008.4 Documentele pe care
le- am cerut şi consultat în 2014 schimbă substanţial
ceea ce aflasem despre relaţiile lui Nicolae Balotă cu
Securitatea.5

Antecedente şi arestarea 
Nicolae Balotă a fost arestat în 1948 şi con-

damnat la 6 luni închisoare pe motiv că deţine cărţi
cu caracter fascist. În 1952, Securitatea, având în
atenţie „problema elveţiană”, pentru care nu găsise
surse, încearcă să- l recruteze ştiind că literatul
fusese logodit între 1946- 1947 cu fiica fostului consul
de la legaţia Elveţiei. Referatul din 25 noiembrie
1952 surprinde prin sinceritatea planurilor: „Susnu-
mitul va fi răpit şi adus la această direcţiune, unde
va fi spus unei anchete pentru a se stabili întreaga
activitate… Dacă va fi sincer, i se va propune recru -
tarea”.6

Securitatea i- a deschis dosarul personal cu
numele conspirativ „Busuioc”. Microfilmul nu clarifi-
că rolul lui Balotă în perioada care a urmat, dar gra-
dul de (ne)implicare este sugerat de arestarea sa la
mai puţin de patru ani. Pe 3 ianuarie 1956, la o
percheziţie, i- au fost găsite 9 cărţi în limba germană
şi franceză, 3 mape cu diferite lucrări ş.a., i- au fost
luate din casă broşuri, cărţi, caiete cu lucrări, scri-

sori, cutii carton cu noti-
ţe, tablouri, telegrame.7
Mandatul de arestare
din 16 ianuarie 1956 îl
acuză de agitaţie politi-
că. La primul interogato-
riu, din 3 ianuarie 1956,
este chestionat despre
un memoriu de resta -
urare a bisericii Greco-
catolice, iniţiat de fraţii
Boilă, şi un apel, pentru
care scrisese partea cul-
turală, care urma să
ajungă în afară printr- o
legaţie occidentală.8 Este
destul de puţin pro babil
ca Nicolae Balotă să- şi fi
asumat simultan condi-
ţia de informator şi scri -
erea de manifeste meni-
te să alerteze Apusul. 

Dosarul de peni-
tenciar ne oferă acces la
procesele verbale ale
interogatoriilor care i
s- au luat pe parcursul a
cinci luni. Interpretarea
documentelor rezultând
din anchete presupune
cunoaşterea multor de -
talii. Stilul „de lucru” a
evoluat cu schimbarea
deceniilor. Dar până şi

în anii ’80, după întrebările şi răspunsurile orale, pe
hârtie interogatul scria ce- i dicta anchetatorul. Con-
fruntarea dintre cei doi: aceasta da, aceasta nu, era
marcată de probele pe care anchetatorul i le punea în
faţă omului aflat în puterea lui şi de mijloacele de
ameninţare. Procesul verbal al interogatoriului, în
integralitatea lui, are mai întotdeauna doi autori. 

În ancheta din 25 ianuarie 1956, Nicolae Balo-
tă recunoaşte că Matei Boilă i- a spus „în mod inju-
rios la adresa regimului, că în R.P.R. nu sunt respec-
tate libertăţile individuale, că demnitatea omului
este primejduită şi că această situaţie nu este cunos-
cută în apus (sic!) şi că ar trebui să se aducă la
cunoştinţă acestora şi Vaticanului”. Urmează
autoincriminarea: „Cerându- mi părerea, eu am sus-
ţinut cele spuse de el şi am fost de acord să luăm ast-
fel atitudine împotriva regimului din România”.9
Recunoaştem limbajul tipic vremii. În ziua
următoare, Balotă va explica „cum s- a născut ura
fraţilor Boilă faţă de regim”, iar în ce- l priveşte,
faptele care l- au determinat să aibă „o atitudine duş-
mănoasă faţă de regimul democrat din R.P.R.”,
anume: „în primul rând, educaţia idealist burgheză
primită pe băncile facultăţii, influenţa unor profesori
cum a fost Lucian Blaga din Cluj, o influenţă idealis-
tă burgheză îndreptată împotriva realizărilor cultu-
rale ale regimului şi arestarea mea din 1948 […] ce
a adus după sine încetarea activităţii mele de asis-
tent universitar”.10

Iată, pentru a intra în atmosfera confruntării,
un schimb de cuvinte la interogatoriul din 19 martie
1956:

Î: Ancheta a constatat că dvs. în declaraţiile
făcute până în prezent n- aţi arătat întocmai adevă-
rul în legătură cu faptele petrecute de la naşterea
manifestului contrarevoluţionar până la arestarea
dvs. De aceea vi se cere să faceţi declaraţii complete.

R: Într- adevăr în declaraţiile făcute până în
prezent anchetei în legătură cu faptele petrecute de
la naşterea manifestului până la arestarea mea, eu
nu am arătat absolut totul. Parte din declaraţii
corespund adevărului şi de aceea voi face acum com-
pletările…11

Completând, Balotă scrie că aflase despre pla-
nul textului acuzator mai înainte decât cum declara-
se iniţial, ştia despre implicarea dr. Iamandi şi a doi
preoţi greco- catolici, îi spusese despre manifest lui
Ion Negoiţescu, dar a insistat că nu a discutat nicio-
dată cu Ştefan Aug. Doinaş. După ce la 23 mai 1956
s- a dispus încheierea cercetărilor întrucât „activita-
tea criminală a arestatului Balotă Nicolae este dove-
dită”, a fost condamnat la 7 ani închisoare.12

Având în minte perioada, felul în care se desfă-
şura la mijlocul anilor ’50 investigaţia şi, prin com-
paraţie, ce dezvăluie alte dosare de penitenciar, aş

susţine că în anchetă Balotă nici nu s- a comportat ca
un erou, nici nu a arătat exces de zel faţă de anche-
tatori. Cred că aceste cuvinte descriu în general rela-
ţia îndelungată a literatului cu regimul. În ce priveş-
te anii petrecuţi în penitenciar, citez doar un
document, Nota- extras din 7 iunie 1968 care susţine
despre Balotă:

„În detenţie s- a situat pe o poziţie duşmănoasă
şi mistică, a ţinut mai multe expuneri în limba fran-
ceză în faţa deţinuţilor, a fost pedepsit cu 12 zile izo-
lare. Pentru atitudinea sa din detenţie, la expirarea
pedepsei i s- a făcut D.O.[domiciliu obligatori] pe
timp de 24 luni în Lăteşţi- feteşti”.13

Încercările de recrutare
Cum episodul „Busuioc” rămâne neconcludent,

rezultă din dosarul personal că Nicolae Balotă a
devenit colaborator al Securităţii începând cu anul
1968. fusese evident urmărit tot timpul. foarte
activ pare a fi fost sursa „Marian”, din care reproduc
aici câteva rânduri puse pe hârtie la 13 septembrie
1965: 

„Închipuiţi- vă, a spus N. Balotă –, ce- mi cere
Turcus. Să precizez poziţia redacţiei în legătură cu
tema pe care o tratez. Dar unde s- a mai pomenit aşa
ceva? Arghezi e cel mai consacrat, am putea spune
dintre scriitorii români (articolul tratează despre un
aspect al poeziei argheziene). La Bucureşti nimeni
nu s- ar încumeta să facă asemenea observaţii fără
rost, care mă dezgustă”.14

Se pare că iniţial, numele de cod dat de ofiţer a
fost „Radu Dan”, ca apoi să apară cu numele conspi-
rativ „Someşan”, cel mediatizat. În momentul recru-

Nicolae balotă este o personalitate cu
excepţională înzestrare, a cărui viaţă

a fost strivită de tânăr. A pierdut
cariera universitară, a fost hăituit,
răpit, a făcut ani de închisoare, a

trecut prin domiciliu forţat.
Afirmarea culturală, care a contat

fundamental în viaţa lui, a beneficiat
de colaborarea cu Securitatea.

Specificul „cazului balotă” constă în
minuţiozitatea cu care îi este descrisă

recrutarea, evoluţia înceată, dar
continuă, an de an, spre adâncirea

conivenţelor cu ofiţerii de securitate
şi sporirea la fel de sistematică a

beneficiilor de care s- a bucurat prin
acceptarea colaborării.

Gabriel Andreescu
Trecutul ascuns al lui Nicolae Balotă

nicolAe BAlotă

1 Capitolul „Nicolae Balotă faţă în faţă cu Ale-
xandru Paleologu. Puterea subiectivităţii” în Cărtu-
rari, opozanţi şi documente. manipularea arhivei
Securităţii, Polirom, Iaşi, 2013. 

2 Un dosar de urmărire informativă, unul de
penitenciar, altul de acţiune informativă referitor la
grupul Boilă Elena, Balotă Nicolae, Langa Doina,
Lază Ileana, Pescaru Maria.

3 Dosarul personal pe Microfilm nr. 3514 şi
dosarul personal „Someşan”, indicativ R 254364 în
două volume: primul are 338 de file, al doilea, cu
înregistrări, 200 de file.

4 În 2010 nu aveam cum să citesc Dosarul
microfilmat nr. 3514 primit de CNSAS în anul 2011.
În ce priveşte dosarul personal „Someşan” R 254364,
la care nu am ajuns în 2010, deşi era la CNSAS din
2008, am avut o discuţie la Direcţia Cercetare, Expo-
ziţii, Publicaţii. E posibil, având în vedere cele discu-
tate, ca de bâlbâiala accesării dosarelor să fiu eu
însumi responsabil. Într- un anume sens, „acciden-
tul” a avut consecinţe pozitive. Cu datele recent des-
coperite, nu aş mai fi putut scrie capitolul „Nicolae
Balotă faţă în faţă cu Alexandru Paleologu. Puterea
subiectivităţii”, deşi comparaţia făcută acolo conta în
sine, dincolo de orice informaţii ulterioare anului
2013.

5 Îi sunt recunoscător cercetătoarei Clara
Mareş care mi- a semnalat existenţa noilor dosare.

6 Arhiva CNSAS, Dosar personal „Balotă Nico-
lae”, nume conspirativ „Busuioc”, Microfilm nr.
3514, f. 3.

7 Arhiva CNSAS, P 050611, vol. 3, ff. 10- 12.
8 Procesul verbal de interogatoriu a fost luat de

lt. major Mihăilescu Gheorghe (Arhiva CNSAS, P
050611, vol. 3, ff. 13- 14).

9 Arhiva CNSAS, P 050611, vol. 3, f. 48.
10 În alte declaraţii ale sale, literatul neagă

implicarea persoanelor despre care îl întreabă
anchetatorul (Arhiva CNSAS, P 050611, vol. 3, f. 39).

11 Arhiva CNSAS, P 050611, vol. 3, f. 125.
12 Idem, f. 233.
13 Arhiva CNSAS, Dosar personal R 254364,

vol. 1, f. 21, 21v.
14 Idem, f. 13.
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tării, ofiţerul şi Balotă au stabilit ca numele de cod
să se precizeze ulterior (voi reveni). 

Motivaţia recrutării era încadrarea informati-
vă a legionarilor şi a elementelor foste condamnate
(Liviu Cotruş, Ştefan Aug. Doinaş, Ion Negoiţescu)
care lucrau la revista „familia”, din Oradea, obţine-
rea de date despre foşti legionari din Cluj şi în per-
spectivă, obţinerea de informaţii cu ocazia deplasări-
lor în străinătate.15 Ofiţerii par să mizeze pe faptul
că Balotă „cunoaşte bine limba franceză, italiană,
germană, maghiară şi altele …”.16

Un aspect aparte în cazul lui Nicolae Balotă
este detalierea neobişnuită a paşilor recrutării. Con-
form planului, căpitanul de securitate Ionel Mitrea
l- a contactat pe Balotă cu care a avut o discuţie de 2
ore în ultima parte a lunii iunie 1968. Scriitorul i- ar
fi spus că şi- a schimbat complet opiniile politice
datorită schimbărilor survenite pe plan intern şi a
poziţiei ţării în arena internaţională. Este preocupat
exclusiv de consacrarea şi afirmarea sa pe tărâm
literar. Balotă i- ar fi arătat unele scrieri personale şi
contracte la edituri.17

Notaţiile au o bună doză de naturaleţe. Şi iată
unde ajung:

„Din modul în care am condus discuţiile, res-
pectivul a intuit că scopul pentru care l- am vizitat ar
fi altul mai întemeiat, de aceia (sic!) m- a rugat să
continui discuţia. […] Îl determină să accepte colabo-
rarea cu noi, nu numai pentru interesele generale
ale «naţiunii române», ci şi pentru interesele sale
personale deoarece vrea să fie linişte în ţară, să se
poată dedica activităţii de creaţie. [..] Mi- a solicitat
în acelaşi timp să nu- i cer să «meargă» la şi să tragă
de limbă persoane pe care nu le cunoaşte şi nu are
relaţii apropiate cu ele. De asemenea, sarcinile care
le primeşte de la noi să nu- l sustragă de la
activitatea sa profesională. […] L- am întrebat, cum
vede el totuşi că poate să ne sprijine, la care mi- a
răspuns că îmi va da relaţii despre comportarea pozi-
tivă şi comentariile negative ale tuturor elementelor
cu care vine în contact sau va contacta anumite per-
soane pe care le cunoaşte în interesul muncii noas-
tre”.18

Ofiţerul scrie că a continuat discuţia şi l- a
întrebat pe Balotă dacă îşi dă seama care sunt per-
soanele care „ne interesează”, la care mi- a răspuns
că în primul rând cei ce au fost condamnaţi sau legio-
nari. Astfel, despre Cotruş Ovidiu mi- a spus că este
în relaţii intime, că îl cunoaşte foarte bine şi mi- ar
putea vorbi foarte mult, însă pentru început se rezu-
mă la esenţial şi anume: este un element foarte cult,
inteligent, bine pregătit, că l- a cunoscut cândva cu
sentimente foarte duşmănoase, iar că în prezent a
făcut paşi serioşi în direcţia aprecierii realiste a
situaţiei actuale din ţara noastră, însă totuşi are
rezerve. zilele trecute l- a întâlnit pe Maxim Ion,
legionar fost condamnat, din Timişoara. Cu acesta se
întâlneşte de 2- 4 ori pe an. În urmă cu 4 ani i- a spus
că nu va „lucra pentru comunişti”, ca la întâlnirea
ultimă să vadă la el o schimbare, poate şi datorită
faptului că are un volum tipărit. […] S- a referit însă
la atmosfera de la şedinţele Uniunii Scriitorilor,
unde apar multe discuţii neprincipiale determinate
de frica unora pentru pierderea unor privilegii.19

Am citat două pasaje mari, căci raportul are un
caracter neobişnuit prin impresia de intimitate pe
care o lasă descrierea discuţiilor ofiţerului cu Nicolae
Balotă. Gradul de veridicitate reiese din faptul că
raportul care- l arată pe Balotă jucând un scenariu al
acomodării, consemnează şi opiniile despre prietenii
săi, care ar fi depăşit cunoscuta lor adversitate faţă
de comunism. Cum eliminarea bănuielilor asupra

unor potenţiali opozanţi ai regimului nu corespun-
dea intereselor de serviciu ale căpitanului de securi-
tate, era puţin probabil ca spunerile despre Ovidiu
Cotruş şi Ion Maxim să fie inventate chiar de el.

Recrutarea va avea loc la ceva timp de la tato-
nări, pe 7 august 1968. Referatul întocmit descrie
rezultatul în aceşti termeni: „După o oarecare rezer-
vă, a acceptat să furnizeze informaţii scrise şi să le
semneze cu un nume conspirativ, asupra căruia se
vor fixa ulterior”.20

Evoluţia colaboratorului
Pe spatele filei cu referatul de recrutare, Ionel

Mitrea (maior deja) semnează la 11 noiembrie 1975
propunerea de încetare a legăturii cu informatorul
„Someşan”. Afirmă că „Someşan” s- a dovedit sincer
şi loial faţă de organele de securitate, dar nu a mani-
festat interes deosebit şi iniţiativă pentru culegerea
de informaţii, însă sarcinile în general le- a rezolvat.
Ca intelectual este un element de valoare şi se com-
portă în spiritul liniei politice a partidului. Şi:

„… greu s- a apropiat de noi, fiindu- i permanent
teamă de deconspirare care l- ar fi putut compromite
în lumea scriitorilor, de aceea încă de la început a
solicitat insistent ca nimeni să nu cunoască legătura
lui cu noi, nici chiar un alt ofiţer sau şef al ofiţerului
cu care ţine legătura […] Dat fiind faptul că subsem-
natul nu mai poate ţine legătura organizat cu el, pro-
pun: să se înceteze legătura cu el iar dosarul perso-
nal şi anexa să fie predate la C.I.D”.21

O perioadă, însemnările ofiţerilor nu spun
nimic relevant privind cooperarea lui Balotă. Ace-
leaşi caracterizări formale, tipar al instituţiei, de
genul: „Radu Dan” [iată, vechiul nume] este util în
reţeaua informativă, informaţiile sale sunt verificate
în parte, dovedindu- se un element sincer, nu mani-
festă mult interes şi iniţiativă în culegerea de infor-
maţii, dar în general rezolvă sarcinile; ca intelectual
este un element de valoare”.22 Conform raportului
din 3 septembrie 1971 întocmit după o întâlnire cu
„Someşan”, cpt. Mitrea Ionel a discutat „conţinutul
angajamentului său de colaborare cu organele de
securitate” şi i- a cerut „să se străduiască ca în cola-
borarea cu noi informaţiile să fie reale şi să ajungă
în timp util la organele noastre”.23 Comentariul
sugerează o „relativă” nemulţumire faţă de ceea ce
oferă „Someşan”.

Trecând peste alte referate asemănătoare,
găsim o primă implicare a lui Balotă, să- i zicem,
problematică, consemnată într- un document din 14
iulie 1970, din care aflăm că „Pe baza informaţiilor
date de el [Balotă], la Oradea a fost avertizat un ele-
ment din cadrul redacţiei «familia». Informaţiile au
fost verificate pe alte linii”.24 O mărturie pe aceeaşi
linie este adăugată la 4 noiembrie 1971 în Nota- ana-
liză din care aflăm că întâlnirile lui Balotă cu cpt.
Mitrea au loc „cel puţin una pe lună” şi că:

„Caracteristic la informatorul «Someşan» este
faptul că deşi foarte solicitat în activitatea profesio-
nală, dar datorită poziţiei sale sociale este căutat sau
vine în contact cu persoane care ne interesează şi de
aceea permanent ne poate furniza informaţii. În
baza informaţiilor furnizate de el […] la Oradea a
fost avertizat un element şi avem în atenţie o serie
de probleme printre care pe Ion Alexandru (semna-
lat de el că este deja îndoctrinat legionar…”.25

Se manifestă un fel de respect în atitudinea ofi-
ţerilor (probabil în legătură cu performanţele litera-
tului pe care le descriu sursele) şi încercarea de a
menţine legătura în afara mijloacelor coercitive.

Aflăm chiar: „În timpul colaborării cu noi nu a fost
stimulat [Balotă], dar acest lucru trebuie avut în
vedere, la o dată importantă din viaţa sa”.26 Ultime-
le cuvinte sugerează că Balotă va primi un cadou de
ziua de naştere, ori cu ocazia altui eveniment care
poate face „gestul” mai uşor de gestionat.

Acomodarea
Limbajul documentelor sugerează un fel de

cedare graduală în atitudinea lui Balotă. Nota din 9
decembrie 1972 afirmă că „Someşan” „a răspuns la
solicitările noastre sprijinindu- le în întreprinderea
unor măsuri operative în cazurile pe care le aveam în
lucru (ex. Cotruş Ovidiu – filaj, Noica Const. – „T” –
etc.)”.27 Să participi la organizarea unor acţiuni ale
Securităţii este deja grav, doar că ne lovim şi la acest
document de nesiguranţa susţinerilor. Pe spatele
filei, un lt.col. cu semnătură indescifrabilă comen -
tează: „Într- adevăr, el ne- a furnizat informaţii, dar
nu pe măsura posibilităţilor”.28 Rămâne faptul că
numărul notelor date la Securitate capătă proporţii,
la sfârşitul anului 1973, Securitatea capitaliza
„peste 30 informaţii despre legionari şi alte elemen-
te care interesează organele de securitate”.29 Se cere
verificarea lui Balotă în continuare, căci se menţio-
nează şi deficienţe. 

Ca toţi cei folosiţi de Securitate, Balotă este
urmărit. Unele note ne aduc în intimitatea poziţio-
nării literatului la începutul anilor `70. De la sursa
„Tudor” aflăm că:

„Ion Negoiţescu l- a mustrat pe Nicolae Balotă
pentru faptul că «el», «care a suferit», acum îl laudă
pe tov. Dumitru Popescu (preşedintele culturii şi
educaţiei socialiste) spunând apoi: «Toată lumea te
judecă pentru acest lucru», la care Nicolae Balotă a
replicat: «Nu- i chiar aşa! Nu- ţi dau voie să mă judeci
aşa»”.

Urmează replica: 
„Nicolae Balotă încercând o justificare a spus:

«În fond, poate că Ion Negoiţescu are dreptate. Eu ce
fac e un sacrificiu pe care trebuie să- l fac, pentru că
eu am obsesia asta, ca în 10- 15 ani să las în urma
mea o operă în care să spun anumite lucruri care,
altfel, nu le- aş putea spune. Ca să ajung la posibilita-
tea de a spune anumite lucruri, de a nu fi cenzurate,
trebuie să nu am ostilitatea anumitor oameni»” .30

Odată cu drumurile sale în Occident, Nicolae
Balotă va conta mai ales pentru contactele pe care le
are în străinătate. Este apreciat pentru utilitatea sa
şi ajutat în carieră:

„Încă de la primele contacte a demonstrat posi-
bilităţile foarte bune pe care le are în rândul elemen-
telor ce se află în atenţia noastră în mediul scriitori-
cesc. […] Datorită acestor aprecieri [privind pregăti-
rea profesională] a fost propus de statul român, în
cadrul schimburilor culturale cu R.f. Germania, ca
profesor la universitatea din München pentru un an
universitar (octombrie 1979- septembrie 1980)”.31

Beneficiile sunt reciproce. O notă din 1 septem-
brie 1981, care deplânge desfiinţarea lectoratelor
româneşti, povesteşte că la Universitatea din Mün-
chen „profesorul N. Balotă reuşeşte să adune în
amfiteatru sute de persoane la cursul său despre
literatura absurdului – prima oară când un aseme-
nea curs se ţine la această importantă universitate

15 Referatul din 22.06.1968 al Cpt.sec. Mitrea
Ionel (Arhiva CNSAS, Dosar personal R 254364, vol.
1, f. 1).

16 Arhiva CNSAS, Dosar personal R 254364,
vol. 1, f. 2.

17 Idem, 1, f. 3.
18 Idem, f. 4.
19 Idem, f. 5.
20 Raportul din 9 august 1968 (Arhiva CNSAS,

Dosar personal R 254364, vol. 1, f. 7).
21 Arhiva CNSAS, Dosar personal R 254364,

vol. 1, f. 7v.
22 Nota- analiză din 26.071969 (Arhiva CNSAS,

Dosar personal R 254364, vol. 1, 8v).
23 Arhiva CNSAS, Dosar personal R 254364,

vol. 1, f. 9.
24 Raportul Consiliului Securităţii Statului/

DGI- Diecţia I din 14 iulie 1970 (Arhiva CNSAS,
Dosar personal R 254364, vol. 1, f. 23).

25 Arhiva CNSAS, Dosar personal R 254364,
vol. 1, f. 33v.

26 Ibidem.
27 Arhiva CNSAS, Dosar personal R 254364,

vol. 1, f. 34.
28 Ideea se tor repetă. Nota de analiză din 1

decembrie 1977 susţine la rândul ei că „În perioada
cu care lucrez cu acest informator randamentul său
nu a fost în raport cu posibilităţile” (Arhiva CNSAS,
Dosar personal R 254364, vol. 1, f. 118).

29 Nota- analiză din 13 decembrie 1973 (Arhiva
CNSAS, Dosar personal R 254364, vol. 1, f. 45).

30 Nota din 17 mai 1973 (Arhiva CNSAS, Dosar
personal R 254364, vol. 1, ff. 39- 40).

31 Arhiva CNSAS, Dosar personal R 254364,
vol. 1, f. 133.
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europeană. […] am aflat de succesul enorm şi de
popularitatea extremă de care se bucură acest dis-
tins profesor la Universitatea din München”.32

În perioada august 1982- 31 iulie 1983, Nicolae
Balotă va lucra la universitatea din Tour. Este în
continuare verificat, dar Securitatea pare din ce în ce
mai mulţumită: „Someşan” a relatat „aspecte deose-
bit de interesante şi este permanent preocupat să
rezolve sarcinile conform instructajului ce i se face.
În luna martie a fost stimulat cu 2500 lei iar acum i
s- au dat 3000 lei. Nu i s- a luat chitanţă, banii i s- au
înmânat sub motivaţia că trebuie să contribuim şi
noi la cheltuielile de deplasare”.33 Ubicua informa-
toare „Ruxandra”, care locuise 10 zile în casa lui
Balotă la Paris notează: „El este profesor la Univer-
sitatea din Tours. La deschiderea cursurilor
studenţii l- au primit cu aplauze, ceea ce nu fac cu
orice profesor. Studenţii noi l- au anunţat că ştiu de
la cei mai mari cum predă”.34

Cât de departe au mers 
compromisurile

Până în primăvara anului 1985, Nicolae Balotă
furnizase peste 90 de materiale informative, „în
marea lor majoritate despre elemente din emigraţie
sau principalii colaboratori ai postului de radio
«Europa Liberă», fiind exploatate în cadrul progra-
mului de măsuri pe linia problemă «Eterul»”. Mai
aflăm că „… are aptitudini deosebite pentru culege-
rea de informaţii. La acest lucru contribuie şi faptul
că ştie perfect trei limbi străine (germana, franceza
şi maghiara). […] Pentru valoarea informaţiilor date
a fost stimulat până în prezent cu 11.000 lei”.35

Conform Securităţii, în anii următori Balotă va
oferi „informaţii de interes operativ despre activita-
tea secţiei pentru România a postului «Europa Libe-
ră»”.36 Colaborarea lui „Someşan” va înceta de abia
în 1987, după stabilirea lui în franţa, împreună cu
familia. În plus, în lunile martie şi iunie 1987, Balo-
tă acordase interviuri lui Nicolae Stroescu Stănişoa-
ră şi respectiv, Monicăi Lovinescu, cu „afirmaţii
negative la adresa situaţiei în care s- ar afla cultura
din ţara noastră”. Se cere ca urmare excluderea
informatorului „Someşan” din reţea.37

Nu este clar câtă poliţie politică a făcut Nicolae
Balotă. A fost lovit din plin de stalinism, a încercat
mult timp să reziste presiunilor şi să salveze valorile
morale care stau bine unui om virtuos şi gânditor. A
reuşit în bună măsură tocmai în anii cei mai grei.
Când viaţa a devenit mai generoasă cu el, au început
cedările. Mai întâi, răspunsuri formale la ce- i solicita
Securitatea, care- i vor deschide oportunităţi de afir-
mare culturală. Reuşita îl va face să renunţe progre-
siv la exigenţele până atunci călăuzitoare. Cu cât afir-
marea culturală va fi pentru el mai clară, cu atât
Securitatea va fi mai mulţumită de ce i se oferă. Nu
am găsit nicio notă a literatului care să fie răutăcioa-
să. Nu ticăloşia determină evoluţia lui Balotă – cum
au scris câţiva comentatori –, ci satisfacţia împlinirii

pe toate planurile: libertatea de
mişcare, recunoaşterea culturală,
succesul material.38 Pentru cei
11.000 de lei despre care apare
scris că au fost primiţi de Nicolae
Balotă nu există chitanţe. Ofiţerii
mai deturnau uneori astfel de
sume, dar nu există nici un ele-
ment care să susţină o astfel de
explicaţie.

De ce este nevoie să 
vorbească informatorii

Nicolae Balotă este o per-
sonalitate cu excepţională înzes-
trare, a cărui viaţă a fost strivită
de tânăr. A pierdut cariera uni-
versitară, a fost hăituit, răpit, a
făcut ani de închisoare, a trecut
prin domiciliu forţat. Afirmarea
culturală, care a contat funda-
mental în viaţa lui, a beneficiat
de colaborarea cu Securitatea.
Specificul „cazului Balotă” con-
stă în minuţiozitatea cu care îi
este descrisă recrutarea, evolu-
ţia înceată, dar continuă, an de
an, spre adâncirea conivenţelor
cu ofiţerii de securitate şi spori-
rea la fel de sistematică a
beneficiilor de care s- a bucurat
prin acceptarea colaborării.
Relaţia cu Securitatea s- a
dovedit într- o asemenea măsură
avantajoasă, încât se poate pre-
supune că în ochii lui Balotă,
calea aleasă era pur şi simplu
cea mai raţională.

Despre dilemele create de
astfel de traiectorii existenţiale
ar fi de dorit să vorbească perso-
nalităţile în cauză, cei care mai
pot, iar Nicolae Balotă putea până recent. Am luat
legătura cu domnia sa la sfârşitul lunii ianuarie
2013, la circa două săptămâni de la lansarea cărţii
Cărturari, opozanţi şi documente. manipularea
arhivei Securităţii. Într- un dialog prietenos, mi- a
transmis un mesaj care avea să- mi trezească mus-
trări de conştiinţă:

„Aceasta [necunoaşterea dosarului SIE] face
ca, de curând, văzând în textele acuzatoare, denumi-
rea de cod «Someşan», să cad – cum s- ar spune – din
cer. N- am auzit niciodată această denumire. N- am
acceptat niciodată să semnez vreun angajament ca
informator, n- am predat niciodată Securităţii vreun
text având acest caracter. N- am primit niciun nume
de cod ştiut de mine. S- ar putea însă ca în rapoarte-
le lor despre mine, ofiţerii Securităţii să fi folosit
acest nume de cod”.39

După o asemenea scrisoare
mi- am reproşat necontactarea lui
Balotă înainte de finalizarea căr-
ţii. O făcusem în toate celelalte
cazuri în care „subiectul cer -
cetării” era în viaţă, considerân -
d- o datorie profesională. Am scris
directorului Editurii Polirom să
ţină seamă ca, la o eventuală ree-
ditare, să aştepte amendarea
capitolului „Nicolae Balotă faţă în
faţă cu Alexandru Paleologu.
Puterea subiectivităţii”. Dar am şi
cercetat mai departe, iar într- o zi
am găsit în dosarul de urmărire
informativă a lui Nicolae Mano-
lescu o notă olografă semnată de
„Someşan” la 7 mai 1972.

Am revenit, evident, cu o
scrisoare, întrebân du- l pe dl
Balotă dacă poate să- mi vorbeas-
că despre nota olografă din 1972 –
după ce susţinuse atât de apăsat
că nu a predat vreodată un ase-
menea text. Mesajul a fost trimis
la 10 septembrie 2013. Nu am
primit nimic. I- am scris profeso-
rului un nou mesaj pe 17 august
2014, după citirea dosarului de
reţea care formează baza analizei
de mai sus, înainte de a o trimite
spre publicare. Întrebarea mea
viza susţinerile din dosarul perso-
nal privitoare la „stimularea” sa
cu 11.000 de lei. Era însă prea
târziu pentru a mai primi un răs-
puns. Se afla în spitalul unde
avea să se stingă în curând.

Povestesc avatarurile dialo-
gului cu omul de cultură întrucât
este unul din colaboratorii care ar
fi putut vorbi elaborat despre cele
întâmplate. Nicolae Balotă a pre-

ferat să tacă. La începutul anilor `90, când oprobriul
trezit de Securitate şi informatorii ei arăta strivitor,
tăcerea era de înţeles. Astăzi, acel moment este
depăşit. Tăcerea foştilor colaboratori nu a servit
nimănui, nici lor şi nici construcţiei unei etici a
memoriei. 

O substanţială etică a memoriei nu se poate
construi din tăceri. Pentru înţelegerea a cum s- a
întâmplat, de ce s- a întâmplat şi cum a fost trăit
colaboraţionismul sunt de înlocuit clişeele cu faptele
şi trăirile vii. Acestea ar putea fi recuperate prin dia-
loguri ori propriile mărturisi. A existat un interes
pentru luarea de interviuri siniştrilor diriguitori ai
stalinismului, dar nu şi oamenilor care au fost
împinşi la condiţia de informator. În ce priveşte măr-
turisirile, în lumea culturală, cunosc doar una auten-
tică, a lui Sorin Antohi.40 r

32 Idem, f. 150, 150v.
33 Idem, f. 256v.
34 Nota din 29 decembrie 1983 (Arhiva CNSAS,

Dosar personal R 254364, vol. 1, f. 269).
35 Nota de analiză din 16 martie 1985 (Arhiva

CNSAS, Dosar personal R 254364, vol. 1, ff.
298- 299).

36 Nota de analiză din 1 octombrie 1986 (Arhi-
va CNSAS, Dosar personal R 254364, vol. 1, f. 420).

37 Referatul cu propunerea de excludere din reţea
a informatorului „Someşan” aprobat a luna iunie 1988
(Nota de analiză din 1 octombrie 1986 (Arhiva CNSAS,
Dosar personal R 254364, vol. 1, f. 338).

38 formulările „nu ticăloşia”, „satisfacţia” etc.
nu au pretenţia să facă un portret psihologic al lite-
ratului: ele sintetizează „portretul” produs de docu-
mente.

39 Este o necuviinţă aducerea în public a conţi-
nutului unor mesaje private. Sunt însă situaţii, pre-
cum aceasta, în care devine imposibilă evitarea
indiscreţiei. În ce priveşte „adevărul” celor spuse,
este posibil ca Nicolae Balotă să fi cunoscut numele
„Radu Dan”, nu şi „Someşan”. De altfel, în nota olo-
grafă din dosarul de urmărire informativă a lui Nico-
lae Manolescu, unde ofiţerul l- a indicat ca sursă pe
„Someşan”, semnătura este indescifrabilă (nu pare a
reproduce acest nume).

40 Vezi Sorin Antohi, „Poliţie politică sau
Turnat- turnător turnat- turnat”, revista 22, 15 sep-
tembrie 2006. În ce priveşte „mărturisirea” lui Ale-
xandru Paleologu, ea este o caricatură şi deci, un fals
model. 

■ Nota redacţiei: finalizat la mijlocul lunii
august, dată fiind moartea cărturarului Nicolae
Balotă, publicarea studiului domnului Gabriel
Andreescu – trecutul ascuns al lui nicolae balotă
– a fost amânată, de bună seamă, cu acordul auto-
rului.

nicolAe BAlotă şi ion vArtic



Concluzia pertinentă pe care merită
să o tragem de aici este aceea a unei
constatări care şi ea, nu ştiu cum se
face, nu mai e la modă: ce vremuri

anapoda a traversat România vreme
de jumătate de secol, dacă şi marile ei
talente şi valori au fost nevoite să se
întineze pentru a răzbi, vorba unui

scriitor nici el pur, la lumină…
Comunismul, prin agenţii săi activi,

trebuie învinuit fără preget. 
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Debutând, în 1945, în revista Cercului
literar, Nicolae Balotă a atras încă de
pe atunci atenţia prin enciclopedismul
care- i era, în pofida vârstei necoapte, la

îndemână, prin calmul pe care doar erudiţia i- l poate
conferi unui om de carte. Dacă Ion Negoiţescu a fost
criticul dionisiac al grupării, Balotă este cel apolinic,
cu un temperament de clasic, ţintind mereu spre echi-
libru şi statornicie. Dar autorul luptei cu absurdul
îmbogăţeşte vizibil paradigma cărturarului ardelean,
tobă de carte, dispus a compila informaţii din toate
sursele imaginabile şi a le aşeza într- o sinteză cu
siguranţă folositoare, dar frigidă creativ. El nu mani-
festă nici răceala, nici detaşarea pe care enciclopedis-
mul unor Adrian Marino sau Ovidiu Drimba se
sprijină; nu s- a transformat într- o maşină de citit, ci
a căutat permanent să practice „arta lecturii”, care
presupune participare nemijlocită, afectivă, la recep-
tarea operei. Din păcate, Nicolae Balotă este, în viaţa
noastră literară, o excepţie, anunţând epuizarea unui
tip de intelectual căruia vom începe, cât de curând,
să- i simţim lipsa: cel căruia nimic nu îi este străin, cel
care vizitează la sursă marile literaturi ale lumii, cel
care ştie latineşte, germană, franceză, cel iniţiat în
filosofie, istorie, arte şi care nu se lasă copleşit de
atâta ştiinţă. Convingerea lui Balotă aceasta este, că
omul se formează frecventând permanent marile
opere, că nu avem cum să- i înţelegem pe moderni şi
postmoderni fără a- i cunoaşte în amănunt pe antici,
pe clasici sau romantici. Doar că, dispuse cronologic în
rafturile bibliotecilor, intrate în canon, aceste opere
nu şi- au epuizat resursele, nu s- au mumificat, rămâ-
nând simple documente ale memoriei culturale.

E clar, pentru criticul nostru nu există terra
incognita, tot ce ţine de literatură îi este familiar, de
la autorii antici, la cei din Renaştere sau de la avan-
gardele de acum o sută de ani la romancierii englezi,
americani, francezi sau germani din secolul al xx- lea.
Este un expert al literaturilor mari, ca şi al celei
române. Nimic nu pare a- i fi scăpat acestui monstrum
eruditionis. Dar ceea ce face ca volumele sale să fie
mult mai mult decât instructive este pasiunea pe care
o investeşte în studierea literaturii, asupra căreia nu
se apleacă metodic, cu impasibilă neimplicare de chi-
rurg, ci ca un incurabil îndrăgostit. Dincolo de inepui-
zabila sursă de informaţii pe care leneşul cititor de
astăzi o poate afla în cărţile lui Nicolae Balotă, el
poate deprinde din ele o mult mai preţioasă pedagogie
a lecturii. Tocmai încercând să desluşesc această
maieutică mă voi opri asupra unei sinteze recent apă-
rute: de la Homer la Joyce (Editura Ideea Europea-
nă). Volumul recuperează unele eseuri din arta lectu-
rii, dar nu de dragul de a realiza o cuprindere cât mai
largă a literaturilor lumii, căci autorul nu are ambiţia
exhaustivităţii, ci doar pentru a puncta cât mai multe
date pe harta unei formări intelectuale. Carte de
bilanţ, aceasta dublează fericit cele două Caiete albas-
tre, alcătuind, doar împreună şi nu altfel, biografia
cărturarului. Pentru că, pe lângă peripeţiile vieţii şi
întâlnirile decisive, contactul cu operele mari este la
fel de important în conturarea unei personalităţi.
Învăţăm mult mai mult din cărţi decât de la oameni,
pare a spune Nicolae Balotă; tocmai de aceea excursul
său prin literatura universală nu este unul academic,
ci mai ales unul sentimental. Recitind, se întâlneşte
cu sine, cel de la vârsta primelor lecturi. De aceea,
eseurile îşi impun, de cele mai multe ori, o benefică
detentă confesivă.

E cazul primului dintre ele, arta lecturii. Pentru
cine vrea să priceapă metoda criticului, acesta este un
text obligatoriu. E, de fapt, o mărturie de credinţă, o
poetică a lecturii. Totul porneşte de la invocarea unor
tablouri ale lui Arcimboldo. „Devii ceea ce iubeşti”,
constată criticul, pe care mi- l imaginez foarte bine sub
chipul bibliotecarului reconstituit de marele pictor
din tomuri. „Îţi plac bunurile pământului, te pres-
chimbi pe încetul în ele. Ai îndrăgit cărţile, ai să
semeni cu ele. Binecuvântare ori blestem? Cine ar
putea să spună? Un fapt e cert: ordinea valorilor ope-
rează necruţător în ordinea ontologică. Pasiunile
noastre, cu cât sunt mai înalte, cu atât desemnează
făpturii noastre un loc mai înalt pe o nevăzută scară
axiologică”. De aici până la identificarea pasiunii pen-
tru carte cu un adevărat modus vivendi nu mai e nici
un pas. Pentru orice intelectual autentic, această dra-
goste este acaparatoare: ea nu mai lasă loc pentru
alte flirturi. A citi nu este pentru cel dedicat o simplă
preocupare, ci însăşi raţiunea vieţii. Sună pompos,
dar aşa stau lucrurile. Există critici care au plăcerea

sadică de a diseca, la rece, opera literară. Ei se com-
portă ca un ginecolog foarte priceput care, în loc să eli-
mine tumoarea, extirpă întregul uter, ca să demons-
treze că ştie cum se face. Există însă, din fericire, şi
critici care se îndrăgostesc, cu toată luciditatea şi spi-
ritul critic pe care adevărata dragoste le presupune,
de operele despre care scriu. E limpede că această
predispoziţie afectivă consumă, dar ea şi doar ea face
ca exerciţiul critic să fie unul creator şi nu unul exclu-
siv speculativ. Nicolae Balotă face parte, cu certitudi-
ne, din cea de a doua aleasă stirpe. El ştie că om în
adevăratul sens al cuvântului poţi deveni numai
educându- ţi latura spirituală, antrenând- o perma-
nent. „Lectura poate să devină un mod de a fi? O exis-
tenţă livrescă? Nu este, oare, o primejdioasă alienare
într- o asemenea identificare a vieţii trăite cu cea
citită? Nu- l pândeşte, oare, complexul Don Quijote pe
oricine se lasă sedus de cărţi, transformat într- un
dublu al ficţiunii sau al discursului lor?” Răspunsul
este unul optimist: scrisul şi cititul, scris- citititul pot
să intensifice viaţa dintr- un om, punându- i la
îndemână acea artă a lecturii care- l învaţă să treacă
de pojghiţa lucrurilor, căci nu citim doar cărţi, ci
însăşi lumea se cere mereu şi mereu interpretată,
decriptată: „Lectura ca mod de existenţă impune, pe
de altă parte, o viziune semiotică generalizată. Lecto-
rul privilegiat nu mai este doar robul unei cărţi, al
unei specii literare, nici chiar al unui Babel imposibil
al tuturor cărţilor. El nu citeşte doar semnele grafice
ale unei reale sau imaginare enciclopedia universa-
lis, ci vrea să descifreze semnele toate ale artelor, ale
actelor umane, ale culturii şi, dincolo de toate acestea,
ale naturii. Un univers semiologic se deschide în faţa
lui; e din ce în ce mai conştient de faptul că trăieşte,
mai presus de orice, într- un univers al semnelor. (…)
Arta lecturii începe să semene cu arta străveche a
divinaţiunii care, în concepţia lui Plotin, era o citire a
semnelor scrisului naturii ce revelează o ordine şi o
regulă. Toate acestea străvechi figuri emblematice –
Cartea naturii, Cartea vieţii, Cartea feţei, Cartea con-
ştiinţei –, întreg metaforismul cărţii indică o credinţă
profundă într- o structurală esenţă «livrescă» a uni-
versului, ca şi a condiţiei umane”. Altfel spus, arta
lecturii presupune o renunţare la pragmatismul
mărunt care te îndeamnă să deschizi o carte doar pen-
tru a te informa. Lectura formează, mai intens decât
orice altă experienţă; ea este, dintre toate evenimen-
tele omenescului, poate cea mai înaltă. „Cartea este,
confirmă Nicolae Balotă, prin excelenţă, opus huma -
num. Prin ea omul se în- fiinţează pe sine”.

Aşa stând lucrurile, e limpede că această călăto-
rie prin literaturile lumii nu se vrea simplu periplu
raţional, ci în primul rând o căutare de sine. Criticul
nu scrie despre homer, Sofocle, Euripide, horatius,
Ovidiu, Dante, despre Shakespeare sau Swift, despre
Joyce, faulkner, Beckett pentru a- şi etala erudiţia. Şi
nici pentru a contura un compendiu, un soi de reader’s
diggest. Nu din trufia sistematizării unei materii
copleşitoare prin cantitatea sa alcătuieşte el această
sinteză, ci doar pentru a oferi repere clare, obligatorii,
de fapt, celor care se hotărăsc să adopte acea
pedagogie a lecturii la care m- am referit mai înainte.
Căci, citindu- i pe marii scriitori, din toate epocile, căr-
turarul propune de fapt o amplă vizitare a omenescu-
lui, în tot ce are acesta mai profund. Citind literatură,
pierzându- te în marile opere ale trecutului, te desco-
peri, edificat, pe tine însuţi. „Câtă literatură, atâta
viaţă, nu invers”, clama un mare eseist (Al. Paleolo-
gu). Pentru că, susţinea el, multe dintre pasiunile
noastre sunt artefacte livreşti, le deprindem mai întâi
din cărţi şi abia apoi le testăm în viaţă. Iubirea, de
pildă. Citindu- l pe Ovidiu, e de părere şi Nicolae Balo-
tă, îţi prilejuieşti astfel de concluzii înţelepte: „Ceea
ce numai veacurile barbare uită este că erotica nu e
un simplu dat firesc, că omul pentru ca să iubească
trebuie să deprindă morfologia şi sintaxa totală a
amorului, să exerseze conjugările, căci tocmai în arta
de a iubi, ce- şi are «gramatica» ei, rezidă deosebirea
între modul de a iubi al omului şi acela al iepurelui –
ca să dăm o pildă din ordinea animală. Printre altele,
ceea ce face ca omul să devină om, deci altceva decât
o jivină inocentă, este şi subtilizarea sau rafinarea
«artistică» a afectelor şi voluptăţilor sale”. Cum?
foarte simplu: apropiin du- ţi- l, printre atâţia alţii, pe
Ovidiu. Asemenea pilde sunt de găsit cu zecile în
paginile cărţilor lui Nicolae Balotă.

Citind sau recitind unele dintre ele, m- am reîn-
tors şi la multe dintre textele clasice, pe care le pără-
sisem, luat cu obligaţii ceva mai actuale, pe un raft

izolat. Atunci când un critic reuşeşte să- ţi transmită
altceva decât interpretări isteţe, bine conduse, pe
marginea textelor, atunci când el are darul de a stârni
interesul pentru mari scriitori, atunci când dragostea
lui pentru literatură devine contami nantă, el şi- a
îndeplinit rolul. Critica lui s- a transformat într- o
pedagogie a lecturii. Lipsit de orgolii mărunte, Nico-
lae Balotă este unul dintre cei mai buni pedagogi pe
care îi putem avea.

(2008)

P.S. Din păcate, cercetările de dată recente ale
lui Gabriel Andreescu, cel care, în lucrarea sa despre
manipularea Arhivelor Securităţii, spălase cumva
obrazul cărturarului Nicolae Balotă, dovedesc, fără
greş, colaborarea strânsă a criticului cu Securitatea.
Nicolae Balotă a dat informaţii, a primit misiuni în
străinătate, a primit bani în schimbul acestor servicii
şi, mai grav decât toate astea, nu a avut seninătatea
să îşi asume până la capăt compromisul. Care sigur că
e unul personal, dar are şi implicaţii, adesea grave,
asupra celorlalţi. Sper din toată inima să o fi făcut în
memoriile încă nepublicate. Sigur, nimic din această
tristă realitate nu ştirbeşte prestigiul operei sale. 

Paradoxal, cedările s- au îngroşat atunci când
autorul a obţinut ceea ce merita din plin: notorietatea
în lumea literară şi academică. Mă feresc să judec
tranşant astfel de cazuri; Nicolae Balotă a făcut ani
grei de temniţă şi de domiciliu forţat. Ca şi alţi mari
scriitori şi intelectuali români, precum Ion Caraion,
Adrian Marino, Constantin Noica, Alexandru Paleolo-
gu, I.D. Sîrbu, Al. Ivasiuc etc. etc., el a cunoscut crun-
ta realitate a puşcăriilor anilor 50. Iar drama lor a
fost dublă, pentru că nu le- a întrerupt doar viaţa
civilă, ci le- a fracturat vocaţia: la 30- 40 de ani, atunci
când se aflau în plină efuziune creatoare, aceşti autori
realmente dotaţi, au fost smulşi din bibliotecă şi
aruncaţi în beciuri. În loc de respect şi recunoaştere,
istoria le- a oferit umilinţă, batjocură, frustrare. Cum
să- i acuzi fără nuanţe? Cum să le pretinzi să rămână
curaţi şi sereni, precum Steinhardt? Sau intransi-
genţi precum Goma? Eroismul, martirajul nu sunt
atitudini pe care avem dreptul să le pretindem celor-
lalţi; le admirăm atunci când se manifestă, deşi, să
recunoaştem, lumea românească postcomunistă şi- a
căutat reperele în altă parte. 

Astfel de cazuri sunt dramatice, dacă nu le sim-
plificăm. Iar întrebările pe care ele le ridică nu admit
răspunsuri categorice. Răscumpără opera compromi-
sul moral al unui creator? După părerea mea – nu,
dar suntem obligaţi şi să răsturnăm termenii proble-
mei: nici compromisul nu anulează opera. Tot discu-
tând aceste cazuri contorsionate, schimonosite de pre-
siunile istoriei, nici nu sesizăm că adevăraţii vinovaţi,
tartorii unui sistem de represiune au dispărut discret
din peisaj: nu- i mai zărim, ne- a dispărut şi interesul
pentru ei. Ţapi ispăşitori sunt aceşti mari scriitori
care au avut slăbiciunea să creadă că negoţul merită
făcut, că obligaţia de a- şi scrie şi publica opera trebu-
ie pusă în act cu orice preţ. O vocaţie autentică înăbu-
şită reprezintă o dramă aproape imposibil de depăşit,
dar ce ne interesează pe noi astfel de amănunte? 

Concluzia pertinentă pe care merită să o tragem
de aici este aceea a unei constatări care şi ea, nu ştiu
cum se face, nu mai e la modă: ce vremuri anapoda a
traversat România vreme de jumătate de secol, dacă
şi marile ei talente şi valori au fost nevoite să se înti-
neze pentru a răzbi, vorba unui scriitor nici el pur, la
lumină… Comunismul, prin agenţii săi activi, trebuie
învinuit fără preget. Or, noi, azi, ce facem? Îi ascul-
tăm, uneori cu un interes vinovat, alteori cu o pasivi-
tate nu mai puţin vinovată, pe Dumitru Popescu
Dumnezeu, pe Ion Brad, pe Dinu Săraru, care se eroi-
zează grotesc şi ne dau lecţii despre partea bună a
comunismului şi îi acuzăm fără nuanţe pe Doinaş, pe
Caraion, pe Balotă, pe Marino şi pe alţi nefericiţi, care
au dus, alături de mulţi alţi mari scriitori, literatura
română adevărată, marea literatură română, mai
departe. 

De fapt, întrebarea cu adevărat frisonantă este
următoarea: ar fi fost posibilă literatura română din
timpul comunismului fără astfel de cedări? Şi dacă nu
ar fi fost posibilă, şi dacă ar fi fost, a meritat? Oricum
am răspunde, decenţa ar trebui să ne îndemne să cău-
tăm principalii vinovaţi în centrul sistemului, nu la
marginea lui. r

Bogdan Creţu
Nicolae Balotă: certitudinea 
unei opere, dilemele unei vieţi



26

ANUL XXV  t Nr. 10 (751)

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

n O carte-eveniment: 
Emmanuel Carrère, Limonov
Editura TREi, 2014

Ştefan Borbély
I. Troţki nu face bodybuilding

Reconstituirea biografică limonov, de
Emmanuel Carrère, publicată în tra-
ducere relativ recent (2014) la Editura
TREI din Bucureşti, e pur şi simplu

senzaţională, trebuind să fie întâmpinată ca atare.
Cartea merită două sau trei simpozioane, o campa-
nie mediatică substanţială şi câteva mese rotunde în
universităţi sau şcoli. În plus, se întâmplă foarte rar
ca ecoul de presă al unui volum, cum este cel de faţă,
să debuteze cu elogii adresate traducătorului, Doru
Mareş, a cărui performanţă e de zile mari, pe măsu-
ra statutului de excepţie al cărţii: fraze fluente, ele-
gante, elevate, echivalenţe lingvistice impecabil
găsite, chiar şi pentru pasajele care nu sunt – să ne
exprimăm eufemistic… – calofile. Însumând: limo-
nov are toate calităţile să devină evenimentul edito-
rial al anului. Cu condiţia flexibilizării mentalului
nostru personal şi colectiv şi cu aceea de a pune
deoparte câteva dintre miturile postrevoluţionare
mocirloase, fetişizate, fără de care intelectualitatea
noastră se pare că n- o mai poate duce. Cu condiţia,
altfel spus, să declanşeze o introspecţie.

Limonov, protagonistul real al cărţii lui
Carrère, e un scriitor celebru pe mapamond, fără să- i
adauge acestui statut şi pe cel de „intelectual”. Mai
mult chiar, combină faţă de intelectuali aversiunea
parţial înţelegătoare cu reticenţa, paradoxul
lepădării de propria- i castă având, în mintea lui
(sclipitor de atipică, de altfel!) o explicaţie cât se
poate de curată: dintre toate clasele şi categoriile
sociale sau profesionale pe care le- a întâlnit,
intelectualii sunt cei care- şi aduc cele mai profunde
prejudicii. Dacă nu ajung sub cnutul celorlalţi, se
subjugă voluptuos pe ei înşişi, cu precădere prin
intermediul miturilor „de breaslă” pe care le întreţin.
Castă labilă, compusă din nevricoşi speculativi,
generează la tot pasul scenarite, alimentează nevro-
ze cu deschidere socială dilematică şi preferă mistifi-
cări complexe în locul simplităţii pragmatice şi al
implicării. Aceste tare inhibitive – constată Limonov
– ajung la un paroxism dureros atunci când istoria se
răstoarnă şi le cere actanţilor săi participare, aşa
cum s- a întâmplat în 1989 cu majoritatea ţărilor
foste comuniste şi în 1991 cu URSS- ul destrămat de
tandemul Gorbaciov/ Elţân, adică într- un moment
când ai de ales între imprevizibilul adesea iraţional
al prezentului – asociat exigenţei de a pune mâna –,
şi siguranţa analitică a trecutului. Ei bine, într- un
asemenea moment intelectualii se cabrează – şi aleg
instinctiv trecutul. Cel sigur, care poate fi „cercetat”,
căruia i se pot pune etichete, pe marginea căruia se
poate „glosa”. Aşa s- a întâmplat cam peste tot în fos-
tul bloc răsăritean, cu unica excepţie fericită a lui
hável: minţi sclipitoare s- au retardat singure dezbă-
tând la infinit atrocităţile comunismului de odinioa-
ră, ştergând praful de pe arhive, identificând cu fer-
voare vinovaţii, clădind instituţii şi redactând legi
care să- i condamne. Retroactivând în acest fel, ei au
cedat prezentul şi eventuala voce pe care ar fi putut- o

avea în el, rezultatul
fiind cam peste tot –
inclusiv în Rusia în care
trăieşte protagonistul – o
decredibilizare socială a
scriitorilor şi a intelec-
tualităţii, combinată cu
nostalgia acestora de a fi
priviţi aşa cum au fost în
trecut şi aşa cum nu vor
mai fi niciodată. 

Cartea sugerează o
serie de asemenea dile-
me dureroase, a căror
explicaţie e mai degrabă
existenţială decât specu-
lativă. Oricum, dacă e
ceva ce îl motivează pe
Limonov – în afara troţ-
kismului său radicalizat
–, acest „ceva” e refuzul
de a se lăsa încătuşat de
miturile castei căreia
prin educaţie şi formare
îi aparţine. Sacrificarea
intelectualului din sine
devine, astfel, o precon-
diţie a libertăţii, moment

în care ne izbim de un nou cuvânt- fetiş, prin care
posteritatea nietzscheană a salutat apariţia postmo-
dernităţii: barbarul. Vă amintiţi de barbaria
interioară a lui Jean- françois Mattei, tradusă şi la
noi, sau de fervoarea cu care, dintr- o dată, o serie de
intelectuali subtili – Cătălin Avramescu, la noi – au
început să gloseze despre canibali? Cam acolo sun-
tem cu cartea pe care o discutăm, dar lucrurile nefi-
ind atât de simple, un mic excurs analitic se impune,
şi singurul lucru pe care autorul rândurilor de faţă
poate să- l facă pentru a- l scurta
este să se scuze pentru ingerin-
ţele de ordin biografic. 

Am ajuns pentru prima
oară în Occident în primăvara
lui ‘90 şi la Paris mă aştepta
şocul: postere uriaşe de- a lun-
gul marilor bulevarde întrebau
„cine a minţit în românia?”.
Acuza se referea la folosirea
improprie a cuvântului genocid
în procesul de la Târgovişte, la
umflarea statisticilor victimare
din timpul Revoluţiei, perspec-
tiva „barbarizării” regresive
fiind confirmată ulterior de
lupta dintre maghiari şi români
din martie, de la Tg. Mureş sau
de mineriade. Postcomunismul,
clamau intelectuali francezi de
marcă, a impus şi o Europă „cu
două viteze”, „civilizaţilor” trăi-
tori în democraţiile consolidate
ale Occidentului opunându- li- se
„barbarii” din Balcani şi Est,
necristalizaţi în privinţa „civili-
zării”, dar periculoşi din cauza
libertăţii subite pe care o
dobândiseră, şi pe care o puteau
oricând transforma în anarhie.
fenomen arheologic interesant,
de altfel – mai spuneau ei –,
fiindcă ne oferă spectacolul
unei violenţe pe care degeaba o
cauţi la noi…

În subsidiarul acestor dihotomizări forţate se
ascundea şi o altă prezumţie, difuzată cu precădere
de către mass media: în Occidentul „civilizat” plicti-
seala democraţiei împlinite a devenit atât de păstoa-
să, încât generează rar „evenimente”. În schimb, le
găseşti cu nemiluita în Balcani şi în Est, unde tră-
iesc „barbarii” care nu ştiu ce să facă cu libertatea,
dar sunt setoşi de sânge şi au câte un şiş ascuns în
fiecare cută a hainei. limonov strânge, în această
privinţă, cel puţin două fire motivaţionale, care se
dovedesc a fi complementare. Într- o primă instanţă,
Emmanuel Carrère (fiul faimoasei „profesoare de
comunism” helène Carrère d’Encausse, ale cărei

cărţi de referinţă sunt traduse şi la noi) ştie că scrie
pentru cei de acasă, „un public virtuos şi gata ori-
când să se indigneze” (p. 357), căruia nu- i strică puţi-
nă nelinişte istorică presărată peste stridii şi
camembert, motiv pentru care cartea transmite şi un
cinism auctorial complicitar şi subversiv, mânat de
dorinţa de a face din Limonov un mare „monstru”
internaţional, dotat cu aversiuni ruseşti bine docu-
mentate şi sistematizate: intenţia de a eclipsa, prin
concurenţă, siropoşenia amară a „monstrului” Nabo-
kov, din lolita, şi de a da de pământ cu câteva nume
la a căror rostire vocea occidentalilor de obicei tre-
mură: Pasternak, Evtuşenko, Soljeniţân, Nikita
Mihalkov. (Ah, şi să nu- l uităm pe „nesuferitul” de
Iosif Brodski – mângâiat cu apelativul de „javră” de
către Limonov –, mare combinagiu duplicitar, care
şi- a aranjat, între altele, şi un „nemeritat” Premiu
Nobel…)

Al doilea fir „monstruos” este cel al protagonis-
tului, „delincvent, nu disident”, aşa cum ţine el să se
prezinte. Prima lecţie, pe care el şi- a însuşit- o de
tânăr, este că trebuie să porneşti de fiecare dată de
la deficienţele pe care naţia ta le exhibă. În această
privinţă, ruşii au două, ambele fundamentale, după
Limonov: „Ştiu să moară, dar nu să- şi trăiască viaţa”
(p. 261) şi sunt făcuţi pentru evenimente istorice
„geniale”, nu şi pentru normalitate. Au, însă, de
partea lor, un avantaj: „Ştiu să- i îngrozească pe toţi
occidentalii” devitalizaţi, satisfacţie pe care protago-
nistul o extinde până la înălţimea celui mai reduta-
bil dintre adversarii săi, şi anume Putin. 

Concluzia pe care o trage Limonov este că sin-
gura viaţă care merită să fie trăită e una „barbară”,
exorbitantă, „fascistă” (termenul nu e folosit în
accepţiunea sa clasică!), opusă programatic –
indiferent de cum ai lua- o – cuminţeniei consumiste,
„de turmă fericită” pe care o generează democraţiile
sedimentate ale Occidentului. Însă, poţi face aceste

lucruri în două feluri: autodes-
tructiv, inflamat, dezordonat,
ca o vâlvătaie – şi sistemic. Poţi
deveni o victimă a combustiei
sau să rămâi un artist al ei.
Atras extatic de mirosul
prafului de puşcă, oriunde s- ar
aprinde el (Moscova, Sarajevo,
Rep. krajina), Limonov e în
această privinţă barbarul cal-
culat, sistematic, metodic, care
aproape că sfârşeşte în Zen,
dacă asta n- ar fi o contradicţie
în termeni. „«Strategia de viaţă
– susţine el – trebuie construită
pe supoziţia ostilităţii celui-
lalt.» Unica viziune realistă
asupra lucrurilor şi cea mai
bună împotriva ostilităţii celui-
lalt este să fii curajos, vigilent
şi gata să ucizi.” (p. 370) 

Două modele istorice, în
această privinţă, fiindcă tot
veni vorba de ruşi. Unul repu-
diat, chiar dacă nu integral, şi
anume Lenin: omul care a
transformat Revoluţia în biro-
craţie. Al doilea, acceptat par-
ţial, pe motivul carenţei de vigi-
lenţă: Troţki. Adept al eferves-
cenţei, al „revoluţiei continue”,
al combustiei, devenit însă sur-
prinzător de neatent în Mexic.
Motivul e simplu, şi ţine de stil:

Troţki nu făcea bodybuilding. Ceea ce, însă, Limonov
face zi de zi, oriunde s- ar afla şi pe orice teren, fie el
Manhattan, Paris, Serbia sau Lefertovo. În
închisoare, e singurul care cere să- i fie respectat
dreptul la plimbare la minus 25 de grade: boxează
aerul, face abdomene, aleargă, ridică haltere. La 58
de ani cântăreşte tot atât cât avusese şi la 20. Anti-
existenţialist pozitivat, nu gândeşte în termeni de
alienare, absurd sau înstrăinare. Aserţiunea lui de
pornire e dezarmant de simplă: dacă vrei să arzi, ai
nevoie de un corp ca să- l încredinţezi flăcării. Ideile
nu ard. (Aici greşesc intelectualii…) r

(Continuare în numărul viitor)
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„Sunt – glasul vostru, jarul respirării voastre.”
Anna Ahmatova

Deşi cărţile mele aparţin literaturii
române, despre mine s- a spus nu o
dată că vin din literatura rusă şi mă
îndoiesc de faptul că această afirma-

ţie, făcută relativ recent de romancierul Nicolae
Breban, nu corespunde – într- o măsură covârşitoare
– adevărului. De mai bine de douăzeci de ani, m- am
stabilit în România, nu departe de o ramură a tribu-
lui meu dispersat în lume (de la Ploieşti, Bucureşti,
Mangalia sau Moscova până la Paris, Londra sau
Roma). De câţiva ani m- am retras din Bucureşti,
unde am locuit nu departe de centrul vechi, la Mogo-
şoaia – o comună legendară din nordul capitalei
României, aureolată de personalitatea prinţesei
Martha Bibescu, scriitoarea preţuită de neîntrecutul
Marcel Proust. Da, cu toate că scriu româneşte, sunt
fructul exotic – ca să nu zic bizar – al literaturii ruse.

Născută în Republica Sovietică Socialistă Moldove-
nească, sunt – nolens volens – produsul culturii ruse,
în primul rând, în al cărui văzduh am început să res-
pir de pe când deschisesem ochii într- o maternitate
din centrul Chişinăului, fruct al iubirii dintre Liu-
bov, Mama mea – născută în Nordul Extrem al Mol-
dovei, în kamenka, din părinţii Axenia Coban,
româncă, şi macedoneanul Grigore karaman, căruia
i se spunea veneticul – şi Tatăl meu, Semion, fiul
profesoarei Elena Juşkov, descinsă dintr- o familie
strămutată din Estul Imperiului Austro- Ungar, cu
Şcoala de Învăţători făcută în perioada interbelică la
Iaşi, şi Vasile Potlog, fiu de boieri înstăriţi, devenit
notar, de la care am moştenit – fără să- l fi cunoscut
vreodată; a murit pe când Tatăl meu nu avea decât
ceva mai mult de un an – o mapă burduşită cu acte
scrise româneşte după 1918, anul Marii Uniri. 

Atât în clasele primare, cât şi la şcoală sau,
mai târziu, la Universitatea din Chişinău, în
program n- au figurat limba şi literatura română,
studiate – în pofida interdicţiilor impuse în epocă –
pe cont propriu. Dacă aş face un efort să reduc sim-
bolurile prunciei la câteva, probabil că m- aş referi,
inevitabil, la chipul lui Vladimir Ilici (Ulianov)
Lenin, obositor de prezent, ubicuu aş spune, cu nimic
deosebit de imaginile creionate în proza sa autobio-
grafică de Iosif Brodski, unde e descris ba un chip de
copil cu părul bucălat, găsit în manualele din clasele
primare, ba imaginea de conducător cu mustaţă şi
barbişon, îmbrăcat într- un costum negru sau într- o
geacă de piele, stând la tribună, sau la biroul său din
kremlin, în timp ce răsfoieşte un ziar etc. Sunt
imagini multiplicate în milioane de exemplare şi dis-
tribuite peste tot: la grădiniţă sau la şcoală, în insti-
tuţiile publice, pe străzi; de fapt, oriunde te aşteptai
mai puţin. Dincolo de imaginea impusă de o ideolo-
gie represivă de durata a circa şapte decenii,
copilăria mi- a fost împărţită, în chip definitoriu,
între doi poeţi: Mihail Eminescu şi Aleksandr Puş-
kin. Am crescut cu poemele celor două vârfuri ale
culturilor română şi rusă, împărţindu- mi vorbirea,
felul de a gândi, visele şi speranţele între două limbi:
româna şi rusa. În familie vorbeam româneşte; pe

stradă, în curte, la şcoală, în recreaţii – limba în care
a fost scris romanul Fraţii Karamazov. Evgheni One-
ghin, Călin, Ruslan şi Ludmila, Călăreţul de aramă,
Prizonierul din Caucaz, Veronica Micle, Natalia
Gonciarova, Ţarscoe Selo, fontannâi Dom, d’Anthes,
Ţarul Nikolai I, fata căpitanului, Dama de pică sunt
personaje în a căror umbră luminoasă am învăţat să
silabisesc – odată cu lumea – fiinţa. Pe măsura
înaintării în vârste, acestor eroi ai copilăriei şi ado-
lescenţei mele li se adăugau scriitorii care i- au iubit
pe Eminescu şi Puşkin, scriitori ce alcătuiesc – în
mintea mea cel puţin, minte ce structurează lumea
în metafore, imagini şi simboluri – două stoluri de
delfini, iscaţi în secolele xVII, xVIII şi xIx pe tere-
nul culturilor rusă şi română: Creangă, Vasile Alec-
sandri, Negruzzi, Titu Maiorescu, Dimitrie Cante-
mir, Antioh Cantemir, Dostoievski, Tolstoi, Lermon-
tov, Cehov şi Gogol, urmaţi de literaţii epocii de
argint a literaturii ruse, odată cu instalarea căreia
intrăm în veacul al xx- lea: Ahmatova, Ţvetaieva,
Mandelstam, Esenin, Pasternak. E limpede faptul că

literaturile română şi rusă sunt de
neconceput fără aceşti delfini. Cer-
cul format din poeţii, dramaturgii şi
romancierii menţionaţi adineaori
continuă, firesc, să se lărgească,
făcându- mă să completez cu regula-
ritate lista prietenilor celor doi
stâlpi ai copilăriei, adolescenţei şi
primei mele tinereţi – Eminescu şi
Puşkin – de la care am învăţat câte-
va lucruri esenţiale, în capul unei
ipotetice liste stând ceva intrat deja
în sânge: nevoia de a te raporta la
modele de gradul zero şi nevoia de a
le iubi, respectul şi recunoaşterea
lor făcând parte din travaliul de a
iubi. Probabil că inclusiv din acest
motiv am aşezat ca motto al revistei
Contemporanul – înfiinţate la 1881
la Iaşi ca replică la revista
Современник, fondată de A.
Puşkin la 1836 la Sankt- Peter-
sburg, publicaţie în ale cărei pagini
au văzut lumina tiparului texte
semnate, între alţii, de Gogol şi

Turgheniev – o frază din friedrich Nietzsche: „Un
popor nu se caracterizează atât prin oamenii mari,
pe care îi are, ci mai ales prin felul în care îi recu-
noaşte şi îi stimează pe aceştia”.

Întrebată de cineva apropiat care dintre limbi
e materna, am răspuns fără să ezit: româna, cu toate
că în venele mele curge şi sânge slav, cu toate că şi
la cei aproape cincizeci de ani, formulând o frază,
câteodată, termenul rusesc se aşază în mintea mea –
iute şi oarecum premonitoriu – înaintea celui româ-
nesc, iar în vise vorbesc şi număr nu rareori în limba
uzuală în familia Tatălui
meu, Semion: rusa. fără lite-
ratura rusă – iar, mai târziu,
literatura germană, spre
care accesul mi- a fost înles-
nit de Marina Ţvetaieva şi
Anna Ahmatova, care au
crescut cu guvernante nem -
ţoaice şi s- au format în aerul
culturii prezidate de Goethe
şi dragii inimii mele roman-
tici: Novalis, hölderlin,
Rilke, urmaţi de Nietzsche,
Thomas Mann şi hermann
hesse – n- aş fi scriitorul
român de azi. Bilingvismul
copilăriei mele mi- a făcut nu
puţine daruri, între care des-
chiderea, răbdarea de a
asculta părerea celuilalt des-
pre lume, un unghi cosmopo-
lit de cea mai bună speţă ş.a.;
mă simt, ca rechinii, la ei
acasă, în apele adânci şi
mari, într- un mediu invadat
de diferite etnii, de cât mai
multe rase. De cum am păşit
pragul şcolii franceze, celor
două limbi vorbite zi de zi –
româna şi rusa – li s- a adău-
gat limba unei alte mari culturi: franceza, vorbită în
mod uzual şi de studenţii Conservatorului de Muzi-
că, aflat în preajma reşedinţei familiei mele, unde

vedeam zi de zi tineri de culoare care pendulau între
orele de curs ţinute în clădiri diferite şi cu care mă
întreţineam în franceză. 

Darul de a fi avut la timpul potrivit şansa de a
mă apropia de câteva culturi majore ale lumii este,
de bună seamă, norocul existenţei mele. Înainte sau
dincolo de acest noroc, regăseam larg deschise porţi-
le unui infern social, din care, treptat, încet, am înce-
put să înţeleg din ce în ce mai mult, continuând să
văd, oriunde mă aflam, acelaşi portret multiplicat în
zeci, sute de variante, portret care îl înfăţişa pe Vla-
dimir Ilici (Ulianov) Lenin. Ajuns la Chişinău, mare-
le poet Nichita Stănescu, nepot de general alb- gar-
dist, Cereaciukin, îi va face în glumă un elogiu, afir-
mând că, în cazul în care Lenin n- ar fi făcut
Revoluţia din Octombrie, tatăl lui n- ar fi fugit din
Rusia la Ploieşti, unde a cunoscut- o pe cea care i- a
dat – după o frumoasă poveste de iubire – viaţă.
„Aşadar – îşi încheia discursul ironic unul dintre cei
mai mari poeţi, dăruiţi lumii de literatura română –
trăiască Vladimir Ilici Lenin!” 

Am mai scris despre faptul că fac parte dintr- o
generaţie considerată pierdută; şi eu şi colegii mei de
generaţie biologică – generaţia în blugi i se spune şi
în Basarabia, şi în România – am fost crescuţi
într- un marasm social – realitate ce ne- a schingiuit,
fără îndoială, sufletele. Suntem nişte epave ce- şi
doresc un destin unic. Suntem nişte estropiaţi ce- şi
strâng pumnii şi – scrâşnind din dinţi – se
încăpăţânează să- şi trăiască viaţa aşa cum ai citi o
mare operă artistică, deşi auzeam mereu că – în
cazul în care voi alege la majorat să rămân acasă, la
Chişinău – un destin major ar deveni imposibil; ca să
fiu cu adevărat, trebuie să fug, deoarece în ţara în
care m- am născut – mi se repeta – nu există viitor.
Basmele despre viitorul luminos rămâneau ceea ce
erau: nimic mai mult decât nişte basme, transforma-
te fulgerător în glume decupate dintr- un registru
sinistru- vesel, de genul: vine cineva mititel şi,
Doamne, atât de negru, şi sună la uşă. Cin’ să fie?
Cin’ să fie? Viitorul. Până să vină însă acel cineva
mititel şi negru, trebuia să minţi că eşti ceea ce nu
eşti. Trebuia să te împarţi între realitatea socială,
înjugată dictaturii comuniste, cu toate palierele ei
restrictive, şi realitatea care începeai să devii tu
însuţi în condiţiile în care era interzis să fii tu însuţi
şi trebuia să fii cu ochii în patru ca să nu- ţi scape
cumva începutul, sămânţa de realitate care erai tu

însuţi. Şi tot aşa, lucrurile se
roteau ca într- un montagne-
russe înnebunitor, în care
realitatea ţi se înfăţişa ca o
păpuşă cu piciorul spart.
Orice început de personalita-
te şi de manifestare a aceste-
ia era imperios să fie repri-
mat, dacă nu ucis prin înre-
gimentare, reducere la
numitorul comun ori prin
reducere la tăcere. Culoarea
predominantă era cenuşiul;
cenuşiul cultivat cu bună şti-
inţă, tabietul de a nu ieşi din
rândul mediei statistice, de a
deveni adeptul supunerii şi
al cuminţeniei – ceea ce
devenea din ce în ce mai
greu, de vreme ce citeai, de
pildă, Însemnări din subte-
rană de fiodor Dostoievski –
miniroman în care – prin
guralivul său personaj –
romancierul trimite cumin-
ţenia la plimbare pe bulevar-
dele cenuşii ale celui mai
abstract oraş din lume:
Sankt- Petersburg. Schizoi-
dia impusă ca stil pentru a

rezista – iar în cazul părinţilor părinţilor noştri,
cărora frica le intrase de mult în oase, pentru a

Aura Christi
Din infern, cu dragoste

trebuia să te împarţi între realitatea
socială, înjugată dictaturii comuniste,

cu toate palierele ei restrictive, şi
realitatea care începeai să devii tu

însuţi în condiţiile în care era interzis
să fii tu însuţi şi trebuia să fii cu ochii

în patru ca să nu- ţi scape cumva
începutul, sămânţa de realitate care
erai tu însuţi. Şi tot aşa, lucrurile se

roteau ca într- un montagne- russe
înnebunitor, în care realitatea ţi se

înfăţişa ca o păpuşă cu piciorul spart.
Orice început de personalitate şi de

manifestare a acesteia era imperios să
fie reprimat, dacă nu ucis prin

înregimentare, reducere la numitorul
comun ori prin reducere la tăcere.
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rămâne în viaţă – duplicitatea, aşadar, putea frânge
fibre incomparabil mai tari decât cea a unor adoles-
cenţi, crescuţi şi educaţi în familie în spiritul şi lumi-
na valorilor eterne, şi izbiţi, brusc, de zidul limitelor
şi al restricţiilor specifice unui regim totalitar. Cei
care nu aveau organul adaptării sau refuzau regimul
angoasant al duplicităţii, clacau. Vestea sinuciderii
unui coleg de şcoală – numită azi Liceul teoretic
român- francez „Gh. Asachi” – ne- a bulversat,
reducându- ne pentru o perioadă la o tăcere surdă,
clătinată – din timp în timp – de avalanşe de între-
bări. Şi azi ezit să aduc vorba despre acea dramă
care, arzând etapele, ne- a apropiat – eram o mână de
adolescenţi, cu gâtul sucit după rezolvarea urgentă a
problemelor ultimative – de nucleul înţelegerii a
ceea ce se întâmpla în jurul nostru, făcându- ne să
pulverizăm carcasa unor lucruri altădată de
nepriceput. Nu i- am prea auzit vorbind despre
modul brutal în care a ieşit din viaţă colegul nostru
pe elevii din acei ani ai frumoasei şcoli de elită din
centrul capitalei, absolvite de noi – copiii aleşi ai
ratării – funcţionarii distraţi ai neantului; şcoala
noastră era o pepinieră, unde se ajungea de altfel
extrem de greu, selecţia era dură, o bună parte din
profesori făceau parte – ce noroc, Doamne – din
vechea gardă, cu stagii făcute la instituţii din stră-
inătate cu un prestigiu consacrat. Pregătirea lor de
excepţie era pusă în valoare – pe fundalul marasmu-
lui înconjurător – probabil, mai ales când se primeau
delegaţii din franţa. Cu o regularitate de invidiat
pentru elevii altor şcoli, de două ori pe an – dacă nu
mă trage pe sfoară memoria – cu titlu de schimb de
experienţă şi consolidare a relaţiilor de prietenie
între RSS Moldovenească şi franţa, în şcoala noas-
tră veneau grupuri de elevi şi profesori din ţara lui
Rimbaud şi Baudelaire – un pretext de a verifica gra-
dul de „prosperitate” al real- socialismului „multila-
teral dezvoltat” prin comparaţie cu gradul de „putre-
facţie” al capitalismului ce nu mai ajungea – conform
previziunilor de sorginte marxist- leninistă – pe dric.
Cum se făcea, nu ştiu nici azi, cert e că deveneam
prieteni la cataramă în doi timpi şi trei mişcări: noi,
„vlăstarii şi urmaşii” lui Ilici, printre care existau şi
„pui de cheaburi”, şi vlăstarii descinşi din arborele
capitalismului în „putrefacţie”. Straniu, în ciuda dis-
tanţei şi a diferenţelor, părea că suntem făcuţi din

aceeaşi stofă, ca să nu zic din acelaşi aluat. Şi fran-
cezii, şi noi, moldovenii, visam să reconstruim din
temelii umanitatea; îl idolatrizam pe Napoleon; în
accesele şi exerciţiile noastre de adoraţie, recunosc,
n- am ajuns, totuşi, atât de departe ca Marina Ţveta-
ieva, care, puştoaică fiind, la întrebarea maică- sii ce
îţi doreşti cel mai mult?, răspunsese fără să clipeas-
că: „Să mă mărit cu Napoleon”! Punctul de pornire
era fabulos. Ca Allen Ginsberg, vedeam cum oraşul
urcă la cerurile care „sunt peste tot în jurul nostru”.
Aveam aceeaşi idoli: poezia de calitate, jazz- ul, Louis
Armstrong, Elvis Presley, Bob Dylan, formaţiile
Boney M, ABBA, Charles Aznavour, Edith Piaf, Jac-
ques Brel, Serge Gainsbourg, Vladimir Vîsoţki şi
iubita lui, minunata Marina Vlady, Joe Dassin. La
moartea abruptă a celor doi artişti, Vîsoţki şi Joe
Dassin – în 1980 – din aceeaşi cauză: infarct miocar-
dic – cântam şi plângeam în gura mare în limba uni-
versală a iubirii: 

„Et si tu n’existais pas, 
Dis- moi pourquoi j’existerais.
Pour traîner dans un monde sans toi,
Sans espoir et sans regrets.
Et si tu n’existais pas,
J’essaierais d’inventer l’amour,
Comme un peintre qui voit sous ses doigts
Naître les couleurs du jour...”

unde ţi- s cei şaptesprezece ani?, gimnastica de
dimineaţă şi alte piese ascultate de milioane, ca şi
hamlet jucat pe scena Teatrului Taganka de Vladi-
mir Vîsoţki, rămân forme ale samizdatului adoles-
cenţei noastre; copiam unele texte şi le transmiteam
mai departe. Cursurile şcolii de dans le- am urmat –

Doamne, iartă- mă – într- o încăpere despre care mai
târziu mi s- a spus că pe vremuri era biserică; în anii
universitari am aflat că lecţiile de ateism se ţineau
tot acolo, în Biserica aflată în dreapta şcolii absolvi-
te de noi – fiii rătăcitori ai tristeţii – care a dat câţiva
scriitori: Emilian Galaicu- Păun, fidel Galaicu,
Augustin Nacu şi subsemnata.

Cred că acea întâmplare dramatică – sinucide-
rea unui elev din clasele superioare – i- a marcat pe
mulţi colegi, readucându- le în actualitatea spiritua-
lă trecutul familiilor lor. Nu puţini dintre colegii mei,

„fii şi fiice de chiaburi”, deci, „duşmani ai poporului”
– voi afla peste ani, în libertate – aveau rude care
fuseseră deportate în 1947- ’48. Mătuşa Tatălui meu,
Semion, făcuse Siberia. Mamei mele, Liubov, i se
spunea la serviciu „буржуйская дочька”/ „fiică de
burghezi”. Mama colegului meu, Dorin Jomiru, s- a
născut la Bacău. După ce i- au răvăşit casa şi n- au
găsit certificatul de naştere, agenţii securităţii au
convocat- o la sediul central – avertizând- o să aibă
certificatul de naştere la ea – i l- au confiscat şi i- au
eliberat un alt certificat, în care trecuseră, la capito-
lul locul naşterii, o localitate din Nordul Moldovei, la
graniţă cu Bucovina. Aflate într- o vizită la familia
mea, rudele noastre din România ne tot atingeau,
nevenindu- le să creadă că suntem vii, că existăm şi
că am scăpat cu viaţă. Ai mei se scuzau că le scriu
rar şi, mai ales, că folosesc alfabetul chirilic. zile,
luni, ani, decenii trăite în minciună: o minciună
surâzătoare şi îngâmfată ca unele dintre imaginile
omniprezente ale lui Vladimir Ilici (Ulianov) Lenin. 

Dorin Jomiru găsise în casa bunicilor o ediţie
veche cu poveştile lui Creangă. Nu de dispreţuit a
fost surpriza când între filele acesteia descoperise
împăturită prefaţa autorului, prieten apropiat al lui
Mihail Eminescu, scrisă, evident, româneşte. La
întrebările – „din ce motive scriem cu litere chirilice,
în timp ce Creangă scria, folosind haina limbii lati-
ne?” sau „de ce se spune limba moldovenească, dacă
aşa- zisa moldovenească seamănă covârşitor cu
româna?” ş.a. – profesoara se trezise într- o mare
încurcătură, din care nu- i trecea prin minte cum să
iasă şi tot trăgea cu coada ochiului spre uşa sălii de
clasă. Tot Doru se frământa pe marginea întrebării:
de vreme ce avea suficient spaţiu să se desfăşoare pe
plaiurile noastre mioritice, ce căuta Chiriţa lui Alec-

sandri la Iaşi şi nouă nu ni spune, şi cum
de se înţelegea cu ieşenii fără să recurgă
la serviciile unui traducător? Dacă aş
citi acum această frază prietenilor mei
ieşeni, adunaţi ca în preajma unui veş-
nic Pom de Crăciun în jurul revistei Con-
vorbiri literare – înfiinţate la 1867 de
membrii de frunte ai societăţii literare
Junimea, care a pus temeliile literaturii
române moderne – cred că aceştia, după
ce s- ar abţine din politeţe, s- ar tăvăli, în
cele din urmă, de râs. Noi însă numai la
râs nu ne gândeam, hălăduind pe culoa-
rele iadului social al anilor ’70- ’80 ai
secolului trecut; ne frământam neliniş-
tiţi înainte şi… nu pricepeam. Despre
mişcarea paşoptiştilor sau „revoluţia
poeţilor” – cum i s- a spus în epocă – vom
afla mult mai târziu, pe cont propriu. Ca
şi despre scriitorii, care refuzau să- l tra-
ducă pe Sadoveanu din româneşte în
aceeaşi limbă – istorie care va provoca
înţelepciunea ironic- şfichiuitoare a unui
mare lingvist – era să spun stilist şi n- aş

fi greşit, date fiind studiile sale referitoare la stilul
unor scriitori ca, de pildă, Puşkin, Dostoievski, Gogol
ori Ahmatova ş.a. – ca Viktor Vinogradov, reactuali-
zând celebrul adagio eminescian: „Suntem români şi
punctum” şi readucând în raza prezentului pericolul
de a plăti onestitatea sa intelectuală printr- o altă
deportare. După ce răsfoiam reviste şi cărţi subver-
sive, găsite în podul bunicilor, la multe întrebări –
sărite ca uleiul turnat în tigaia încinsă – ne răspun-
deau ei înşişi, dar mereu sincopat, mereu trăgând cu
ochiul peste umăr sau uitându- se spre uşa de la

Sub comunism, adevărata cultură – şi
aici îi dau dreptate eruditului Nicolae
balotă – rămânea a fi subterană, iar

excepţiile nu fac decât – conform
ciclicităţii istoriei, cunoscute şi

verificate de secole – să confirme
regula. Vorbesc mereu despre cărţi
pentru că ceea ce vedeam în jur, la

televizor, la şcoală, în magazine sau la
bibliotecă, mi se părea din ce în ce
mai obscur, senzaţia că ceva nu se

leagă accentuându- se tot mai mult.
Iosif brosdki are dreptate când

afirmă că nimic altceva decât „cărţile
deveniseră prima şi unica realitate,

iar realitatea apărea ca o casă de
nebuni, abracadabrantă”.

În perioada 4- 7 septembrie 2014, la Mosco-
va a avut loc Congresul Internaţional al
Traducătorilor Literari, Ediţia a III- a,
eveniment organizat de Institutul de Tra-

ducere cu sprijinul Agenţiei federale a Presei Scri-
se şi a Comunicaţiilor/media. La congres au partici-
pat traducători, agenţi literari, scriitori, poeţi şi edi-
tori din 55 de ţări, au fost prezentate 250 de
referate şi comunicări, s- au discutat probleme de
actualitate din domeniul traducerii literare, al pro-
movării şi popularizării literaturi ruse clasice şi
contemporane. În concluziile formulate, participan -
ţii la congres şi- au exprimat părerea unanimă potri-
vit căreia în prezent, în condiţiile acutizării şi esca-
ladării tensiunilor la nivel internaţional, în contex-
tul unei ameninţări crescânde la adresa păcii şi a
demnităţii umane, generate de confruntarea intere-
selor geopolitice, este deosebit de important să nu
fie întrerupte legăturile din sfera umanistă, ale
schimbului de idei şi cunoştinţe, care contribuie la
aprofundarea relaţiilor reciproce dintre popoare.
Literatura are de jucat aici unul dintre rolurile cele
mai importante, dacă nu cel mai important. 

Cuvântul autorului, care prinde viaţă într- o
altă limbă prin intermediul traducătorului, se dove-
deşte adeseori a fi mai puternic decât orice fel de
documente diplomatice. Vocile scriitorilor ruşi, nu
numai cea a marilor gânditori umanişti din trecut,

ci şi cele ale personalităţilor din literatura din zile-
le noastre, trebuie să răsune şi în alte limbi de pe
glob. Atunci această voce a literaturii ruse se va
face auzită, iar concepţia rusă despre lume, înţele-
gerea rusească a sufletului uman şi a rostului fiin-
ţei umane, a sensului vieţii şi a valorilor etern- uma-
ne vor putea fi conştientizate global, din perspecti-
ve diverse, înţelese de alte popoare.

O carte tradusă într- o altă limbă, Cuvântul
pătrunzător, onest şi sincer este adeseori mai con-
vingător decât tunurile, fiind capabil dacă nu să le
facă să tacă, atunci să- i pună pe unii pe gânduri.
Istoria poate depune mărturie în acest sens. Acesta
este motivul pentru care în prezent sunt mai impor-
tante decât oricând eforturile de reconstituire, for-
mare şi consolidare a şcolilor de traductologie
naţionale, de creare- formare a unor condiţii optime
pentru activitatea traducătorului literar şi de per-
fecţionare a măiestriei acestuia. Participanţii la
congres şi- au confirmat aderarea la spiritul şi con-
cepţiile expuse în Rezoluţia adoptată în Cel de- al
Doilea Congres internaţional al traducătorilor (din
anul 2012). S- a observat cu bucurie că acest Con-
gres al traducătorilor coagulează forţe noi, dobân-
dind autoritate în întreaga lume, că se extinde din
punct de vedere geografic (în anul 2012 la congres
au participat reprezentanţi din 32 de ţări, care au

prezentat 80 de comunicări), că deciziile şi dorinţe-
le participanţilor au fost materializate.

Un rezultat semnificativ al Primului Congres
al traducătorilor desfăşurat la Moscova în anul
2010 a fost elaborarea în federaţia Rusă a unei
Concepţii de dezvoltare a traducerii literare şi de
creare a unui Institut de Traduceri, care numără
printre membrii fondatori o serie de instituţii cu
pondere şi autoritate din federaţia Rusă, din sfera
culturii, ştiinţei, educaţiei, a comunicaţiilor şi a
informaţiei.

În perioada scursă de la Congresul din anul
2012, au văzut lumina tiparului peste 200 de opere
din literatura rusă clasică şi contemporană, în 60 de
ţări prin intermediul Programului de granturi al
Institutului de Traducere. Cu susţinerea şi prin
participarea Institutului au avut loc zeci de confe-
rinţe şi seminare de perfecţionare a măiestriei de
traducători, întâlniri pe teme literare. Comunitatea
traducătorilor rusişti şi- a exprimat speranţa că
această activitate va continua să se dezvolte în vii-
tor, iar activitatea benefică a Institutului de Tradu-
cere va fi susţinută şi în continuare de Guvernul
federaţiei Ruse

Literatura nu trebuie să aibă frontiere. Ea are
ambasadori proprii ai bunelor intenţii – traducătorii.

http://institutperevoda.ru/

Bref ■ Eveniment

Congresul internaţional al traducătorilor literari

o vitrină cu cărţi A căror trADucere e sprijinită De institutul De trADucere
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intrare. Orele de istorie, geografie, limba şi literatu-
ră moldovenească erau pretexte de a constata,
iarăşi, obositor şi, în cele din urmă, tracasant, că
„ceva nu se leagă”. Lista lucrurilor care nu se legau
creştea alarmant şi – pentru că nu găseam răspun-
suri la întrebările care ne măcinau, subiectele acelor
întrebări stând sub semnul interdicţiei – ne făcea să
ne întoarcem cu faţa spre literaturile rusă, germană
şi franceză. Ulterior, la Biblioteca „N. k. krup-
skaya”, în sala unde se consulta literatura străină,
am descoperit treptat, încet, pământul unei planete
interzise, care era patria noastră: literatura română.
Acolo, la etajul unu al bibliotecii ce purta numele
„nevestei lui Ilici” – cum îi spuneam Nadejdei
konstantinovna, care nu i- a fost soţie – în urma nu
pricep cărei alchimii esoterice – probabil că ediţiile
plecau peste hotare cu titlu de schimb între biblio-
teci, iar, în unele cazuri, interdicţiile erau impuse
după trimiterea lor peste hotare – se întâmpla să
citim volume deja interzise în România; dar şi acest
detaliu îl voi afla mai târziu, aducând cele două rea-
lităţi faţă în faţă: cea românească şi cea aşa- zis mol-
dovenească. 

Sub comunism, adevărata cultură – şi aici îi
dau dreptate eruditului Nicolae Balotă – rămânea a
fi subterană, iar excepţiile nu fac decât – conform
ciclicităţii istoriei, cunoscute şi verificate de secole –
să confirme regula. Vorbesc mereu despre cărţi pen-
tru că ceea ce vedeam în jur, la televizor, la şcoală, în
magazine sau la bibliotecă, mi se părea din ce în ce
mai obscur, senzaţia că ceva nu se leagă
accentuându- se tot mai mult. Iosif Brosdki are drep-
tate când afirmă că nimic altceva decât „cărţile deve-
niseră prima şi unica realitate, iar realitatea apărea
ca o casă de nebuni, abracadabrantă”. Ca o confirma-
re a spuselor lui Brodski parcă, Tatăl meu, Semion,
îşi dorea – şi glumea pe jumătate numai; la ruşi exis-
tă un proverb sugestiv în această ordine de idei: в
каждой шутке – доля правды/ în fiecare glumă – un
tain de adevăr – să atârne pe uşa apartamentului
familiei noastre – la intrare aveam un hol nu prea
spaţios, împărţit cu o familie de evrei – o plăcuţă, pe
care să scrie Дурдом Ромашка/ Casa de nebuni
romaniţa. Ştia, de bună seamă, că dacă ar fi atârnat
o asemenea inscripţie la intrarea în oraş sau la
intrarea în bloc, ar fi ajuns fie la miliţie, fie la spita-
lul de psihiatrie, unde poposea periodic un prieten al
lui, evreu – un intelectual fin, nu prea înalt, purta
ochelari – după ce spunea cu o francheţe ultrazgomo-
toasă ce crede despre regimul bolşevic, despre oame-
nii lumii acesteia şi, apoi, despre tot universul. Reve-
nit odată din periplul său devenit obişnuit, cu staţia
terminus la balamuc, acel prieten – Jenia se numea
şi era un avizat cunoscător al literaturii ruse – îmi
dăruise pe când eram nu mai mult decât „o fată săl-
batică” o ediţie cartonată a operelor Marinei Ţveta-
ieva.

Înainte să intrăm în viaţă, noi am fost obişnuiţi
să ne considerăm rataţi şi eram, cu adevărat, nişte
rataţi de rasă. Ratarea noastră, da, avea stil. Voiam
să ne construim destinul pe nişte superbe, suferinde
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 sub-
teranele 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 prelungire 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 esenţă,
inadmisibil. Am ales să urmez facultatea de Jurna-
lism – o uşă deschisă spre visul de a fugi din ţară,
oriunde, inclusiv la Moscova – unde oricum
atmosfera anilor ’80- 90 era mai liberală decât în
periferii – apoi, în lumea mare. Librăriile drujba din

Moscova şi Odessa erau arhipline de carte româ-
nească. Moscova era pentru mine oraşul lui Puşkin,
autorul poemului odă libertăţii, şi va deveni în scurt
timp urbea care – prin Clinica de Oftalmologie a pro-

fesorului fiodorov, unde în
disperare de cauză m- au dus părin-
ţii mei – îmi va salva ochii.
Cunoscându- mi rudele moscovite,
vom recita împreună în gura mare
versurile iubite din clasicii ruşi, ver-
suri pe care fiecare rus le ştie ca pe
Tatăl nostru din Puşkin, Ţvetaieva
sau – poate, unul dintre cei mai
iubiţi scriitori – Anna Ahmatova.
Versurile acelei „fete sălbatice”, năs-
cută în oraşul Odessa şi identificată
şi astăzi cu imaginea Rusiei, îmi vor
întârzia inexplicabil în scoica
urechilor, făcându- mă să revin la
viaţa şi opera acestei mari doamne a
literaturii ruse şi, într- un târziu, să
traduc un florilegiu de poeme şi
proză biografică, ce aparţin acestui
poet al asprimilor nordice, care l- a
inspirat pe un Amedeo Modigliani,
fiind un model absolut pentru Iosif
Brodski, de care o va lega o prietenie
de nezdruncinat. 

Nu ştiu dacă nevoia de a tra-
duce din acest poet pursânge e un

ecou al îngemănării sufleteşti a doi poeţi sau – după
cum se susţine în programul propus de Institutul de
Traducere din Moscova – „созвучие «строя души»
двух поэтов”. În minte îmi sunt vii traducerile Annei
Ahmatova din Eminescu şi Arghezi. Întâmplarea
face ca, în 1991 sau 1992, întârziind îndelung prin-
tre rafturile burduşite cu cărţi din Librăria aflată în
imediata vecinătate a Bisericii Creţulescu din cen-
trul capitalei României – unde ajunsesem pentru
prima dată –, să găsesc două tomuri masive din poe-
zia şi proza autobiografică ahmatoviană, apărute la
Moscova, în 1990, la Editura hudojestvennaia Lite-
ratura – volume cu copertele de un bleu stins. Dinco-
lo de melodia aspră a poemelor ahmatoviene şi de

modul unic – de o simplitate înşelătoare; „ce grea e
simplitatea” exclamase Anton Pavlovici Cehov – al
acestui poet de a- şi construi fiecare poezie, m- au
surprins şi m- au minunat, în egală măsură, viaţa şi
opera acestui scriitor- simbol al Rusiei eterne. Se
pare că o mână uriaşă şi iubitoare a supus acest
mare artist unor încercări cumplite, pentru a vedea
– cu vorbele Marinei Ţvetaieva – până unde îi va
rezista coşul pieptului. Cum altminteri să tratezi
sarabanda de nenorociri din viaţa Annei, survenite
după revoluţia din octombrie 1917, şi reacţia ei stoi-
că la acestea: moartea prin împuşcare a soţului ei,
Nikolai Gumiliov, moartea în închisoare a celui de- al
doilea soţ, criticul de artă Nikolai Punin, 18 ani de
întemniţare în lagăr a singurului ei fiu, Lev Gumi-
liov, exterminarea prietenilor apropiaţi: Vladimir

Narbut şi Ossip Mandelstam? Reprezentanţii siste-
mului opresiv au făcut totul, pentru ca poeta să fie la
kilometri distanţă de tot ce se adună – ca nectarul
depozitat în stup de inventivele albine – în ceea ce
disidentul Gabriel Andreescu numeşte „dulceaţa
prieteniei şi a solidarităţii”. „Ahmatova a fost înhu-
mată de vie, iar pe mormânt – scrie Iosif Brodski în
eseul său muza durerii – s- au aruncat două pietrice-
le, pentru a nu confunda locul. Diverse forţe s- au
coalizat pentru a- i aduce sfârşitul.” 

Cum se numeşte minunea care a ajutat să
reziste acest mare spirit al Rusiei? Ori de câte ori
citesc un comentariu referitor la Anna Ahmatova
sau orice referire la ceea ce înseamnă acest poet al
ritmurilor austere pentru Rusia de azi – pentru
Rusia dintotdeauna – mă surprinde căldura vie cu
care este invocat acest personaj, fără a cărui existen-
ţă literatura rusă este de neconceput. Uimirea creş-
te în intensitate cu atât mai mult cu cât răstimp de
patruzeci şi patru de ani, în timpul dictaturii comu-
niste, nu a apărut nici o carte scrisă de mâna acestui
poet. Antologiile care au văzut lumina tiparului
până la declanşarea perestroikăi cuprind selecţii
făcute de redactorii editurilor de stat – prin urmare,
instituţii controlate de reprezentanţii forţelor repre-
sive – împuterniciţi cu misiunea de a demonstra
lumii că Ahmatova e în viaţă, scrie şi publică. În con-
ştiinţa lectorilor, aşadar, răstimp de circa cinci dece-
nii au rămas vii primele volume ale poetei, publicate
la începutul secolului: Seara (Вечер, 1912);
mătăniile (Чётки, 1914), Stolul alb (Белая стая,
1917); Pătlagina (Подорожник, 1921) şi anno
domini mCmXXI (1922). 

Ce aduceau nou aceste cărţi subţiri, dense şi
elegante – ca autoarea lor, devenită celebră şi prin
frumuseţea chipului, în care se răsfrângea bogăţia
unui suflet rar, de o umanitate profundă – şi prin ce
anume au atras atenţia a milioane de oameni, care
ştiau poeme întregi pe de rost, fără să- şi fi propus să
le înveţe? Poetul adus în literatura română de regre-
tatul slavist Emil Iordache şi de minunata Marina
Vraciu, Iosif Brodski, afirmă, pe bună dreptate, că
noutatea înrădăcinată de Anna Ahmatova în solul
literaturii ruse a începutului de veac erau temele
vechi. Într- un context de reviriment al literaturii şi
gândirii ruse, când se înfiinţau zeci de cercuri filoso-
fice sau cluburi literare şi viaţa culturală era cuprin-
să de o efervescenţă formidabilă, noutatea adusă de
Ahmatova consta în ritmul întors cu faţa spre anti-
chitate şi respiraţia poeziei scrise în formă clasică.
Nu cred să existe – la începutul secolului al xx- lea –
un alt poet rus la fel de puternic, care să se detaşeze
de curentele literare în vogă (akmeismul ce răsărea
abia, simbolismul pe dric etc.) şi să- şi propună să
păstreze o distanţă stenică faţă de clocotul social,
cultural şi istoric, pentru a- şi urma vocaţia. Tot ce se
întâmpla în jur se afla atât de departe de această
Antigonă a literaturii ruse, care susţine în proza sa
autobiografică faptul că ea – de la bun început – a
ştiut totul despre poezie. Într- adevăr, instinctiv
creatoarea mătăniilor ştia totul.

Cele şaizeci de poeme traduse de mine în limba
română au fost selectate în funcţie de temele favori-
te ale Annei: iubirea, viaţa şi moartea, pentru a ilus-
tra un adevăr familiar aleşilor liricii pure: semnele
măreţiei şi anvergura se desprind şi se cultivă în
grădina temelor majore ale literaturii universale.
Tot ce se află în vecinătatea acestei grădini austere
– cade secerat inexorabil sub tăişul minoratului,
deci, piere de la sine. Prin traducerile propuse publi-
cului românesc – traduceri ce au respectat la sânge
textul original – am încercat, de asemeni, să aşez în
lumina cuvenită modul în care această mare Doam-
nă a literaturii ruse recunoaşte, onorează şi iubeşte
clasicii – înaintaşii – în preajma cărora ea însăşi nu
oboseşte să mărturisească – cu o dezarmantă
eleganţă – că se simte ca un post- scriptum. În faţa
lui Aleksandr Puşkin autoarea mătăniilor îşi pleca
fruntea. Pe Dante îl venera, atribuindu- i calificativul
de neîntrecut şi numindu- l Învăţător. De fapt, nu e
vorba atât de eleganţă, nici probabil de modestie.
Smerenia se pare că are timida forţă de a scoate la
vedere drumurile ce duc spre cunoaşterea profundă
a omului din om şi spre iubire, fără care nu se poate
rezista într- o epocă în care – după cum susţinea
Aleksandr Blok – „aici toţi se întâlnesc ca pe lumea
cealaltă”.

Exact aşa, ca pe o proiecţie a lumii celelalte,
scufundată într- un aer obscur şi – pe anumite por-
ţiuni – întunecat, ca să nu spun sinistru – în primii
ani post- revoluţionari iluminatul stradal lipsea cu
desăvârşire – văzusem Bucureştiul după Revoluţia
din 1989, când înaintam pe Calea Victoriei şi –
oprindu- mă la Librăria Creţulescu, unde am zăbovit
îndelung printre rafturile ticsite cu cărţi – am găsit
două volume cu copertele bleu, o selecţie din opera
ahmatoviană, de care nu mă despart şi nu cred că
mă voi despărţi vreodată. r

■ Conferinţă ţinută în limba rusă la Congresul
Internaţional al Traducătorilor, Ediţia a III- a, desfă-
şurat la Moscova, între 4 şi 7 septembrie 2014

Reprezentanţii sistemului opresiv au
făcut totul, pentru ca poeta să fie la

kilometri distanţă de tot ce se adună –
ca nectarul depozitat în stup de
inventivele albine – în ceea ce

disidentul Gabriel Andreescu numeşte
„dulceaţa prieteniei şi a solidarităţii”.
„Ahmatova a fost înhumată de vie, iar

pe mormânt – scrie Iosif brodski în
eseul său Muza durerii – s- au aruncat
două pietricele, pentru a nu confunda

locul. Diverse forţe s- au coalizat
pentru a- i aduce sfârşitul.”

MArinA vrAciu

s-A Muncit în secţii...
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Iubirea a fost inventată în secolul al xI- lea
de către trubaduri, a spus Eugen Uricaru
la recentul festival Internaţional de Poe-
zie de la Qinghai, China, unde a reprezen-

tat România alături de Aura Christi. A inventat- o,
deoarece cultul femeii era doar temă lirică, fără legă-
tură cu realitatea în care al doilea sex nu avea niciun
drept, suferind, după căsătorie, un fel de moarte civi-
lă. amour courtois nu exprima, aşadar, nici un sen-
timent, nici o realitate. Era o construcţie ideologică,
o galerie de imagini cum spunem astăzi, şi tot atâtea
măşti de înfrumuseţare a aristocraţiei, confecţionate
de artişti, sponsorizate de Curte şi castele. Primul
trubadur a fost, de fapt, bunicul reginei Eleanor de
Aquitania, care a cerut capelanului ei să redacteze
regulile jocului. 

Care sunt imaginile vieţii de succes diseminate
de televiziune, presă şi cinematografie din zilele
noastre? Bărbatul sau femeia care reuşesc în afaceri.
helen Mirren urcă la microfon, pentru a se adresa

adunării acţionarilor precum Agamemnon armatelor
reunite la Troia. Rochia şi coafura, perfect modelate,
par turnate în marmură. femeia de afaceri e altmin-
teri un monstru, care a ales între iubire şi datoria
faţă de… ban la fel ca în Corneille… adică datoria…
Pentru a fi reuşit, orice portret are nevoie de con-
trast. Stăpânul şi servitorul de dinainte de citoyen şi
citoyenne au devenit femeia de afaceri cu secretara
din dotare, aleasă conform paradigmei slim-aerobic-
fashion- victim. Aceasta repară relaţii sentimentale
cu colegele printr- un cadou de rochii de la Paris. Cui
face reclamă acest cuplu mai patetic decât Don Qui-
jote şi Sancho Panza? 

La festivalul a cărui temă a fost anul acesta
„Poezie locală, voci marginalizate”, Jidi Majia, fon-
datorul lui, a explicat: „Prin globalizare, ca sintagmă
provocatoare, se înţelege un curent general de diso-
luţie a barierelor economice şi sociale dintre naţiuni
în favoarea unor baroni ai capitalului deghizaţi în
oameni de afaceri internaţionali, diversitatea etnică
a omenirii ameninţând să se trasforme într- o piaţă
monotonă, uniformă. […] Trăim într- o lume a nece-
sităţilor artificial create, a consumului de masă şi a
informatizării, al căror mobil este profitul, iar
instrumentul de realizare, dorinţele gregare ale
milioanelor de consumatori.[…] În ţările lumii a
treia, nu contează decât criteriul financiar”. 

Poezia a fost discutată, aşadar, nu din punctul
de vedere al poeticii, ci al funcţiei sale taumaturgice:
„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.” (Aura Christi). 

Am şi scris, cred, într- un număr anterior, des-
pre şansa de a fi acceptată într- un cerc elitist,
societatea împărţindu- se, după domnul Eugen Uri-
caru (ibid.), în poeţi/ profeţi şi o masă informă de
indivizi care operează cu clişee, din comoditatatea de
a nu gândi. După ce am parcurs antologia de eseuri
şi poeme publicată cu ocazia festivalului, nu mai
cred însă aşa. Nu ştiu dacă suntem mulţi sau puţini
cei care aflăm abia acum, din eseul lui Amir Or, că,
în Israel, se vorbeşte acum o limbă ebraică artificia-
lă, o resurecţie a limbii arhaice, limba Bibliei, pe

care au ales să o vorbească, încercând să o flexibili-
zeze şi aplice la viata curentă, imigranţii veniţi în
noul stat din toată lumea. Între limba Bibliei şi
diverşii hibrizi lingvistici a existat discontinuitatea
Diasporei. În alte ţări, evreii au vorbit o ebraică
arabă, o ebraică germanizată etc. Autorii evrei au
intrat în istoria literară a altor popoare, iar localni-
cii din Palestina mai vorbeau o limbă puternic influ-
enţată de arabă şi doar în scopuri comerciale. Limba
se modifică, se şlefuieşte, aşadar, numai prin opera
maeştrilor. Engleza lui Cahucer nu mai era înţelea-
să în Renaştere, ea „crescuse” prin Shakespeare,
Marlowe, Thomas Browne, Robert Burton… De
altfel, ar fi trebuit să mă gândesc că invenţiile indi-
vizilor izolaţi nu se impun în masa de vorbitori.
Numai construcţiile lingvistice comunicate în discur-
suri ale spaţului public, în structuri de autoritate,
sunt diseminate şi au şansa de a prinde. Ce ar fi fost
dacă, din aceeaşi nevoie de a- şi afirma identitatea,
ar fi încercat Şcoala Ardeleană să resuscite latina?

Nu am mai fi avut ţiganiada. ginta latină
a lui Alecsandri, scrisă cu aceeaşi intenţie
de a reînvia o limbă moartă, latina, sună
artificial, în vreme ce limba pastelurilor,
deşi şlefuită, pare scrisă fără nici un efort,
împărtăşindu- se din limbajul viu, contem-
poran. Nu masele de vorbitori, ci scriitorii
modifică o limbă. Când autorii nu folosesc
o limbă a etniei lor, sunt absorbiţi în sfera
de gravitaţie a unei alte limbi. Ebraica a
rămas o „limbă mică” (Amir Or), în vreme
ce un Paul Celan a scris în limbi mari (ger-
mană, franceză). Statutul unei limbi e dat
de valoarea autorilor care scriu în acea
limbă. Marginea şi centrul sunt relativiza-
te prin artă, care sfinţeşte locul sau per-
soana. Condamnat în contumacie în Tur-
cia de un regim autoritar, Ataol Behramo-
glu devine o voce publică în franţa. Apăra-
rea prin poezie are câştig de cauză: poetul
revine în patrie ca o respectată figură
internaţională.

Dar logos înseamnă şi gândire. Lec-
turile modelează o societate etic şi axiologic, o abili-
tează cognitiv. Operele culturale nu există izolat
unele de altele, alcătuiesc de fapt, un spaţiu comun
de conversaţie. Iată un admirabil comentariu al poe-
tului macedonean Mite Stefoski despre hibrida lume
real- imaginară în care nu se pot coborî cortine de
fier, ceea ce înseamnă că trăim ca cititori într- un al
treilea spaţiu de cuantice interferenţe între produsul
de cultură şi datele materiale ale existenţei noastre:
„E noapte, iar eu visez un Borges care visează tigri.
Tigrul lui Blake arzând, al lui hugo,
sinistrul Shere khan din Cartea Jun-
glei, în fine, tigrii lui rotesc împrejur,
vineţii, diferiţi. Dispărut e acel Borges
care din când în când visează la un
tigru, dar şi mai departe, printre tigrii
rămaşi în junglă, tigrii visaţi, tigrii
nevisaţi dând târcoale bibliotecilor,
departe de cărţi, versuri, cuvinte. Toţi
tigrii traversează grădinile lui Borges.
Din când în când, târziu în noapte, îi
las să- mi traverseze strada. Oare mai
visează Borges, celălalt Borges, pe acel
Borges care e plecat şi trimite tigrii pe
strada mea?”.

Eseul şi poemul Aurei Christi au
o temă comună: exilul geografic şi
încercarea compensatorie de a- şi afla o
patrie în poezie, semnată tot cu… nume
străin. În vreme ce primul e traumă ire-
mediabilă, poezia, chiar scrisă sub un
nume adoptat, îi oferă o patrie. Discon-
tinuitatea dintre pleiada de mari scrii-
tori ai copilăriei şi adolescenţei într- o coastă de
Românie puternic rusificată şi pleiada de autori
români cunoscuţi odată cu refugiul în ţara- matcă
este înlăturată în virtutea caracterului intersubiec-
tiv al culturii. Noua patrie e o republică de scriitori
a căror identitate comună e dată de adeziunea la filo-
sofia lui Nietzsche şi poetica lui Dostoievski…

La Qinghai pare să fi venit pe apele lacului ast-
fel numit un sfinx care a pus o întrebare, iar Poeţii
Lumii, adunaţi la o Masă Rotundă precum cavalerii
Regelui Arthur, au dat răspunsuri ce alcătuiesc,

împreună, cea mai atrăgătoare oglindă în care se
priveşte umanitatea. Câtă risipă de nobleţe în gân-
duri şi fineţe în sentimente! Câtă implicare curajoa-
să în lupta contra răului! Nimeni nu a venit aici cu
narcisiste gratuităţi. Sunt artişti dar şi oameni, care
au trăit drame personale, au înfruntat închisoarea,
exilul, sau drame colective, cum a fost epurarea artei
chinezeşti, condamnată de regimul totalitar ca
naţionalistă, şi înlocuită, nu cu modele universale, ci
tot cu unul naţional, dar al Uniunii Sovietice… Cu
toate acestea, zhang ye nu se teme de globalizare; ca
şi cetăţenii fostei RDG, care nu puteau ieşi dintre
graniţe, suferă mai curând de claustrofobie geografi-
că. Globalizarea poate fi benefică, cu condiţia ca
aceasta să nu privească reţelele uniformizante ale
consumerismului capitalist, ci creaţia spirituală.
Atunci când un produs cultural se ridică la nivelul
reflecţiei filosofice şi conştiinţei istorice, el poartă
amprenta unui loc, fiind în acelaşi timp şi inteligibil
oricărui altuia, deoarece structurile gândirii sunt
universale. Mireasma unei flori nu mai există doar
în spaţiul pe care îl cunosc, scrie spaniolul Javier
Bozalongo, în momentul în care o transpun în poem.
Arta e chiar transcendere a lui hic et nunc către
întreaga umanitate. zhao Qiuling descoperă cu eufo-
rie că poezia Chinei nu sună deloc fals în concertul
Poeţilor Lumii, primind confirmarea valorii dincolo
de spaţiul naţional. Mai ales, am adăuga, atunci
când mediatorii sunt traduceri peste care pare să fi
trecut o divină inspiraţie, cum e cazul poemelor
redate în limba română de o studentă de numai
douăzeci de ani, Andreea Mihaela Andronic, debuta-
tă de revista Contemporanul. S- a întâmplat ca şi
poetul nostru naţional, Eminescu, asupra căruia
şi- au îndreptat strădaniile poeţi români şi străini,
universitari şi candidaţi la Academie, să sune cel
mai inspirat în versiunea unui tânăr de optsprezece
ani, Corneliu Popescu, un licean care se pregătea
pentru Politehnică, dar care, din nenorocire, a murit
la un cutremur. 

Eseul lui Eugen Uricaru are tuşe mai întune-
cate decât ale unor scriitori cu condică de prezenţă în
închisori politice. Aceştia au în ton ceva din forţa
celui care a traversat Infernul în ambele sensuri.
Dacă răul nu i- a învins, sunt acum mai puternici, în
vreme ce Uricaru pare să se confrunte cu paralizia
spirituală a unei societăţi dominată de mediocritate

şi lene intelectuală. Poetul e un profet, consideră
romancierul prezent în antologie ca eseist şi poet, un
experimentator – intelectual, afectiv, politic etc. –, în
vreme ce conaţionalii săi preferă conservatorismul,
clişeul. Ceea ce e cunoscut şi aceptat le dă o senzaţie
de confort mental. E o societate condamnată LOCO.

De data aceasta, subscriu. Scurmă sub pielea
unui american şi vei descoperi un puri-
tan a spus Nathaniel hawthorne. Scur-
mă sub pielea unui român şi vei da de o

La Qinghai pare să fi venit pe apele
lacului astfel numit un sfinx care a
pus o întrebare, iar Poeţii Lumii,

adunaţi la o Masă Rotundă precum
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Maria-                Ana Tupan
Lumină din 
Ţara Soarelui Răsare
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renaşterea unei limbi mici din 
orientul mijlociu

Ne- am obişnuit să considerăm Biblia o scriere
religioasă, tradusă în trecut în limbi europene şi citită
astăzi în versiuni cu iz arhaic. Nu la fel stau lucrurile
în privinţa vorbitorului de ebraică. De când a renăscut
aceasta ca limbă vorbită zi de zi la începutul secolului
al xx- lea, s- a umplut un gol de 2000 de ani. Pe de o
parte, un copil israelitean poate citi şi înţelege astăzi
Biblia în original, iar, pe de altă parte, de- ar putea
Regele David să răsfoiască o carte contemporană de
poezie, limba nu i- ar pune probleme.

Pe lângă conţinutul spiritual şi istoric, Biblia pre-
zintă pentru cititorul în ebraică o moştenire culturală
şi literară, de o mare valoare în ceea ce priveşte ritmul,
muzica sau figurile de limbaj. Cele mai multe din cărţi-
le Bibliei sunt poezie pură, diverse tematic şi stilistic:
naraţiunile Creaţiunii şi ale patriarhilor, cântecele de
iubire şi de victorie, profeţiile, imnele etc. Pe scurt,
începutul Vechiului Testament e şi începutul poeziei
ebraice păstrate în documente care se situează în urmă
cu 4000 de ani. Cu toate acestea, poezia ebraică nu a
încetat odată cu canonizarea Bibliei sau chiar după dis-
trugerea Iudeii de către romani la începutul primului
mileniu al erei noastre.

S- a scris încontinuu poezie ebraică în rândurile
Diasporei. Limba veche a Scripturilor nu s- a mai vorbit
de două milenii în viaţa de zi cu zi, dar a continuat să
fie studiată şi folosită în rugăciuni chiar şi de către
mireni din rândurile comunităţii ebraice. Poezie
religioasă şi laică ebraică s- a scris de către toate gene-
raţiile, atât în est cât şi în vest, în ţări apropiate şi
depărtate, în regiuni localizate acum în Irac, Spania,
Italia, yemen, Rusia sau Germania. De secole aşadar
s- a îmbogăţit tradiţia poetică ebraică cu alte tradiţii de
stil, temă şi forme lirice lipsindu- i, cu toate acestea, ca
şi latinei, aspectul viu al vorbirii colocviale. Nu există
alt exemplu în istoria omenirii de resuscitare reuşită a
unei limbi nevorbite şi semi- fosilizate cum era ebraica,
dar lucrurile aveau să se schimbe odată cu ascensiunea
Sionismului la începutul secolului şi cu întoarcerea
evreilor în Israel.

Poeţii au fost prima linie a frontului ce milita
pentru revenirea limbii ebraice în vorbirea curentă şi,
până la mijloc de secol, operele lor erau preţuite deopo-
trivă pentru valoarea intrinsecă şi ca operă patriotică.
Pentru poeţi imigranţi care vorbeau limbi de mare cir-
culaţie precum germana sau rusa trecerea la această
limbă marginală a însemnat un mare sacrificiu. Cei doi
giganţi ai epocii, Shaul Tehernikhovski şi hazim Nak-
hman Byalik, au renunţat la ceremonioasa retorică
Biblică a predecesorilor care nu se potrivea realităţii
naţionale şi lingvistice vii a Israelului. Scopul lor era
acela de a crea un nou orizont lingvistic în care să- şi
afle expresie această revoluţie tinerească, naţională şi
de pionierat, precum şi noi aspecte de viaţă despre care
abia de se scrisese în poezia ebraică anterioară.

Contribuţia lor a imprimat o direcţie, continuată
şi după ei, fiecare generaţie încercând să o întreacă pe
precedenta, răspunzând noilor provocări ale epocii lor
şi aruncând tot mai multe poduri între viaţa modernă
şi expresia ei artistică. În timpul celui de al cincilea
deceniu, Nathan Alterman şi Abraham Shlonski au
condus al doilea val, care a recomandat evitarea sur-
plusului metaforic, arhaisme şi conotaţii religioase
străine spiritului timpului (Zeitgeist). Corifeii celei de- a
treia şi ultima schimbare radicală din anii cincizeci au
fost zehuda Amihai, Nathan Sach şi David Avidan, a
căror generaţie a fost influenţată de curente americane
şi engleze mai curând decât europene. Ei au cerut o
limbă poetică mai simplă, care să servească drept
instrument comunicării de zi cu zi, expresiilor colocvia-
le şi poeziei experimentale.

zelul revoluţionar care a caracterizat cele trei
generaţii de imigranţi a lâncezit o vreme în anii şaizeci
şi şaptezeci, murind cu totul atunci când s- au impus
ideile postmodernismului. Într- o analiză retrospectivă
a poeziei ebraice moderne, cele trei mişcări au avut un
caracter radical din pricina împrejurărilor istorice, dar
făceau de fapt parte dintr- un proces de normalizare a
limbajului poetic într- o societate nou- creată, vorbitoare
de ebraică. Astăzi, deşi imigrarea în Israel are încă loc
pe scară largă, majoritatea scriitorilor din Israel sunt
născuţi aici şi vorbesc ebraica. În ultimele două decenii
ale secolului trecut, fervoarea ideologiei şi disputelor
politice a lăsat loc unei explorări mult mai puţin vehe-
mente a limbii şi culturii ebraice. Poezia contemporană
din Israel se simte într- adevăr acum liberă să îmbrăţi-
şeze şi chiar să combine o mare varietate de stiluri şi
forme, deopotrivă tradiţionale şi moderne, pentru a răs-
punde cerinţelor de temă şi atmosferă. Ea a devenit tot
mai locală, deşi şi ca atare a trebuit să facă faţă unor
noi provocări.

Într- o mare măsură poeţii imigranţi au trebuit să
adapteze modele europene pentru a crea poezie în
ebraică. Cu toate acestea, pentru poetul ebraic „nativ”
al următoarelor generaţii, realitatea din Israel şi unice-
le posibilităţi şi limitări rămân fără îndoială condiţia de
bază. De exemplu, după un somn de două milenii,
ebraica nu are un vocabular bogat şi, spre deosebire de
limbile indo- europene, ea se bizuie mai mult pe cuvân-
tul autonom decât pe sintaxă şi frază. fiecare cuvânt
are câteva înţelesuri în funcţie de context. Aceasta
înseamnă că nu are tendinţa de a specifica sau catego-
riza, atunci când e vorba de ştiinţă şi tehnologie, fiind
silită să împrumute cuvinte străine sau să creeze alte-
le noi. Nu e însă cazul poeziei în ebraică, căci aici tră-
săturile lingvistice au creat un alt fel de bogăţie încă
din vremuri biblice. Un cuvânt are diverse înţelesuri,
legate între ele mai curând prin logica simbolului şi
metaforei decât în raport cu fapte empirice. Lunga isto-
rie a literaturii ebraice mai adaugă şi ea fiecărui cuvânt
numeroase conotaţii şi aluzii, astfel încât un vers poate
oferi cititorului lecturi paralele, a căror relaţie poate fi
o artă în sine, constând în conexiuni inverse, comple-
mentare sau paradoxale.

Poeţii imigranţi au avut uriaşa menire de a
umple golul dintre poezia tradiţională şi cea modernă,
explorând versul liber, metrul tonal etc. şi făcându- le
parte organică a versului ebraic. Ceea ce a fost terra
incognita în vremea lor azi e moştenirea noastră, şi în
această continuă activitate creatoare a poeţilor din
Israel, limbii i se înlătură vălul prin expresie poetică.

Înflorire
Când morţii îşi plănuiesc următoarea naştere, 
Cimitirele miros a primăvară.

Vin mai aproape decât visele
călătorindu- se din lumile lor pentru a muri în aceasta.

Dintr- o dată îi observi, trupul ţi se- nfioară
când merg mai departe trecând pe lângă tine, 
de parcă ai fi un spectru.

Cupola ta, un cer albastru, cu câţiva nori alburii
sunt o draperie subţire, fără puterea de a te ocroti.

Sunete de clopote şi scoici de mare ţi se- apropie de urechi,
fiecare respiraţie înseamnă prezenţă.

Primăvara se revelează totul în materie din nou.
Oglinzi sclipitoare atârnă în vânt,
ochii dau pretutindeni în floare.

Vidul
În fine, vidul.
Nici măcar o pană n- a mai rămas pe
Aripile lumii. 

Zic unii
zic unii că viaţa continuă la o bifurcare;
zic unii – izbândă; alţii întind un semn de egal

între viaţă şi absenţa ei; iar unii zic că viaţa
ne- a fost dată să îi servim pe- aceea a căror viaţă

nu este viaţă. zic eu: tu.
Şi- aceasta se explică cu uşurinţă: încă o dată noaptea
îmbracă

ceea ce se poate vedea. Acasă se aprind lămpile
Iar în lumină nu- i nici o privire
exceptând- o pe cea din oglindă, nimic exceptând ceea ce
mă vede pe mine

văzându- l; şi nu aduce aceasta eliberare ci dorinţă, nu moarte
ci viaţă. Iar eu iau din această privire căldura şi 
frigul – noaptea
îmbracă totul.

Şi mi- e dor de cel ce mă vede prin pipăit,
Iar eu nu- mi amintesc nimic. Aceasta doar.

Traducere şi prezentare de Maria- Ana Tupan
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colecţie de clişee. Sub comunism, au
auzit românii, de exemplu, că e ceva rău
cu religia. Iată de ce, la puţin timp după
revoluţie, când unii, cu conştiinţa încăr-

cată, vindeau totul în grabă şi plecau în străinătate,
când alţii se luptau să ocupe un loc în noua societate
sau se preocupau de soarta Şaronei şi a lui Corbul,
inspectorul şef al învăţământului ceauşist din
Buzău, Ion Mănoiu, spumega în ziarul local contra
introducerii religiei în şcoli. Într- o vreme de intense
eforturi de resuscitare a credinţelor maya, tibetane
sau indiene şi într- un Occident unde religia e obliga-
toriu prezentă în programa şcolară, un nou protest
contra predării religiei vine de la un parlamentar al
nostru la Bruxelles, deşi e suficient să faci măcar
câţiva paşi până la muzeul maeştrilor flamanzi pen-
tru a constata la ce foloseşte cultura religioasă. Nu
numai a cultului dominant. Necunoaşterea celuilalt
e la fel de fatală în religie ca în orice altceva, dacă ne
gândim fie doar şi la decapitarea de către islamişti a
unui mare admirator al Islamului, deplânsă de Pre-
şedintele Obama. 

Periculoase sunt şi streotipurile etnice. Pălma -
şul angajat să- mi repare gardul la casa de vacanţă se
şterge de transpiraţie şi, cu ochii bulbucaţi de resen-
timente, începe o propoziţie cu „ruşii”, fornăind ca
hitler al lui Chaplin când vorbeşte de „Juden”… 

Revin la filmele furnizate acum de Occident,
amintite la început, şi nu din raţiuni retorice. Dacă
nu arată lumea albă a banului, filmele de pe majori-
tatea canalelor ne introduc în lumea sulfuric- smolită
a criminalităţii sadice. Într- adevăr, copilăria mea s- a
aflat sub tirul luminii de la răsărit, dar nu numai.
Mi- amintesc că am citit Cei trei muşchetari la vârsta
de zece ani, că mi- nchipuiam că sunt Milady de win-
ter şi, aşezată la biroul tatălui meu, scriam scrisori
pentru Eminenţa sa Cardinalul. De nenorocirile care
nu mi- au ocolit familia nu erau în mod sigur vinova-
te, nici romanul pentru tineret, tânăra gardă, a
cărei lectură mi- a exersat capacitatea de a mă dedi-
ca unor idealuri mai înalte decât mine însămi, nici
mica balerină, o biografie a Galinei Ulanova, un
model al vieţii Per aspera ad astra. Într- o generaţie
motivată de imaginarul Mall- McDonalds- Mariott,
chiar şi un angajat al Radiolui vorbeşte în eter des-
pre cărţile pe care le mai citesc doar persoanele tre-
cute de patruzeci de ani… Pe când tipografii români
ai literaturii scrise de chinezi?

În Occident, găsim însă de toate. Alături de
kitsch- ul business sau arta crimei, sunt nenumărate
dovezi de rezistenţă a artiştilor de valoare, dintre
care au fost câţiva prezenţi recent la Qinghai. Eseu-
rile şi poemele lor vădesc neastâmpărul faustic al
occidentalului, remarcat şi de Blaga, de perpetuu
căutător şi reevaluator al trecutului, ceea ce înseam-
nă capacitatea fiinţei umane de a trăi istoric, în tre-
cut şi în viitor. Dacă un important romancier brita-
nic, care scurmă dincolo de aparenţele istoriei, sus-
pectează de manipulare până şi procesul de la Nür-
renberg, în România, condamnările în regim Dră-
ghici şi Nikolski au rămas neatinse. Ba chiar, un
prim ministru meteoric din urmă cu câţiva ani,
punea rosăturile de cadrişti responsabili de sacrifica-
rea unor minţi strălucite să refacă dosarele…

Lumina de la răsărit figurează pe lista de bếtes
noires a românilor. Când te împresoară umbrele, iei
însă lumina de unde o găseşti. De exemplu, de la poe-
ţii adunaţi an de an pe Acoperişul Lumii. r

n Antologiile Contemporanul
Poezie universală contemporană

Amir Or
Amir Or, născut la Tel Aviv în 1956, este autorul a
unsprezece volume de poezie în ebraică. Poemele sale, tra-
duse în mai bine de patruzeci de limbi, au apărut în revis-
te de poezie, antologii şi cincisprezece volume în Europa şi
în America. E laureat al unor premii de poezie naţionale
şi internaţionale, inclusiv Pleiade (SPE 2000) pentru „con-
tribuţia substanţială la poezia modernă universală”, Pre-
miul fulbright pentru scriitori, Premiul Bernstein, Pre-
miul pentru poezie Levi Eshkol al Primului Ministru, pre-
mii la festivalurile de poezie de la Tetovo şi Struga. A tra-
dus în ebraică opt volume de proză şi de poezie, printre
care, evanghelia lui thomas, Povestiri din mahabharata
şi o antologie de poezie erotică din greaca veche. Pentru
aceasta din urmă a primit Premiul Ministrului Culturii.
În 1990, Or a întemeiat Societatea de Poezie helicon,
devenind ulterior redactor- şef şi director artistic al revis-
tei omonime. A iniţiat şi dezvoltat diverse programe, cum
ar fi seria de volume de poezie de la helicon, festivalul
Internaţional de Poezie Sha’ar, sau Şcoala de Poezie
Arabo- Ebraică. E membru fondator al unor societăţi inter-
naţionale de poezie (EACwP, wPM).
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Vocea Poeziei
În cazul poeziei, cel mai greu e să

traduci vocea, care e mai presus de
muzicalitate. Vocea se risipeşte prin-
tre rânduri, ca nişte celule. N- o poţi
descrie, deoarece îşi are propria evolu-
ţie. E dinamică, plină de suişuri şi
coborâşuri. De este vizibilă, arăta pre-
cum sângele trupului nostru, în vreme
ce, de este invizibilă, o poţi asemui cu
respiraţia sufletului. Un poem izbutit
va dura veşnic în limbă. Unicitatea lui
face transpunerea imposibilă, sau,
dacă totuşi încerci, realizezi o anti- tra-
duccere. Iar pricina eşecului e vocea.
În mod dialectic, această împrejurare
te face deopotrivă să disperi şi- ţi reîn-
vie speranţe. Renunţ la traducerea
care urmăreşte să imite originalul,
ceea ce e absurd. Mă concentrez asu-
pra vocii, ea fiind cel mai delicat ele-
ment al poemului. Ea trebuie să fie
percepută în integritate. A traduce un
poem din franceză în engleză înseam-
nă a rescrie poemul în chineză. Ţin
seama de toate vocile încercând să
redau sunetul lor original.

Toate poemele mele au fost crea-
te cu cea mai mare grijă pentru
cuvinte- cheie, ritm, imagini şi limbaj
flexibil. Limbajul poeţilor moderni
este unicitatea stilului. Aceasta deoa-
rece nu numai că trăim în atmosfera
creată de limbaj, dar supravieţuim în
lume prin limbaj. Omul foloseşte întot-
deauna cuvintele pe baza experienţei
lui de viaţă, într- un mod caracterizat
de particularitate şi individualittate.
În mod paradoxal, tocmai expresia
celei mai sincere trăiri este aceea care
trezeşte sufletul universal. Iată de ce
putem spune că poezia nu e vorbire
individuală. 

Misiunea poeţilor e aceea de a
şlefui limba poporului său, sporindu- i
forţa expresivă. Toţi recurgem la lim-
baj, şi mulţi fac acest lucru pentru
schimb de informaţii, în vreme ce poe-
ţii explorează virtualităţile metaforei
care îi dau viaţă şi vitalitate. Tropii nu
au altă menire decât aceea de a proiec-
ta imagini puternice. Cred că vocea
versului alb se aude în ritmul său. fie-
care poem îşi are ritmul propriu, ce nu
poate fi învăţat sau abuzat de alţii.
Libertatea poeziei moderne rezidă în
ritm. În esenţă, ritmul e respiraţia
indivizilor. În cazul fiecăruia, inima
care bate, pulsul, respiraţia, vocea,
tonul, intonaţia şi structura mentală
joacă roluri esenţiale în generarea rit-
mului. În plus, poezia poate fi conside-
rată joc al imaginaţiei, deoarece sufle-
tul e şi el poezie. 

Evident, materia primă a unui
poem e limbajul. Iar secretul conver-
siei limbajului în poezie stă în ritm. 

După păerea mea, adevărata
voce a poeziei e tăcută, lipsită de sono-
ritate. Poezia ar putea produce sunete
chiar şi în absenţa muzicii. Problema e
totdeaua aceea de a produce sunetul
potrivit unui anumit poem. Chiar dacă
vocea e prezentă în textul poemului,
acesta tot tăcere înseamnă. Rostirea
are efect spontan în deşteptarea tradi-
ţiei de care e legat. Se pune mare preţ
pe ea pentru ceea ce înseamnă sunetul
poemului. Cu toate acestea cred că
tăcerea e vocea care nu dispare
niciodată dintr- un poem. Rostirea e o
modalitate de a produce sunet mai
degrabă decât criteriu al sonorităţii
unice a poemului. La urma urmelor,

un poem e rostit de diverse persoane,
în diferite locuri şi timpuri. Or, nimeni
nu poate face acest lucru mai bine
decât poemul însuşi.

de ce n- ar fi chiar 
porumbelul cenuşiu
Chiorăit de maţe
(foamea, probabil)
Cobor să caut de mâncare (Dau cu  ochii
de un porumbel cenuşiu, scormonind 

după hrană
unde s- au îmbinat cărămizile)
Înfulec un bol de orez 
cu carne de vită
(Stomacul a amuţit)
Privesc prin fereastra largă
(Mă holbez prosteşte la stradă)
Nişte maşini stau parcate pe 

marginea drumului,
Nişte roţi se învârt în trecere
(Stâlpii de telegraf, nemişcaţi)
Vântul răscoleşte uşor frunzele,
Ceva se mişcă pe pământ.
(Porumbelul? Acel porumbel cenuşiu?
A ajuns deja aici?
Ştie că aici e mâncare?
Poate e altceva? Pungi de plastic?
Dar… de ce n- ar fi chiar porumbelul 

cenuşiu?!)

n Antologiile Contemporanul
Poezie universală contemporană

Shu Cai
Shu Cai, pe numele său întreg Chen

Shu Cai, s- a născut în fenghua, provincia
zhejiang, China. Absolvent al Departa-
mentului de Limba şi Literatura franceză
al Universităţii din Beijing, şi- a obţinut
licenţa în 1987. A lucrat ca diplomat la
Ambasada Chinei din Senegal între anii
1990 şi 1994, şi tot de atunci lucrează ca
cercetător la Institutul de Cercetări al Lim-
bilor şi Literaturilor Străine din cadrul
Academiei Chineze de Ştiinţe Sociale. În
2008 a primit din partea Guvernului fran-
cez titlul de Cavaler al Ordinului ,,Palmes
Académiques”, Ordin instituit în 1808 de
către Napoleon Bonaparte pentru a- i onora
pe profesorii eminenţi.

Printre scrierile sale se numără volu-
me de poezii originale precum Solitarul
(China, 1997) şi Scurte versuri (hong
kong, 2004), sau de eseuri (Priviri pe
furiş). A tradus din franceză opere precum
Culegere de poezii de Pierre reverdy
(China, 2002), Culegere de poeme de rené
Char (China, 2002), Culegere de poeme de
nouă poeţi francezi (Shanghai, 2009). Poe-
ziile sale au fost traduse în engleză, france-
ză, italiană şi arabă.

Libertatea poeziei moderne
rezidă în ritm. În esenţă, ritmul e

respiraţia indivizilor. În cazul
fiecăruia, inima care bate, pulsul,
respiraţia, vocea, tonul, intonaţia
şi structura mentală joacă roluri
esenţiale în generarea ritmului.

În plus, poezia poate fi
considerată joc al imaginaţiei,
deoarece sufletul e şi el poezie.

Decembrie
Umbra zăpezii
E mai puternică decât zăpada însăşi.
Soseşte cea dintâi, pătrunzând
În fiecare colţ, cuprinzând întreg văzduhul,
făcându- le pe păsări să se prăbuşească,
Rând pe rând.

Cerneala e îngheţată.
Slovele se zbat pe vârful peniţei.
Vântul suflă lame de cuţit drept spre
Uşi şi ferestre. 
Nu ai cale de scăpare.
Miezul nopţii se apropie, 
cufundându- te în visare.

Somn
Dă somnul, somnului,
Dă visul, visului.
Cel tânăr, însă, a ajuns să privească
Somnul şi visul, poposite, strălucind, pe vârful acului.

Primejdioasă noapte. fiecare sunet, fiecare chemare
Suspină sânge.
Unde e câmpul? Unde e iarba de leac?
Unde e graniţa? Dă întrebările, întrebărilor.

Sub cerul înstelat, pietre asupresc vorbele.
O rază de lumină atârnă de- al său creştet.
Însă, păşind prin somn şi vis, tânărul iarăşi se opreşte
Şi, acoperindu- şi inima, dă nopţii negre, noapte neagră.

Dincolo de privelişte
păşunilor zhaosu

Dincolo de privelişte, bătrâna stă de parc- ar fi 
sculptată- n lut. Lacrimile- i uscate topesc pământul, lovind 
în câteva seminţe. Doar privirea- i, deşi pierdută, cu îndărătnicie
Sapă încă.

De urmărim acea privire, vedem tinereţea de altădată 
şi iubirea de niciodată; veştejite în ecouri de explozii
împreună cu amintiri şi visuri, căzute ca frunzele bătute de
vânt şi ploaie, au devenit, în cele din urmă, flori cu sau fără de nume.
Au decorat cea mai înmiresmată graniţă a lumii cu cel mai umil parfum.

Am aflat atât de multe mâini care se înalţă 
să lustruiască cer şi stele, să lustruiască surpriza vizitatorului, 
şi care se retrag apoi spre adâncimile păşunii, de teamă că 
pielea lor crăpată şi venele lor crude vor distruge imaginea
făurită de lavandă.

Iar râurile apropiate, fără a se opri o clipă, parcă suspinând uşor,
Răstoarnă munţi şi străbat creste, închinând un recviem 
celor sacrificaţi de generaţii.
Dincolo de privelişte, pinii îmi lovesc inima şi- mi străpung măduva,
Ca o baladă ce ascunde- un vârf de ac.

Prezentare şi traduceri de  Andreea Mihaela Andronic

Gao Xing
Născut la 22 aprilie 1963 în wujiang,

provincia Jiangsu, Gao xing este poet,
eseist, prozator, traducător şi diplomat,
creaţia sa literară şi diplomaţia culturală
câştigându- i calitatea de membru al Uni-
unii Scriitorilor din China. A urmat cursu-
rile facultăţii de Studii Străine ale Univer-
sităţii din Beijing, pe care a absolvit- o în
1984, obţinând, în 1987, şi un master în
Literatura Est- Europeană. În perioada
1995- 1996, a fost oaspete al Universităţii
din Indiana, iar din anul 2001 ocupă func-
ţia de Consul al Republicii Populare Chine-
ze în Constanţa. A vizitat, a lucrat şi a
locuit în peste 10 ţări europene ca scriitor,
academician sau diplomat, şi a făcut de
două ori parte din delegaţii ale scriitorilor
chinezi care au vizitat România. În prezent
este redactor- şef al revistei literatura
lumii.

Publicat în peste 80 de reviste şi anto-
logii, Gao xing a tradus totodată în limba
chineză autori precum Mihai Eminescu,
Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Ana Blan-
diana, Emil Cioran sau Marin Sorescu, dar

şi pe Oscar wilde, Milan kundera sau henry James. Printre scrierile sale se mai
numără eseuri şi critica literară reunite în volumele o scurtă istorie a literaturii româ-
ne, Praga – drumul pavat sub Ploaia albastră şi Poezia în poezie, romanul în roman.
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fiecare creştin însemnat prin Botez cu
Pecetea lui hristos creşte în el, an după
an, pe măsură ce omul exterior se
maturizează, îmbătrâneşte şi se trece

ca floarea câmpului, un om interior, duhovnicesc,
hărăzit veşniciei. Procesul are loc oricum, fie con-
ştient, fie inconştient. Cine ajunge să conştientizeze
acest dar sporeşte mult în cunoaşterea de sine şi în
cunoaşterea lui Dumnezeu.

Promiteam în numărul trecut că voi scrie pe
rând despre cei trei Alexandri (Nancu, Ciutureanu,
Grosu), sculptorii plecaţi, cum zicem noi, prea repe-
de din lumea aceasta. Ca şi cum noi am şti
rânduielile Celui care ne- a adus la viaţă din nefiinţă
şi ne trece prin porţile morţii spre fiinţă. 

Încep, respectând cronologia acestor trei dure-
roase plecări, cu Alexandru Nancu. Titlul dat artico-
lului se leagă mult de felul lui de a fi. Dacă e să- i
definesc cât mai sintetic viaţa, aşa o pot face, spu-
nând că principala lui grijă a fost să- l crească, să- l
îmbunătăţească, să- l împodobească pe acel dublu

lăuntric al său. fiecare dintre cei chemaţi la împlini-
rea de sine îşi alege propriul drum de urmat. Îşi pri-
meşte talantul şi este îndemnat să- l sporească prin
abilităţile şi însuşirile dobândite de la Tatăl ceresc şi
de la părinţii trupeşti.

Alexandru Nancu a fost fiul unei familii care,
avându- l târziu, l- a crescut ca pe o floare rară. Mama
lui, Lidia Nancuischi, a fost pictoriţă, tatăl lui, Ana-
tolie Nancuischi era unul dintre
ofiţerii armatei române forţaţi să
se refugieze din Basarabia, când
România Mare pierdea această
provincie. Alexandru s- a născut
în Bucureşti, a trăit într- un
mediu artistic şi a avut o neseca-
tă sete de cunoaştere, de învăţă-
tură, dar nu de cea oficială. Cân-
dva, la prima tinereţe, prin prie-
tenul lui, poetul Cristian Popescu,
l- a cunoscut pe inegalabilul cărtu-
tar şi trăitor creştin Virgil Cân-
dea. A fost o întâlnire esenţială.
Iniţierea din acea perioadă,
discreta relaţie maestru- discipol,
i- au conturat lui Alexandru
Nancu parcursul de artist, profe-
sor, intelectual îndrăgostit de tra-
diţie şi frământat de înţelegerea
şi revalorificarea ei în spiritul
prezentului. Încă din tinereţea sa
total împotriva valului, explicit
nonconformistă, a început să- l
conştientizeze şi să- l sporească pe
acel om lăuntric şi a făcut- o cu preocupare constan-
tă, cu o forţă de concentrare ce- l determina uneori să
se refugieze şi să caute în sine, prin contemplaţie,
Împărăţia promisă, iar apoi să revină între semeni

cu o nouă idee ce i se revela şi care avea premisele
unei puneri în proiect. Prea conştient de fragilitatea
fiinţei de lut, dorea cu ardoare să lase ceva în urmă,
ceva care să clatine din temelii locurile comune,
banalitatea, amorţirea şi amnezia. 

L- am cunoscut la începutul unui arcuş abrupt,
dar ferm, pe o cale strâmtă şi plină de spini. Ca orice
vizionar, a imaginat, apoi a întruchipat câteva
proiecte socio- artistice aparent utopice, ce ţinteau
mult prea departe pentru a fi înţelese deplin de con-
temporani. Adesea am crezut că gândirea lui merge
prea sus, că ideile nu- i vor rodi tocmai din această
pricină şi, totuşi, unii l- au urmat. A demarat şi a
susţinut ani de- a rândul, între 1997 şi 2012, câteva
proiecte culturale de amploare care, încet- încet au
început să prolifereze. A influenţat tipul de formare
al unor oameni mai tineri, porniţi astăzi, la rândul
lor, pe un drum bine demarcat. Până de curând n- am

conştientizat că primul om căruia i- a modificat per-
spectiva asupra vieţii, arătându- i o cale de urmat,
am fost chiar eu.

Alexandru Nancu a fost un artist atipic. Şi- a
folosit atelierul de creaţie mai puţin pentru lucrul
propriu şi mai mult pentru a aduna în spaţiul lui
oameni pe care să- i convingă să- l urmeze pe drumul
acela strâmt şi plin de spini care duce la cunoaştere.
În atelierul din strada Piaţa Amzei, nr. 2, l- am
cunoscut chiar eu, pe când visa să schimbe chipul
desfigurat al cartierelor de blocuri comuniste prin
posibila intervenţie vindecătoare a obiectului artistic
gândit să remodeleze spaţiile şi, odată cu ele,
conştiinţele oamenilor ce- l populează. Aşa s- a născut
în 1997 proiectul „habitat şi Artă în România”. Uto-
pia a devenit realitate la Basarabi, Constanţa şi
Râmnicu Vâlcea. Obiecte artistice de mari
dimensiuni, instalaţii le- ar putea zice unii, realizate
cel mai adesea din materiale industriale, au fost gân-
dite de sculptori şi arhitecţi ca centri modelatori ai
unor perimetre insalubre. A fost o primă treaptă. I- a
urmat programul „Tradiţie şi Postmodernitate”, des-
făşurat pe parcursul a cinci ediţii la Muzeul Satului
Vâlcean de la Bujoreni. O reală desfăşurare de forţe
concentrate în susţinerea şcolilor de vară, a demons-
traţiilor de artă tradiţională şi contemporană, a
taberelor de creaţie, a expoziţiilor, concertelor, prele-

gerilor susţinute de profesori şi
specialişti din ţară şi din străină-
tate pe domenii dintre cele mai
diverse, de la antropologia locui-
rii, la istoria artei, etnologie, lin-
gvistică, muzicologie etc. Totul s- a
petrecut în decursul a cinci ani în
spaţiul celui mai frumos muzeu în
aer liber din România. fapte de
cultură ce nu pot fi uitate.
Proiectul s- a oglindit în seria de
reviste „Ianus”, din al cărei cole-
giu director au făcut parte, între
alţii, alături de Alexandru Nancu,
academicianul Virgil Cândea, pro-
fesorul Radu florescu, etnologul
Irina Nicolau, arhitectul profesor
Augustin Ioan, profesorul Alexan -
dru Suceveanu. 

Când nu s- a mai bucurat de
sprijin local, Alexandru Nancu a
experimentat alte idei: o tabără
internaţională de sculptură în
stuf, la Murighiol, în imediata
vecinătate a cetăţii antice halmy-

ris, unde în 2002 fuseseră descoperiţi cei mai vechi
martiri creştini de pe teritoriul României: Sfinţii
Epictet şi Astion. În colaborare cu meşterii locali pri-
cepuţi în tehnica tradiţională a prelucrării stufului,

sculptorii au realizat lucrări de mari dimensiuni, de
o stringentă modernitate. Alexandru Nancu le- a
croit atunci, din lemn şi stuf, o troiţă sfinţilor Epic-
tet şi Astion. Nici la Murighiol n- a fost o tabără de
creaţie obişnuită. Dezbaterile cordiale, excursiile de
documentare, muzica au completat făptuirea acelor
lucrări unice. Stufului i- a urmat lutul, tot în Dobro-
gea, o zonă pe care Alexandru Nancu a iubit- o pen-
tru vechimea tezaurelor ei de cultură, civilizaţie şi
spiritualitate creştină primară. În trei ediţii, progra-
mul „Lut 2006, 2007 şi 2008” a propus un alt experi-
ment total inedit: sculptori şi arhitecţi să construias-
că împreună case din materialele locului, experiind
ei înşişi o locuire total ruptă de civilizaţie, în cetatea
Argamum (Capul Doloşman). Au lăsat acolo trei edi-
ficii din lut, lemn şi stuf proiectate cu imaginaţie şi
expresivitate. A fost un punct de plecare pentru alte
proiecte de acest tip care acum se înmulţesc în
România. De la materiale tradiţionale, Alexandru
Nancu a trecut la tehnologii ultramoderne când a
imaginat programul „resitus”, un ambiţios proiect
de cercetare a unor monumente istorice, care a
antrenat câteva universităţi din ţară, Institutul
Naţional de Optoelectroncă, Institutul de Istoria
Artei. Scopul urmărit a fost scanarea în trei dimen-
siuni a unor edificii ecleziale vechi şi obţinerea unor
„copii” virtuale ale acestora, utile refacerii lor şi
peste sute de ani, în caz de distrugere. 

Spre sfârşitul pe care probabil l- a intuit, Ale-
xandru Nancu a revenit la o mai veche preocupare:
bisericile de lemn din nordul Olteniei. Restaurase
biserica de la Mreneşti- Creţeni în 2003, la muzeul în
aer liber de la Bujoreni. Până în 2007, în puţinele
răgazuri dintre stufoasele- i proiecte, a mai desenat,
modelat şi cioplit în atelierul lui, apoi, fără explica-
ţie, a renunţat la creaţia proprie. Am înţeles de ce
abia după ce a plecat. Descoperind o veche biserică
de lemn la Pietrari- Angheleşti, o raritate a Olteniei
de nord, s- a decis să o salveze de la o iminentă dis-
trugere. În tot timpul acesta, omul interior se împli-
nea. Alexandru a înţeles că orgoliul creator are mai
puţină trecere în faţa lui Dumnezeu decât o golire de
sine acceptată şi înţeleasă până la ultima consecin-

ţă. Atunci, probabil, a decis să nu mai fie artist ci
meşter, în sensul vechi, cu conotaţiile iniţierii, şi să
restaureze acea bijuterie eclezială, o navă duhov -
nicească ce l- a purtat spre Împărăţia lui Dumnezeu.
Printre ultimele lui artefacte au fost cuiele de lemn
cioplite pentru biserica de la Pietrari. Toate lucrările
lui, realizate de- a lungul vieţii, au prevestit acea
epurare de materialitate ce avea să ducă la simplita-
tea supremă. În 2011 a terminat de redactat şi a sus-
ţinut o strălucită teză de doctorat la Universitatea
Naţională de Arte: „Simbolica fundamentală tradi-
ţională (perspective, mentalităţi, evoluţii)”. Postum,
lucrarea a văzut lumina tiparului la editura Ars
Docendi. În toamna lui 2012, Alexandru arunca o
ultimă privire în interiorul bisericii restaurate de la
Pietrari, ce se dovedise a fi cea mai veche biserică de
lemn atestată din nordul Olteniei, spunându- i unui
prieten că aşa e bine, să lase omul lucrurile termina-
te. Apoi, în ultima tabără de creaţie organizată tot de
el la Muzeul Satului Vâlcean, a cioplit din lemn şi
piatră ultima- i sculptură, numind- o: „Teasc pentru
memorie”. Şi la scurt timp a plecat. Omul interior se
desăvârşise… r

Luiza Barcan
Când omul interior se desăvârşeşte…

Alexandru Nancu a fost fiul unei
familii care, avându- l târziu, l- a

crescut ca pe o floare rară. Mama lui,
Lidia Nancuischi, a fost pictoriţă,

tatăl lui, Anatolie Nancuischi era unul
dintre ofiţerii armatei române forţaţi
să se refugieze din basarabia, când

România Mare pierdea această
provincie. Alexandru s- a născut în

bucureşti, a trăit într- un mediu
artistic şi a avut o nesecată sete de

cunoaştere, de învăţătură, dar nu de
cea oficială.

n Cronica plastică

tEAsc PEntru MEMOrIE

restAurAreA Bisericii De lA pietrAri

Mângâietorul, piatră

Epitaf, piatră

Luaţi, acesta este trupul Meu…, ceară
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Premierele cinematografice româneşti
din ultima vreme ne- au făcut să remar-
căm recurenţa unei noi specii, mai
precis a unui nou format: filmul- omni-

bus. Reunind câteva scurtmetraje, de obicei pe o
temă comună, aceste pelicule sunt fie şansa unor
nou- veniţi de a se face cunoscuţi unui public mai larg
decât cel festivalier, fie ocazia unor cineaşti deja
afirmaţi de a exersa, de a- şi proba dexteritatea, între
un proiect mai mare şi altul.

Istoria filmului- omnibus este destul de lungă,
cu titluri intrate în istoria cinematografului precum
Paisa (1946) de Roberto Rossellini, boccacio `70
(1970), cu scheciuri semnate de federico fellini,
Luchino Visconti, Vittorio De Sica, Mario Monicelli,
sau new York Stories (1980, trei poveşti semnate de
woody Allen, Martin Scorsese şi francis ford Cop-
pola). În ultimii ani formatul a fost din ce în ce mai
des abordat, reunind numele cele mai des selectate
în marile festivaluri cinematografice. La noi modelul
a prins mai ales graţie celor două lungmetraje cu
scheciuri inspirate din legende urbane ale ultimilor
ani ai comunismului amintiri din epoca de aur
(2009), realizate la iniţiativa lui Cristian Mungiu.

În acest moment, în care prezenţa lungmetra-
jelor româneşti nu mai ocupă prim- planul marilor
competiţii internaţionale, numele cineaştilor noştri
de prestigiu maxim reapar totuşi în programul festi-
valurilor prestigioase, fie ca autori ai unor scheciuri
incluse în pelicule- omnibus, fie ca semnatari ai unor
scurtmetraje.

Un recent exemplu se regăseşte în selecţia edi-
ţiei 2014 a festivalului de la Cannes unde a fost pre-
zentat scurtmetrajul lui Cristi Puiu das Spektrum
europas, parte dintr- un film/ omnibus denumit les
Ponts de Sarajevo. Producţia iniţiată de criticul
francez Jean- Michel frodon cuprinde treisprezece
filme regizate de nume remarcabile, printre care şi
Jean Luc Godard, şi comemorează o sută de ani de la
izbucnirea Primului Război Mondial. Scurtmetrajul
lui Puiu este compus din două cadre- secvenţă de
aproximativ 15 minute, urmărind un cuplu care
comentează în seara de revelion cartea (după care de
altfel a fost adaptat şi scurtmetrajul) scrisă de her-
mann keyserling în 1928, analiza Spectrală a euro-
pei/das Spektrum europas. 

Cele două personaje
interpretate de Marian Râlea
şi Valeria Seciu discută despre
volum cu dezinvoltura şi semi-
doctismul lui Leonida şi a con-
soartei lui Efimiţa din piesa
lui Caragiale Conu leonida
faţă cu reacţiunea. Conversa-
ţia e dominată de comentariile
bărbatului, care se crede
expert în interpretarea tragi-
cului eveniment istoric, deve-
nind o bună ocazie pentru
debitarea tuturor ideilor sale
sceptice şi conservatoare des-
pre Europa, precum şi detona-
torul unor răbufniri naţiona-
liste şi rasiste. Cei doi nu mai
sunt „mahalagii” ca în piesa
caragialeană, au o spoială de
educaţie, vorbesc franţuzeşte
şi vor să pară democraţi. Cu
toate astea, dialogul glisează
într- o zonă absurdă şi comuni-
carea eşuează, fiecare rămânând cu impresiile lui
despre evenimentul care a schimbat destinul Euro-
pei. 

Cristi Puiu rămâne fidel stilului său regizoral,
al cadrelor lungi şi statice şi al sunetului diegetic,
favorizând dialogul cu tentă umoristică, de o vioiciu-
ne în contrast cu imobilismul personajelor. Sarcas-
mul acestui scurtmetraj care sugerează că nu am
învăţat prea multe din lecţiile istoriei a fost foarte
gustat de spectatorii de la Cannes, iar reacţiile criti-
cilor au fost peste aşteptări. În comentariile dedica-
te festivalului, echipa redacţională a celei mai
importante rviste spaniole de film, „Caiman.
Cuadernos de cine” a considerat că episodul semnat
de Cristi Puiu a fost unul dintre cele mai bune
lucruri din întreaga ediţie, o „adevărată bijuterie
cinematografică” (Carlos herredero). Iar criticul
american Jay weisberg de la revista „Variety” a scris

despre scheciul das Spektrum europas ca
distingându- se printre celelalte: „Numai cel al lui
Cristi Puiu e excepţional de spiritual, un mic scurt -
metraj maliţios care abordează tema cu inteligenţă.”

În luna septembrie a fost lansat şi omnibusul
Scurt/4: Istorii de inimă neagră, proiect realizat cu
participarea hBO România şi distribuit în cinemato-
grafe după avanpremiera naţională în cadrul Nopţii
Albe a filmului Românesc. 

Ideea omnibusului s- a născut la festivalul
Internaţional de film Transilvania (TIff) 2014,
unde cele patru scurtmetraje incluse au avut pre-
miera naţională în cadrul zilelor filmului Româ-
nesc, iar succesul clujean a dus la „împachetarea” lor
într- un omnibus de lung- metraj care să poată fi pre-
zentat pe marile ecrane din toată ţara.

Semnat de Luiza Pârvu, o lume nouă (co- pro -
ducţie România- Ungaria- SUA, scenariul Toma Peiu)
spune o poveste cu emigranţi români din Pennsylva-
nia anului 1908. În mai puţin de o jumătate de oră
asistăm la drama unei familii de ardeleni emigraţi în
America. Cizmarul Petru o întâmpină pe Ana, soţia
vărului său, în casa lor din Lumea Nouă, amânând
cât poate să- i spună că bărbatul ei tocmai a murit. În
plină afirmare internaţională (după ce a fost premia-
tă pentru rolul ei din pelicula spaniolă Canibal),
Olimpia Melinte interpretează impresionant meta-
morfoza tinerei femei de la inocenţă la maturizare
forţată. Portretul acestei femei puternice întregeşte
galeria de personaje feminine interesante rezultată
din colaborarea ei cu regizoarea Luiza Pârvu, care
i- a mai încredinţat un rol principal în scurtmetrajul
draft 7. Să sperăm că această colaborare va conti-
nua.

Radu Jude este numele cel mai celebru de pe
genericul omnibusului Scurt /4: Istorii de inimă
neagră. El este prezent aici cu trece şi prin perete
(distins cu Menţiune specială la Cannes 2014 în sec-
ţiunea Quinzaine des realisateurs). Noul scurtme-
traj confirmă abilitatea cineastului de a întregi
coerenţa filmografiei sale trecând de la un format la

altul. După ce a revelat talentul actriţei-copil Sofia
Nicolaescu în lungmetrajul toată lumea din familia
noastră, Jude o distribuie aici în rolul micii Sofia,
care, lăsată în grija bunicului ei, nu poate să adoar-
mă pentru că se aud plânsete din vecini. Situaţia
devine şi mai gravă când află că dincolo de zid are loc
priveghiul unui tânăr care s- a sinucis. Inspirat din
schiţa lui Cehov În magazie, scurtmetrajul în distri-
buţia căruia se mai află Marcel horobeţ, Ion Arcu-
deanu şi Gabriel Spahiu reuşeşte să comunice, fără
emfază şi cu accente de umor negru, felul cum un
copil se confruntă cu realitatea morţii.

Cu accente de comedie neagră dar în alt regis-
tru, Kowalski (regia şi scenariul Andrei Creţulescu)
confirmă atracţia autorului pentru aclimatizarea
poveştilor cu ucigaşi iuţi la mânie în peisajul cine-
maului românesc (după ce a făcut- o ca producător la
Killing time de florin Piersic jr. Rolurile principale

sunt interpretate cu plăcere de Andi Vasluianu, Şer-
ban Pavlu şi Dorian Boguţă.

Să mori de dragoste rănită de Iulia Rugină
(care co- semnează scenariul cu Ana Agopian şi Oana
Răsuceanu), este o poveste care subminează clişeele
melodramei romantice recurgând la un dispozitiv
interesant: includerea unui personaj real, Angela
Similea, care cântă un vechi şlagăr de- al său ce dă
titlul filmului. Acesta a câştigat Premiului pentru
Cel mai bun Scurtmetraj Românesc la TIff 2014.

Un alt omnibus lansat recent, love bus. Cinci
poveşti de dragoste din bucureşti este relevant pen-
tru şansele pe care vârsta digitală a cinemaului le
oferă tinerilor cineaşti care vor să debuteze cât mai
repede. fără a aştepta rezultatele unui concurs adu-
cător de finanţate de la Centrul Naţional al Cinema-
tografiei, cinci recenţi absolvenţi de facultate (patru
dintre ei de la UNATC) şi- au asumat austeritatea
unui buget microscopic, răspunzând cu entuziasm
chemării lui Paul Negoescu, regizor deja afirmat în
lungmetraj (cu două săptămâni în thailanda) şi ca
organizator de festival (Timishort), prezent aici pe
generic în calitate de producător.

Având ca liant tema iubirii şi plasarea lor în
cartiere bucureştene, cele cinci
scurtmetraje incluse în omnibus
sunt foarte diferite, dar iau parte
împreună la schiţarea unui por-
tret de generaţie (a tinerilor cam
între 20 şi 30 de ani). Două din-
tre ele glosează, cu o ironie mai
mult sau mai puţin subtilă, pe
tema geloziei: Iancului de Roxa-
na Andrei şi Cişmigiu de Andrei
Georgescu. Despre capriciile
iubirii şi indecizia amoroasă vor-
beşte, tot cu umor, florin Babei
în episodul unirii. filmat de
talentatul operator George- Chi-
per Lillemark, drumul taberei
de Mihai Mincan descoperă sem-
nele unei drame în conversaţia
banală dintre doi foşti iubiţi care
se regăsesc. tineretului de Con-
stantin Radu Vasile este chiar o
dramă şi în acelaşi timp singurul
scurtmetraj din selecţie care se
îndepărtează decis de estetica
realistă preluată de la Noul cine-
ma românesc.

Cu toate imperfecţiunile lor, cele cinci scurtme-
traje din omnibusul love bus. Cinci poveşti de dra-
goste din bucureşti reuşesc să vorbească mai convin-
gător despre aspiraţiile şi frustrările tinerei genera-
ţii decât pelicule suprabugetate precum Selfie şi au,
în plus, meritul de a atrage atenţia asupra posibili-
tăţilor unor noi cineaşti şi a unor noi actori. Dintre
numele interpreţilor celor cinci scurtmetraje, merită
reţinute câteva: Ada Galeş, Iulia Ciochină, Cătălin
Jugravu, Andrei Seuşan, Victoria Răileanu, Alec
Secăreanu. r

Dana Duma
Filme-omnibus

Cu toate imperfecţiunile lor, cele cinci
scurtmetraje din omnibusul Love Bus.
Cinci poveşti de dragoste din Bucureşti
reuşesc să vorbească mai convingător
despre aspiraţiile şi frustrările tinerei
generaţii decât pelicule suprabugetate

precum Selfie.

Das spektrum Europas, cu Marian râlea şi valeria seciu

Love bus. cinci poveşti de dragoste din Bucureşti cu victoria răileanu şi Alec secăreanu



Premiera filmului Kyra Kyralina de Dan
Piţa constituie un foarte bun prilej de
abordare a unui subiect care vizează
relaţiile cu cinematograful ale literatu -

rii scriitorului româno- francez Panait Istrati. Era
mai mult decât firesc ca literatura lui Panait Istrati
– în mare măsură memorialistică, şi foarte cinema-
tografică în substanţa ei – să devină subiect de film.
Nu de alta, dar Romain Rolland, care a semnat pre-
faţa volumului francez „kyra kyralina”, cu nouă
decenii în urmă, scria despre Panait Istrati că este
„un nou Gorki al ţărilor balcanice” şi are „un irezis-
tibil geniu al povestitului”. filmul românesc, îndeo-
sebi prin contribuţia unor remarcabili cineaşti
francezi, s- a apropiat nu o dată de scrierile prozato-
rului brăilean, încă cu multe decenii în urmă. Sunt
mai bine de 55 de ani de când un important regizor
francez, Louis Daquin (în filmografia căruia figurau
pelicule cu faimă mondială, printre care bel ami, o
inteligentă adaptare a unei scrieri de Guy de Mau-
passant) filma în România Ciulinii bărăganului, o
adaptare după romanul cu titlu omonim al lui Panait
Istrati (scenariul fiind semnat de Louis Daquin, Ale-
xandru Struţeanu şi Antoine Tudal), de fapt o
coproducţie româno- franceză, la realizarea căreia au
contribuit şi alţi artişti francezi, printre care André
Dumaitre, directorul de imagine al filmului, autorul
unor cadre antologice cu ciulini bătuţi de vânturile
Bărăganului. Criticul francez Claude Beylie scria că
filmul lui Louis Daquin are „o frumoasă ţinută
epică”. film de atmosferă, Ciulinii bărăganului (cu
premiera în februarie 1958, când se împlineau trei
decenii de la apariţia romanului) a redat câte ceva
din mirajul amintirilor adolescentine ale lui Panait
Istrati şi din spiritul unei epoci revolute, cu ajutorul
unor interpreţi de vârste şi facturi foarte diferite, de
la junele Nuţă Chirlea – ales pe criterii fizionomice
în rolul lui Matache – până la marele actor care a
fost Constantin Ramadan, distribuţia cuprinzând o
fată frumoasă, Ana Vlădescu (Tudoriţa) alături de
un tânăr „de viitor”, florin Piersic (Tănase), alte
câteva prezenţe foarte „cinematografice” precum
Clody Bertola (Duduca), Nicolae Tomazian (Marin),
Mihai Berechet (Boierul), Ruxandra Ionescu (Stana),
Iulian Necşulescu (Costache), Marcel Anghelescu
(Ursu), Eugenia Petrescu- Eftimie (Anica), Maria
Tănase (floarea). Peste câţiva ani a venit în Româ-
nia un alt cineast francez „de primă mână”, henri
Colpi (care tocmai fusese recompensat, la Cannes, cu
„Palme d’Or”, pentru filmul absenţă îndelungată,
une aussi longue absence, o minune de film cu Alida
Valli şi Georges wilson), atras iniţial de acelaşi
Panait Istrati (şi sedus ulterior de comedia senti-
mentală a lui Mihail Sebastian). În septembrie 1963,
henri Colpi ieşea pe ecrane cu filmul Codin, o altă
contribuţie notabilă la transpunerea cinematografi-
că a scrierilor cu pronunţată tentă autobiografică ale
prozatorului româno- francez. Româno- francez este
şi filmul, al cărui scenariu aparţine, din nou, unei
triplete: Marcel- yves Jamiaque, Dumitru Carabăţ,
henri Colpi, ca operatori au lucrat la film Marcel
weiss şi Ştefan horvath; scenograful Marcel Bogos
şi autoarea costumelor Ileana Oroveanu au fixat
„cadrul de epocă”, iar actori români şi francezi au
format distribuţia, în frunte cu interpretul rolului
titular, Alexandru Virgil Platon – neprofesionist la
ora respectivă (de fapt, profesor), dar „un munte de
om”, aşa cum o cerea povestirea – alături de Răzvan
Petrescu, françoise Brion, Nellie Borgeaud, Germai-
ne kerjean, Maurice Sarfati, Eliza Petrăchescu,
Voicu Sabău. Am revăzut, recent, filmul Codin (care
s- a bucurat de mare succes în cadrul unei recente
săptămâni cinematografice, dedicată ecranizărilor,
la Codlea): după jumătate de veac de la premieră, fil-
mul îşi păstrează perfect prospeţimea, constatăm
încă o dată că henri Colpi a respectat cu stricteţe, în
mod creator, spiritul operei de inspiraţie, înţelegând
perfect şi însuşindu- şi specificul naţional şi particu-
larităţile epocii evocate, ambianţa atât de particula-
ră a bălţilor brăilene, specifică superbelor descrieri
din scrierile lui Panait Istrati. fără teama de a greşi,
putem considera filmul Codin o capodoperă.

De altfel, regizorul Dan Piţa – fără să vrea, sau
vrând, nu ştiu –, ecranizând Kyra Kyralina, aduce,
indirect, un omagiu şi regizorului francez henri
Colpi, atmosfera filmului său având câte ceva din
atmosfera filmului Codin, asemănările vădindu- se,
prin forţa lucrurilor, chiar la nivel narativ (existând
multe „punţi de legătură” între „Chira Chiralina” şi

„Codin”). După cum bine se ştie, o bună parte din
scrierile lui Panait Istrati (printre care şi „Ciulinii
Bărăganului”, şi „Codin”, şi „Chira Chiralina”) con-
ţin amintiri din copilărie ale prozatorului, elemente
autobiografice, ficţionalizate, desigur. În consecinţă,
şi ecranizările respective au un „aer personal”, sunt
spuse, la persoana întâi, de alter- ego- ul povestitoru-
lui, Adrian zografi în Codin, Matache în Ciulinii
bărăganului şi Dragomir în Kyra Kyralina. Relata-
rea lui Dragomir din Kyra Kyralina are loc la două

decenii după întâmplările evocate, drept pentru care
în film apar doi Dragomiri, unul la 15 ani (interpre-
tat de Ştefan Iancu) şi celălalt, la 35 de ani (Corne-
liu Ulici). Despre ce vorbeşte Dragomir? El spune
povestea de viaţă a surorii sale, frumoasa kyralina
(interpretată de Iulia Cîrstea, un star internaţional
în lumea modei), care, împreună cu mama ei (Iulia
Dumitru), ajung să- şi vândă farmecele bărbaţilor,
într- o Brăilă de frontieră dinspre sfârşitul veacului
al xIx- lea, cu amestecul său de etnii şi religii, cu
personajele sale dubioase, contrabandişti şi amanţi
misterioşi, cu un soţ peste măsură de violent,
Rotarul (Mircea Rusu), care- şi maltratează brutal
nevasta, până la desfigurare. „Nu mi- a fost dat nicio-
dată să aflu – spune Dragomir – dacă mama a
început să- şi înşele bărbatul pentru că mânca bătaie
sau tata a început s- o bată pentru că mama l- a înşe-
lat”. kyralina pune la cale răzbunarea, apelând la
unchii ei din partea mamii, printre care crâşmarul
Ilie (florin zamfirescu); soţul bezmetic şi inconştient
este anihilat în cele din urmă, după tentative neiz-
butite. De altfel, destinul tinerilor se schimbă, după
ce ei intră în zona de influenţă a unui personaj stra-
niu, Nazim (un magnat binefăcător, dar cu apucături
pedofile, interpretat de Jószef Biró). În povestire,
intervin şi peregrinările eroilor prin Orientul Mijlo-
ciu, cu farmecul lor particular, filmul doar le amin-
teşte. Înspre final avem de a face şi cu un mic „film
în film”, monologul pe patul de moarte al crâşmaru-
lui Ilie, prilej pentru un „recital” de virtuozitate flo-
rin zamfirescu. Cam acesta este filmul lui Dan Piţa
Kyra Kyralina, un film de atmosferă (aş zice chiar un
film cu atmosferă de „estern”), baroc, despre o
tragi- comică lume revolută, văzută cu ochi de copil.
Decorurile opulente, interioarele cu candelabre,
mătăsuri şi catifele, contribuie esenţial la crearea
unei atmosfere foarte prielnice povestirii prop -
riu- zise şi epocii evocate. „Echipa” regizorului şi- a
făcut datoria – putem spune – cu vârf şi îndesat: cos-
tumele Oanei Păunescu sunt de acolo, decorurile sce-
nografului Dan Toader – atât interioarele cât şi exte-
rioarele – au la rândul lor personalitate, compozito-
rul Adrian Enescu îşi face o reintrare de bun augur
în film (după o destul de lungă absenţă), iar directo-
rul de imagine Dan Alexandru (care, de la Pepe şi
Fifi încoace nu l- a mai părăsit pe regizor) plasează
imaginea în zonele seducătoare de confluenţă ale
realului cu imaginarul. Mai joacă în film Constantin
florescu (Cosma), Ovidiu Niculescu (Sima), Andrei
Runcan (Leonard), Iulian Glita (Mogâldeaţă), Maria

Teslaru (Veturia), Silviu Debu (Vasile), Mihai Rădu-
cu (Ibrahim), Iuliana Nedelea (fana), Dana Bortea-
nu (Madame Pavlik). filmul lui Dan Piţa este un
proiect mai vechi, forma iniţială a scenariului (în
care pasaje din „Chira Chiralina” sunt alternate cu
pasaje din „Moş Anghel”) a fost scrisă de Ioan Grigo-
rescu, regizorului Dan Piţa revenindu- i misiunea de
a definitiva adaptarea cinematografică. Pentru regi-
zorul Dan Piţa, care este, printre altele, şi un „maes-
tru al ecranizărilor” (dovadă stând nunta de piatră
şi duhul aurului, realizate, în colaborare cu Mircea
Veroiu, după Ion Agârbiceanu, tănase Scatiu după
Duiliu zamfirescu, bietul Ioanide după G.Călinescu,
Faleze de nisip după Bujor Nedelcovici, noiembrie,
ultimul bal după Mihail Sadoveanu, eu sunt adam!
după Mircea Eliade), ecranizarea Kyra Kyralina,
după Panait Istrati, consolidează unul dintre cele
mai importante filoane ale creaţiei sale cinematogra-
fice. În primă şi ultimă instanţă, filmul său este şi
un omagiu „de suflet” adus scriitorului româno- fran-
cez Panait Istrati, căruia, indirect, îi recunoaşte şi îi
admiră „scrisul cinematografic” prin definiţie. 

Ar fi de adăugat faptul că filmul regizorului
Dan Piţa nu este, nicidecum, prima ecranizare a
povestirii lui Panait Istrati. Încă în anul 1928 (aşa-
dar în anii de confluenţă ai filmului mut cu filmul
sonor, şi, abia la patru- cinci ani după apariţia volu-
mului prefaţat de Romain Rolland), un cineast rus,
Boris Glagolin, şi- a propus o ecranizare de lung
metraj Kira Kiralina, fiind atras, după cum a spus- o,
de „mesajul anti- feudal” al prozei lui Panait Istrati.
În anul 1993, regizorul maghiar Maár Gyula a reali-
zat – şi cu sprijinul Centrului Naţional al Cinemato-
grafiei din România – un lung metraj intitulat Codin
şi Chira Chiralina, după Panait Istrati, cu o amplă
distribuţie, majoritar românească, din care au făcut
parte, printre alţii, George Călin şi funtek frigyes,
Alina Nedelea, Tora Vasilescu, Mitică Popescu, Răz-
van Vasilescu, George Alexandru, Leopoldina Bălă-
nuţă, Gheorghe Dinică, Remus Mărgineanu, Ileana
Predescu, halil Ergun, Doina hollier, Valentin Teo-
dosiu, George Motoi. Din „echipa” filmului au făcut
parte şi autoarea costumelor Svetlana Mihăilescu,
inginerul de sunet Mihai Orăşanu, imaginea fiind
semnată de operatorul maghiar Vecsernyés János.
filmul are un motto din Panait Istrati care sună cam
aşa: „Ochii mei aţintiţi spre veşnicie au rămas des-
chişi pentru totdeauna, mă aflu pretutindeni, văd
totul, simt totul şi nimic nu mă atinge”. 

În încheierea acestui comentariu, mi- aş îngă-
dui să transcriu primul paragraf din prefaţa aminti-
tă a lui Romain Rolland la volumul de povestiri al lui
Panait Istrati, apărut în 1924 la Editura Rieder,
Paris, şi Editura Adevărul, Bucureşti, comunicând,
totodată, cititorilor faptul că, la începutul anului
1921, Panait Istrati (1884- 1935), cu o existenţă
zbuciumată, a trecut printr- o tentativă neizbutită de

sinucidere: „În primnele zile din ianuarie 1921 mi
s- a transmis o scrisoare de la spitalul din Nisa. fuse-
se găsită asupra unui disperat care îşi tăiase berega-
ta. Erau puţine speranţe să supravieţuiască. Am
citit- o şi am fost izbit de tumultul geniului. Un vânt
arzător pe o câmpie. Era confesiunea unui nou Gorki
al ţărilor balcanice. Au reuşit să- l salveze. Am vrut
să- l cunosc. S- a închegat o corespondenţă. Am deve-
nit prieteni”. r
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Călin Căliman
Panait Istrati şi cinematograful

Filmul are un motto din Panait Istrati
care sună cam aşa: „Ochii mei aţintiţi

spre veşnicie au rămas deschişi pentru
totdeauna, mă aflu pretutindeni, văd

totul, simt totul şi nimic nu mă
atinge”.



Valea Plopului este o localitate retrasă
pe traseul de la Vălenii de Munte spre
Sibiu, care trece prin Drajna, Ogretin
şi Nucşoara, la Ogretin obişnuind să

petrec vara câteva zile la prietenul Titel Vulpescu.
Nu mi- a fost greu să ajung la tabăra de vară a stu-
denţilor de la facultatea de Sociologie, organizată de
către profesorul Radu Baltasiu prin Asociaţia Româ-
nă de Geopolitică găzduită de către părintele Nicolae
Tănase, al cărui orfelinat (Pro Vita) a ajuns vestit în
toată ţara. Aici se desfăşoară în fiecare an cursurile
Şcolii de Vară „Mircea Vulcănescu” de sociologie
aplicată, la care am fost invitat. Alături de gazde,
m- a întâmpinat însă şi fiica lui Mircea Vulcănescu,
ceea ce m- a obligat să las pentru altă ocazie tema
propusă, despre spiritualitatea românească, şi să le
vorbesc studenţilor despre Mircea Vulcănescu. Cum
era şi firesc, a trebuit să încep „povestea” cu mento-
rul acestuia Nae Ionescu şi cu mentorul nostru
Constantin Noica, profilându- se astfel un fel de
„memorial al durerii” care, oricum, ţine tot de spiri-
tualitatea românească. Ţine de paginile acesteia
stropite cu lacrimi şi sânge.

Despre Nae Ionescu s- au spus şi s- au scris
multe, şi de bine şi de rău, cum se face de regulă des-
pre orice mare personalitate care iese în evidenţă
prin ceva anume. Or, Nae Ionescu s- a evidenţiat de
tânăr prin multe calităţi excepţionale. Este de ajuns
să ne referim aici la cunoştinţele sale deosebite din
domeniile filosofiei şi ale matematicilor. Cum,
necum, dar tocmai atunci, prin anii 1916- 1919, când
îşi desăvârşea el studiile în Germania, începuseră şi
celebrele dispute în legătură cu fundamentele mate-
maticii care au avut o mare influenţă în gândirea
filosofică din secolul trecut.

Spre deosebire de apologeţii logicii matemati-
ce, a cărei instituire se făcuse prin celebra Principia
mathematica (1914) a lui whitehead şi Russell, Nae
Ionescu, având o bună pregătire matematică, în teza
sa de doctorat die logistik als Versuch einer neuen
begründung der mathematik, pe care am tradus- o
(în Nae Ionescu, neliniştea metafizică, Edit. funda-
ţiei Culturale Române, Bucureşti, 1993, cu titlul
logistica – încercare a unei noi fundamentări a
matematicii), încearcă o prezentare critică a tendin-
ţelor logiciste, în special a reducerii matematicii la
logica simbolică. Tânărul Nae Ionescu face conside-
raţiuni istorice referitoare la idealul exactităţii, pe
care l- au urmărit filosofii din cele mai vechi timpuri,
şi la faptul că matematicile corespundeau acestuia
în cea mai mare măsură. Din această cauză, el con-
sideră că problema mecanismului intim al matema-
ticii şi legătura sa cu logica apare din Antichitate, se
face vădită la Platon şi la Aristotel şi este pusă ca
atare în filosofia lui kant. În „lumea” Ideilor, în
domeniul raţiunii sau în formele intuiţiei, la Platon,
Aristotel şi kant, Nae Ionescu găseşte principiile
celor trei orientări din fundamentele matematicii
care se vor contura abia peste câteva decenii: forma-
lismul, logicismul şi intuiţionismul. În primul dece-
niu al secolului 20 nu se conturase însă decât logicis-
mul, propagat de Russell, Couturat şi whitehead, pe
care îl şi expune succint Nae Ionescu în teza lui,
punând accentul pe deosebirea dintre judecata
tradiţională de forma S- P şi relaţia între cel puţin
doi termeni, corespunzătoare operaţiilor aritmetice,
care pot fi astfel transcrise în forme logice.

Nae Ionescu admiră străduinţa de identificare a
logicii cu matematica, dar subliniază eşecurile princi-
piale la care se ajunge pe această cale. Este vorba des-
pre o logică specială, el îi spune „logistică”, mai târziu
s- a numit „logică matematică”. Aceasta împrumută
multe elemente proprii matematicii: definiţia prin
egalitate sau echivalenţă, în loc de gen proxim şi dife-
renţă specifică, şi demonstraţia prin implicaţie în
locul celei silogistice. Pe de altă parte, matematica
însăşi, a cărei diversitate este recunoscută, a fost
redusă la aspectele sale formale, la un fel de „mate-
matică pură” care nu este, să zicem, nici aritmetică,
nici geometrie. Ceea ce înseamnă că „jocul” acesta de
identificare fie a matematicii cu logica, fie a logicii cu
matematica nu poate să fie continuat.

Nae Ionescu a avut dreptate, „jocul” a fost oprit,
dar numai după apariţia ulterioară a unor dificultăţi
majore pe care le- au soluţionat în parte formaliştii şi,
în final, intuiţioniştii. Influenţat într- o oarecare
măsură de lucrările lui h. Poincaré, Nae Ionescu
adoptă o poziţie de tip intuiţionist, care va fi elabora-
tă ca atare şi acceptată abia după câteva decenii de
către matematicienii olandezi. Nae Ionescu consideră
că matematicile, ca şi celelalte ştiinţe, au obiectele lor

de studiu (anumite domenii ale realităţii) la care sunt
aplicate metode diferite. Geometria, la care se referă
el, nici n- ar fi apărut dacă n- ar fi existat spaţiul, şi
nici aritmetica dacă n- ar fi existat timpul şi
succesiunea şi, fireşte, dacă n- ar fi existat intuiţia
acestora. Şi, conchide Nae Ionescu, „este imposibilă
izgonirea intuiţiei din domeniul matematicii”.

Nae Ionescu va susţine această poziţie intuiţio-
nistă avant la lettre în toate cursurile sale referitoa-
re la raportul dintre logică şi matematici, având o
influenţă deosebită asupra lui Octav Onicescu, auto-
rul unor lucrări importante în domeniul fundamen-
telor matematicii şi asupra lui Grigore Moisil, citat
în lucrările matematicienilor olandezi.

Ajuns profesor la facultatea de Litere şi filo-
sofie a Universităţii din Bucureşti, s- a dovedit un
bun orator, cursurile sale fiind un fel de „spectacole”
pentru toţi studenţii Universităţii, dar mai ales pen-
tru filosofi. Concepţia lui despre fenomenologia
religiei l- a influenţat decisiv pe Mircea Eliade,
îndreptându- l spre studiul istoriei religiilor. Este
vorba de considerarea religiozităţii ca fenomen şi
studiul ei, „morfologic”, va zice Mircea Eliade, pen-
tru fiecare cult în parte, indiferent de gradul ei de
evoluţie, ceea ce a îndreptăţit mai ales cercetarea
religiilor primitive. Cursul lui Nae Ionescu despre

problema salvării la Goethe, l- a determinat pe Con-
stantin Noica să scrie un fel de „Anti Goethe”, o
lucrare amplă din care s- a păstrat doar despărţirea
de goethe, carte pentru care Noica a fost primit,
după ieşirea din detenţie, în Uniunea Scriitorilor
Români.

Influenţa hotărâtoare asupra lui Constantin
Noica s- a exercitat însă mai ales în privinţa modali-
tăţii în care Nae Ionescu repunea în discuţie cele mai
importante idei filosofice, considerate de obicei ca
fiind lămurite şi ca ţinând de istoria filosofiei. Noica
le numea „concepte sau probleme deschise” care
merită să fie, şi chiar au fost, mereu rediscutate.

Mircea Eliade şi Constantin Noica au fost
numai doi dintre „apropiaţii”, cum li se ziceau, lui
Nae Ionescu, şi cei mai cunoscuţi. Au fost însă şi
alţii, căci Nae Ionescu „avea mână bună”. Realitatea,
care nu prea este cunoscută şi nici amintită, ducând
uneori şi la învinuiri gratuite aduse acestui profesor,
este că el ţinea şi seminarii sau cel puţin ţinuse o
bună perioadă. Cu ocazia discuţiilor de la seminar,
la care nu participau, ca la cursuri, toţi curioşii, ci
numai studenţii propriu- zişi, Nae Ionescu, uneori
numai după câteva răspunsuri sau întrebări ale câte
unui student, îşi exprima preferinţa pentru acesta,
după care, considerându- l „apropiat”, îl stimula pen-
tru studiu sau scris, înscenând uneori, după ce îi tri-
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Alexandru Surdu
Memorialul de la Valea Plopului

Nimeni, de fapt, nu îl aşteaptă 
pe cel ce nu va mai veni – 
şi nu îşi pune haine de clovn ca să-şi mintă angoasa
ori jucării, amulete cu frisoane de mort
atârnate la brâu,
ca să danseze revederea.

Precum holera care ar invada brusc, 
în plin spectacol, un teatru de provincie
infarctul neliniştii l-ar cuprinde
văzând necunoscutul care s-a oprit în faţa uşii
cum îşi jupoaie chipul întunecat, boţit, de asasin
şi cum îşi întinde pe faţă zâmbetul,
ochii umezi, canini, de pocăit.

Cu mâini vinete, de tată întors din morţi,
îi ştergi până la urmă lacrimile spurcate
şi îl săruţi pe gură,
împiedicând să iasă vipera care muşcă de după cuvinte – 

apoi zici simplu, ca sugrumat: „Ai venit.”

El îţi simte cu încântare singurătatea
şi nu te întreabă nimic,
atent să nu se învinovăţească şi mai tare,
iar ochii lui sunt lumânări de sânge închegat,
cu flacăra asemeni limbii de amant nerăbdător.

Când vine astfel cel pe care nu îl mai aştepţi,
întotdeauna vine însoţit de fantoma dezamăgirii
şi te zideşte în regret, definitiv.

În urmă, fluviul galben, hepatic, al aşteptării
ţi se pare o cumplită batjocură.

Cu degete flasce, 
care l-au mângâiat prea mult în închipuire,
îi oferi un pahar de vin,
de fapt un pahar de uitare.

El scoate atunci din mânecă un buchet de flori,
dar tu nu ştii că pentru a-ţi îndulci moartea,
fiindcă mirosindu-l zâmbeşti tâmp ca un clovn
şi cazi fulgerat,
grăbit parcă să mori,
să scapi de lungimea cât o înmormântare fără sfârşit 
a aşteptării.

Celălalt însă nu va şti niciodată
ce a moştenit cu adevărat în urma ta – 
averea pe care ai strâns-o pentru el
sau aripa imbecilităţii,
care îi va promite curând o foarte frumoasă 
şi neaşteptată 
vizitatoare.

Eram atât de trist în adolescenţă
încât viaţa ar fi trebuit să se retragă din mine.

Eram un adolescent urât sau neterminat.
Modelul meu era Diavolul.

Într-o zi am băut cu unul până când
l-am convins că viaţa nu merită trăită.
După ce am plecat, şi-a tăiat venele.
Soră-sa a remarcat sângele curgând pe sub uşă.

L-am vizitat la spital,
iar el mi-a dăruit un fular auriu.

M-am dus să-mi cer iertare de la părinţii lui,
dar taică-său a ieşit cu toporul la mine.
Eram atât de urât încât au dat vina pe mine.
Diavolul nu avea nimic de a face în toată povestea asta.

Am continuat să visez la fete urâte
pentru că numai ele îmi erau accesibile.

Mama mă pieptăna fără să înţeleagă nimic.

Nu ştiam că trebuie să te îndrăgosteşti
ca să reuşeşti să nu înţelegi nimic din viaţa asta.

Buzăul era un oraş cu mulţi ţărani 
îmbrăcaţi în cojoace din octombrie până în aprilie.

Unul din puţinele lucruri care mă amuza
era poezia lui Ion Gheorghe.
Delirul lui era mai puternic decât al meu.
Dacă l-au publicat, de ce nu şi pe mine...

Priveam către viitor numai când vomitam
şi asta se întâmpla des, din cauza vinului roşu.
Astfel am cunoscut lenea metafizică,
această spaimă care nu iubeşte femeile.

În mine creştea însă un adolescent urât,
cu testicule grele ca merele ionatan.

Dracul mă iubea precum unchii mei vulgari,
cărora le străluceau ochii atunci 
când vorbeam porcos despre Ceauşescu.

Dar eu eram nebun după fănuş Neagu,
fără să ştiu că totul avea să se sfârşească.

n Poeme

Claudiu SOARE



mitea cu burse în străinătate sau aceştia îşi găseau
propriul lor drum în viaţă, un fel de „despărţiri”,
termenul fiindu- i plăcut şi lui Constantin Noica.

Constantin floru, fiul istoricul Ioan S. floru,
unul dintre primii „apropiaţi” ai lui Nae Ionescu, a
fost trimis, cu o bursă în Germania, la husserl. După
ce a revenit, floru, de care Nae Ionescu se considera
„despărţit”, începuse să- i frecventeze din nou
cursurile şi să- i solicite întrevederi. La una dintre
acestea, Nae Ionescu i- a spus: „Nu- mi place cum
arăţi, nemţii te- au făcut şi mai rigid (C. floru făcuse
liceu militar), te trimit în franţa să te aeriseşti !”. Şi
l- a trimis, „despărţindui- se” astfel de el, după ce, bine
familiarizat cu istoria filosofiei clasice germane şi
franceze, începuse să publice primele studii.

Au mai fost şi alţii, dar nu prea mulţi, căci Nae
Ionescu era extrem de selectiv şi de sever. Era o per-
soană rece, care te respingea. Vorbea dur şi sentenţios,
unii rămânând marcaţi pe viaţă în urma vreunei
discuţii cu profesorul. L- am cunoscut însă şi pe Virgil

Bogdan, un alt „apropiat” al lui Nae Ionescu, descen-
dent al dinastiei de cărturari a Bogdanilor braşoveni,
care s- ar fi ridicat şi el la elevaţia predecesorilor săi
dacă n- ar fi fost o victimă a regimului represiv al comu-
niştilor. Numai că represiunile începuseră chiar înain-
te de venirea comuniştilor la putere, iar una dintre pri-
mele victime a fost chiar profesorul Nae Ionescu.

În 1938 (17 aprilie) Serviciul Cenzurii din
Ministerul de Interne îi suprimă lui Nae Ionescu
ziarul „Cuvântul”. Ce- i drept, n- a fost singura publi-
caţie interzisă fără vreo motivaţie specială. Au înce-
put însă şi arestarea conducătorilor legionari şi, cu
această ocazie, şi a celor bănuiţi că ar fi fost simpati-
zanţi, declaraţi sau nu, ai acestora. Printre ei s- a
aflat şi profesorul Nae Ionescu (8 mai 1938), internat
în lagărul de la Miercurea Ciuc, neştiind nici de ce şi
nici pentru cât timp. La 8 iulie 1938 este suspendat
din învăţământ pentru doi ani. Între timp este ares-
tat (14 iulie 1938) şi Mircea Eliade, asistentul lui Nae
Ionescu, ţinut 40 de zile la Siguranţa Generală şi tri-
mis şi el în lagărul de la Miercurea Ciuc. Nae Iones-
cu suportă cu greu detenţia. Slăbit şi bolnav, după
multe intervenţii, dar în realitate pentru a nu muri în
lagăr, este internat (19 octombrie 1938) la un spital
din Braşov, iar Mircea Eliade, având o afecţiune pul-
monară, este dus la sanatoriul din Moroieni. Nae
Ionescu se întoarce la Bucureşti în 20 decembrie
1938, unde rămâne cu „domiciliu obligatoriu”. Este
arestat din nou în 12 ianuarie 1939, readus la Mier-
curea Ciuc şi eliberat la 21 iunie 1939 după o altă spi-
talizare la Braşov. Afecţiunile cardiace de care sufe-
rea devin tot mai grave. După toate pedepsele, în mod
evident nedrepte, care i- au zdruncinat sănătatea,
Nae Ionescu a avut parte şi de o moarte, la 50 de ani,
cel puţin stranie (15 martie 1940).

La ultima întâlnire a lui Nae Ionescu, la casa
din Băneasa, cu „apropiaţii” săi, care era de fapt o
întâlnire gen „simpozion”, un fel de curs şi seminar în
acelaşi timp, dar şi petrecere, pe care a încercat s- o
imite şi Constantin Noica în diferite feluri, chiar cu
„despărţiri” simulate, şi care a rămas şi pentru noi ca
un fel de „concept deschis”, acela de „filosofie ca săr-
bătoare”, se povesteşte că profesorul era în mare
vervă, vorbind, contrar obiceiului său, despre tot felul
de proiecte, printre care şi despre un sistem filosofic
românesc, el fiind în genere un adversar al filosofiei
sistematice. Se mai spune că întregul „recital” s- ar fi
desfăşurat în „duet” cu Mircea Vulcănescu, cel mai
elevat dintre „apropiaţii” lui Nae Ionescu, mândria
Şcolii sale.

Dar Mircea Vulcănescu era cel care chiar conce-
puse un fel de sistem filosofic românesc pornind de la
faptul că, după primul Război Mondial, în România
erau create condiţiile pentru dezvoltarea unei filosofii
autohtone, fiind cunoscut faptul că aceasta nu apare
oriunde şi oricând, indiferent de starea evolutivă, de
puterea sau de bogăţia unei ţări. Trebuie să existe o
tradiţie îndelungată, uneori milenară, mitologică,
teologică şi filosofică păstrată în cultura populară şi

în creaţiile culte; o sincronizare cu realizările filosofi-
ce contemporane; un învăţământ universitar şi mediu
la care să fie predată şi învăţată filosofia (la noi erau
celebrele facultăţi de litere şi filosofie, o îmbinare feri-
cită, ale cărei rezultate au fost ilustrate de cele câteva
generaţii de literaţi- filosofi şi filosofi- literaţi); mijloa-
ce adecvate pentru popularizarea filosofiei prin publi-
caţii, cărţi, reviste, cursuri şi manuale, şi însuşirea
filosofiei de către principalii reprezentanţi ai ştiinţe-
lor şi ai artelor din România şi antrenarea lor în
investigaţia filosofică şi, în fine, esenţială după Mir-
cea Vulcănescu, existenţa unei limbi capabile să
exprime toate noţiunile şi enunţurile filosofice.

Mircea Vulcănescu, în demersurile sale, concre-
tizate în lucrarea dimensiunea românească a existen-
ţei, susţine mai mult decât practicarea filosofiei la noi
şi în limba română, şi anume elaborarea, sistematică
sau nu, a unei filosofii româneşti cu terminologie
românească deosebită de cea universală.

Terminologia filosofică este de sorginte greceas-
că şi orice termen filosofic trebuie, indiferent în ce
limbă a fost tradus, să conţină şi explicaţia etimologi-
că, adică înţelesul originar al termenului grecesc,
chiar şi atunci când acesta a fost redat în limba lati-
nă, sau, pentru noi, preluat din franceză. Să zicem:
gr. to ti esti; lat. essentia; fr. l’essence; rom. esenţa.
Ultimele două sunt traduceri prin preluare de ter-
meni. Dar gr. to ti esti ar putea fi tradus direct în
română prin ce estele, căreia Cantemir îi zicea esti-
mea, ceea ce denotă valenţele filosofice ale limbii
române. Dar dacă există cuvinte româneşti cu valen-
ţe filosofice care ar putea să devină termeni filosofici
inexistenţi în alte limbi? Şi dacă există, atunci nu s- ar
putea face cu ele sisteme filosofice? Mircea Vulcănes-
cu era convins că se poate, şi chiar începuse căutarea
unor astfel de termeni. Dar, între timp, începuse cel
De Al Doilea Război Mondial şi, cum se ştie, membrii
guvernului, dintre care făcea parte şi Mircea Vulcă-
nescu, după intrarea trupelor sovietice în România,
au fost condamnaţi o parte la moarte şi alta la temni-
ţă grea, fiind consideraţi criminali de război.

Mircea Vulcănescu a murit în închisoarea de la
Aiud. Avea 48 de ani.

Tot pe linia filosofiei româneşti şi a sistemului
de filosofie s- a străduit să meargă şi Constantin
Noica, unul dintre „apropiaţii” declaraţi ai lui Nae
Ionescu care, a şi colaborat la editarea cursurilor
ţinute de Nae Ionescu. Noica, apreciat şi de către
Lucian Blaga, era şi un bun „stilist”, cunoscător al
literaturii vechi şi populare româneşti, pe care îl inte-
resau semnificaţiile deosebite ale cuvintelor noastre,
atât ca echivalente originale de traducere a termino-
logiei filosofice greceşti, cât şi ca termeni fără
echivalenţe în alte limbi.

Noica n- a ocupat funcţii remarcabile în regimul
capitalist, „burghezo- moşieresc”, cum i se spunea,
dar, fiind totuşi suspect, ca fiu de moşier, avea domi-
ciliu forţat la Câmpulung Muscel. Aici, în maniera lui
Nae Ionescu, încerca să reînvie, în felul său, spiritul
acestuia de Şcoală filosofică, ceea ce l- a costat o con-
damnare la 25 de ani de închisoare, împreună cu 23
dintre „apropiaţii” şi cunoscuţii săi, în aşa- numitul
„lot Noica- Pillat”.

Nici nu mai ştii ce să crezi, dar înainte de 1990
închisoarea începuse să devină un fel de recomanda-
re de „bună purtare”, aceasta în ciuda faptului că
închisoarea comunistă nu era o glumă, ci un adevărat
„poem” al durerii, despre care unii dintre supravieţui-
tori au scris mii de pagini. Interesant este faptul că,
după 1990, n- a fost tras la răspundere sau pedepsit
niciunul dintre cei care i- au condamnat şi nici dintre
cei care i- au executat şi torturat. Noica a reuşit să
scape. Nu arăta prea bine, dar şi- a revenit. Preţuind
libertatea, încerca să lucreze excesiv, să folosească
fiecare clipă, pe toate fronturile filosofiei: sistematice,
de Şcoală, disciplinare, eseistice, patriotice.

Nu este de mirare că Noica şi- a propus să conti-
nue cercetarea filosofiei româneşti în maniera lui
Mircea Vulcănescu şi chiar a reuşit să elaboreze Sis-
temul Rostirii filosofice Româneşti, adică un sistem
de filosofie în care principalele concepte să fie redate
prin termeni româneşti cu semnificaţii inexistente în
alte limbi.

rostirea filosofică românească este una dintre
cele mai frumoase cărţi de filosofie, de la noi şi de pre-
tutindeni, păcat că este aproape intraductibilă, dato-
rită faptului că presupune nu numai o cunoaştere
bună a limbii române, ci mai ales a gândirii şi a sim-
ţămintelor româneşti, a „sentimentului românesc al
fiinţei”, despre care vorbeşte Noica; a Neamului
Românesc, despre care zicea Mircea Vulcănescu, în
termenii aceleiaşi Rostiri, că este o „unitate superioa-
ră” care stă la „încheietura metafizicii cu istoria noas-
tră”, cu limba, cu datinile şi credinţele noastre, cu
bucuriile şi suferinţele românilor de ieri şi de astăzi.

Nu este de mirare că frumuseţea acestei cărţi
are şi o notă de gravitate. Pentru cine îi cunoaşte
„încheietura”. Şi dacă se poate vorbi şi despre „parfu-
mul” unei cărţi, din ea emană „aromele” inconfunda-
bile ale gândirii lui Nae Ionescu şi alcătuieşte, aşa
cum a dorit- o şi Constantin Noica, buchetul miresme-
lor de primăvară pentru mormântul necunoscut al lui
Mircea Vulcănescu şi pentru amintirea milioanelor
de români necunoscuţi din Memorialul Durerii. r
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Despre Nae Ionescu s- au spus şi s- au
scris multe, şi de bine şi de rău, cum se

face de regulă despre orice mare
personalitate care iese în evidenţă

prin ceva anume. Or, Nae Ionescu s- a
evidenţiat de tânăr prin multe calităţi

excepţionale. Este de ajuns să ne
referim aici la cunoştinţele sale

deosebite din domeniile filosofiei şi ale
matematicilor. Cum, necum, dar

tocmai atunci, prin anii 1916- 1919,
când îşi desăvârşea el studiile în

Germania, începuseră şi celebrele
dispute în legătură cu fundamentele

matematicii care au avut o mare
influenţă în gândirea filosofică din

secolul trecut.
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geopolitica vecinătăţii
Trăim înconjuraţi de fantasme. fantasmele

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

fondată de romancierul Eugen Uricaru,
Punctul critic are o circulaţie naţională şi interna-
ţională, având printre semnatari mari personali-
tăţi româneşti, ca prof. Andrei Marga, Ioan Es.
Pop, Iacob florea, Radu Baltasiu, Mihai Milca, un
Consiliu ştiinţific alcătuit din personalitaţi naţio-
nale şi internaţionale (Bernard Castelli, Institu-
tul de Cercetare pentru Dezvoltare, IRD, din
Paris, Septimiu Chelcea, Universitatea din Bucu-
reşti, Raffaela Gherardi, Universitatea din Bolog-
na, Marco Lucchesi, Universitatea federală din
Rio de Janeiro, Andrei Marga, Universitatea
Babeş-      Bolyai din Cluj-      Napoca, Giacomo Marra-
mo, Universitatea Roma III, Vasile Puşcaş,
Universitatea Babes-      Bolyai din Cluj-      Napoca,
Gheorgh Lencan Stoica, Universitatea din Bucu-
reşti. Colaboratorii de calitate, precum şi Consi-
liul Ştiinţific al publicaţiei noastre trimestriale,
sunt o garanţie calitativă asupra conţinutului cât
şi a obiectivitaţii analizelor şi studiilor publicate.
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● Uniunea Europeană şi evoluţia statelor din
Balcanii de Vest, Prof. univ. dr. Ştefan glăvan
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Prof. univ. emerit dr. aurel Preda
● Situaţia de risc major a „Noii Ucraine” în
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sociologie politică liviu mădălin neacşu
● „Invazia” Rusiei şi implicaţiile asupra zonei
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● Implicaţiile generate de situaţiile de dublă
cetăţenie în cazul României, 
Prof. univ. dr. Ion m. anghel 
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● O valoroasă lucrare enciclopedică: „Localităţile
Republicii Moldova”, dr. Ioan Popa



La mijlocul deceniului al 7- lea al secolu-
lui trecut, în cultura românescă se
făcea un gol imens. Dispărea trumvi -
ratul Călinescu- Vianu- Ralea, adică cei

care apăraseră demnitatea spiritului românesc în
vremuri de restrişte, atunci când părea că ne prăbu-
şim definitiv în haosul dog-
matismului. Din fericire,
într- o oarecare măsură, ne- a
venit în ajutor şi istoria, nu
doar lucrarea spiritelor de
calibrul celor trei… S- au
împlinit recent 50 de ani de
la moartea lui Mihai Ralea,
de care pare să nu- şi mai
aducă nimeni aminte. Se con-
firmă astfel ceea ce scria
Adrian Marino în „Viaţa
unui om singur”: Ralea este
astăzi „un mare necunoscut”.
Biograful lui Macedonski şi
reputatul hermeneut deplân-
ge ocultarea unor asemenea
personalităţi ale culturii
româneşti, ca o nedreptate cu
atât mai intolerabilă şi mai
păgubitoare, cu cât, constată
el, într- un stil uneori maha-
lagesc sunt omagiaţi şi califi-
caţi ca „pierderi ireparabile”
nu puţini autori minori, fără
nici o semnificaţie. 

Tot un triumvirat a
dominat critica şi istoria
noastră literară din veacul
precedent: G. Ibrăileanu, E. Lovinescu şi G. Călines-
cu. Primul nu a scris o Istorie a literaturii, nici nu
şi- a propus, al doilea a scris admirabila „Istorie a
literaturii române contemporane”, iar Călinescu
ne- a lăsat un monument inegalabil şi irepetabil.

Cum figurează Mihai Ralea în Istoriile aminti-
te? E drept că atunci cînd Lovinescu publica Istoria
sa, Ralea era foarte tînăr. Studiase timp de patru ani
la Paris, îşi luase doctoratul în filosofie şi în drept la
Sorbona şi se întorsese la Iaşi, unde fusese elev al
celebrului Liceu Internat „Costache Negruzzi” şi stu-
dent al Universităţii de aici. Publicase o serie de
lucrări, îndeosebi de sociologie, de psihologie socială
şi a creaţiei, dar şi eseuri pe teme literare care,
într- adevăr, aşa cum remarcă nu fără maliţie, chiar
dacă una cordială, G. Călinescu, trădează un epicu-
rean, un critic şi un eseist care scrie despre ceea ce- i
place. Lui Mihai Ralea îi aparţin totuşi texte de ana-
liză critică devenite clasice, între care trebuie men-
ţionat în primul rînd studiul despre Sadoveanu.
Puţine lucruri fundamentale s- au mai spus despre
autorul „Crengii de aur” după eseul lui Mihai Ralea
publicat în 1930, când Sadoveanu împlinea 50 de
ani. Identificând „elementele primare” ale operei
marelui scriitor – „poezia mistică a naturii şi spiritul
pandur” – Ralea lărgeşte orizontul şi surprinde la un
moment dat în doar câteva propoziţii, care şi- au păs-
trat întreagă prospeţimea, sentimentul întinderii
multimilenare: „În epoca genezei româneşti, în care
se desprind apele de uscat, domneşte întunericul şi
misterul. În obscuritatea începuturilor, omul e fio-
ros, neînţeles, necunoscut. Nimeni, poate, în litera-
tura universală – fiindcă lipsesc condiţiile de aici –
n- a redat mai poetic această taină a începuturilor, în
care neînţeleasa natură stăpâneşte încă sufletul, în
care omul se zbate ca să se recunoască, să se defi-
nească, să se rupă din izvorul care l- a creat. Sunt în
opera lui Sadoveanu, în această privinţă, pagini de
metafizică grandioasă şi înfiorătoare, asemeni pagi-
nilor Bibliei, unice în literatura lumii”.

În capitolul al 8- lea al „Istoriei literaturii
române contemporane”, E. Lovinescu amendează şi
chiar respinge multe idei, multe teze ale celui ce, la
numai 29 de ani, era profesor titular la cea mai titra-
tă universitate a ţării, ale cărei porţi îi fuseseră
închise marelui critic de la „Sburătorul”… El polemi-
zează practic cu Ralea având aerul de a- l pune la
punct privind mai ales unii termeni şi concepte,
acuzându- l din capul locului de superficialitate şi de
faptul că ar fi nici mai mult, nici mai puţin decât un
„apărător postum al poporanismului”, ceea ce –
putem judeca astăzi cu detaşare – era total neadevă-
rat. Capitolul consacrat lui Ralea începe astfel:
„Poporanismul pare a- şi pune speranţele în d. M.

Ralea, sociolog, publicist, ideolog fecund, asociator şi
disociator paradoxal de idei felurite şi superficiale,
care, atingând toate domeniile cugetării, a avut
întâmplătoare puncte de contact şi cu literatura
română”. Lovinescu încheie într- o notă sarcastică,
vădind mari acumulări de antipatie, ca să nu zic mai

mult, faţă nu atât de Ralea,
cât de faimosul cerc de la
„Viaţa Românească”, al cărui
lider necontestat şi autoritar
era tocmai rivalul său – G.
Ibrăileanu: „D. Ralea a prac-
ticat, aşadar, până acum
numai avocatura literară în
serviciul unei organizaţii
politico- literare (subl. lui
Lovinescu), cu volubilitate,
diversitate, cu paradoxe sau
simplu verbalism – va veni
poate timpul când, dincolo de
clan şi carieră (subl. mea –
C.C.) se va consacra şi criticii:
în această speranţă, i- am
închinat aceste pagini mai
mult anticipate”.

Ironia este aici, dacă nu
gratuită, cel puţin răutăcioa-
să, având în vedere fie şi
numai vârsta celui împotriva
căruia era îndreptată (mult
sub 30 de ani). Dar Lovines-
cu, chiar poate fără să vrea, a
anticipat bine: Ralea a făcut
şi critică literară, bazându- se
pe principiul pe care el l- a for-

mulat memorabil: criticul este „un creator de puncte
de vedere noi în raport cu o operă”.

Iar pentru că a venit vorba de „puncte de vede-
re” ar fi păcat să nu le reamintim amatorilor şi o altă
idee a lui Mihai Ralea care a făcut carieră şi care ar
trebui să fie o deviză permanentă a aşa- zişilor lideri
de opinie actuali, dar nu este, a politicienilor, a gaze-
tarilor, campioni ai improprietăţii termenilor, ai
amestecului de planuri, ai confuziei punctelor de
vedere: „omul inteligent este acela care nu confundă
punctele de vedere”. Este concluzia unei demonstraţii
a psihologului şi sociologului. Ralea era cel mai în
măsură să dea un asemenea „decret”, el sugerând ast-
fel şi o subtilă definiţie a prostiei. Nu există cineva
care să- l fi cunoscut, direct sau citindu- i cărţile, eseu-
rile, cronicile, şi să nu fi fost fascinat de inteligenţa sa.
Cu puţin timp înainte de a muri, D.D. Roşca,
filosoful- autor al acelei tulburătoare existenţa tragi-
că, eseu comparabil cu Sisif al lui Camus, mărturisea
că, în întreaga sa existenţă, de- a lungul căreia a
cunoscut mari personalităţi ale epocii, nu a întâlnit o
inteligenţă precum cea a lui Ralea, o minte care legi-
tima literalmente specia „trestiei gânditoare”.

Intelectual cu multiple preocupări, instruit la
prestigioasa şcoală de psihologie şi sociologie france-
ză, dar şi la cea a unor savanţi români, ca Dimitrie
Gusti şi Ion Petrovici, Mihai Ralea este mai întâi de
toate produsul şi exponentul grupării de la „Viaţa
Românească” şi poate cel mai strălucit discipol al lui
Ibrăileanu, pe care, de altfel, chemat de acesta, avea
să- l înlocuiască, împreună cu G. Călinescu, la condu-
cerea faimoasei reviste. Este tulburător textul necro-
logului pe care Mihai D. Ralea îl semna în nr. 2- 3
(februarie- martie) 1936 al „Vieţii Româneşti”, la
moartea magistrului său:

„CREATORUL acestei reviste, maestrul
suprem a trei generaţii de scriitori, confidentul, tatăl
şi fratele nostru s- a săvârşit din viaţă. O lungă, infi-
nită agonie, precedată de o spasmodică groază a
morţii, a bolii şi a degenerării, care a paralizat în
avânturile ei creatoare una din cele mai superbe şi
mai lucide minţi din câte au răsărit pe pământul
acesta, şi- a încheiat acum infernalul chin.

Ca un blestem de compensaţie care apasă
structurile sufleteşti de mare calitate, robusteţea şi
ascuţimea gândirii, regala bunătate a inimii, nobila
delicateţă a raporturilor cu oamenii, năvalnicul şi
adesea pătimaşul temperament au fost frânte şi
umilite în svâcnirea lor de torturile trupului şi de
umbrele spaimei.

Influenţa acestui om a fost enormă.
A cheltuit o uriaşă muncă anonimă ca să susţie

o revistă de mare prestigiu şi să scrie nenumărate
«campanii» – cum le numea el –, polemici care au
pornit pe o anumită albie cursul valorilor culturale
româneşti într- o anumită epocă. A fost un profesor
adorat de studenţi. Dar mai mult decât atât, a fost
un incomparabil maestru. Exemplul vieţii sale de
călugăr, bunul său gust ireproşabil, marea experien-
ţă, toate au fost cheltuite zi de zi în sfaturi împră-
ştiate generos, în discuţii în care cei dimprejur cule-
geau roade care nu se uită o viaţă. Pironit de boală,
Ibrăileanu a făcut pe alţii să lucreze.

A fost mare, incomparabil de mare prin influ-
enţa sa – poate numai Maiorescu îl poate egala în
această privinţă”.

Oare ce ecou vor fi avut acest înfiorat elogiu în
sufletul lui E. Lovinescu? Nu este exclus ca unor
apropiaţi ai săi să le fi spus: „Are dreptate, domni-
lor!”, aşa cum mai târziu, la apariţia „Istoriei litera-
turii române de la origini pînă în prezent” a lui G.
Călinescu, un alt adversar al său, să- i surprindă cu
o apreciere care îi punea şi mai mult în relief statu-
ra de mare critic şi de mare om: „Este o carte genia-
lă, domnilor!”. 

În acest mai – frumoasa lună mai pe care o iubea
atât de mult heine, dar unde sunt primăverile de
altădată?! – s- au împlinit 115 ani de la naşterea lui
Mihai Ralea. Din păcate, el şi opera sa sunt astăzi
ocultate, fapt denunţat pe bună dreptate cu indignare
de Adrian Marino în Viaţa unui om singur. r

38

ANUL XXV  t Nr. 10 (751)

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

Constantin Coroiu
La comemorarea unui „mare necunoscut”: 
Mihai Ralea

În acest mai – frumoasa lună mai pe
care o iubea atât de mult Heine, dar

unde sunt primăverile de altădată?! –
s- au împlinit 115 ani de la naşterea lui
Mihai Ralea. Din păcate, el şi opera sa
sunt astăzi ocultate, fapt denunţat pe
bună dreptate cu indignare de Adrian

Marino în Viaţa unui om singur.
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Aparent o carte banală ce poate fi citită cu
uşurinţă în mijloacele de transport în
comun, pe bancă, în parc, sau în sălile de
aşteptare, lunetistul este mai mult decât

pare la o privire sumară, cel puţin din trei puncte de
vedere: roman de sorginte sud- americană ce- şi conţine
cheile de lectură (o lectură deliberat „soap opera”, însă
cu reflecţii finale notabile privind mecanismul scriitu-
rii, teoria literaturii, condiţia scriiturii şi literatura
evazionistă); roman autoscopic (personajul central,
Constantin, mercenar român în solda cercurilor oculte,
priveşte lumea nu atât prin luneta armei sale de elimi-
nare a persoanelor non grata, cât prin prisma „lentile-
lor” şi focalizărilor proprii, retrospective); roman al con-
fesiunilor paralele (aducerile- aminte ale lui Constantin
şi ineditul său album de fotografii mentale, confesiuni-
le Cristinei prin intermediul jurnalului acesteia, intitu-
lat Caietul Constantin sau prin email, faţă de acelaşi
destinatar, confesiunile lui Carmen Mercedes Belano şi
filmele sale despre emigranţi – devine celebră datorită
unui film ce conţine povestea unui român exilat, confe-
siunea de tip interviu extins acordat de scriitorul Car-
los Murillo Ponti ziaristului Sigrid Bernhard, confesiu-
nile Ofeliei, iubita din copilărie a lui Constantin). 

fragmentul de debut, extrem de concentrat, este
unul ce induce în eroare cu bună ştiinţă. Lectura super-
ficială aduce la cunoştinţa cititorului neavizat, în ton
cu adrenalina şi promisiunea conţinute în titlu, un per-
sonaj, pe nume Constantin, ce
iese într- o dimineaţă din locuinţa
sa, indecis face câţiva paşi şi apoi
se întoarce brusc acasă, unde
rămâne până a doua zi. Am fi ten-
taţi, în spiritul romanelor poliţis-
te, să credem că ar fi vorba aici,
fie de o introducere „în atmos fera”
(ce- i drept, destul de banală şi de
lipsită de miez narativ) scriiturii
de tip Agatha Christie, fie de un
mesaj codificat al unor profesio-
nişti din sfera (para)militară sau
al serviciilor secrete în misiune
de filaj. Nimic mai fals însă, sem-
nificaţia fragmentului introductiv
(parte din romanul Fereastra cu
maimuţe a lui Carlos Ponti – de
unde prezenţa consistentă a
intertextualităţii) fiind dezvălui-
tă de însuşi scriitorul român (prin
intermediul alter ego- ului său
sud american, romancierul Car-
los) la finele cărţii sale, unde
acesta simte nevoia explicaţiilor,
a „desecretizării” mesajului său:
ieşirea matinală a personajului
Constantin (ce se va răzgândi
brusc şi se va întoarce în propria- i
locuinţă) este, în cheie simbolică,
„refuzul zilei”, un soi de „renun -
ţare la a- şi mai petrece ziua în lume” (p.228), întreg
pasajul fiind, în maniera mise en abymé- ului, concen-
trator de sens şi de semnificaţie, al blazonului conţinut
de orice text narativ în parte, o întreaga filosofie „des-
pre dispariţia voluntară, despre recluziune” (p.229),
ceea ce- l face pe intervievatorul Bernhard să concentre-
ze în reflecţiile sale jurnalistice esenţa întregului
roman lunetistul: „E o frază emblematică […] pentru o
întreagă literatură, haideţi să- i spunem a evazi unii.”
(p.229- 230)

Care sunt elementele care plasează romanul lui
Mălaicu- hondrari în sfera romanului sud- american,
„adaptat” cerinţelor româneşti? Personajul central,
Constantin, un fel de James Bond românesc sau un
„desperado” redivivus (însă nu aşa cum ne- am fi aştep-
tat, justiţiarul fără de prihană care distruge răul din
rădăcină şi reinstaurează ordinea în detrimentul hao-
sului, mânuind cu abilitate şi capa şi spada), eşuat în
iubirea pentru Cristina, se înrolează în forţele speciale,
după satisfacerea serviciului militar obligatoriu
(scriitorul, într- un fel de duplex, îşi plasează acţiunea
în timpul şi după perioada ceauşistă), devenind, în
scurt timp, mercenar; apoi este Cristina, nefericita
femeie cu talent literar care, în urma unei alegeri gre-
şite (îl părăseşte pe Constantin pentru Jim, un tip cu
bani pe care- l cunoaşte în România, dar pe care nu îl va
iubi nicicând), cade în patima depresiei şi a alcoolului,
singurul ei prieten rămânând propriu- i jurnal, unde se
confesează în scop terapeutic; Carlos, personaj miste-
rios, scriitor de succes din Camarile pe care Constantin
este angajat să- l ucidă (condiţia ingrată a scriitorului în
societăţile nedemocratice, de tip huntă militară), dar
nu o va face (intervine aici mercenarul atipic, care, la
Mălaicu- hondrari, este nostalgic, vulnerabil, sentimen-
tal, uman, în ciuda aparenţei de macho cu sânge rece),
deoarece va afla că este protejatul Cristinei şi amant al
acesteia; Carmen Mercedes, femme fatale, amanta lui

Constantin, bănuită şi ea de spionaj industrial, care- l
urmează pe acesta în România natală (la Sângeorz Băi,
locul de naştere a lui hondrari), la moartea tatălui;
Ricardo Valbuena zigler (spion, devalizator al Loteriei
Naţionale din Africa de Sud, aciuat pe plaiuri mioriti-
ce) şi acolitul său, Tom Neville, personaje fără scrupu-
le care fac şi desfac iţele afacerilor oneroase şi ale rela-
ţiilor dintre oameni. Atmosfera de suspans este întreţi-
nută prin amânarea dezvăluirii identităţii personaje-
lor, prin palmaresul de mercenar al lui Constantin, pre-
zent pe toate meridianele globului în acţiunile sale
exterminative, dar şi prin tumultul său afectiv, prin
conţinutul confesiunilor personajelor, care, fără excep-
ţie, sunt străine de fericire, schizoide, purtătoare de
măşti, care mimează trăitul autentic, fiind, în ultimă
instanţă, prizonierii propriilor slăbiciuni, ratări şi
incapacităţi: „Tu ai ales să- ţi perfecţionezi instinctele
ucigaşe, pe când eu am rămas la cele autodistructive.”
(p.31)

Cât despre autentic şi veritabil, mercenarul Con-
stantin se situează undeva la mijlocul celor două, la
răscrucea lor, nefiind pe de- a- ntregul, în stare pură, în
niciuna dintre situaţii: pe de- o parte e fractura de des-
tin a personajului sub imperiul unei poveşti de dragos-
te cu final trist, de pe urma căreia acesta nu- şi mai
revine, se înăspreşte, îşi caută identitatea, personalita-
tea şi bărbăţia pierdute, pe de altă parte flash- urile
sale autoscopice în trecut sunt adevăratele „ţinte”,

meseria de ucigaş cu simbrie fiind
pusă în plan secund, un leitmotiv
pentru a da sporul necesar de
adrenalină romanului, de a „cap-
cana” cititorul, roman din care
lipsesc însă crimele, împuşcături-
le, armele şi lunetele de mare pre-
cizie, singurele „cadavre” fiind
trecutul, neîmplinirile, eşecurile
şi frustrările personajelor (victi-
me ale textului şi contextului) pe
care încearcă să le atenueze sau
compenseze prin apelul la amin-
tiri (punct ochit, punct lovit): ado-
lescenţa şi „Clubul Trimbulinzi-
lor” (p.18) de factură stănesciană,
peripeţiile celor şase membri
şturlubatici în regimul comunist
(anii ’80), refugiile acestora (în
lectură, muzică, filme, iubire,
prietenie), momentul Revoluţiei
din decembrie 1989 (ce aduce un
final de epocă, dar şi sfârşitul
„vârstei inocenţei” personajelor
adolescentine), impactul psiholo-
gic negativ al absenţei climatului
familial sănătos pentru tinerii în
formare (Constantin are un tată
alcoolic, Cristina unul castrator),
romantismul convieţuirii celor doi
tineri actanţi principali într- o

garsonieră sărăcăcioasă, dar bogată sub aspect afectiv
şi al poftei de viaţă etc, toate parte dintr- o umanitate
reziduală ce caracterizează personajele.

Peregrinările personajelor naratoare între
„atunci” şi „acum”, desele schimbări de perspectivă şi
de plan narativ, aspectul confesiv prin care se intră în
intimitatea personajelor, dar şi care, paradoxal, le
întreţine misterul, rămânând în permanenţă ceva nes-
pus, „sub pecetea tainei”, întreţin ideea unei cărţi vii,
antrenante, focalizată pe un story de bună calitate, cu
intrigă şi răsturnări bruşte de situaţii. 

Simbolic vorbind, din punct de vedere confesiv,
fiecare personaj din roman este propriul său „lunetist”,
atitudinea în faţa propriilor sale amintiri, focalizările
diferite (apropierea vs.distanţarea – a se vedea ochea-
nul întors al lui Radu Petrescu), tipul de „lentile” folosit
în relaţia cu propriu- i trecut recomandându- l de la sine.
În cazul lui Constantin, albumul său cu fotografii
imaginare ce conţine doar scurte comentarii care fac
sens doar pentru autorul lor care cunoaşte tâlcul imagi-
nilor vii în memoria sa (ca mercenar, Constantin nu
face imprudenţa de a- şi face publică identitatea, nu
lasă „urme”), este o altfel de „lentilă” prin care persona-
jul, de astă dată în chip de spectator al propriei vieţi, se
trece în revistă, se autoscrutează şi autoevaluează. 

În ciuda titlului ce aduce a confruntări de gueril-
lă, morala cărţii este una eminamente domestică: în
absenţa iubirii, nimic nu se coagulează, nimic nu face
sens.

Meritul lui Marin Mălaicu- hondrari este acela
că, din punctul de vedere al confesiunilor din roman,
acesta stăpâneşte în detaliu tehnica scriiturii „femini-
ne”, respectiv „masculine”, diferenţele de ton şi de
nuanţă fiind detectabile în felul în care scriitorul îşi
„drege” vocile narative, în felul în care acesta se pune
pe rând, fie în pielea Cristinei, Ofeliei sau a lui Carmen
Mercedes, fie a lui Constantin („un om fără trecut, com-

plet liber” – p.241), de unde şi diferenţele de stil, de dis-
curs, de viziune romanescă. Confesiunile feminine sunt
mai calde, poetice („Memoria e ca un copil râzgâiat
[…]”-  p.67), devoalate, directe, uneori până la sincerita-
te nudă (a se vedea apetitul uriaş pentru sex şi pentru
lectură, ambele creatoare de plăcere, ale Cristinei), yin,
încărcate de sentimentalism, cu tente melodramatice,
în vreme ce ale lui Constantin (autor al unei liste cu
şapte reguli pentru a trăi o viaţă retrasă) sunt reţinu-
te, reci, yang, mai puţin „baroce”, semn al unui om pen-
tru care Iubirea adevărată şi neîmpărtăşită a însemnat
glonţul fatal din ruleta rusească. Toate aceste aspecte
confesive, tot atâtea dezvălu(r)iri, vulnerabilităţi con-
semnate fac din „lunetistul, un roman lipsit de
prudenţă.” (Marin Mălaicu- hondrari)

Trimiterile lui hondrari la scriitori de primă
mână (Marguerite Duras, I.A.Goncearov, Julio Cortá-
zar, Joyce, Beckett, Oscar wilde, Jules Renard,
Jean- Philippe Toussaint, Roberto Bolaňo, Enrique
Vila- Matas, Nicanor Parra, Juan Rulfo, Simon Leys), la
muzică (The Legendary Pink Dots, Hotel noir), la filme
celebre (I’m not there, în regia lui Todd haynes sau
beyond the Clouds, de Michelangelo Antonioni) sporesc
atractivitatea prezentului roman, ca de altfel şi finalul
îmbibat de ficţionalitate al acestuia (visul lui Constan-
tin cu „legiunea de tauri mecanici” – p.241). hondrari
îşi recunoaşte şi asumă lipsa de prudenţă (tradusă aici
prin pericolul „pierderii” cititorului spre final de roman
prin plonjarea scriitorului în aspectele „tehniciste” (gen
intertextualitate), în dauna happy end- ului aşteptat –
binele învinge răul – sau al sfârşitului oarecum previzi-
bil), prin confesiunea indirectă despre mecanismele
scriiturii, pusă pe seama personajului său, scriitorul
Carlos (a se vedea ideea sa inedită, în contra invocatu-
lui „deşert plin de literatură” –  p.238, despre cum ar
adăuga acesta un altfel de final la o carte deja publica-
tă): „Când am început să scriu Fereastra cu maimuţe,
mai întâi m- am gândit la orele de veghe încordată ale
unui lunetist, dar apoi mi- am dat seama, scriind, că de
fapt voiam să scriu despre el în afara misiunii sau între
două misiuni. Romanul a dobândit un caracter evaziv
pe măsură ce evitam să vorbesc despre crimele sale. El
e un militar şi ucide militari, dar o crimă e o crimă şi
crimă rămâne, numai că eu nu puteam să scriu despre
aşa ceva, tot evitam, tot amânam, construcţia începea
să se fisureze din simplul motiv că îl vedeam pe
personaj incapabil de crimă şi mi- am dat seama că toc-
mai asta era marea victorie, că, pe urma mea, cititorul
va rămâne şi el cu impresia unui personaj neverosimil.
Apoi mi- am dat seama că personajul meu evita să fie
sută la sută prezent, exista un văl fin, de fiecare dată,
între el şi realitatea fictivă din jurul său şi mi- a luat
ceva timp până să înţeleg de ce”. (p.230- 231) r

■ Marin Mălaicu- hondrari, lunetistul, Iaşi, Edi-
tura Polirom, 2013, 241p.
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