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Eminescu la Beijing
Versurile marelui poet român,

Mihai Eminescu au fost recitate la Cate-
dra de limba română a Centrului de Stu-
dii pentru Europa Centrală şi de Est din
cadrul Universităţii de Studii Străine
din Beijing. Profesorii chinezi de aici,
care predau limba română, au organizat
o manifestare culturală dedicată poetu-
lui naţional al României, la care au par-
ticipat cei mai importanţi traducători
românologi, marcanţi mai ales în cerce-
tarea şi traducerea operelor emines-
ciene, precum prof.univ.dr. Feng
Zhichen, profesor- jurnalist Luo Don-
gquan, Xu Wende, Gao Xing şi alţii. Cei
mai importanţi promotori ai culturii ro-
mâneşti în China au vorbit despre per-
sonalitatea marelui poet, despre
frumuseţea şi sensibilitatea versurilor
sale şi despre România legendară pe
care o descoperi, citindu- i operele.

La evenimentul organizat în noua
bibliotecă universitară a fost prezent şi
directorul Centrului Cultural Român de
la Beijing, Constantin Lupeanu. El a
spus că data de 15 ianuarie înseamnă,
pe lângă omagierea celui mai complex şi

desăvârşit poet al României, şi aniversa-
rea culturii române şi deschiderea Cen-
trului Cultural Român la Beijing.
Instituţia îşi propune să promoveze va-
lorile artei şi culturii româneşti în
China, cultura şi civilizaţia României,
artiştii de referinţă, dar şi cunoaşterea
şi pătrunderea în România a cât mai
multor opere ale unor autori chinezi.
Constantin Lupeanu a mai spus că des-
chiderea oficială a Centrului Cultural
Român la Beijing ar putea avea loc în
luna aprilie a acestui an. Studenţii chi-
nezi care învaţă limba română au recitat
poezii din Mihai Eminescu, atât în ro-
mână, cât şi în chineză şi au interpretat
la vioară Balada lui Ciprian Porum-
bescu.

Poezie cu prieteni – Sub
semnul lui Eminescu

Joi, 15 ianuarie 2015, ora 19.30, în
Sala Studio a Teatrului Odeon din Bucu-
reşti (Calea Victoriei 40 – 42, sector 1),
Muzeul Naţional al Literaturii Române
din Bucureşti (MNLR) şi Teatrul Odeon,
cu sprijinul Ministerului Culturii, a or-
ganizat o ediţie specială a Serilor de poe-
zie şi jazz- Poezie cu prieteni – Sub
semnul lui Eminescu dedicată Zilei Cul-
turii Naţionale. Poeţi contemporani din
generaţii diferite, precum Nora Iuga,
Ioana Crăciunescu, Eugen Suciu, Florin
Iaru şi Horia Gârbea au recitat poeme de
Mihai Eminescu şi din creaţia proprie,
iar maestrul Mircea Tiberian şi Nadia
Trohin au interpretat romanţe emines-
ciene preluate din culegeri rare publi-

cate la 1900. Moderatorul evenimentului
– poetul Dan Mircea Cipariu. Evenimen-
tul s- a bucurat de sprijinul financiar al
Ministerului Culturii.

„Am deschis Serile de la Odeon, pe
25 noiembrie 2014, sub semnul unui

mare poet român
contemporan, Ion
Mureşan, care a
aniversat, zilele
trecute, 60 de ani.
Formatul acestor
Seri propune un
mare poet şi priete-
nii lui. Ne- am în-
chipuit, de Ziua
Culturii Naţionale,
că putem pune poe-
zia lui Eminescu
sub pecetea unei

prietenii spirituale, din care să nu lip-
sească jazz- ul şi spiritul de romanţă”, a
declarat Dan Mircea Cipariu. 

„Muzeul Naţional al Literaturii Ro-
mâne a participat la manifestările legate
de Ziua Culturii Naţionale, implicân -
du- se în organizarea unei expoziţii la Bi-
blioteca Academiei dedicată lui Mihai
Eminescu, a Galei Tinerilor Scriitori şi a
unei ediţii speciale a Serilor de poezie şi
jazz. Cele trei manifestări se înscriu în
ceea ce noi consideram a fi misiunea in-
stituţiei noastre: Patrimoniu. Identitate.
Creaţie. Scopul nostru principal nu este
de a crea literatură, ci de a oferi condiţii
favorabile păstrării, conservării şi valo-
rificării patrimoniului literar, precum şi
dezvoltării şi promovării ei” a declarat
Ioan Cristescu, directorul Muzeului Na-
ţional al Literaturii Române.

■ Bref 

Constantin Lupeanu, 
direCtoruL institutuLui
CuLturaL român din Beijing
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Grav e că acest curent, val al deza-
măgirii a târât după sine şi valuri
de tineri, care nu trăiseră infernul,
realitatea comunistă şi care aveau

şi au puţine date despre istoria şi frământările
moderne, cel puţin ale României şi ale românilor.
Lor li se putea arăta – şi agita! – o realitate
care de fapt nu exista, o luptă inventată aproape
pe de- a- ntregul, dându- le, unora dintre ei, convin-

gerea că numai „ei” posedă adevărul şi o justă
apreciere a realităţii. împingându- i nu spre stu-
diu sau spre reflectare, spre găsirea unei reale vo-
caţii sau spre înţelegerea conceptului de istorie,
a mentalităţilor, ci spre ocazia de a se autopro-
pulsa – aproape prin orice mijloace – şi de a
ocupa centrul scenei publice, goale, se spunea, de
reale autorităţi. Un fel de revoltă, de răzmeriţă
după revoluţia reală contestată tocmai pentru a
se face loc liber alteia, altora: tinerilor contra bă-
trânilor, spiritelor „curate” contra celor „compro-
mise, murdărite, detracate” ale comunismului,
fără nici un fel de nuanţare, de diferenţiere, prea
obositoare pentru nişte spirite febrile, dornice de
„renume, de glorie” (nebănuind că acest tip de glo-
rii dispar la fel de repede cum apar, după moda,
regula, tirania „sticlei” de televizor, azi, în lume,
factor de evaluare perisabil, o aproape comică
consacrare!) 

Stafia prezentului este, iată, compusă, în
fapt, din discursuri „morale”, excesiv inflamate,
acuze publice de pe un tron autoconstruit, mii de
articole de ziar şi reviste care se învârt în jurul
unor probleme mici, ades inventate, cu aere doc-

torale, suficiente prin aceea că se recoltează
mereu din acea felie de intelectualitate a ţării, cel
mai adesea necreatoare, în sensul exact al acestui
cuvânt, parazitând însă binişor pe cultură, pe tre-
cutul literar, cu o insistentă mixtiune cu acelaşi
segment al actanţilor politici, ceilalţi fiind de- a
dreptul afurisiţi. O parte, restrânsă, în sens valo-
ric, a intelectualităţii contemporane care se eri-
jează în elită, singura elită „onorabilă” şi repre -
zentativă! Dovadă că preşedintele de atunci, ama-
bil, trimite şi un avion ca să invite această „unică
elită” la un colocviu pe nu ştiu ce teme uitate a
doua zi!

Da, atunci, la începuturile noii ere a liber-
tăţii româneşti, am fi vrut – subsemnatul şi nu
puţini dintre creatorii veritabili, încercaţi, ai lite-
relor contemporane – să facem parte din această
„elită”; poate prezenţa noastră i- ar fi acordat un
plus hotărâtor de verosimilitate şi reprezentanţă.
Ar fi vrut – sunt convins – dacă ar fi trăit şi
Marin Preda şi Nichita Stănescu, ca să luăm doar
doi giganţi postbelici, a căror persoană sau operă
nu sunt aproape niciodată citate, discutate, dacă
nu sunt de- a dreptul calomniate de membrii aces-
tei „elite” cu tot mai accentuate semne de verita-
bilă sectă a culturii (în trecutul apropiat chiar şi
al politicii).

Azi, însă, mi-e teamă că... n- am mai dori
această onoare! De altfel, cine ne- ar putea- o con-
feri? După două decenii de la „evenimente” (cum
zic unii din această „elită”), mi- e teamă că tot nu-
mele execrate, „compromise, expirate”, ca şi ope-
rele lor, rămân în picioare; şi va trebui, dle
Manolescu – dumneata o faci, de altfel, strălucit
în proaspăta istorie… pe care o citesc, aproape ca
pe cea a lui Călinescu, ca pe un roman! – şi com-
pania, să ne întoarcem spre trecutul cultural
apropiat, contemporan, cu o altă privire, cu un alt
calm, era să scriu: cu o altă
ideologie! Nu e numai trecu-
tul nostru, e într- un fel şi fi-
inţa noastră, corpusul nostru
de idei, de reale succese, ade-
sea majore, pe terenurile spi-
rituale, indiferent şi în ciuda
oricărei opresiuni. Ce ne pasă
nouă, celor puţini e drept –
azi ca în orice timp! – dar cu
atât mai inconfundabili, sluji-
tori ai literei scrise, fascinaţi
de metaforă, vers, proză,
roman, teatru, eseu, creatori
sau „doar” comentatori, de
vremuri, prejudecăţi, primari,
activişti, dictatori, preşedinţi,
când avem în mână un instru-
ment, vechi de când lumea se
ştie şi se cunoaşte ca „lume”,
dalta, peana sau stilul scribi-
lor babiloneni sau egipteni, ca
şi ale aezilor, trubadurilor
care- l revendică pe cel mai
orb şi mai inspirat dintre ei,
autorul lui Ulise, rătăcitorul printre insule, vi-
sând un pământ, un loc care nu există şi apoi, pă-
rându- i- se că este la ţintă, ucigându- i, strivindu- i
în sânge pe cei care se lăfăiau pe scaunele şi la
masa sa! Dar rămânând cu spada şiroind de
sânge deasupra capului înfricat al aedului, al cân-
tăreţului găsit printre câini, pe treptele sălii de
ospeţe – aşa şi acolo unde îl va găsi, dacă va
vrea, mereu în istorie! – când acesta îl roagă, cu
un bun- simţ ciudat la un poet, şoptit probabil de
o zeiţă ascunsă, cu mult simţ practic:

– Nu mă ucide!
Uimit, probabil, de o cerere pe care nu i- o

făcuse nici unul dintre mândrii prinţi, tirani care
zăceau alături cu trupurile sfârtecate, călătorul,

navigatorul îmbătrânit de lungu- i drum, rămas
fără ortaci şi fără corabie, ezită; şi în această li-
nişte, răgaz, amânare – semn al unui destin ce
va deveni simbol, apoi, în secole – poetul adaugă,
viclean, spunând, în parte, adevărul sau ceva ce
seamănă cu acesta, minţind cu bună ştiinţă, dar,
ca la o curte, respectând nu adevărul, ci convenţia
lui:

– Ei mau obligat să cânt!
Cum tiranul Ithacăi ezită şi pare uimit, poe-

tul, arogant, adaugă:
– dar un zeu stă deasupra cântecelor mele!
Apoi, văzându- se sau doar crezându- se sal-

vat, ca orice miraculat, devine insolent, chiar
magnanim, împărţind de data aceasta el – nu
prinţul – favoruri înalte:

– Şi dacă vrei, am să te cânt şi pe tine, ca pe
un zeu!

Şi... insolent sau nu, poetul s- a ţinut de cu-
vânt: l- a întronat, cu adevărat, ca zeu al timpului
nostru pe unul din micii tirani ai unei insule pier-
dute în marea Egee, Ulise sau Odiseus, intrigant,
viclean oştean de sub zidurile Troiei, sfetnic al lui
Agamemnon, amant al unor zeiţe crude, demo-
nice, umblător cu vorba, colportând decenii la
rând în tot imperiul fluid, mişcător, al acelui
neam de comercianţi şi abili navigatori, vickingi
ai vremii lor; poetul, cel care- şi ţinea ghitara ri-
dicată ca să n- o amuşine câinii îndrăzneţi, ca un
semn heraldic, Femios, rudă bună cu Homer sau
înaintaş al lui Homer însuşi – cel care nu vedea
nu pentru că nu putea, ci pentru că, asemeni unui
concetăţean de- al său care căuta un om în pustiul
uman din jur, nu voia să vadă decât eroi, cai în
luptă, care stârnind praful şi pietrele, cvadrigile
uşoare şi repezi, femeile sculptate într- o carnaţie
de piatră şi de orgoliu, regi care se întorc victo-
rioşi pentru a fi prinşi şi răsturnaţi în plasa tră-

dării casnice, zei şi zeiţe ce seamănă izbitor şi
chiar mai bine, mai veridic, cu cei pe care îi
numim „oameni” în timp ce aceştia, ca Ajax, se
bat, nebuni de glorie, agitând paloşul, cu oile ne-
cuvântătoare sau, ca Ahile, irosindu- şi geniul tru-
pului şi viaţa în zadarnicul cult al prieteniei! r

■ Fragment
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Nicolae Breban
Stafia prezentului

Stafia prezentului este, iată,
compusă, în fapt, din discursuri

„morale”, excesiv inflamate, acuze
publice de pe un tron

autoconstruit, mii de articole de
ziar şi reviste care se învârt în
jurul unor probleme mici, ades

inventate, cu aere doctorale,
suficiente prin aceea că se

recoltează mereu din acea felie de
intelectualitate a ţării, cel mai

adesea necreatoare, în sensul exact
al acestui cuvânt, parazitând însă

binişor pe cultură.

n Editorial

Noutăți editoriale ■ editura ideea europeană

■ Jidi Majia
Flacără şi cuvânt
Traducere de Constantin Lupeanu
Prefață de Alex Ștefănescu
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Critica literară este ştiinţă sau artă?
are ea acces la creaţie sau doar o pa-
razitează? Două soluţii sunt cele ra-
dicale: pe de o parte, linia Maiorescu

– Şerban Cioculescu, ambii susţinând ferm că
exerciţiul critic este unul al raţiunii, care implică
distanţă, o atitudine aseptică faţă de text; iar, pe
de altă parte, se situează Călinescu, alături de
care prefer să greşesc decât să am dreptate îm-
preună cu ceilalţi doi, care spunea că, în mod clar,
critica este literatură, literatură de idei, artă lite-
rară. Ea presupune imaginaţie, scenarii bine ti-
cluite, înscenarea ideilor. De aici pornind,
Călinescu afirma că cine nu a ratat, măcar coche-
tând (serios însă!) cu ideea de a scrie în vreun gen
literar, nu poate fi critic pentru că nu înţelege li-
teratura „pe dinăuntru”. Aşadar, în mod clar, cri-
tica literară este o parte consistentă, esenţială a
literaturii. Sigur, poate nu cu aceeaşi greutate cul-
turală pe care o au celelalte genuri, dar rămâne
unul dintre genurile literaturii. S-  a întâmplat
uneori, ceea ce este iarăşi anapoda, ca „discursul
despre”, critica şi teoria literară să ia faţa litera-
turii. Dacă ne uităm în Occident, în Franţa, în anii
’60-  ’70 mai ales, criticii literari şi teoreticienii sunt
mult mai vizibili decât literatura care s-  a scris în
acei ani. Roland Barthes este mai cunoscut decât
orice prozator contemporan lui. Sigur, totul pe fon-
dul unui declin al beletristicii. S-  au întâmplat şi
astfel de lucruri, dar nu aceasta este normalitatea.
Chiar fiind un gen al literaturii, critica este un gen
care trebuie să aibă altruismul, de nu chiar sme-
renia de a rămâne puţin în umbră. Orgoliul exce-
siv dăunează întotdeauna criticii, ea nu trebuie să
se pună pe sine în valoare mai mult decât pune
textul literar de care se ocupă. în fine, o altă defi-
niţie care îmi place foarte mult şi la care ader, pe
care au formulat-  o mai mulţi eseişti & critici la
care am ţinut şi ţin – Paleologu, Eugen Simion,
printre alţii – critica literară este, în primul rând,
un exerciţiu de admiraţie: cine nu ştie să admire,
nu are ce căuta în critica literară. Nu e numai eca-
risaj, cum cred unii, criticul literar nu este un hin-
gher. Este un om care ştie, în primul rând, să
admire şi care este în stare să-  şi explice convingă-
tor admiraţia.

o opinie critică nefavorabilă ar putea să dis-
trugă o carte bună?

Nu ştiu dacă ar putea să o distrugă, nu îmi
vine în minte acum niciun mare scriitor distrus de
critică. Poate exista uneori ceea ce numea Camil
Petrescu o „conjuraţie a tăcerii”. Pot exista cazuri
de scriitori buni care nu sunt prezenţe foarte ac-
tive în viaţa culturală sau au o discreţie care
uneori se plăteşte, se plăteşte prin aşteptare. Ei
nu intră neapărat pe lista scurtă a criticilor de în-
tâmpinare, dar nu există doar critică de întâmpi-
nare. Există critica aceea care vine şi aşază
valorile şi nu neapărat astăzi şi pentru astăzi, ci
mai ales pentru mâine. Pariul unui scriitor nu e
neapărat acela al prezentului. Eu nu cred că există
un mare scriitor nedescoperit din cauza unui com-
plot al criticii. Ceea ce nu înseamnă că majoritatea
scriitorilor, de la cei slabi la cei mediocri, nu se
simt nedreptăţiţi de critici. E o boală mai frecventă
decât guturaiul în viaţa literară. Nu cred că veţi
întâlni 4-  5 scriitori care să vorbească admirativ
despre criticii literari. Rar dai de câte un scriitor
calm, mulţumit de sine, împăcat cu nivelul său, pe
care şi-  l admite fără complexe, care să primească
senin, cu umor, un amendament al unui critic şi
care să se lase vizitat de o minimă dilemă: „Dar
dacă omul ăsta, care chiar se pricepe, are drep-
tate?” Criticii sunt tot timpul bănuiţi de interese
de grup, parcă ar fi politicieni, parcă ar fi susţinuţi
de cine ştie ce interese oculte şi fundamentale. Lu-
crurile sunt caraghioase! Până la urmă nu aceasta
este miza literaturii. N-  ar trebui, nici criticul, nici
scriitorul să scrie pentru aplauze, ele vin sau nu
vin, oricum, nu schimbă nimic; când motivaţia
vine din afară, ea e oricum artificială, literatura
adevărată nu se lasă declanşată dinspre exterior.

Sigur, nu-  i strică în nici un caz încurajarea, dar
nici nu depinde de aceasta. Dacă ar fi fost aşa,
Proust ar fi trebuit să-  şi îngroape primul volum
din marele său roman şi să se consoleze cu o exis-
tenţă mondenă. Literatura, atunci când e vocaţie
autentică, porneşte din altă parte, dintr-  o nevoie
de sondare a sinelui şi de exprimare, măcar apro-
ximativă, de cele mai multe ori aproximativă, a
opacităţii existenţiale. 

are critica literară un rol formator din punct
de vedere uman? În privinţa tinerilor, de ce ar tre-
bui ei să citească critică literară?

Este o întrebare foarte interesantă şi foarte
grea, pe care am încercat să mi-  o pun şi eu, sub altă
formă, în unele texte. Unde te poate duce critica li-
terară? Care sunt limitele ei? Pentru că uneori in-
tervine un sentiment de delăsare, o anumită criză
– orice om care face cu seriozitate, consecvenţă şi
pasiune ceva ajunge într-  un moment de criză.
Există acel mal du littérature care din când în când
te scoate pe tuşă. E un fel de depresie profesională,
o senzaţie de saţietate, un sentiment de inutilitate.
Oricum, e o criză de care nu scapi, de care ar fi şi
păcat să scapi, pentru că ea te pune faţă în faţă cu
întrebările cele mai dure legate de preocupările
tale, de investiţiile tale intelectuale şi afective.
Viaţa trece, moartea e aici, o poţi atinge cu mâna,
iar tu stai şi scrii, împăcat cu propria-  ţi mediocri-
tate, critică literară. O nelinişte care l-  a făcut pe
Eugen Ionescu să scrie acel memorabil Nu, care,
citit cu atenţie, e un pasionat da. Cine scrie cu vo-
ioşie, fără să fie muncit de nici un dubiu legat de
propriul scris, fie nu e în stare, fie nu are curajul
să scurme adânc în sine. Cum te vindeci de acest
sentiment al zădărniciei? Făcând în continuare
ceea ce trebuie să faci, insistând, persistând, pen-
tru că altfel nu se poate... întrebările acestea legate
de limitele domeniului în care te manifeşti sigur că
vin. Şi se depun una peste alta şi se deschid una
către alta. Până unde te poate duce critica literară
nu pe plan profesional, ci uman, deşi nu le putem
despărţi? Ceea ce vedem la suprafaţă este o ca-
rieră, sunt nişte cărţi, nişte cronici, premii ş.a.m.d.
Nu asta contează. Critica literară, dacă ţi-  o asumi
cu onestitate, te ţine în preajma moralei sau te
ajută să păstrezi un anumit echilibru – un „calm al
valorilor”. Pentru că ea te obligă să păstrezi, de fie-
care dată, echidistanţa între implicarea afectivă şi
precizia chirurgicală a spiritului critic. Te obligă să
priveşti lucrurile de sus şi să le aşezi, cu onestitate,
la locul lor. Chiar dacă ordinea care iese nu îţi con-
vine din punct de vedere sentimental sau personal.
Critica literară te învaţă că există o ordine a lumii
pe care nu ai voie să o măsluieşti. îţi creează o per-
spectivă, dacă nu echilibrată, în orice caz, aşezată
asupra operelor literare şi, de aici, şi asupra vieţii,
pentru că intri într-  un domeniu care nu e deloc
uşor de contabilizat, în care nu ai unităţi de mă-
sură precise. Critica literară nu e un experiment
care se face în laborator, cu rezultate fixe, de care
toată lumea e convinsă. Şi ce îţi mai poate da? Un
anumit apetit pentru nuanţă, cel puţin în cazul
meu. Te ajută să vezi că nu există bine şi nu există
rău, că e foarte dificil să pui etichete precise, chiar
incorect şi, uneori, imoral. Pur şi simplu, trebuie
să iei lucrurile aşa cum sunt. Şi literatura este la
fel de diversă pe cât e realitatea, fiind un foarte
bun antrenament pentru confruntarea cu aceasta.

Care sunt compromisurile pe care le face un
critic literar?

Cele pe care şi le acceptă! Eu spun că, în mod
normal, ar trebui să fugă de ele. La modul general,
aş putea răspunde tranşant „niciunul”, dar nu ştiu
care este criticul care a reuşit. De regulă, compro-
misuri se fac. Pe mine mă irită dacă cineva îmi „re-
comandă” să scriu despre cartea cutare, nu am
făcut-  o niciodată. Nu am scris nicicând de bine
despre scriitorii pe care nu i-  am gustat. Şi jumă-
tatea de adevăr este tot un compromis, tonul con-
tează foarte mult, una este să spui „e foarte bun,
extraordinar” şi alta „nu e rău”. Critica fără ver-

dict este tot o formă de a ocoli, până la urmă, nu
realitatea, repet, realitatea nu există neapărat, în
literatură adevărul nu e acelaşi pentru toată
lumea, ci o concordanţă cu propriile opinii. Aceasta
este măsura onestităţii unui critic: fidelitatea faţă
de propriile opinii. Poţi greşi, dar o faci „pe barba
ta”, nu dintr-  un interes dubios. Altfel, nu vă as-
cund că această carieră, de cronicar literar, poate
fi avantajoasă; orice scriitor e sensibil la ceea ce
scrii despre el, îţi poţi gândi cronicile astfel încât
să obţii anumite avantaje. Dacă vrei să faci acest
lucru, îl poţi face, dar, în acelaşi timp, nu poţi să
trişezi, pentru că se vede: critica literară e o me-
serie care se face cu cărţile pe masă.

Există autori apreciaţi, atât clasici cât şi con-
temporani, pe care să nu-  i citiţi cu plăcere? Îşi per-
mite criticul să practice lectura de plăcere?

Am puterea să mă obiectivez, să recunosc un
scriitor mare şi să spun că nu mi se potriveşte mie.
Nu am antipatii reale; ca să nu vorbesc în gol, vă
dau un exemplu: nu prea îl gust pe Mircea Horia
Simionescu, care are atâţia admiratori la noi, mi
se pare redundant, lipsit de o reală imaginaţie
epică, repetitiv. Stoarce până la epuizare un arti-
ficiu şi nu ştie când să pună punct procedeului, nu
are ştiinţa contrapunctului, deşi întreaga lui proză
poate părea alcătuită numai din contrapunct. Mi
se pare un scriitor „făcut”, meticulos, calculat, prea
tehnic, uscat, care nu se inflamează. Dar asta nu
înseamnă că nu sunt capabil să îi recunosc oricînd
meritul în evoluţia prozei noastre postbelice. Ca să
mă întorc în realitatea imediată, am pariat pe căr-
ţile care mi s-  au părut foarte bune, dar poate nu
atât de bine promovate: cartea lui Bogdan Po-
pescu, Cine adoarme ultimul, sau a lui Răzvan Ră-
dulescu, teodosie cel mic sau cartea lui Nimigean,
rădăcina de bucsau (chiar dacă aceasta a fost bine
primită). Altfel, cu cât trece vremea şi recitesc, re-
descopăr scriitori pe care nu neapărat îi ratasem,
dar care mă chinuiseră. în facultate, Musil m-  a
chinuit, dar am fost ambiţios şi l-  am citit. Anul tre-
cut, l-  am recitit şi mi s-  a părut extraordinar. Acum
am terminat de recitit aproape tot Thomas Mann.
Unele dintre cărţile lui, cu toate peroraţiile care
mi se păreau neepice la 18-  20 de ani, au început,
tocmai prin acestea, să îmi placă. Când le citeam
atunci, căutam epicul, eu fiind un dumasian înrăit
în adolescenţă. La fel, poate părea un paradox, dar
au început să îmi placă tocmai cărţile scrise
„prost”, nu cărţile limpezi, care curg cu un gâlgâit
plăcut şi îţi fac sete. Acum gustul meu merge spre
cărţile cu fraze contorsionate, sucite, care nu se
tem de iraţional. Numai acestea pot râcâi până la
zaţ. Din interbelic, după gustul meu de acum, o
scriitoare pe care nu o iubeam foarte tare (îmi că-
zuse şi la olimpiade şi la bac), Hortensia Papa-
dat-  Ben gescu, mi se pare extraordinară. Fraza ei
sincopată şi frântă se potriveşte cu psihologiile
acelea bolnave. Din primul an de facultate mi-  a
plăcut foarte mult Nicolae Breban. încă de atunci
păream ciudat, colegii se uitau aproape cu uimire,
chiar cu o oareşce compătimire la mine, iar această
atitudine îmi dădea dreptul la aroganţă (ştiu eu ce
ştiu...) şi mă întrebau: „Şi chiar l-  ai citit pe tot?”
Da, aşa trebuie citit un scriitor. Numai citindu-  i în
întregime îi poţi înţelege pe scriitorii de acest gen.
Sunt romane care se raportează unele la altele,
este un anumit silogism al operei. Aşa că am în-
totdeauna, când recitesc, mari bucurii (ezit le spun
revelaţii, la care sper să am acces mai târziu). Mai
am puţin şi voi ajunge un cititor bun, acesta este
scopul. r

Bogdan Creţu
Câteva întrebări despre critica literară

Orgoliul excesiv dăunează
întotdeauna criticii, ea nu trebuie
să se pună pe sine în valoare mai
mult decât pune textul literar de

care se ocupă. În fine, o altă
definiţie care îmi place foarte mult

şi la care ader, pe care au
formulat-  o mai mulţi eseişti &
critici la care am ţinut şi ţin –

Paleologu, Eugen Simion, printre
alţii – critica literară este, în
primul rând, un exerciţiu de

admiraţie: cine nu ştie să admire,
nu are ce căuta în critica literară.
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Rar mi- a fost dat să citesc în ultimele
luni o carte de critică literară mai
senină, mai decomplexată şi toto-
dată avizată, aplicată, cum este

Salon literar cu prozatori contemporani români şi
străini, de Elvira Sorohan (Ed. Junimea, Iaşi,
2014). Specialistă în literatură română veche,
unde a dat temeinice texte despre Cantemir,
Şcoala Ardeleană sau Miron Costin, autoarea
scrie, în volumul de faţă, despre Marta Petreu,
Alice Botez, Petru Cimpoieşu, Vosganian şi Matei
Vişniec (laolaltă cu alţii), dar şi despre Italo Cal-
vino, Milan Kundera, Amos Oz sau Amélie Not-
homb, într- un stil comprehensiv specific şi foarte
dinamic, în care se amestecă recuperările erudite
(metafizica lui Cantemir, prin intermediul Alicei
Botez) cu substanţiale pagini despre postmoder-
nism şi literatura de ultimă oră, totul într- o ma-
nieră flexibilă, suplă, în care directeţea spunerii
unor adevăruri incomode se combină cu un simţ
special pentru umor şi ironie, motiv pentru care,
de pildă, preferatul de departe (dintre scriitorii
români actuali) al Elvirei Sorohan este Petru
Cimpoeşu, al cărui Simion liftnicul ea măruri-
seşte că l- ar fi citit râzând, dar despre care scrie
pasaje revelatorii. E drept, Salonul se subintitu-
lează, modest şi în antifrază cu DC Enache, Con-
cert de închidere, dar nu văd nici un motiv pentru
care cortina să fie trasă, fiindcă plăcerea cu care
Elvira Sorohan citeşte literatură e stenică, dătă-
toare de viaţă. La fel e şi atitudinea de individua-
lism pregnant, cu personalitate, pe care cartea o
sugerează: o viaţă de om autoarea nu a pactizat
cu nimeni, nu a intrat în falange şi nu şi- a surdi-
nizat opiniile pe motivul unor solidarizări con-
juncturale, ci a trăit independent, într- un Iaşi
care cauţionează toate aventurile (cu condiţia să
fie substanţiale, vecine cu biblioteca), Salonul li-
terar reprezentând, prin fineţe şi erudiţie, încu-
nunarea unui stil, a unei demnităţi. Motiv pentru
care, parcurgând volumul cu atenţie şi până la
capăt, cum îmi este hirea (lucru cerut în mod ex-
plicit de către autoare în paginile sale…), am sfâr-
şit prin a zâmbi şăgalnic: nu închideţi salonul!
Mai vrem!

Privesc temător în jurul meu şi mă întreb
cum ar scrie clujenii mei de proximitate de la în-
ălţimea maturităţii pe care a dobândit- o Elvira
Sorohan. Mulţi n- o mai fac demult, din convinge-
rea că literatura mai nouă e un avorton calitativ
al celei vechi, validate de istoria literară, adică si-
gure. Alţii se retrag în clasici, cu instrumente me-

todologice anacronice pentru timpurile pe care le
trăim. Apoi, prorocesc despre cumpătare, cu con-
diţia să fie defavorabilă generaţiilor mai noi. Nu
trebuie totuşi uitat că în 1964, când Umberto Eco
publica în Italia apocaliptici şi integraţi, litera-
tura română abia de ieşea din jdanovism, între-
barea zilei fiind dacă Titu Maiorescu se cuvine să
fie recuperat sau nu. Prin urmare, sunt întru
totul de partea acelora care au
deschis continuu ferestrele şi
s- au lăsat purtaţi de val, pu-
nând curiozitatea înaintea
suspiciunii. „Să folosim Inter-
netul în favoarea literaturii!”,
scrie Elvira Sorohan (cunosc
mulţi critici şi istorici literari
venerabili, care nu ştiu să des-
chidă un computer…), şi tot ea
ne îndeamnă să- l citim pe
Amos Oz cu zâmbetul pe buze:
„Prin ceea ce scrie, dar şi prin
ceea ce spune, Amos Oz repre-
zintă, individualizat, ceea ce
marele psiholog danez Höf-
fding numea «humorul ca sen-
timent vital». Cu certe
pre mise intelectuale, «marele
humor» înseamnă energie psi-
hică, dar şi seriozitate instinc-
tual- practică, în acest caz de
conţinut antidogmatic.” 

Sună ca un program per-
sonal, introspectiv, ca de altfel
şi opţiunea autoarei pentru
dezordinea preventivă a lui Matei Vişniec, roman
al unei episteme deconstructiviste, cu totul ati-
pice: „Fiind o literatură de idei despre viitorul
sumbru al omului «destructurat», lectura nu e
prea atractivă, dar trebuie continuată cu interes
profesional, din curiozitate. Studenţii de la Jur-
nalistică ar avea un profit real din dezbaterea
unei astfel de cărţi, care i- ar face fie să dea bir cu
fugiţii, fie să se opună inteligent sclaviei la care
obligă meseria, nu fără dezgust, ori poate cu do-
rinţa de a schimba ceva.” Ca om care am predat
şi la Jurnalism, am învăţat că doar utopia te mai
ţine, dacă realitatea e jalnică şi ternă, studenţii
fiind obligaţi să se adecveze, dacă vor să se inte-
greze, acesteia din urmă. Strict statistic, cel mai
mediatizat om al României actuale e Gigi Becali:
disperarea corectivă trebuie să înceapă de aici,
dacă vrem să schimbăm ceva într- o Românie a

unui popor totuşi oscilant şi incoerent. Fi-
indcă e greu de înţeles că 7,4 milioane de
oameni votează împotriva preşedintelui
Băsescu, ca peste nici doi ani, tot strict
statistic, intrigantul fost locuitor al Cotro-
ceniului să fie decretat cel mai bun preşe-
dinte pe care l- a avut România după
1989.

E incitantă, în paginile Elvirei So-
rohan, contextualizarea epistemică a lite-
raturii române de după Revoluţie,
punerea ei în contrast (câteodată germi-
nativ) cu dinamica teoretică a exegezei,
deprinsă de către foarte mulţi critici (unii:
universitari!) din contactul direct, nemij-
locit, cu centre de cercetare şi personali-
tăţi din Occident. După ce ai lucrat la
Cambridge sau la Princeton, nu te mai în-
torci la N. Manolescu şi Alex Ştefănescu,
valori istorice reale, cu totul inadecvate
însă pentru ceea ce literatura română a
produs după 1989. în bună măsură – aici
sunt de acord şi cu cei care au atras aten-
ţia asupra acestui fenomen cu ani în
urmă – adevărul literaturii noastre post-
decembriste este şi unul de ordin meta-
critic. De pildă, romane dificile, foarte
bune, dar de o complexitate postmodernă
studiată, semnate de Caius Dobrescu sau
Ion Manolescu, nu pot fi valorizate fără
racordul cu metacritica. Elvira Sorohan

se referă în mod direct la comunicare, marota de
moment a orelor de literatură din licee, dar şi al
câtorva facultăţi: vom ajunge, scrie ea, să facem
teoria comunicării fără comunicare, întrebân -
du- ne – unii studenţi de la Litere care vin cu acest
bagaj metodologic din liceu deja o fac… – dacă nu
cumva criteriile de valorizare a literaturii ar tre-
bui redefinite în funcţie de adecvarea lor la sche-

mele de „comunicare”. „Fiinţa
ar rămâne trestie” – scrie El-
vira Sorohan – dar nu una gân-
ditoare: sugestiv spus, merită
să medităm pe seama formulei.

Una dintre frumuseţile
Salonului literar – mulţi nu
vor fi de acord cu această valo-
rizare, ştiu… – e opţiunea au-
toarei pentru elitism. însuşi
titlul se explică în acest fel,
aproape junimist: în templul li-
teraturii intră cine vrea, ră-
mâne cine poate, dar dreptul
de comentariu îl primesc doar
cei care se pricep, care- şi pro-
bează iniţierea, democratiza-
rea excesivă a exegezei literare
– inclusiv, sau în primul rând
prin intermediul blogurilor şi
al reţelelor de socializare –
fiind contraproductivă axiolo-
gic. [G.] „Călinescu – preci-
zează Elvira Sorohan – se
grăbeşte să izoleze, între criti-
cii literari, o elită. «Simţul cri-

tic» e dat numai unor aleşi.” Afirmaţia reapare
acolo unde sunt analizate dioptrele Alicei Botez,
în contextul general al criterionismului interbelic
şi în cel special al redescoperirii metafizicii can-
temiriene din Sacrosanctae scientiae indepingibi-
lis imago, lucare de care, să recunoaştem, doar
iniţiaţii ştiau: „Ceea ce interesează, după didas-
calii […], este funcţia personajelor, în raport cu
figura centrală şi construcţia dialogului, care tre-
buie condus spre o finalizare a discursului textu-
lui, oricum adresat unei elite cunoscătoare.” (Subl.
n. – Şt.B.) Elitiste şi (s)elective sunt şi ştiinţele
humorului sau ale ironiei, pe care, de pildă, au-
toarea le descoperă la Cimpoeşu: nu oricine le are
şi nu oricum se ajunge la ele; se ajunge la ele prin
disciplină de sine şi prin cultivarea unor facultăţi
histrionice, diafane, care ţin de personalitate şi
de stil. 

…Cum tot de stil ţin, la Elvira Sorohan,
ponderea neconcesivă a judecăţii şi voinţa de a
spune lucrurilor pe nume, fără teama de a fi sanc-
ţionat de vocea majoritară a tribului. de ce iubim
femeile (carte comercială, supraevaluată) e execu-
tată sec: „Titlul cărţii lui Cărtărescu angajează
cuvântul «iubire», dar acoperă amintiri total lip-
site de miracolul iubirii, indicibil în profunzimea
lui. […] Pândit de pericolul grafomaniei, ca mulţi
alţi publicişti, Cărtărescu face abuz de favoarea
tiparului, publicând tot ce- i iese de sub condei.”
într- un alt loc, pălmuţa se duce înspre o celebri-
tate literară ieşeană, transformată de fosta con-
ducere a ICR într- un abuziv produs de export:
„Dacă cineva ar dori să ştie căror cărţi din litera-
tura română actuală le- aş rezerva un loc privile-
giat în biblioteca valorilor literare preferate, i- aş
răspunde fără ezitare: în primul rînd, dimineaţă
pierdută, de Gabriela Adameşteanu, o bună parte
din cărţile lui Petru Cimpoeşu, ambasadorul in-
vizibil al lui Nichita Danilov şi alte câteva. Hélas!
în nici un caz ultima carte a lui Dan Lungu, În
iad toate becurile s- au stins, din care el însuşi nu
va putea citi în public paginile culese cu italice,
pline de insanităţi total inestetice.”

Regret că nu mai am loc să scriu şi despre
lecturile Elvirei Sorohan din Amélie Nothomb,
parcursă serial, quasi- exhaustiv, pentru ca ver-
dictul să fie în acord cu adevărul. Salonul literar
rămâne o mostră de profesionalism literar decom-
plexat, exigent. r

Motiv pentru care, parcurgând
volumul cu atenţie şi până la

capăt, cum îmi este hirea (lucru
cerut în mod explicit de către
autoare în paginile sale…), am

sfârşit prin a zâmbi şăgalnic: nu
închideţi salonul! 

Mai vrem!Ştefan Borbély
Concert de închidere
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Nicoleta Sălcudeanu publică în
2013, la Editura Muzeului Naţio-
nal al Literaturii Române, eseul
despre epurare şi restauraţie,

clandestinitate, disidenţă, declandestinizare, do-
sariadă- deconspirare, etică şi echitate, revizuire
şi revizionism în literatura română postcomu-
nistă. Revizionismul politic, ideologic, etic, con-
stată azi, ocultează revizuirea estetică. Tot ea,
scriind, în 1995, despre volumul lui Ion Simuţ,
revizuiri, îi observa prudenţa. Acum ar trebui să
schimbe termenul şi să le descopere imprudenţa,
de vreme ce criteriul estetic nu mai era îndeajuns,
iar „despărţirea sa de o întreagă critică strict es-
tetică, productivă însă, întregul volum de revi-
zuiri îl probează…” (Graffiti, CR, 1999, 181). 

Ca linie critică, Nicoleta Sălcudeanu (re)vine
pe direcţia E. Simion (o alee) şi mai ales (alegere
largă, cale de tip bulevard, dacă nu autostradă oc-
cidentală) M. Iorgulescu. Mult, prea mult Iorgu-
lescu, aici, citat ca martor critic în apărarea
disputei literare, cu parfum estetic sau cu puternic
iz politico- ideologic! Iorgulescu ar fi acum busola
critică postcomunistă, un fel de exponent zodiacal
cu semn de balanţă, critică şi istorico- literară con-
temporană. în elogiul pe care i- l şi ni- l (a)dresează
Nicoleta Sălcudeanu, M. Iorgulescu trece drept
omul cu „experienţă proprie (în) funcţionarea sis-
temului” comunist, „deopotrivă jurnalist de excep-
ţie” la RFE, în fine, „Sursă autorizată”. Unii i- au
constatat o experienţă şi o condiţie sursologică re-
probabile, de tip dedat jocului ambiguu, la două
capete, faţă cu sistemele politice. Nici nevinovată
Fecioară (n. la 23 august 1943), nici Balanţă în in-
trinseca judecată sau criză a criticii. (Mi)- aş reco-
manda ca măcar până la ieşirea din ceaţă, noi, cei
ţinuţi, vrând- nevrând, la distanţă, să nu ne vedem
prea de- a dreptul pe cale, chiar dacă aceasta, şi ca
metodă, empiric, ni se impune oricum. Audierea
ambelor părţi se prelungeşte încă. ţara e- n proces
integral, istoric, sine die. Ştim că nu ştim mai
nimic. Avem mai cu seamă certitudinea incertitu-
dinii. Stabilind, pe probe de idei unilaterale, des-
pre un comunicator politropic, că este pură
victimă – „victima acesteia (a isterizării colective,
n. n.) va ajunge Iorgulescu însuşi” – ajunge blocaj
în parţialitate. Partea cealaltă provine din dosare.
Necreditate. Şi aici. Cu unele excepţii. Autoarea
care revizuieşte în principal revizionismul desfide
campania dosariadei (post)securistice, autentici-
tatea documentelor Securităţii comuniste, dar o
creditează citând, într- o pagină despre Virgil Tă-
nase, din sursa delatoare a acestuia, Dona Alba
(Mara Nicoară, nume abia aşa întors în actuali-
tate). Mă aşteptam să fie pomenit şi numele, deloc
unul oarecare, lui B. Nedelcovici, acuzatorul lui
M. Iorgulescu drept delator.

Deşi îl vede drept cap de acţiune al revizio-
nismului literar, cultural, şi nu numai, Nicoleta

Sălcudeanu cade de acord cu Gh. Grigurcu în
buna, echilibrata, justa etc. înţelegere a lui Paul
Goma, baricadat oarecum în judecata de natură
morală. Autoarea măsoară ca atâţia alţii braţul
lung al Securităţii care a condus şi conduce încă
mâna multor critici, nu doar ai lui Goma, inde-
xând ficţional pretinsa lipsă absolută a talentu-
lui. Ion Simuţ este acum luat de mânecă şi la
refec pentru că într- un articol de dicţionar vede- n
ceaţa deasă a anticomunismului postcomunist
anticomunismul lui Goma, al celui mai anticomu-
nist scriitor român din vremea comunismului ro-
mânesc. Apoi vine reproşul că Simuţ compară de
necomparabilul: anticomunismul de mare risc cu
cel confortabil. Nicoleta Sălcudeanu întreabă toc-
mai la Goma: „ce are a face anticomunismul omu-
lui cu opera lui?” (126). însă lui ţepeneag îi
reproşează că nu amestecă politicul în estetic, în
operă, una de o factură atât de aparte.

Răul ar veni de la istorie, din ceea ce M.
Kundera numeşte, şi eseista primeşte, drept ac-
ceptarea „prostului gust al istoriei”. Istoria ca pro-
sopopee?! Nu, istoria de sub om, cel dedat la
neînţelegeri, intoleranţe, uitare, dar şi la profa-
nizarea diafanităţii – dacă termenul autoarei nu
este prea idealist – (gândirii) literare. La schim-
bări catastrofale de macaz istoric, la crize care
ating limita ultimă, tulburarea de (ne)judecată
ajunge din cronică acută, capetele sunt jucate de
şi în picioare. începe epurarea. Dar trebuie spus
că ea este simultană cu restaurarea, una o între-
ţine pe cealaltă. Autoarea îl citează aici pe Doi-
naş, acesta pledând, ca jurnalist, în 1944, contra
epurărilor. Nu spune ori poate abia sugerează că
în 1990 acelaşi Doinaş este şi pentru ele. Măcar
în cazul lui M. Sorescu, epurat de la ramuri. De-
nunţul majorităţii celor din redacţie este, de alt-
fel, integral reprodus în carte. 

Rare revizuiri literare crede a se fi produs
la noi, de la junimism la postmodernism. Un unic
canon ori un consens vechi şi de leneş confort?
Nu. Un fel de unicitate sau uniformitate
para- literară, iată ce s- ar fi petrecut acolo, ce s- a
„construit” istorico- literar. înţelegem că ne- ar do-
mina nu literarul extra, dar extra- literarul: con-
fuzii, demolări, politic şi etic radicale, lupte
ierarhice şi nu artistice, pentru putere şi nu pen-
tru adevăr specific, creator. Dar cât de mult se is-
toricizează creaţia artistică, literară? Creaţia nu
este prea pretenţioasă cu istoria. îi ajunge condi-
ţia minimală a stabilităţii, mai bună sau mai rea.
Un anume acces la realitate. Idealitatea o ucide.
De aici provine teza, încrezătoare şi (re)direc-
toare, că există creaţie şi într- o dictatură. Cu păr-
ţile ei, care rămân de văzut cu limpezime în
timpul istoriei mai mult sau mai puţin umane.
Dificultatea excită voinţa de creaţie. Facilitatea
constă în a o amesteca cu puterea extrinsecă ei. 

Dar Nicoleta Sălcudeanu este şi o „contex-
tualistă”. Măsoară libertatea individuală şi colec-
tivă după constrângerea sistemică, statală,
ideologică. Pentru perioada comunistă, ea îi
acordă toată înţelegerea. Critica reinstituită în
anii ’60, se uimeşte autoarea, apără incredibil es-
teticul lovinescian. Oarecum lovinescian, se cade
a nuanţa, totuşi. Contextul corupe (cu sau fără
ghilimele) textul literar general. Eseista retră-
ieşte, în zborul istorico- literar, turbulenţele este-
ticului pur, ca o adevărată staţie terminus în
creaţia literară. Aplaudă şi ea subversiunea con-
textuală a esteticului. Acesta ar fi fost normalul
anormal al epocii istorice dictatoriale, în care
creaţia a continuat să existe ori să reziste.

Ce nu mai înţelege şi nu mai admite autoa-
rea este confuzia de valori, instaurată anormal în
căutarea normalităţii, după 1989. Ea cere încă,
de urgenţă, o reală, dreaptă, adevărată revizuire
literară, estetică, critică. Cum nu s- a făcut, nici
înainte, nici după 1989, la Radio „Europa liberă”,
punctul de emanaţie revizionist şi linie ne-
dreaptă, până azi, abuziv, impusă. Aparentă,
falsă revizuire. Impur şi dur revizionism. Revi-
zuire vs revizionism, iată lupta interesată de ie-
rarhii şi nu de canon estetic. Adevărul literar a
luat chip de ficţiune critică. Domină lente sau vio-
lente grupuri de interese. Interesul, iată, nu in-
teresantul, face legea anarhică, în literatura
română actuală. Lichelismul, etichetat de cineva
la repezeala din 1990, continuă. El profită şi
aduce o neloială valoare. Când adevărul îi iese- n
faţă, revizionismul tace, ignoră, (se) ascunde, re-
vine la trecute vieţi continuate în laşitate. Exem-
ple dizgraţioase, aici: cobreslaşii care l- au scos din
USR pe Goma. Răufăcătorul nu- şi uită răul şi
nu- şi iartă, el, victima. 

Nicoleta Sălcudeanu reabilitează după un
sfert de veac rezistenţa prin cultură din comu-
nism, citându- l pe Augustin Buzura, care crede
că s- a făcut şi cu cenzură literatură de valoarea
cea mai înaltă, şi nu doar în România, dar chiar
în lume. Nu- i, poate, cam exagerat spus, dacă şi
G. Călinescu credea în universalitatea unei lite-
raturi necunoscute! Şi, în definitiv, credinţa este
pură speranţă!

După 1989, revizuirile cad repede- n gol cri-
tic, literar, există însă din plin revizionism etic şi
politic, ca la carte, adică, de bună seamă, revan-
şard. Revanşă nu faţă de un sistem, dar faţă de
cei care, prin creaţie, au învins, prin supravie-
ţuire creatoare, sistemul. Revizionism, nu revi-
zuiri, iată, deci, aici, teza. Ea include şi antiteza,
şi încearcă un contur de sinteză, scurtă, parţială,
iute, radicală, însă limpede. Interesantă. Şi inte-
resată? Asta rămâne de dovedit. Revizionismul
postcomunist, ca orice fel de revizionism, priveşte
orice altceva, dar nu artisticul, urmat sau urmărit
în metamorfozele sale doar prin revizuire. Aş

Marian Victor Buciu
Revizuiri în chip revizionist

După 1989, revizuirile cad
repede- n gol critic, literar, există
însă din plin revizionism etic şi

politic, ca la carte, adică, de bună
seamă, revanşard. Revanşă nu faţă
de un sistem, dar faţă de cei care,

prin creaţie, au învins, prin
supravieţuire creatoare, sistemul.

Revizionism, nu revizuiri, iată,
deci, aici, teza.

Volumul maladiile lui Eminescu şi mala-
diile imaginare ale eminescologilor, editat de
Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, care
prezintă o abordare nouă a maladiilor şi morţii
lui Mihai Eminescu, a fost lansat cu ocazia Zilei
Culturii Naţionale, în sala Theodor Pallady a
Academiei Române. Volumul este o restituire
morală a adevărului medical privind maladiile
lui Eminescu şi ultimii săi ani de viaţă, realizat
într- o perspectivă interdisciplinară şi inedită în
10 articole complementare semnate de specialişti
de prestigiu din medicina românească actuală –
Irinel Popescu, Ioan Aurel Pop, Cecilia Cârjă,
Ioana Bonda, Victor A. Voicu, Octavian Buda,
Dan Prelipceanu, Călin Giurcăneanu, Bogdan O.
Popescu, Eduard Apetrei, Codruţ Sarafoleanu,
Vladimir Beliş – precedate de un argument, de
Eugen Simion.

Din perspectiva diferitelor specialităţi me-
dicale, este desfiinţat mitul privind moartea poe-
tului în urma unei lovituri, precum şi diag-
nosticul de sifilis care i- a fost atribuit lui Emi-
nescu, din cauza căruia şi- a petrecut ultimii ani
de viaţă în instituţia doctorului Şuţu, se mai
arată în comunicatul citat. Astfel, articolul aca-
demicianului Victor A. Voicu („A contribuit into-

xicaţia iatrogenă cu mercur la patografia lui
Eminescu?”) arată că, pe fondul unei afecţiuni de
tip bipolar care nu a fost corect diagnosticată,
Mihai Eminescu a primit diagnosticul eronat de
sifilis, generând un tratament, standard la vre-
mea respectivă, cu mercur. Din păcate, adminis-
trarea de lungă durată şi în mod repetat a
generat agravarea stării de sănătate a lui Emi-
nescu şi a contribuit la sfârşitul lui prematur. De
asemenea, Dan Prelipceanu aduce o serie de „Ar-
gumente din perspectiva psihiatriei actuale”, în
timp ce Eduard Apetrei oferă o serie de „Date pri-
vind patologia cardiovasculară la Eminescu”.

Cu ocazia lansării volumului, autorii au
prezentat succint contribuţia personală din ca-
drul cărţii.

Camera Deputaţilor a adoptat, pe 16 no-
iembrie 2010, un proiect de lege, iniţiat de apro-
ximativ 50 de parlamentari, prin care ziua de
naştere a poetului Mihai Eminescu – 15 ianuarie
– a devenit Ziua Culturii Naţionale.

Mediafax

■ Eveniment 

Maladiile lui Eminescu
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spune că revizionismul, de pur resort ideologic,
nu face decât să anamorfozeze arta, să o mute în
zona grotescului antiarstistic. Aşa încât, la între-
barea pusă de aici: „De la ce prag încolo ingerin-
ţele ideologice pot deveni nocive?”, răspunsul este
unul: de la cel dintâi prag. O precizare, poate şi
ea superfluă: prin ingerinţă să înţelegem un
amestec integral dominant, de la cauză la efect.

Exilul românesc s- a şi izolat în propriul său
ghem de frustrări, cu iţe divers colorate. Psiholo-
gia luptei nesatisfăcute în ea însăşi produce gre-
şeli (in)voluntare. Prin comparaţie cu alte exiluri,
pentru noi mai străine, determinate de comu-
nism, vina exilului românesc, puţin (re)cunos-
cută, este aceea că n- a susţinut valorile patriei.
Judecata supremă a exilului separă binele,
aproape monopolizat, de un rău înţeles ca refuz
de a- i accepta gândirea şi practica. Valoarea de
creaţie devine secundară, dacă nu alterată, prin
opţiunea esenţială de a susţine liste, de a ierar-
hiza etic şi, prin derivaţie, politic. Vocaţia şi rea-
lizarea artistică ajung sub semnul crunt al
eşecului, dacă sistemul comunist este slujit, fie şi
doar în afara operei integrale. Ideea de bază ar fi
aceea a colaboraţionismului ca sinucidere artis-
tică. Nu este vorba însă de colaboraţionismul în-
treţinut pe orice linie ideologică extremă.
Diabolizat este numai cel de pe stânga. Dreapta
rămâne pe lista albă, încape în ierarhie, este in-
vestită cu competenţă totală. Autoarea punctează
discriminarea extrem- ideologică, eludarea unui
minimum de pluralism, aflat, iată, şi la extremă.
Din categoria colaboraţioniştilor legionari, este
ales aici ca reprezentativ Theodor Cazaban.
Eseista are dreptate să spună decidenţilor
est- eticişti din exilul românesc în Franţa că în-
calcă realitatea, ceea ce francezii numesc
comparaison n’est pas raison, analogia ca omolo-
gie dintre gulagul comunist pauper şi occidentul
consumerist. Cerinţa autoarei acestui volum, nu
tocmai voluminos, de istorie critică, ar fi, în per-
spectiva adoptată, tot contextualistă. A treia con-
statare de acum este aceea că anticomunismul
susţinut dinspre stânga, deşi larg, eficient, nu de-
vine discutabil, ci ignorat de anticomunismul pro-
pagat de la dreapta. în ordine militară, el este
justificat: comanda cunoscută este numai la
stânga- mprejurur, nu şi la dreapta… Totuşi,
până la căderea comunismului, opoziţia dreptei
nu- şi trăsese vălul pe chip faţă de disidenţa stân-
gii, în fond ambele fiind antitotalitare. 

Privind în lungul tunelului istoric al epocii
comuniste, revizuitoarea revizionismului postco-
munist vede opoziţii de tipul cultură vs. politică,
patrie vs. exil. Ele antrenează polemica dintre le-
gitimare şi delegitimare culturală în comunism.
Revizioniştii est- eticişti întind poduri între artă şi
politică. Un exemplu este, se constată, modul de
raportare al jurnaliştilor români din exil, lideri de
opinie din Franţa, faţă de esteticul „oniric” sau
„onirist”. Ei bine – de fapt, rău –, onirismul estetic
este dorit şi politic. Nicoleta Sălcudeanu îl citează
aici – cu o încuviinţare autorevizuitoare – chiar
pe D. ţepeneag: „Asta n- am înţeles imediat: că
totul, în exil, era interpretat pe plan politic. Oni-
rismul, de pildă, era pentru exil şi pentru Europa
Liberă un limbaj esopic şi nimic mai mult!”. 

Găsesc o scăpare a eseistei în identificarea
artisticului cu culturalul, în acţiunea de ideologi-
zare a celui din urmă: „produsul cultural se trans-
formă în unul ideologic”. Rămân în acord cu
explicaţia potrivit căreia după 1989 lectura şi in-
terpretarea dinspre exil, urmate şi în ţară, acum,
într- o măsură, decomunizată, rămân politice, ideo-

logice, poate doar în sens larg culturale. Exilul cri-
tic îşi urmează drumul cu consecvenţă. Victoria po-
litică nu conduce la o reaşezare a politicului, la o
separare a lui de artistic. Revizuirile estetice, în
mod surprinzător, sunt mai anemice decât putu-
seră să fie reactivate, în linia E. Lovinescu, în con-
text sistemic comunist. Ce numeşte autoarea
eseului „a cincea posteritate a lui Eugen Lovi-
nescu” (criticul nu- şi nota totuşi întreg prenu-
mele!) este numai o moştenire risipită, deviantă. 

Monica Lovinescu menţine linia unui
est- eticism, după unii teoretizat de Vaclav Havel,
după alţii, între care şi autoarea pe care o comen-
tez, de Thimothy Garton Ash. De la Paris vine nă-
vală înspre Bucureşti o „«cruciadă» a abluţiunii
morale”. Abluţiune, adică spălare rituală a corpu-
lui impusă în religia mozaică şi musulmană.
Avem şi noi un fel de spălare tradiţională, pre- 
sau para- creştină, cu iarbă mare. Metafora critică
a abluţiunii mi se pare prea deplasată, prea, care
va să zică, metaforică… E înscrisă religios. Obiec-
tul ei nu ajunge clarificat: cine sau ce se spală?
Pesemne că nu adepţii. Ei acţionează doar. Dar
pot fi spălate opere? Am ajunge iar la revizuirea
de tip Mihail Dragomirescu, cel care îndemna cri-
ticul să intre de- a dreptul cu propriul scris în cel
al scriitorilor. O a doua formulă a autoarei este:
„jdanovism pe dos”. De ce pe dos şi nu dinspre
dreapta? Pe dos ar însemna estetizarea politicu-
lui, dacă proletcultismul impunea o politizare a
esteticului. Nicoleta Sălcudeanu face acum să
treacă vorbe grele: rinocerizare, cameleonism ori
oportunism la oportunism. Ne interesează opor-
tunitatea şi adevărul ori dreptatea, înainte de
consecvenţă sau inconsecvenţă. Găsesc că totul
ajunge mai simplu şi mai sigur dacă este de
admis cineva, oricine, care capătă, indiferent de
context, pecetea credibilităţii prin adecvare la
ceea ce pretinde că face. Evident, în cazul nostru
este vorba despre adecvarea la literatura ca artă.
Ca artă cu existenţă deplină. 

La celălalt pol al cuplului jurnalistic de la
rFE, lui Virgil Ierunca i se aduce reproşul larg
de intransigenţă exagerată. El compară incompa-
rabilul, uită (de fapt recunoaşte en passant, cred
eu, dar practic se scufundă în amnezie) faptul că
în exil nu era ca în patrie şi invers. Nu era greu
pentru nimeni să observe că- i dădea mâna să vor-
bească şi să incite la fapte antisistem pe cei pri-
zonieri în patrie. El nu este mulţumit cu o
duplicitate salvatoare a neexilaţilor. Ia ca nimic
salvarea a ceea ce se putea salva. Ierunca, judecă
autoarea, exercită „un soi de poliţie morală în veş-
mânt critic”. Poliţie morală, în replică la poliţia
politică; poliţia ca absolut impus oricărui modus
vivendi? Posibil. Cum posibilă ar fi şi o poliţie es-
tetică, în caz că esteticul ar cere, impune, exercita
o hegemonie în afara artelor. Apoi, autoarea mai
constată că Ierunca ignoră fără clipire riscul, pro-
priu contextului. îl ignoră, adică îl devalorizează.
Sper însă ca acest risc să nu fie, tot aşa de greşit,
valorizat estetic. Valoarea estetică este doar
şansă, iar în cazul cel rău, neşansă, a talentului
ori a geniului creator.

Dreptate are revizuitoarea revizionismului
atunci când crede că eticul nu explică şi nu implică
esteticul. Apelul său la un relativism moral poate
fi discutabil, mai ales dacă nu separăm creatorul
artistic, literar, de propria creaţie. Numai întrucât
comite păcatul acesta (ne)critic, Ierunca devine „un
simplu procuror moral maximalist”. Unii dintre
adepţii săi cad şi la examenul moral, nu doar la
acela profesional, chiar când, să spun aşa, par a- i
ţine aproape, de pildă editându- l. Eseista constată
aici că, rău, nepriceput îngrijită de doi tineri cer-
cetători fără experienţă, antologia ruşinii după ie-
runca (Editura Humanitas, 2009), se face vinovată
de uzurparea numelui autorului din exil, ba chiar
şi de manipulare ori cenzură, prin scoaterea pro-
tectoare din carte a lui Andrei Marga, conjunctural
migrat politic la dreapta. 

Pentru cei implicaţi cu bună credinţă, ca li-
teraţi sau cititori, în literatura românească din
România comunistă, Monica Lovinescu şi Virgil
Ierunca erau şi au rămas, crede Nicoleta Sălcu-
deanu, autorităţi competente. Li se dădea o vie şi
gravă ascultare la Radio „Europa Liberă”. Pe cât
era în stare, critica literară din ţară îi urma. A
funcţionat o solidaritate între ţară şi exil. Dar nu
la modul idilic ori ideal. Sălcudeanu nu trece
peste consemnarea lui ţepeneag că a trăit ca „exi-
lat în exil”. Ceea ce nu rămâne un simplu para-
dox. Trecerea firească de la comunism la
democraţie ar fi însemnat, pentru literatură, tre-
cerea de la politizarea esteticului la esteticul pur
şi simplu. Nu s- ar mai fi produs repetarea istorică
şi printr- un revizionism postcomunist. Cum de- a

fost posibil? Iată ce se întreabă cu mirare autoa-
rea acestui eseu. Cred că a fost chiar inevitabil,
de vreme ce comunismul a fost cea mai lungă şi
pervertită epocă a istoriei moderne. Urmările trec
mai greu decât în mod obişnuit. Nu pot rezista ie-
rarhiile artistice instituite şi extrartistic. Rezis-
tenţa politizării de dreapta în arta literară se
stinge în timp.

Dacă Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca au
cenzurat ideologic textele vorbite sau eludate la
Radio „Europa Liberă”, fapt acum de notorietate,
urmele nu se şterg. E doar o constatare cantita-
tivă că cenzura lor ideologică ajunge aproape in-
vizibilă faţă de cea comunistă, sistemică.

Ruptura exilului, peste solidaritatea con-
juncturală, are şi ea o origine ideologică. Dreapta,
unde se plasează Monica Lovinescu şi Virgil Ie-
runca, se vrea unica legitimă în acţiunea antico-
munistă, acoperind gălăgios tendinţa similară,
chiar mai largă, a stângii. 

Despre cei doi audio- gazetari, Nicoleta Săl-
cudeanu inclusese în Patria de hârtie (Ed. Aula,
Braşov, 2003) secţiunea militantism la apa Vavi-
lonului – monica Lovinescu şi Virgil ierunca. Plân-
gere şi luptă. Campanie militară şi uriaş sacrificiu.
Dar şi inconsecvenţă. Monica Lovinescu îşi publică
memoriile cosmetizând şi estetizând un jurnal. în
dauna documentului, în favoarea artisticului.
„Scrierea trăirii este o retrăire esetizată…”. Devine
evidentă „calitatea estetică a scriiturii”. La ora
aceea, revizuitoarea revizionismului de astăzi era
un soldat al revizionismului, împăcat şi nu în
păcat cu faptul că se „împleteşte esteticul cu eticul
(conceptul «est- etic» aparţine în întregime proprie-
tăţii sale intelectuale)”. Proprietatea s- a dovedit un
împrumut, unul foarte rentabil. Atunci, Nicoleta
Sălcudeanu pleda cu seninătate pentru est- etic:
„Atâta vreme cât estetismul interior a contractat
distorsiuni grave, tocmai prin ocultarea dimensiu-
nii etice, doar colaţionarea celor două demersuri ar
putea compune o imagine plină, holografică, a pe-
rioadei post belice. «Lista lui Manolescu» rămâne
neter minată şi fadă în absenţa unei antologii a ru-
şinii”. Ba chiar un canon etic ajunge acceptabil:
„După o viaţă de privire la distanţă, Monica Lovi-
nescu poate pretinde, şi pe bună dreptate, că a con-
struit dintr- un exil saudoso devastator, canonul
etic al literaturii române”. Rezultă că un canon es-
tetic este neterminat şi fad, unul etic este complet,
iar unul est- etic este de viitor, cât mai urgent.
Acum, eseista se răzgândeşte, face stânga- mpre -
jur, revizuieşte şi rătăcita aderenţă la revizionism.

Lui Virgil Ierunca, în acelaşi volum din
1999, îi acceptă angajarea etică, chiar eticismul,
disponibilitatea faţă de cearta dintre etic şi este-
tic: „pregnanta angajare etică a scrisului său”,
„gâlceava dintre etic şi estetic, din care, fireşte,
primul iese învingător”. Eticul se uneşte cu „este-
tismul revoluţionar”. Dacă nu este limpede maca-
zul pe care circulă trenul gândirii, reproduc şi
elogiul înalt adus celor doi prestanţi gazetari
audio, exilaţi din comunism, parcă pastişat după
stilul lui Alexandru George: „Scrisul lor este o
continuă şi nobilă gestă, în care talentul şi cava-
lerismul etic încrucişează spadele cu eleganţa,
dar şi cu rigiditatea canonului medieval”. r

Dintr-o haltă părăsită

Cassian Maria Spiridon
dreapta răsplătire

am fost în Agora
la locul beţiei cu cucută

– unde filosoful s-a despărţit de-nsoţitori
el ca să plece
ei spre a continua să fie
(doar zeul ştie cine dintre ei

era mai câştigat) –

Socrate viu întreba în orice loc
pe fiecare gata să-l asculte

cât de ce şi pentru ce trăieşte
despre daimonul lor despre suflet
pregătit să îi vindece
l-au răsplătit cum se cuvine

unui stricător al rânduielilor

ca la agapă
îşi soarbe pocalul... izbăvirii

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 scrii-
tor
● Acasă – în exil, polemice
● Noaptea străinului, roman, 2015

În pregătire: Sculptorul, roman                                               
http://aurachristi.ro/
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Constantina Raveca Buleu
Obsesia completitudinii exegetice

Obsesia decriptărilor ultime repre-
zintă unul dintre „riscurile” funda-
mentale ale exerciţiului her mene-
 utic asumat responsabil, profesio-

nist şi decomplexat, menit să genereze analize
succesive, sensibile atât la exigenţele academice,
cât şi la inflexiunile polemice. O asemenea atitu-
dine trădează aventura exegetică a Luceafărului
eminescian în abordările impecabile ale Rodicăi
Marian, începând cu volumele apărute în 1999 –
„Lumile” Luceafărului (o reinterpretare a poemu-
lui eminescian), respectiv, mihai Eminescu. Lu-
ceafărul. text poetic integral – şi continuând cu
dicţionarul Luceafărului eminescian şi cu un CD
de analiză poetică, gramaticală şi lexicografică.
Ancorată teoretic în opera din 1999, Luceafărul.
text poetic integral. Studii, carte apărută în 2014
la Editura Eikon din Cluj- Napoca rafinează o me-
todologie originală care prescrie o reinterpretare
a poemului eminescian, bazată pe o construcţie
semantică textuală cu valoare de crez, numită de
către autoare „text poetic integral”. 

Preliminariile volumului încorporează nu
numai conturul metodologic şi pledoaria pentru
integralitatea versiunilor Luceafărului, ci şi isto-
ria aventurii exegetice de o viaţă a autoarei, cu
analiza faţetelor multiple ale poemului emines-
cian, subtil intersectată de o istorie disper -
siv- polemică a interpretărilor acestuia, în care
intră voci accentuate ale eminescologiei: Vasile
Conta, Irina Petraş, Rosa del Conte, D. Caracos-
tea, Constantin Noica, Perpessicius, I. Negoi-
ţescu, Alain Guillermou, Dan C. Mihăilescu sau
Petru Creţia. Pe măsură ce se deapănă, ambele
istorii alunecă în microstudii ce decantează as-
pecte subtile ale corpusului poematic. O aseme-
nea secvenţă este consacrată sensurilor thanatice
din textul integral al Luceafărului şi voluptăţii
morţii din poem, în care Rodica Marian vede, pe
de o parte, „o depăşire a orgoliului romantic, cel
care îşi impune propriile- i reguli, inclusiv pe cele
de ordin emoţional”, iar, pe de altă parte „o între-
pătrundere neromantică de viaţă şi moarte,
într- un fel cvasisimilar cu depăşirea atitudinii
romantice”. Mai puţin valorificată de exegeză,
atenta lectură tematică a „motivului stelei singu-
rătăţii” (cu un precedent în dicţionarul Luceafă-
rului eminescian) furnizează un incitant exemplu
de abordare comparată a textului integral cu tex-
tul definitiv. 

Pledoaria pentru explorarea Luceafărului
ca text poetic integral, adică a tuturor variantelor
şi manuscriselor „într- o conexitate semantică, ie-
rarhic şi temporal organizată” constituie pivotul
esenţial al capitolului dedublarea nemuririi şi a
Luceafărului- Hyperion, în limitele căruia sunt
analizate pas cu pas aspectele semantice care cir-
cumscriu „nesfârşirea ciclicităţii în lumea creată
şi eternitatea Creatorului la care este asociat şi in-
creatul Hyperion”. Incursiunea permite izolarea
unui prim binom – veşnicia fără început şi fără
sfârşit a Creatorului şi nemurirea fără sfârşit a
universului creat – şi clarificarea uneia dintre
cele mai obscure zone ale poemului, răspunsul
Domnului la cererea Luceafărului, în care o parte
a exegezei tinde să vadă o fractură logică. Deza-
vuând o asemenea perspectivă, Rodica Marian
susţine perfecta articulare logică a celor două teze
ale discursului demiurgic, „respectiv ideea funda-
mentală că Hyperion este o esenţă nemuritoare
congeneră divinităţii creatoare şi cea, insistent
exersată în variante, numită teza eternităţii tipa-
relor efemerului”, argumentele demonstraţiei
funcţionând graţie relaţionării cu ofertele alter-
native morţii şi cu cele două ipostaze textuale,
Luceafărul şi Hyperion (ca urmare a botezului
performat de primul cuvânt rostit de Creator). 

Fascinaţia hermeneutică faţă de secvenţele
nebuloase, de taină ale poemului a generat întot-
deauna controverse şi reevaluări consecutive,
fiind în bună măsură responsabilă pentru dina-
mica eminescologiei, un exemplu generos în acest

sens oferind scena idilei din final, unde evoluţia
lui Cătălin suscită perspective diverse. Potrivit
autoarei acestui studiu, „portretul semantic al lui
Cătălin are o mai accentuată dedublare decât cel
al Cătălinei”. Ea vorbeşte chiar despre o „lucefe-
rire” a lui Cătălin. în siajul aceluiaşi demers de
iluminare, Rodica Marian aduce argumente se-
mantice menite să susţină
o portretizare dilematică şi
relativ complicată a Cătăli-
nei, departe de zona derizo-
riului în care o plasează
unele perspective critice. 

Obscure şi susceptibile
la interpretări divergente,
ambele secvenţe amin tite
sunt traversate organic de
principiul dedublării, idee
coagulantă în exerciţiul
hermeneutic al autoarei
încă de la primul volum al
ei consacrat Luceafărului.
însă implicaţiile acesteia
merg mult mai în adânc,
teza fundamentală a rein-
terpretării fiind „aceea con-
form căreia traseul cel mai
profund al constituirii sen-
sului în acest poem se înte-
meiază pe configurarea a
două lumi de natură radi-
cal diferită”, dualitate con-
stitutivă legitimată „în
termeni semantici” şi izo-
lată, nu în termenii cezurii
ontologice între lumea pă-
mântească a fetei de împă-
rat şi lumea Luceafărului
(ca în exegeza tradiţională), ci prin opoziţia Lu-
ceafăr- Hyperion, deoarece „dualitatea semantică
a simbolurilor poemului poate fi înţeleasă, pe de-
plin, doar din unghiul sciziunii profunde în însăşi
natura eroului principal”. Această perspectivă
opune lumii Luceafărului şi a celor doi pământeni
(care constituie un singur „câmp” semantic omo-
gen), o lume „hyperionică” sau „transcendentă”.

Fascinaţia autoarei pentru inventivitatea
eminesciană se manifestă plenar în studiul con-
sacrat „micului eu” în variantele Luceafărului, în
vreme ce propensiunea sa înspre analize necon-
taminate de locurile comune, ancorate în sub-
stanţa textuală şi atente la interpretările fur -
nizate de eminescologi, produce o reconsiderare a

alegoriei şi sensului global în poemul eminescian,
căreia îi cad victimă atât teza reductivă a geniului
neînţeles (demontată graţie reflecţiilor lui Con-
stantin Noica, definitiv spulberată de publicarea
corespondenţei dintre Mihai Eminescu şi Vero-
nica Micle) cât şi formula „inaccesibilitate şi in-
compatibilitate” care configurează condiţia

ge niului trăitor printre
oameni, înlocuită cu dua-
litatea constitutivă a na-
turii geniului, „încifrată
în poem ca o devenire a
Luceafărului spre Hype-
rion”. 

Plecând de la Blaga
şi aducând argumente
textuale şi din alte poeme
eminesciene, Rodica Ma-
rian construieşte un inte-
resant studiu consacrat
inconştientului emines-
cian şi viziunii morţii ca
„umbra unei vieţi eterne”,
în vreme ce vectorul emi-
nescologiei din ultimii ani
orientează discursul au-
toarei înspre un studiu
ultraspecializat, concen-
trat asupra rolului sin-
tagmei „lumină din lu -
mină” în variantele Lu-
ceafărului.

în capitolul antino-
mia „nefiinţei” cu „fiinţa
ce nu moare” şi consecin-
ţele ei în semantica textuală
a Luceafărului, Rodica Ma-
rian analizează mai ales

variantele B şi C ale Luceafărului, identifică în
„nefiinţă” alternativa textuală a personajului im-
plorat prin vocativele „Doamne” si „Părinte” şi
substituie „încremenita opoziţie de orizonturi exis-
tenţiale” – adică binomul ceresc/teluric – prin po-
laritatea coagulată de „eternitatea fără început şi
sfârşit a increatului” şi „veşnica reîntoarcere în
timp a naturii cosmice şi umane”. în trena acestei
dihotomii, se produce o identificare la fel de inci-
tantă, cea a „fiinţei ce nu moare” cu natura.

„textul poetic integral urmăreşte corecta
orânduire a procesului creator, în sensul stabilirii
variantelor, intertextelor […], în procesul dispari-
ţiei şi/sau al menţinerii unor elemente, construc-
ţii, unor schimbări de sens […], pentru reliefarea
unor relaţii, metafore, motive sporadice ori insis-
tent consecvente până în textul antum tipărit.
dar – precizează mai departe autoarea –, a ţine
seama în interpretare de textul poetic integral în-
seamnă şi mai mult, şi în fond aceasta este esen-
ţial şi trebuie subliniat, respectiv înseamnă faptul
că textul poetic integral are o structură de adân-
cime comună şi identică (ori acelaşi sens simbolic
profund) atât pentru variante, cât şi pentru textul
definitiv”. Rezultatul acestei abordări este un dia-
log multiplu cu palierele textului liric, cu varian-
tele manuscrise şi versiunile sale tipărite (in -
sistând asupra formulelor eludate de eminescolo-
gia clasică), racordat la doctrinele semantice şi la
ideile care populează orizontul critic al poemului,
fascinat de completitudine şi de noutatea esca-
vată de minuţioasa arheologie reconstruc tiv- cri -
tică a autoarei. 

Rodica Marian nu e deloc dezarmată de obli-
gaţia deconstruirii locurilor comune care bântuie
istoria hermeneutică a poemului eminescian,
fiind însă constant orientată înspre imperativele
exegezei integrale, totale, realizată prin luarea în
considerare a tuturor aspectelor gândirii emines-
ciene. Rezultă o sinteză integrativă majoră, axată
pe logica reconstituirii conţinutului ideatic
total. r

Plecând de la Blaga şi aducând
argumente textuale şi din alte

poeme eminesciene, Rodica Marian
construieşte un interesant studiu

consacrat Inconştientului
eminescian şi viziunii morţii ca

„umbra unei vieţi eterne”.
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La sfârşitul acelei zile neobişnuit de
însorite, rătăceam buimacă şi uimită
printr- o uriaşă librărie ce mi se părea
transplantată dintr- un vis în inima

oraşului lui Tolstoi şi Dostoievski. Nu cred că
aveam acea senzaţie persistentă exclusiv pentru că
eram la capătul unei zile îmbelşugate în eveni-
mente. Era trecut de mult de ora zece seara. Libră-
ria era arhiplină de iubitori de carte, fără îndoială,
bucuroşi că programul afişat la intrare le permitea
să rămână între pereţii acoperiţi cu tomuri până
târziu după miezul nopţii, mai exact, până la ora
unu şi treizeci de minute. Prin aerul sărbătoresc
impus de la intrare, acest epicentru al cărţii se-
măna cu unele librării din centrul Parisului, inclu-
siv din Place de la Sorbonne, unde îmi plăcea să
întârzii îndelung după- amiezile sau cu librăriile
din centrul Romei, din centrul Ierusalimului ori
cele din Beijing. Căutam să văd, totuşi, ce anume
uneşte, în profunzime, librăriile din oraşele pome-
nite adineaori? Am găsit răspunsul la această în-
trebare destul de repede: în librăriile marilor ţări
care se respectă, la loc de cinste se află scriitorii na-
ţionali; în centrul atenţiei publicului iubitor de
carte sunt aduşi clasicii literaturii şi scriitorii con-
temporani. în librăria moscovită, autorul odei li-
bertăţii era prezent cu câteva ediţii de opere
complete, destinate publicului larg – ediţii carto-
nate, de o eleganţă impresionantă, ce te îndemnau
să le atingi şi cel puţin să le răsfoieşti. După ce am
văzut o parte din multele tomuri cu coperte reali-
zate în policromie, ce cuprindeau întreaga creaţie
puşkiniană, am savurat – recunosc, cu oareşce re-
zerve – o ediţie similară realizată în condiţii de lux.
Ediţie ce mă ţinuse un timp la distanţă, pentru ca
– cerând permisiunea unui librar bine informat, de
o politeţe desăvârşită, occidentală – să îngădui asu-
pra câtorva volume cu coperta din piele de un maro
stins. Acelaşi autor, considerat poet naţional al Ru-
siei, era prezent şi cu ediţii de buzunar, cu cărţi li-
liputane şi volumaşe pentru copii – în departa -
men tul literatură pentru copii – intimidant de fru-
mos ilustrate, precum şi în format CD; mă emoţio-
nasem până la lacrimi, când am dat de o ediţie a
operei puşkiniene Ρуслан и
Людмила/ ruslan şi Ludmila,
din care îmi citea Sfânta mea
Mamă pe când eram un ghem de
om. De ediţii similare – colecţia
ediţii de masă şi ediţii de lux
sau carte de buzunar, apărută
în formatul psalmilor – benefi-
ciau şi alţi clasici ai literaturii
ruse: Dostoievski, Tolstoi, Ler-
montov, Pasternak, ţvetaieva
etc.; nu mă mai săturam să le
privesc, să le măsor şi să le răs-
foiesc, urmărindu- i pe ceilalţi vi-
zitatori ai librăriei; mai e
nevoie, oare, să spun că le- aş fi
cumpărat pe toate, mai puţin
ediţiile de lux, care nu încetează
– îmi scapă din ce motive – să
mă intimideze? Aproape de ace-
laşi tratament se bucură scriito-
rii contemporani, deveniţi
clasici în viaţă, ale căror volume
se află în proximitatea literaţi-
lor în curs de clasicizare sau ale
celor tineri, abia lansaţi.

Obişnuită cu librăriile din
ţara mea (excepţiile – Cărtu-
reşti, Eminescu, „Şt.O. Iosif” din
Braşov ş.a. – din păcate, con-
firmă regula), unde în vitrine – nu departe de unele
produse străine de lumea de litere, cum ar fi, de
pildă, calculatoare, laptopuri, jucării pentru copii
sau produse de papetărie etc. – tronează cu prepon-
derenţă cărţile a maximum cinci, poate – afirm cu
îndoială – zece scriitori români, majoritatea fiind
nu mai mult decât publicişti, cu o cotă – fabricată
de- a lungul anilor de o parte a criticii noastre tot
mai partizane şi tot mai descalificante; deci, false
– de reprezentanţi exclusivişti ai elitelor şi de
„mari” scriitori în viaţă, cotă amplificată de o modă
tiranică, pe cale de a se stinge, am căutat în libră-

ria moscovită departamentul traducerilor, care –
uimitor şi, în realitate, firesc – nu cred să deţină
mai mult de 5 % din totalul volumelor expuse. Ca
şi Franţa, Japonia, China, Germania sau Italia, Fe-
deraţia Rusă promovează, firesc, în primul rând, li-
teratura naţională, traducerile nedepăşind 5 % din
producţia de carte. Dacă s- ar face un sondaj de opi-
nie sau o statistică la noi, acasă, nu m- ar mira fap-
tul că în România – care deţine, după cum se ştie,
ultimul loc în Europa la capitolul producţia de
carte şi, alături de, straniu, Grecia, ultimul loc la
capitolul lectură – proporţia ar fi exact inversă, în
defavoarea literaturii naţionale. Când spun litera-
tură naţională, mă refer la beletristică (roman, poe-
zie şi proză scurtă), critică, teorie şi istorie literară,
eseu, ediţii critice, memorii, jurnale ş.a. Este, fără
îndoială, firesc interesul cititorilor români faţă de
traducerile ce au stat în timpul dictaturii – e drept,
cu excepţii – în raza imposibilităţii de a vedea lu-
mina tiparului. Firesc mi se pare şi că editurile cele
mai importante din ţara mea – imediat după 1989
– s- au grăbit să ofere lectorilor cărţile la care n- au
avut acces răstimp de circa o jumătate de secol. în
condiţiile prosperării exagerate a traducerilor, ne-
firească – era să spun sinucigaşă – mi se pare indi-
ferenţa statului român faţă de treptata mar gi-
nalizare a literaturii naţionale, care a ajuns până
în punctul în care aceasta este vădit discriminată.
Mi se va replica faptul că e o piaţă liberă şi că – în
condiţiile capitalismului – intervenţia statului ar
fi un abuz etc.; acesta, de fapt, a şi fost argumentul
excelentului librar Gabriel Liiceanu, care a priva-
tizat în condiţiile ştiute deja de toţi, mai exact, abu-
ziv, fosta Editură a PCR – transformând- o în
Humanitas – şi a beneficiat de fonduri consistente
nu o dată, în special, pe parcursul ultimului dece-
niu – în care ţara a fost băsescizată – plus o reţea
de librării exclusiviste, unde selecţia cărţilor ex-
puse în vitrine se face în funcţie de gradul de ade-
renţă la grupul de intelectuali erijaţi în fervenţi
promotori ai ideologiei politic corecte şi ai globalis-
mului internaţional de extracţie neomarxistă, ideo-
logie drapată într- un aparent neoliberalism de o
brutalitate unică în istoria mentalităţilor ultimelor

două secole, noutatea din ultimii ani fiind instru-
mentalizarea sau – cum a calificat- o un vechi prie-
ten – tismănizarea mişcării anticomuniste.

Când văd că lucrurile într- o piaţă liberă riscă
să scape de sub control, statele enumerate –
Franţa, Germania, Italia sau Federaţia Rusă ş.a. –
intervin cu fermitate, mai ales, în domeniul culturii
şi, în special, în cel al literaturii, un domeniu vital
pentru o naţiune, pentru că litera scrisă, mai exact,
cartea este elementul prin care, e ştiut, se conservă
identitatea. în douăzeci şi cinci de ani scurşi de la
Revoluţie, câţiva miniştri ai culturii au comis gafe

monumentale, de neînţeles. Astfel au fost lăsate
porţile larg deschise contraculturii, adică uneia
dintre feţele diversităţii culturale, promovate de
adepţii globalismului internaţional, interpretat
abuziv de slugile ideologice ale politicii corecte,
ce- au înlocuit necesara revizuire a valorilor – un
act asemănat de Eugen Lovinescu cu o cathartică
asceză spirituală – cu un revizionism revanşard, ca
să nu spunem un război de gherilă dus împotriva
valorilor naţionale ale României. Bunăoară, Ion
Caramitru a privatizat câteva instituţii naţionale,
desfiinţând Editurile Univers, Minerva şi celebra
Colecţie Biblioteca pentru toţi (care a format gene-
raţii pe parcursul dictaturii), aruncând în stradă –
în funcţie de nu ştiu ce fel de criterii aşa- zis politice
– revistele Contemporanul, Literatorul ş.a., şi
dând, totodată, încă o lovitură de graţie editologiei
româneşti prin anihilarea ediţiilor critice, vitale
pentru o cultură care se respectă. Daniel Barbu a
tăiat la sânge din scandalosul buget al Ministerului
Culturii – da, cel arhiştiut, de 0,16 % din PIB – in-
cluzând printre cheltuieli exclusiv ultramodestele
salarii ale funcţionarilor angajaţi ai acestei insti-
tuţii cu cel mai sărac buget al ţării şi cheltuielile
de regie. Achiziţiile de carte au devenit pentru edi-
tori o amintire, în timp ce casele de edituri care mai
editează literatură naţională se clatină – după cum
se vede – nu numai din cauza crizei economice. E
limpede că statul român – prin instituţiile sale –
îşi sabotează propria cultură, adică propria identi-
tate. Aceste şi alte enormităţi, ca, de pildă, scanda-
losul buget alocat culturii vii, în chip de neînţeles,
nu au fost corijate, de la un an la altul perpe-
tuându- se subfinanţarea cronică a instituţiilor cul-
turii, astfel fiind create premisele treptatei lor
dispariţii. Argumentul nu sunt bani pentru cultură
este fals, de vreme ce într- o ţară – în care existenţa
autostrăzilor e aşezată sub incidenţa excepţiei – ki-
lometrul de autostradă a ajuns să coste 28 de mi-
lioane de euro; pentru comparaţie, în Bulgaria
împânzită de autostrăzi kilometrul de autostradă
costă 3 milioane de euro. 

Să te mire că scriitorul român a dispărut, pur
şi simplu, din cetate, cu câteva, notabile, excepţii,

cultivate cu asupra de măsură, ex-
cepţii ce ne dau lecţii despre ură,
distincţie, demnitate sau lichele
etc.? Să te mire faptul că televiziu-
nea publică lansează o campanie na-
ţională Citeşte româneşte, iar
majoritatea celorlalte televiziuni nu
ridică un deget în sprijinul acestei
campanii? Nu are cum să te ui-
mească nici imaginea mizerabilă pe
care o are de decenii România în
lume, fiindcă epicentrul acestei im-
agini este în ţară, mai exact, la Bu-
cureşti, şi – în pofida schimbărilor
de dată recentă – continuă să fie
promovată, prin instituţiile de cul-
tură româneşti, peste hotare, cu
aceeaşi insolenţă, argumentul adus
în favoarea exportării produselor
culturale minore – ca să nu spunem
de o mediocritate surâzândă – ce
servesc imaginea mizerabilistă a
ţării noastre fiind următorul: asta se
cere afară. Fals. Nu cred că partene-
rii noştri europeni şi extraeuropeni
– partenerii de bună credinţă, des-
igur – sunt avizi să se bucure de im-
aginea mizerabilistă a României;
unii dintre aceştia, evident, sunt in-
teresaţi să cultive o asemenea im-

agine din varii motive pe care le cunoaştem –
realitate ce nu poate fi, de bună seamă, acceptată,
nici susţinută inclusiv financiar prin promovarea
literaturii minore şi a celei mizerabiliste, care să
consolideze imaginea alimentată în ultimii zece
ani, imagine conform căreia România ar fi o ţară
de mâna a doua. 

Relativ recent, am avut prilejul să constat un
lucru care, recunosc, derutându- mă în primii timpi,
m- a surprins plăcut.

– Eşti un scriitor promovat oficial de statul
român? m- a întrebat un literat american.

Aura Christi
Adevărata cultură e subterană?

n Povestea subteranei România profundă, România
eternă este împânzită, sabotată,

calomniată şi subminată – în
proporţii alarmante – de hibrizi

culturali, după cum îi numea
Mircea Eliade pe cei ce pierd
iremediabil orice legătură cu

rădăcinile identitare.
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– Doamne fereşte, replicasem râzând şi fiind întrebată de acelaşi scriitor

din ce motive râd.
Pentru că sunt un scriitor incomod, spusesem, întrebând... de unde o ase-

menea întrebare. Noul meu prieten mi- a explicat că România – care nu e sin-
gura ţară din Estul Europei, ce duce o politică... corectă politic – exportă,
aducând în prim- plan, nu întotdeauna valori majore, reale. Iată motivul pen-
tru care editorii şi agenţii literari sunt tot mai interesaţi, în primul rând, de
scriitori marginali, căci aceştia constituie, nu o dată, valorile reale, nu rareori
incomode pentru oficialităţi. Unii reprezentanţi ai culturilor europene au în-
ţeles, aşadar, că ceva este extrem de putred în Danemarca de pe malurile Dâm-
boviţei, unde – radicalizându- se pe parcursul ultimului deceniu – câteva
grupuri abuzive aflate la putere în cultura română au purces la soluţia de o
brutalitate unică şi în esenţă incalificabilă: decimarea elitelor creatoare ale
ţării noastre în piaţa publică, fenomenul care a luat proporţii îngrijorătoare
fiind necrofagia. Pune pe gânduri din ce în ce mai mult intensitatea cu care
este alimentată şi încurajată o atitudine monstruoasă faţă de victimele regi-
mului dejist şi ceauşist, între acestea nu puţini scriitori de anvergură, prin a
căror operă s- a conservat – în condiţiile unui regim criminal – europenitatea
literaturii române. Cum să uiţi modul în care au fost lapidaţi în piaţa publică
Adrian Marino, Mircea Iorgulescu, Cezar Ivănescu, Nicolae Breban, Augustin
Buzura, Ştefan Augustin Doinaş ş.a.? în ce fel să dai uitării patapieviciana
„tablă de valori acceptate” sau lista cu scriitori depăşiţi? Referindu- se la dosa-
rele fabricate în retortele Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Se-
curităţii şi la scriitorii îmbrânciţi de colegi în mormânt în timpul mineriadei
mediatice – Marin Sorescu, Valeriu Cristea, Cezar Ivănescu şi Mircea Iorgu-
lescu – prozatorul Augustin Buzura găsise, la un moment dat, o sintagmă ce
definea cu precizie instrumentele folosite în războiul civil din cultura română:
dosare care ucid. Nu voi insista asupra acestei dramatice realităţi, despre care
au scris Gabriel Andreescu, Nicolae Breban, Augustin Buzura, Magda Ursa-
che, Nicoleta Sălcudeanu, Theodor Codreanu, Marian Victor Buciu, Ştefan
Borbély, Bogdan Creţu, Adrian Dinu Rachieru şi alţii.

Lucrurile, însă, straniu, au rămas intacte. Aproape. Nu pricep din ce mo-
tive statul român, prin instituţiile sale abilitate, continuă să exporte în majo-
ritatea cazurilor valori care nu ne reprezintă, din contră, ne deservesc
imaginea; de altfel, s- ar putea face o antologie a ruşinii din noianele de sca-
brozităţi sau nedreptăţi, calomnii ori insanităţi, ce au ca ţintă naţiunea ro-
mână, dimensiunea naţională, limba română, identitatea naţională, tradiţia
sau scriitorii ce constituie exponenţii identitari de vârf ai României, în frunte
cu Mihai Eminescu etc., aberaţii denigratoare, scrise de- a lungul anilor de H.R.
Patapievici, Mircea Cărtărescu, Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu şi alţi intelec-
tuali de curte ai lui T. Băsescu. Statul român continuă să promoveze o politică
de discriminare a literaturii naţionale în condiţiile în care profesorul emerit
al Universităţii Cambridge, scoţianul James Mirrlees, laureat al Premiului
Nobel pentru Economie, susţine că „rădăcinile voastre sunt clătinate, iar aces-
tea nu se pot repara”. Şi noi ştim că acest cărturar are, din nefericire, dreptate:
România profundă, România eternă este împânzită, sabotată, calomniată şi
subminată – în proporţii alarmante – de hibrizi culturali, după cum îi numea
Mircea Eliade pe cei ce pierd iremediabil orice legătură cu rădăcinile identi-
tare. De fapt, grave nu sunt atât diatribele antinaţionale ale acestor indivizi;
grav e că – fiind la curent cu paginile lor antiromâneşti, niciodată regretate
public – o parte covârşitoare a presei culturale, prin reprezentanţii ei de pres-
tigiu, n- a ezitat să le laude în exces diatribele şi operele lor de câini de pază ai
ideologiei politic corecte. Să fie acesta un semn de oportunism, un indice al fa-
nariotizării unei părţi a scriitorilor români?

Se ştie că cel mai greu lucru din lume sau, mai exact, unul dintre cele
mai grele lucruri din lume e să vorbeşti despre tine însuţi. Pomenită în situaţia
de a face aceasta în faţa unei asistenţe numeroase, unde erau invitaţi circa o
sută de poeţi din întreaga lume, intuind că astfel nu fac altceva decât să le co-
munic ceva nelipsit de importanţă inclusiv despre mine însămi, gâfâind de
emoţie, le- am vorbit despre ţara mea, despre care, probabil, unii dintre ei cre-
deau că nu ştiu mai nimic. Le- am amintit numele de care, în mod sigur, au
auzit, iar unii dintre prietenii mei, poeţii, le- au îndrăgit – nume de mari artişti,
dăruite lumii de România: Brâncuşi, Mihai Eminescu, Mircea Eliade, Emil
Cioran, Eugen Ionescu, Tristan Tzara, Panait Istrati, Paul Celan ş.a. La fel
de importante – mai puţin cunoscute însă, în primul rând, în ţara lor – sunt
numele unor creatori de anvergură ca, de pildă, Lucian Blaga, George Bacovia,
Tudor Arghezi, Ion Barbu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Matei Călinescu,
Nicolae Breban, Eugen Simion, Augustin Buzura, Adrian Marino, Nicolae Ba-
lotă, Ştefan Augustin Doinaş, Cezar Ivănescu, Eugen Uricaru, Norman Manea,
Leonid Dimov, Dumitru ţepeneag, Paul Goma, Virgil Tănase, Ileana Mălăn-
cioiu, Angela Marinescu, Dumitru Radu Popescu, Virgil Nemoianu, Basarab
Nicolescu, Magda Ursache, Theodor Codreanu, Marin Sorescu ş.a. Este în
afara oricărei discuţii faptul că vecinătatea unor asemenea nume obligă.
Obligă inclusiv să înveţi meserie. Se înţelege de la sine că pentru cei circa o
sută de poeţi, care recunoscuseră unele nume rostite – în preajma Templului
Poeziei de pe platoul tibetan – devenise limpede că nu veneam dintr- un pustiu,
nici dintr- o siberie a spiritului, cum se exprimase calomnios cineva, încercând
să sugereze ceea ce spunea Mircea Cărtărescu – eternul favorit al caselor de
pariuri la Premiul Nobel – şi anume că perioada comunistă nu a dat scriitori
adevăraţi, reuşind astfel splendida performanţă de a- şi tăia creanga de sub
picioare, căci autorul Levantului – ca şi subsemnata, de altfel (născută, cres-
cută şi formată în URSS, mai exact, în Basarabia aflată sub ocupaţie sovietică)
– fiind născut în Republica Socialistă România, este produsul acelei perioade
nemernice, în care o seamă de creatori – unii dintre ei amintiţi pe platoul tibe-
tan – au dat o literatură care, de decenii, rezistă celor trei examene definitorii:
critica de specialitate, lectorii şi timpul.

Pus în situaţia de a vorbi despre sine însuşi, fiecare poet sau romancier
român de o reală vocaţie se va referi la literatura majoră a ţării sale şi la nu-
mele ei intrate în patrimoniul universal. Doar unii – ca şi statul român care,
dintr- un reflex sinucigaş şi în esenţă de nepriceput, şi- a exilat valorile – vor
avea sindromul acela straniu, numit de Dumitru ţepeneag blocajul maxila-
rului. Sindrom ce se declanşează când vreun scriitor român de mâna a doua
spre a treia sau a patra e pus în situaţia de a se referi la alţi colegi din ţară,
ale căror titluri sunt ades de negăsit acasă, în vitrinele librăriilor. Ca şi sub
comunism, în România de azi – cu vorbele cărturarului Nicolae Balotă – ade-
vărata cultură e subterană – adevăr înţeles şi de unii oameni de cultură din
străinătate. r

între 8 şi 25 ianuarie
2015, sub semnul Zilei Culturii
Române, ICR Lisabona a orga-
nizat în Coimbra (Oraş al Cu-
noaşterii, cum i se mai spune,
cu 30.000 de studenţi înscrişi
oficial la cursuri) o serie de
evenimente în colaborare cu
două dintre instituţiile cultu-
rale de referinţă ale oraşului:
Muzeul Naţional Machado de
Castro din Coimbra şi Teatro
da Cerca de São Bernardo din
Coimbra.

în data de 15 ianuarie a avut loc vernisajul expoziţiei de ceramică
Lugares onde estarei/Locuri unde voi fi a artistei Cristina Bolborea, în
sala de expuneri temporare a celui mai important muzeu al cetăţii, Ma-
chado de Castro. Alocuţiunea inaugurală (în fapt un omagiu adus artei
româneşti şi exemplarei sale întruchipări în exponatele Cristinei Bolbo-
rea) rostită de directoarea muzeului, dna Ana Alcoforado a fost însoţită
de o prelegere despre cultura română, susţinută de Daniel Nicolescu, di-
rector ICR Lisabona, precum şi de o vizită ghidată, realizată de Alexan-
dre Pais, curator, muzeograf şi istoric de artă portughez. Până în data
de 26 aprilie, vor putea fi admirate piese din ceramică, sticlă şi metal,
grupate în cicluri cu nume enigmatice (ochiul furtunii, Covoarele maeş-
trilor, ace de chiparos, mă numesc turcoaz sau Bijuterii din cutia ne-
agră). Prezenta expunere a fost regândită, după simulări succesive,
realizate de artistă şi de specialiştii muzeului, în acord cu geometria şi
spiritul noii locaţii. 

Actualul eveniment este o urmare a unui succes expoziţional ro-
mânesc fără precedent în Portugalia: Lugares onde estarei a zăbovit şase
luni la museu Nacional do azulejo din Lisabona, unde s-a bucurat de
prezenţa a aproximativ 70 000 de vizitatori. Calitatea lucrărilor, inge-
niozitatea punerii lor în scenă, caleidoscopul de metamorfoze realizat de
artistă, inovaţiile în sensul dinamicii obiectelor şi hibridizărilor neaş-
teptate (asocierea ceramicii cu lemnul, metalul, sticla, iarba de mare) au
fascinat publicul până într-atât încât reprezentanţii Direcţiei patrimo-
niului din Portugalia au propus itinerarea expoziţiei, mai întâi la Coim-
bra şi apoi la alte două muzee portugheze: Museu Grão Vasco din Viseu
şi Muzeul Municipal din Tavira.

Muzeul Machado de Castro este unul dintre cele mai impor-
tante muzee de arte plastice şi arheologice din Portugalia. Colecţia mu-
zeului numără aproximativ 1500 lucrări de pictură, sculptură, desene şi
artă decorativă (bijuterii, mobilier, ceramică şi textile) şi arheologie
(sculptură, epigrafie şi numismatică). Edificiul muzeului, devenit Mo-
nument Naţional în 1910, a fost centru administrativ, religios şi politic
în perioada romană, templu creştin din sec. XI, şi muzeu din 1911, motiv
pentru care este unul dintre cele mai complexe şi atractive situri din
Coimbra.

în aceeaşi zi, la Teatro da Cerca de São Bernardo (Cerca de São
Bernardo, Coimbra), a avut loc premiera piesei despre senzaţia de elas-
ticitate când păşim peste cadavre de Matei Vişniec, în interpretarea ac-
torilor companiei portugheze de teatru Escola da Noite. Spectacolul este
prezentat publicului portughez în perioada 8 – 25 ianuarie 2015, de joi
până sâmbătă, la orele 21:30, şi duminica, la orele 16:00. Vişniec este,
probabil, cel mai tradus autor român în protugheză la ora actuală. Edi-
tura braziliană E realizações i-a publicat circa douăzeci de volume şi l-

a invitat, la finele anului
trecut, la Rio de Janeiro,
unde i s-au lansat volu-
mele şi i s-au pus în scenă
câteva piese care au re-
purtat un adevărat tri-
umf. Actuala montare de
la Teatro da Cerca de São
Bernardo a fost o lecţie de
profesionalism, la a cărui
altitudine au conlucrat vi-
ziunea regizorală, mo-
dernă dar fără stridenţe,
jocul nuanţat, lipsit de pa-
tetism (o capcană pe care
subiectul piesei putea s-o
întindă) şi o scenografie

sobră dar funcţională şi atractivă în latura montajelor video şi sonore.
în plus, tot la Teatro da Cerca de São Bernardo din Coimbra, se desfă-
şoară un mini-ciclu de film românesc, în cadrul căruia au fost prezentate
3 filme: Videogramele unei revoluţii de Harun Farocki şi Andrei Ujică;
after the revolution de Laurenţiu Calciu şi Francesca de Bobby Pău-
nescu.

Teatrul da Cerca de São Bernardo a fost înfiinţat de Compania
portugheză „A Escola da Noite”, care organizează proiecte artistice şi
teatrale în oraşul Coimbra încă din 1991. A fost inaugurat în 2008 şi este
cel mai nou teatru din Coimbra. Localizat în centrul istoric al oraşului,
Teatrul da Cerca de São Bernardo reprezintă unul dintre principalii fac-
tori de dinaminizare ai oraşului. Definit ca un „spaţiu neconvenţional”,
TCSB se distinge prin extraordinara sa mobilitate, având structura unui
depozit, în care totul poate fi adaptat în funcţie de caracteristicile spec-
tacolului.

■ Bref 

Ziua Culturii Române în Oraşul Cunoaşterii
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„Cel dus m- atinse din trecut / Iar
viu- i suflet lumină în mine,/
Şi- al meu pe- al lui se răsuci /
Şi prinse a se- roti.” Astfel po-

vesteşte A.Tennyson experienţa mistică provo-
cată de lectura scrisorilor prietenului dispărut,
deşi nu textul eminescian însuşi a avut un efect
asemănător asupra mea de ziua naşterii poetului,
ci exerciţiul hermeneutic al criticului Mircea
Braga în jurul povestirii fantastice Sărmanul
dionis. în turbionara mişcare au fost antrenate
„intertexte”, cum le spune criticul, purtate în mo-
dernitatea lui Kant sau a gândirii probabiliste
din straturile arhaice compunând ceea ce erudiţii
Renaşterii au numit prisca philosophia: zoroas-
trism, vedism, orfism, gnosticism, cabalism, ne-
oplatonism… Republicat în volumul rătăcind
prin canon din Seria „Opera Omnia” a Editurii
Tipo Moldova (2013), studiul Profesorului Mircea
Braga, „Universul concret al imaginarului”, este
datat 1981. Cu mult înainte ca Emmanuel Levi-
nas sau James Franklin Harris să echivaleze rea-
lul şi fenomenalul în comentariile lor despre
Immanuel Kant, de la care a împrumutat Emi-
nescu ramele epistemice ale lumilor plăsmuite.
începea deceniul ce avea să stea sub semnul Nou-
lui Istorism, al dorinţei de „a vorbi cu cei duşi”
(Stephen Greenblatt), pentru a reconstitui „nego-
cierile” discursive din al căror creuzet se naşte o
operă literară. Criticul menţine eticheta generică
de „povestire fantastică”, dar atât definirea genu-
lui, cât şi metoda pe care o practica printre primii
în momentul revenirii la istorie după două decenii
de post- structuralism aseptic erau într- adevăr
„rătăciri”, erezii din categoria celor care deschid
noi capitole în istoria receptării. 

Umbra virgiliană adoptată de exeget e însă
Constantin Noica, din care reproduce un pa -
saj- cheie: „Alături de lumea reală stă gata întoc-
mită o lume posibilă [… ] Realitatea mai
pu ternică, realitatea care să fie împletită cu ne-
cesitatea iar nu cu contingenţa, este de partea po-
sibilului”. Mircea Braga merge însă mai departe,
depăşind dualismul real/noumenal, intuind, în
„aplicaţia” eminesciană, esenţa kantianismului:
în experienţa concretă, umană, există doar desfă-
şurări fenomenale ale noumenalului care rămâne
veşnic inaccesibil. Chiar şi proiecţiile imaginaţiei
(Einbildungskraft) productive, de natură aprio-
rică, au la origine fenomene. Acesta e „somnul
dogmatic”, idealist, din care l- a trezit Hume pe
Kant. Scrie, aşadar, Mircea Braga: „Şi ni se pare
evident acum că, mai mult decât celelalte domenii
ale creaţiei eminesciene, proza sa se constituie ca
o obsesivă «demonstraţie» a «consistenţei» şi a vi-
talităţii întruchipărilor: în artă, «realitatea» im-
aginarului ori a visului şi realitatea efectivă, a
«întâmplărilor», apaţin aceleiaşi «materialităţi»”.
Fantasticul presupune în continuare ruptură on-
tologică, dar nu între materialitatea lumii şi im-
aterialitatea spiritului, ci între lumea materială
unică şi formele reificate ale proiecţiilor ei posi-
bile. Iniţierea nu are loc într- un spaţiu mitic, ci
în mediile de realizare a operelor de artă, un per-
sonaj este „o componentă a structurii artistice”

etc. Conştiinţa „esenţelor” oferă şansa participării
la noumenal, nu saltul efectiv în eternitate. Gân-
direa posibilităţilor de fiinţare în spaţiu şi timp
potrivit propriei esenţe – ceea ce Kant numeşte
„forţă vie” – este acces la o paradigmă, nu la o
substanţă unică, este o chestiune de gnoză sau
calcul probabilistic, nu de consubstanţialitate. De
altfel, în partea a doua a studiului, Mircea Braga
se şi lansează într- un comentariu asupra noţiu-
nilor de unu şi de multiplu, afirmându- şi încă o
dată opţiunea pentru viziunea istorică sau, mai
bine zis, istoristă (istoria formelor reificate ale
culturii, a stilurilor, epistemelor…) a existenţei
umane. Chiar dacă o poziţie eleată ar putea fi
susţinută prin persistenţa aproape nealterată a
unor probleme filosofice reluate în termeni
aproape identici, acestea sunt totuşi „traduse în
termenii fiecărei epoci şi în conformitate cu men-
talul propriu acestora”. Exemplul pe care îl oferă,
acela al unui text gnostic în care cunoaşterea e
definită ca răspuns la întrebarea „Cine suntem şi
de unde venim, care e naşterea şi răscumpărarea
noastră?”, rezistă testului kantian al „verificării”
fenomenale. Această întrebare apare, de exem-
plu, ca interogaţie a lui Adam în Paradisul pier-
dut de Milton, care, izgonit din rai, se va
răscumpăra învăţând de la… demonii construc-
tori ai Pandemoniului artele şi meseriile. Reluată
de creatura lui Frankenstein, întrebarea pri-
meşte drept soluţie perfecţionarea rasei prin ex-
perimente tehnologice. Spre deosebire de
titanismul enciclopedismului renascentist, auten-
tic redemptiv, acesta e însă drumul deschis de
scientismul modern spre… iad.

Utopia renascentistă şi contrautopia sau
dystopia ca gen caracteristic modernităţii sunt
teme în cadrul unui proiect de cercetare a litera-
turii imaginarului realizat de Centrul Phan-
tasma, inaugurat în 2002, şi Fundaţia Culturală
Echinox, în colaborare cu Institutul Gaston Ba-
chelard de cercetare a imaginarului şi a raţiona-
lităţii din Dijon. Iniţiatorul proiectului, Prof. Dr.
Corin Braga, a publicat, între timp, studiul „du
paradis perdu à l’antiutopie aux XVie- XViiie
siècles“, Editions Classiques Garnier, Paris, 2010,
urmat de Les antiutopies classiques, la aceeaşi
editură, doi ani mai târziu. în mod surprinzător,
aşadar, criticul din generaţia mai tânără optează
pentru rame teoretice anterioare poeticii cultu-
rale, cum sunt imagologia, critica arhetipală, te-
matismul (Gaston Bachelard, Henry Corbin,
Mircea Eliade, Northrop Frye, Gilbert Durand).
Optează, de fapt, pentru şcoala franceză, a pasiu-
nii pentru erudiţie, teoretizare, abstractizare, cla-
sificare. Este un demers cu ambiţii exhaustive,
analitic, în genul studiului monografic academic.
Devine astfel posibilă acoperirea într- un singur
tablou sinoptic a unui enorm şi divers material
empiric, chiar şi din epocile de tranziţie, când al-
biile discursive se afundă într- o deltă greu de car-
tografiat. Iată, de exemplu, legenda „doctri -
nar- epis temologică” a secolului al XVI- lea: „trois
propositions culturelles, doctrinaires et épistémo-
logiques, venant de la part de la pensée occulte,
de la Réforme et de l’Humanisme, ont secoué
l’édifice de la théologie catholique. Chacun de ces
courants religieux et culturels a apporté sa propre
solution sotériologique: le paradis magique, le
Millénium et l’Utopie”. Imaginea monolitică a
unei Renaşteri umaniste, revizuită ca dualism
Reformă (puritanism)/ Umanism (utopism), este
nuanţată acum prin adăugirea ezoterismului
(prisca philosophia florentină sau iniţiaţii Cercu-
lui din jurului Contelui Essex, căruia aparţinea
şi Southamptom, patronul lui Shakespeare). Pe-
lerinul protestant, Prinţul Utopus şi alchimistul
Prospero figurează acum în distribuţia unei unice
naraţiuni explicative.

Pot fi utopia şi contrautopia văzute ca suro-
gate ale paradisului regăsit şi din nou pierdut?
Din perspectivă imagologică, ele prezintă analo-

gii. Explozia de utopii negative (nu eu- loc bun, ci
ou – niciun loc) din secolele XVII- XVIII ar putea
fi explicată însă şi în termenii regimului de cu-
noaştere: descoperirea calculului probabilistic,
saltul în non- localitate, naşterea unui concept
asemănător matricei de stări sau funcţiei de
undă. Existenţa e paradigmă desfăşurată în du-
rată, Dionis e un şir de ipostaze ale sale, realita-
tea explodează în multiplicitate (Vielfältigkeit).
„Tradus în termenii fiecărei epoci”, locul ideal su-
feră metamorfoze. Oraşul lui Dumnezeu, scrie au-
torul, lasă loc în Renaştere oraşului omului. Iată
de ce nu am folosi Paradisul medieval ca termen
de referinţă. Deşi măturaţi de istorie cu aceeaşi
ghilotină şi pe acelaşi făraş, polii de putere ai
Evului Mediu fuseseră rivali. Clerul arăta spre
cavalerul ceremonios şi luxos îmbrăcat ca spre
victima sigură a diavolului. Chiar şi funcţiile sim-
bolice ale vieţii bune închipuite de cler şi de nobi-
lime difereau. Cifra cinci, de exemplu, semnifica
pentru cavalerii Mesei Rotunde (şi ai Ordinului
Jartierei) pentagrama lui Solomon clericii cato-
lici, cinci erau tainele serviciului religios care îi
ridicau, după cum pretindeau, peste regi şi împă-
raţi. Utopia e mai curând trecerea satirei stărilor
(gen Corabia nebunilor de Sebastian Brant) în
regim imaginar, un proiect umanist nu cu mult
diferit sub raportul conţinutului de cărţile bunei
guvernări, de bune maniere, predici etc. Morus
scrie în descendenţa lui Chaucer şi în vremea lui
Amerigo Vespucci, nu a clericului autor de atem-
porale moralităţi, semnul puterii legitime, legiti-
mitatea cavalerului constând în calităţi fizice şi
mentale grupate câte cinci.

Nu e mai puţin adevărat că cei doi autori au
finalităţi diferite. Corin Braga scrie istorie com-
parată, recompunând cu minuţiozitate mozaicul
unui gen atât de răspândit în zorii modernităţii,
încât, în cascada exemplelor sale, ai impresia că
nu se scria nimic altceva. Mircea Braga e un her-
meneut ancorat în bătăliile canonice ale prezen-
tului şi interesat de capacitatea „fantasticului
univers construit al artisticului, cu energii care –
pornind din real – îl depăşesc şi îl domină sub
semnul marilor şanse ale onticului.” 

Corin Braga studiază arhetipurile în sensul
de naraţiuni culturale, lumea reprezentărilor
fiind relaţionată cu mecanismele psihicului abi-
sal, colectiv, anistoric. Paradisul şi Utopia pot
astfel constitui polii „aceleiaşi configuraţii psi-
hice”. Chiar şi contrautopia e un proiect meliorist
în negativ. Cel mai ambiţios proiect meliorist, de-
oarece ridică omul la plural în rang cu Creatorul
şi se are ca obiect pe sine însuşi: „ créateur de
lui- même et de son environnement: l’homme” 
[…] un nouveau démiurge, l’auteur de l’état uto-
pique: la collectivité. Divinisée, la société hu-
maine devient la nouvelle idole des temps
modernes.”

Mircea Braga a trăit prea mult într- un
regim politic ale cărui discursuri contrastau cu
realitatea cam tot atât cât agenda Revoluţiei
Franceze cu ororile punerii ei în practică. Nu ac-
ceptă ca realul să fie terţul exclus. E mai aproape
de conceptul platonician al omului de stat care ur-
zeşte prin cuvinte ideile în politică activă. De
tipul de scriitor anglo- american, profund implicat
în istorie. Să nu uităm că Laurence Sterne, un
geniu al romanului enciclopedic şi experimental,
a fost şi predicatorul unor comenzi politice, com-
punând, de exemplu, la cererea unui înalt magis-
trat, o predică menită să trezească sentimentul
propriei demnităţi şi al respectului de sine la o
justiţie pe care primul şi fost Prim Ministru al
Marii Britanii, Robert Walpole, o folosise în scop
propriu pentru a distruge cariere şi vieţi. r

Maria-Ana Tupan
În jurul fantasticului (II)

n (Con)texte
Pot fi utopia şi contrautopia

văzute ca surogate ale paradisului
regăsit şi din nou pierdut? Din

perspectivă imagologică, ele
prezintă analogii.

Noutăți editoriale ■ editura ideea europeană

■ Nicolae Breban
Pândă și seducție

■ ion Lazu
Veneticii
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„Când s- a apropiat de cetate şi 
a văzut- o, Iisus a plâns pentru ea.”

Luca 19.41

Ierusalim, ea e cetatea.
(n. m., Magda U.)

„Denigratorii ies totdeauna dintre cei care 
nu pot să se ridice la nivelul operei 

denigratului. Dumnezeu ştie ce face.”
Th. Codreanu, e- mail din 15 dec. 2014

Petru Ursache şi- a simţit libertatea
de opinie ameninţată şi a afirmat- o
deschis, nu fără argumentare temei-
nică: „Spre ce ne îndreptăm? Spre o

neocolonizare prin inducerea ideilor corect- politi -
ce, fără replică? Nu tradiţie, ci... tranziţie!” Sătul
de gândire captivă, de învâţământ ideologic, a
urât conceptul de corectitudine politică, desci-
frând în el alt tip de cenzură, alte standarde po-
trivnice nouă, dar la care trebuie să ne aliniem.
Ipocrizia „corecţilor” care se lasă „corectaţi”, cu-
vântul exact fiind dresaj, l- a scârbit peste mă-
sură. „Am scăpat de unanimitatea gândirii
comuniste, de ridicolul comunist, de prostia co-
munistă, mi- a spus, de deceniile de telejurnale,
de cantate, de laude, ca să ne lăsăm iarăşi dirijaţi,
intimidaţi, înfricoşaţi? Nu ţi se pare că Primăvara
Europeană e Cântarea României pe invers?” Şi
încă: „Mă tem că limba moartă (de lemn) pe care
am preluat- o cu toţii, în afară de propagandişti, a
rămas vie.” Avea dreptate. Şi cum au multiplicat
noile discursuri foştii receptivi la discursuri şi
plenare ceauşiste! Băieţii aştia ascultători, tur-
tele ideologice. Ieri, propagitatori, azi – formatori
de opinie; ieri, sovietolatri, azi – europeniza(n)ţi,
foarte euroizaţi. 

Mă bazez, în cele ce urmează, pe fidelitatea
memoriei mele, nu la fel de bună ca a lui G. Lii-
ceanu, reproducând, după Isabela Vasiliu- Scraba,
„lungi pledoarii noiciene, având ades 2600 de ca-
ractere, ajungând însă şi la redarea din memorie
a unui text de 3500 de caractere” (v. „Acolada”,
decembrie, 2014). 

După sângele vărsat, a urmat ce ştim cu
toţii că a urmat: cincinalele distrugerii, răul social
şi răul moral dezvoltat de profitorii morţilor. Pră-
duiala incredibilă a ţării, prin guvernare incom-
petentă sau iresponsabilă, pohtă de avere, şantaj,
a fost dublată de o propagandă anti- românească,
poporul având parte de toţi termenii negativi po-
sibili. Politica distrugerii pădurilor la propriu, dar
şi a rădăcinilor identitare, s- a tradus în fapte.
„Statul lui Brucan dă gratis tot.” Petru avea să fie
confirmat de Mircea Coşea, fostul ministru al Pri-
vatizării, care a declarat, la un post TV, că Silviu
Brucan i- a dat proiectul legii 15, din ‘91, premie-
rului Roman. A fost legea deconstrucţiei şi a ja-
fului; s- a ajuns până acolo încât suntem în stare
să dăm aurul ţării pe cianură. 

„Nu sunt indivizi izolaţi ăştia, sunt bine or-
ganizaţi, a văzut, în clar, Bătrânu. Au o strategie
bine susţinută logistic, a ONG- urilor non- profit,
dar şi a persoanelor particulare puse pe profit.” 

„E nevoie de o etnie în declin, dezbinată şi
dezmembrată. De asta se atacă ideea continuită-
ţii, a latinităţii, a unirii. Trebuie scoasă din min-
tea românilor ideea de unitate naţională? E o
minciună constituirea istorică a naţiei, Mica şi
Marea Unire? Ca şi cum nu spaţiul de la Nistru
pân’ la Tisa ar defini naţia asta. Uite şi consecinţa
profund nocivă: ne vindem pământul!”

Petru era net sovietofob şi o recunoştea. A
văzut repede în atacurile la istorie, la cultură o
acţiune sistematică în contra naţiunii şi a intere-
selor ei. întreb: suntem şovini când constatăm că
„investitorii strategici” au fost alogeni puşi pe jaf?
Pas cu pas în vremi staliniste, step by step, acum.
A decupat din opere Xi, Publicistică (17 febr. – 31
dec. 1880. timpul), editura Academiei, 1984, un
citat edificator: „Numai în România înalta tră-

dare e un merit, numai la noi e cu putinţă ca va-
leţii slugarnici ai străinătăţii să fie miniştri, de-
putaţi, oameni mari.”

„înfricoşător blestem eminescian această iu-
bire necondiţionată de străini, a oftat el. Cei care
se lasă colonizaţi nu au interese proprii, intere-
sele le sunt dictate din afară.” Intrând aici şi re-
zidurile comuniste, şi transplantaţii peste ocean,
foşti activişti comunişti, cu dublă cetăţenie.”

Petru şi- a stăpânit perfect vorbirea, n- a
spus „cuvinte nefolositoare” (Matei, 12.34- 36):
„De unde s- au scos netrebniciile astea, că specifi-
cul românesc nu există sau că trebuie anihilat?
Că naţionalitatea e un handicap pentru români?”
Nesocotim spusa lui Eminescu, «europeni, dar ro-
mâneşte»? Acest complex de inferioritate indus
sistematic e un pericol uriaş: pregăteşte dispari-
ţia identităţii etnice. în toate cărţile lui din seria
ETNO, Etnosofia, Etnoestetica, Etnofrumosul sau
Cazul mărie, moartea formei, antropologia, o şti-
inţă neocolonială, Gastrosofia sau Bucătăria vie,
apărute la Eikon în 2013- 2014, a negat această
negativitate generalizată; a demonstrat că nu
sunt reprezentative pentru firea românilor nici
lenea, nici hoţia şi beţia, nici văicăreala. Miza ma-
joră a textelor: valorile naţionale trebuie apărate
de minimalizare, până la anihilare. „Calcă- n stra-
chini Ursache”, l- a taxat un veşnic pururi decan
al Filologiei, piticul sovietic (şi nu la înălţimea lui
mă refer), care se credea cel mai mare din lume,
ca- n banc. Diagnostic exact: Petru a călcat în stră-
chini corect- politice şi înainte, şi după ‘89. A fost
adversar al adaptării strâmbe, imorale, perverse,
şi când construiam socialismul, şi când construim
aşa- zisul capitalism de piaţă. N- a fost un egoist,
un solitar: a urcat pe baricada socială a Pieţei
Universităţii, da, pe baricadă, pentru legea lus-
traţiei. Aplicat, Punctul 8 ar fi dus la bun capăt
revoluţia, răzmeriţa sau ce- o fi fost. 

îndărătnic în a rezista, Petru Ursache cre-
dea în „destinul imperial al românilor”, cum a for-
mulat Vasile Posteucă. Este, în antropologia, o
ştiinţă neocolonială, o replică dură la atacul des-
chis şi repetat contra articolului unu din Consti-
tuţia româniei (ed. cit., p.92- 104), apărută întâi
în „Bucovina literară” cu titlul: Fiinţa etnică în
bătaia puştii”. A scris scrâşnind din dinţi contra
sovietizării, a scris şi contra subminării statu-
lui- naţiune de corporaţii transnaţionale, dar şi de
cozile de topor interne, declarând căderea grani-
ţelor. „Inşii aştia preconizau din balcoanele revo-
luţiei graniţe moi, cum le spui tu, Magda, ca să
rămână patrimoniul naţional neapărat”. 

„Ştiucă vorace, uită- te la buzele lui, îi spu-
nea lui Petre Roman. I- aş propune să- şi scrie nu-
mele cu doi r, că tot e pseudonim: Rroman.
Comunistul Valter Roman a vrut să «implemen-
teze» în mintea lui Stalin ideea Transilvaniei ca
stat de sine stătător (prof. Gh. Buzatu îi furnizase
documentul); fiul a «implementat» denumirea de
rrom şi iată- ne discreditaţi ca ţigani”.

„Bref, scrie Petru Ursache, programul «bal-
conului», anunţat cu solemnitate grotescă în zi de
«revoluţie» şi de «schimbare», a fost ticluit precis
şi sigur, în scopul afectării formelor rezistente,
naturale şi istorice ale etnicului: fărămiţarea uni-
tăţii conştiinţei de origine, de limbă şi de cultură.
«Pluripartismul», cu număr astronomic de forma-
ţiuni de grup, a dus la conflicte etnice cu totul ne-
motivate, fiind vizată, în fond, negarea Articolului
Unu din Constituţia României. înmulţirea peste
măsură a universităţilor particulare cu răspun-
dere limitată, ca SRL- urile, şi direcţionarea învă-
ţământului de toate gradele, conform tezelor
«corectitudinii» politico- ideologice, au ca rezultat
periclitarea formării generaţiei de mâine, cana-
lele de televiziune se întrec în a prezenta satul în
imagini catastrofice, de trib sălbatic: crime inima-
ginabile, violuri, tâlhării, credulitate imbecilă în
vrăji, în leacuri băbeşti, în mama Omida. Doar ţi-
ganii, pe care i- am lăsat să ne ciordească până şi
numele ţării, prezenţi plini de fală şi de parale,

mai sunt mândri de etnia lor, manelizând chiar
şi deşteaptă- te, române! Kulturpolitica bruiază
cultura reală.” (antropologia, o ştiinţă neocolo-
nială, p.103- 104).

Petru a combătut antiromânismul. Nu i- a
păsat de risc. Cu grija lui pentru concizie, pentru
claritate, i- a pus la punct pe cei intraţi în „războ-
iul imagologic al etniei noastre”. Iar specializaţi
în „defectologie” apăruseră destui. Ca Daniel
Barbu, ca Mircea Bălan, ca Mihai Zamfir, ca
Horia Roman- Patapievici. Lucian Boia a pictat
România cu negru istoric în exces, din lipsă de
empatie cu subiectul. Daniel Barbu n- a vrut să- i
diferenţieze pe călătorii străini, atraşi de pitores-
cul ţării şi înclinaţi spre obiectivarea relatării de
cei având ca ţel fabricarea de imaginar negativ. 

„Uite, Magda: universitatea Ulster face un
test de inteligenţă europeană, prin profesorul Ri-
chard Lynn. Cel mai bine ies nemţii şi olandezii
(103), urmaţi de polonezi. La polul opus, sârbii –
89, turcii – 90...; românii – 94, la fel ca francezii
şi bulgarii. Ai crede că englezul e mai puţin deş-
tept ca italianul, că bulgarul e la fel de deştept ca
francezul? Ruşii sunt inferiori englezilor, egali cu
spaniolii. Cui foloseşte «ştiinţa» asta?”

Textul de escortă de pe coperta a patra a
antropologiei mărturiseşte: „Nu mi- am dorit un
asemenea titlu pe vreo carte: antropologia, o şti-
inţă neocolonială. Nu puteam să- mi imaginez, cu
ani în urmă, când începeau să mă preocupe pro-
bleme de folcloristică, de etnologie, de filosofia
culturii, că antropologia, materie strict descrip-
tivă la origine şi restrânsă ca domeniu (cu antro-
pos la bază, în rădăcină şi în tulpină), ar fi în
stare să detroneze toate ştiinţele umanului, de la
paleografie la muzicologie, de la medicină la este-
tică; să le acapareze teritoriile, în fond bine deli-
mitate şi inconfundabile, pentru a prelua
comanda în chip dictatorial, îndreptându- le, la
grămadă, într- o direcţie de neînţeles.”

E cartea lui cea mai polemică, împotriva ne-
ocolonizării cu metode mai sofisticate şi mai efi-
ciente decât în vremi staliniste: sat global,
amputarea conştiinţei naţionale, defăimarea
martirilor. „Toate astea vizează identitatea et-
nică, Magda”. Am câştigat ceva, puţin, din orien-
tarea lui spre esenţial. 

Petru Ursache a fost sever moral în califica-
rea celor care se întrec în note critice nedrepte şi
subiective („Tare le mai place «boierilor minţii» să
ne desconsiderăm pe noi înşine, să căpătăm com-
plexul istoriei noastre, culturii noastre, limbii
noastre”), dar violent (că tot scrie Ruxandra Ce-
sereanu despre imaginarul violent al românilor)
s- a manifestat la semnarea tratatelor cu URSS şi
Ucraina. Primul, opera „omului cu O mare”, al
doilea, opera lui Emil Constantinescu şi ministru-
lui de Externe Adrian Severin. „Gunoaie!” era re-
plica lui cea mai dură.

„Ni se spune, s- a revoltat Bătrânu, că lite-
ratura nostră nu- i cap de ţară. Mă tem că nici
ţară nu mai e.” La fel de mult l- a afectat proiectul
de risipire a arhivelor: îmi place să cred, ca şi lui,
că în mâna lui Clio, muza istoricilor, se află un
document. Habemus documentum. Şi noi ne lip-
sim de documente!” (parantetic spus, după o in-
formaţie de presă, arhiva REL – Radio Europa
Liberă – a fost cumpărată de Soros şi depozitată
la Budapesta).

Când Petru a primit Premiul de Excelenţă
al Asociaţiei Scriitorilor, a apucat să afirme, pe
scena Teatrului Luceafărul, că a luptat pentru
de- mitificarea istoriei şi istoriei literare şi că nu
poate fi de acord cu de- mistificarea:
„Eu n- am nevoie de Mitu, ci de mituri.
Miturile re- nasc realitatea. îmbogăţesc
realitatea.”

Magda Ursache
„Ceva mai bun decât tăcerea”1

„Ceva mai bun decât tăcerea” e
libertatea de opinie, de puncte de

vedere, care trebuie apărată
necontenit, după cum trebuie

taxate neadevărurile provocând
derută.

„Morţii, scria n. Iorga, se duc în
pământ pentru a- l păzi”. Sper ca

scrisa asta să se împlinească.

1 Marginalii la Petru Ursache, antropologia,
o ştiinţă neocolonială, Eikon, 2014
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STIL

în acest capitol am introdus elemente
disparate ca abateri de la regulile lim-
bii culte, utilizate cu intenţii stilistice.
Fără o ordine anume, am grupat aici,

ilustrate cu numeroase exemple, probleme care
privesc repetiţii lexicale, enumerări, frecvenţe,
abateri explicative, digresiuni, substituţii de
forme verbale, construcţii apoziţionale şi cu ana-
colut, exclamative, interjecţii şi adverbe, între-
buinţările conjunctivului, dominarea imperfec -
tului şi raporturile lui cu celelalte timpuri, com-
paraţia, elemente de portret, sentinţe şi maxime
etc. Am adăugat câteva consideraţii privind rea-
lizarea lingvistică a umorului. Aici şi- ar găsi locul
şi unele fenomene prezentate, cu trimiteri exacte
la text, în paginile consacrate morfologiei: vocati-
vul în - o, adresarea afectivă prin apelul la ter-
meni de rudenie, demonstrativul ăl, a cu
funcţiune apropiată de articolul definit, valorile
speciale ale pronumelor nehotărâte ceva, niscai,
fitecine, perfectul simplu în vorbirea dialogată,
substituţia indicativului prin imperativ, abun-
denţa formelor de supin etc. Elementele de sin-
taxă privind atât coordonarea, cât şi subor -
donarea, cu particularităţile pe care le- am relevat
în capitolul respectiv, s- ar putea grupa într- o în-
şirare de fapte stilistice. Din aceeaşi perspectivă,
a valorilor stilistice, a fost selectat şi vocabularul
special, ilustrat cu o mare bogăţie de trimiteri la
text. 

în concluzie, trebuie spus că cercetarea
noastră, în întregul ei, este rezultatul unei viziuni
stilistice asupra textelor din La Lilieci, adică de
descoperire a operaţiei de selecţie lingvistică în

elaborarea unei opere poetice. în gruparea fapte-
lor am adoptat, după cum se constată cu uşu-
rinţă, criteriul cercetării strict lingvistice. în
capitolul „stil” am inclus elementele care se
impun cercetării numai prin caracteristici de con-
ţinut „poetic”, adică „abateri” în scopuri artistice
de la normele limbii comune. 

1. Numeroase texte se caracterizează
printr- o excepţională concentraţie verbală. Câteva
rânduri sunt suficiente pentru a ne crea imaginea
unui conţinut de o bogăţie extraordinară, ca în
exemplul: „Şi lui Ion ţuruc i- a murit nevasta /
Şi- a luat- o pe Ioana asta. Era tânără şi ţeapănă.
/ O femeie voinică şi frumoasă şi cu putere. / Şi- a
făcut cu ea o fată, pe Domnica / De- a murit la 27
de ani, măritată” (III, 330). Numai în evocarea
unor imagini îndepărtate expresia poate fi res-
trânsă în limitele ei esenţiale: patru verbe, în pro-
poziţii simple, aproape toate principale, cu
absenţa circumstanţialelor. Imaginaţia ascultă-
torului umple golurile informaţiei.

în stilul comunicativ foarte concentrat fap-
tele sunt expuse în ordine lineară, derivă unele
din altele, creându- se în acest mod un cadru com-
plet al povestirii: „Dura era de la deal, din Modâr-
lani. / Avea un băiat, Păun îl chema, avea
pământ. / Şi l- a arvunit la unul de ţinea ţuică şi- i
da să bea. / Avea ăsta o fată urâtă, cu capul mare,
buhăită / Şi l- a- nsurat cu ea” (IV, 22). E un conţi-
nut bogat exprimat prin propoziţii simple, foarte
concentrate, cu determinări secundare puţine.
Cartea e construită, aproape în întregime, pe
acest tipar stilistic impus de natura narativă a
evocărilor, care, de regulă, presupun neglijarea
amănuntelor.

După cum am arătat deja în paginile de
analiză sintactică, frecvenţa conjuncţiei copula-
tive şi e un fapt popular, specific limbii povestiri-
lor, caracterizată prin coordonare: „Dă- mi,
Marine, şi tu o litră de vin. / Fusei şi eu la Paşti,
să- mi iau paşti, / Şi mă- nghebejiră ăia şi mă
stoarseră / Şi- mi sparseră şi ouăle roşii în buzu-
nar / Şi mă necăjii şi plecai de- acolo. / Şi- acum
să- mi fac eu paşti, să iau”(II, 193); am subliniat
şi pe şi adverbial. Recunoaştem în acest exemplu
tiparul frecvent al sintaxei limbajului colocvial. 

Pot apărea într- un context unic şi cuvinte
din aceeaşi sferă semantică. E şi acesta un caz de
repetiţie, ca în exemplele următoare: „Când
se- mbăta Cazacu, sau se certa cu cineva / Îşi da
palme, îşi smulgea părul, se supăra rău de tot pe
/ Persoana lui. / Era rău. Se snopea… în bătăi”
(III, 459); „Des, des se supăra pe el, / Şi ce se mai
judeca, ce se mai lua la palme, / Ce se dădea cu
capul de ulucă” (III, 461) (ce în exclamative pre-
supune un superlativ); „Şi toţi stăteau în sobă –
şi mai mult goi. / Şi vorbeau toţi. Se bătuseră. / Se
zgâriaseră… ridicau casa în sus” (IV, 55). 

2. Absenţa verbului copulativ din structura
predicatului nominal e un fenomen obişnuit în

textele Liliecilor, care se explică prin aceea că în
stilul foarte concentrat al evocărilor accentul cade
pe numele predicativ, component principal al pre-
dicatului, cu intonaţii speciale, pauze, gesturi.
Iată exemple: „Fata lui Mitruş Nica, foarte bogat”
(II, 258); „Banţa, / Şi el rău, nu suferea pe nimeni”
(id.); „Aveau pădure multă, bogaţi” (id.). limina-
rea copulei e un mijloc de realizare a conciziei fra-
zei: „A sărit şi celălalt şi l- au doborât. / Fierarul
era voinic, dar nemâncat. ăştia, tineri şi bine hră-
niţi, şi doi” (VI, 327); „duduia focu- n sobă… / Şi
Leliţa, numai cucuie, numai vânătăi” (I, 138);
„Boii, înţelegători. …, / Se odihneau şi ei” (IV, 28);
„El fusese şi mai tânăr şi bogat, / Ea, foarte har-
nică” (III, 446); „El era sărac şi ea bogată, dar
urâtă grabnic” (IV, 16); „Şi ea rea de gură, şi el
ţeapăn” (II, 187); „Ştii ce i- a făcut a lui
frate- meu?  / Că şi ăsta un mototol!” (II, 197);
„Geamul cât palma şi- n geam / Se punea băşica
de porc” (II, 315); „Şi baba n- a făcut focul, noaptea
era frig / Casa veche, friguroasă” (II, 318); „Când
să- şi ia opincile să se- ncalţe, / Dă cu mâna- n fân,
/ Vară, fânul până la brâu” (II, 283); „La ce să mă
mai duc la ei, dacă ei n- au, săraci”. 

Aceeaşi tendinţă de concentrare a frazei, cu
accentuarea deosebită a unei anumite părţi de
propoziţie, explică şi fenomenul dispariţiei lui a
fi predicativ: „Şi cumnată- sa, Ioana (muma
mamei), se suia învăluită / în car. / Nişte noroaie
mari” (IV, 28); „Când mă uitam, el prin şanţ” (id.). 

3. în vorbirea familiară persoana I singular
poate fi substituită prin persoana a II- a, care are
avantajul de a exprima ideea de subiect general
(nedeterminat, nehotărât, subiect al oricărei per-
soane gramaticale). Prin această înlocuire fraza
capătă o mai mare expresivitate, ca în exemplele:
„Ce! da’ era greu! Ce! Să te duci tu să iei mălaiul
/ Din casă, la urmă să cobori cu postava pe fereas-
tră. / Fugi înapoi pe scară- n sus, cu postava, s- o
duci” (III, 374); „Luai coaja de ulm, o fierbeai, / O
strecurai printr- un pifon / Şi făceai spălătură”
(IV, 54); „Se ştie – când fată vaca, / Două ţâţe erau
ale viţelului. / Şase luni. Pe urmă îi mai lăsai doar
una” (IV, 35). Sau: „treci dealul Bulzeştilor, co-
bori în Balota. / Şi urci în deal” (II, 199); „Venea
seara, tu dădeai la vite, puneai minteanul pe
umeri / Şi- apucai peste dealuri, ca zăltaţii. / te şi
uitai în toate părţile” (III, 454); „te uiţi la el că
alunecă, alunecă pe piept, întorci copilul / Cu
burta- n jos, îl plimbi pe şale – nimic, / înseamnă
că s- a- ncuibat moartea- n el, n- ai ce- i mai face!” (I,
124); „Colo… creştea pelin, / Bun de mirosat, bun
de oprit sângele, faci ceai şi speli / Şi la orice rană.
Găteşti casa cu el la Rusalii” (II, 170); „Faci un
colac de pâine nouă şi- l legi cu / Sporiş şi- l arunci
în fântână” (ibid.). Acest procedeu expresiv se
apropie de acela al substituirii prin imperativ, în
ambele cazuri fiind vorba de persoana a II- a. 

Sunt şi fragmente de text cu forme ameste-
cate, de indicativ şi imperativ, şi unele şi altele

Gr. Brâncuş
Expresie populară în ciclul „La Lilieci” de Marin Sorescu

Editura Academiei Române n Avanpremieră editorială

La Lilieci (şase cărţi: 1973–1998) este unică în
literatura noastră, o carte de poezie realizată
în marginile prozei; lipsesc elementele prozo-
dice şi expresiile metaforice, în schimb, există
o mare concentraţie verbală şi o selecţie inten-
ţionată la toate nivelurile limbii. Prin limba po-
pulară, în care e scrisă cartea, se înţeleg aici
aspectele variate ale limbii comune: familiar,
oral, regional, dialectal, terminologii populare,
onomastică, structuri arhaice, care se opun lim-
bii culte, normate, diversificate în limbaje func-
ţionale moderne. Am făcut aceste precizări de
principiu pentru că La Lilieci a intrat în atenţia
noastră mai ales din perspectivă lingvistică.
Am considerat cartea lui Sorescu ca pe un veri-
tabil document de limbă care poate fi confrun-
tată cu materialul înregistrat în numeroasele
cercetări lingvistice consacrate Olteniei: atlase,
monografii, glosare, culegeri de texte, studii de
detaliu.

La Liceul Naţional din Iaşi i se
predase după manualul unic de istorie
a rPr, din 1947. Ruşinoasa falsificare

a istoriei îl adusese pe Roller, zis şi Controller, în
fruntea Academiei. în memoriul către Dej, din
‘56, C. Daicoviciu, A. Oţetea şi Barbu Câmpi-
neanu l- au acuzat de orientare antinaţională şi
plagiat, iar manualul a fost scos, în fine, din şcoli
şi din facultăţi. Tot în ‘56, s- a reintrodus latina în
liceu, ca pentru a dovedi că latinitatea noastră
este elementul determinant. Cum să nu- l supere
pe fostul absolvent al Facultăţii de Filologie – Is-
torie noua re- scriere, provocând „multă derută şi
demoralizare”? Nu mai puţin l- au supărat jumă-
tăţile de adevăr din raportul final: dacă regimul
comunist a fost declarat „ilegitim şi criminal”, de
ce nu s- a trecut la judecată şi la condamnare? Ac-
tanţii celei mai rele utopii, comunismul, nu
numai că nu au fost pedepsiţi, condamnaţi penal,
dar au preluat puterea. Iar victimele necomuniste
rămân victime, sunt nerăzbunate. Ba chiar se
scuipă pe eroi şi pe morminte, dacă Mircea Can-

cicov, eminentul ministru de Finanţe a murit în
închisoarea din Râmnicu Sărat, sub Vişinescu, iar
torţionarului nici că i- a păsat după ‘89.

„Să vorbeşti despre elita distrusă în închi-
sori când genitorii tăi au contribuit intens la
asta..., când tu, ca vlăstar, ai fost sprijinit de tă-
tâne. Mmda, s- a „căsătorit” bine Volodea: şi cu
Iliescu, şi cu Băsescu”, a zis Bătrânu. Măcar nu
l- a mai văzut pe Cioroianu, la emisiunea 5 minute
de istorie, din 6 ian. 2015, fascinat de Ana Pauker,
pe care o compara cu Nadia Comăneci, pe motiv
că Ana din Codăieşti – Vaslui a apărut pe coperta
„Time” în ‘47, a doua fiind gimnasta, în ‘76. M- am
întrebat dacă n- o fi fost ironic, susţinând ce
„echipă redutabilă” făcuse cu Dej, ea fiind minis-
tru de Externe. Nu, nu era ironic. Pleda îndrăgos-
tit de prima femeie ministresă – notaţi! – din
Europa. Şi ce femeie! în 5 minute, Adrian Cioro-
ianu n- a avut timp să spună că, pe vizeta închi-
sorii din Piteşti, „Ana noastră”, cum o alinta
Brucan în „Scânteia”, urmărea cumplitul experi-
ment. „Istoria rămâne cea mai frumoasă po-

veste”? Ştiinţă n- o fi deloc? Cine dintre istorici dă
replica?

Petru Ursache a dat o noimă vieţii, existen-
ţei lui, până la sfârşit. în „haina de lemn”, (mul-
ţumesc, Virgil Diaconu!), i- am pus steguleţul
tricolor, cumpărat de el din Parcul Expoziţiei,
chiar înainte de a intra în clinica aceea bleste-
mată. 

„Ceva mai bun decât tăcerea” e libertatea de
opinie, de puncte de vedere, care trebuie apărată
necontenit, după cum trebuie taxate neadevăru-
rile provocând derută.

„Morţii, scria N. Iorga, se duc în pământ
pentru a- l păzi”. Sper ca scrisa asta să se împli-
nească. r
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exprimând nedeterminarea subiectului, ca în
exemplele: „Pui ambacu pe nişte mâini şi pi-
cioare, / Fă treabă, munceşte, / Fugi, aleargă! /
Toată viaţa alergi cu ele / Şi zici că de ce te dor pi-
cioarele” (III, 354). Trebuie observat că o valoare
asemănătoare poate avea şi numai pronumele
conjunct de persoana a II- a singular ca comple-
ment al verbului. De exemplu: „te dădeau la o
parte şi ei măsurau. Şi- ţi luau. / Şi dacă- ţi mai ră-
mânea… mai luai” (III, 455). Folosirea persoanei
a II- a, de obicei la singular indicativ prezent, cu
valoarea subiectului general, există şi în alte
limbi. Originea acestui procedeu trebuie căutată
în aspectul vorbit, mai ales în formele cu caracter
general cum sunt proverbele (bine faci, bine gă-
seşti), sau în recomandările de tot felul (Nu vă
aplecaţi în afară) şi în expresiile frazeologice. Tre-
buie spus că în astfel de contexte persoana a II- a
nu se opune persoanelor I şi a III- a, pe care, dim-
potrivă, le înglobează, într- un raport metonimic,
căci partea se substituie întregului, singularul,
pluralului. Acest mod de exprimare a subiectului
general (nedeterminat, nehotărât), prin persoana
a II- a singular la modurile indicativ şi imperativ,
cunoscut în numeroase limbi, e menţinut mai ales
în varianta colocvială în care enunţul poate con-
ţine elemente suplimentare (intonaţie, tempo).
Trebuie precizat că apelul la persoana a II- a a
verbului este şi o modalitate de adresare: „ … ni-
meni / Nu- l credea, dar cum să controlezi, du- te
de controlează” (II, 307). Iorgu Iordan (Stilistica,
p. 114) discută chestiunea valorii stilistice spe-
ciale în limba populară a persoanei a II- a în ca-
drul capitolului privitor la pronume. După
părerea noastră mai potrivită este prezentarea
acestei probleme la categoriile verbului. Exem-
plele folosite de Iordan provin din opera lui
Creangă, diferite mult de cele culese din poezia
lui Sorescu. 

4. Enumerările reprezintă o particularitate
stilistică a Liliecilor. Am arătat acest lucru la nu-
mele proprii, la structurile sintactice (în special
la seriile de circumstanţiale), la varietatea termi-
nologiilor. Reluăm aici problema enumerărilor
din perspectiva stilului popular al cărţii. Se poate
observa din paginile acestei opere că oamenii, lu-
crurile, elementele naturii în general sunt legate
unele de altele într- o strânsă unitate. La nivelul
limbii, această structură unitară se exprimă prin
enumerări cu semne gramaticale identice şi cu
valori subsumate unei imagini comune. Cititorul
are senzaţia că cuvintele se atrag în şiruri unele
pe altele prin trăsăturile pe care le au în comun:
„E ger, noaptea e sticloasă / Şi salcâmii de pe
coastă, clăile de fân, toate pătulele şi / magaziile
vergeluite sunt ca limba de clopot; gata- gata să
facă / Bang. / Se strigă în pumni, în tinichele, ori
în nişte mosoare lungi” (I, 91). în viziunea poetică,
salcâmii, clăile, pătulele, magaziile sunt unite în
imaginea limbii de clopot. în fraza a doua, verbul
se strigă strânge laolaltă instrumentalele în
pumni, în tinichele, în nişte mosoare. 

Din exemplele următoare ar rezulta ten-
dinţa de epuizare a unui câmp semantic: „Acum
până spre Paşti tot cu legume / … Cu cartofi, fa-
sole, urzici, dragavei, ştir, lobodă, / Lucruri

de- astea uşoare, că- ţi vine să dai cu masa- n bătă-
tură” (I, 92); „Puii de curcă dădeau iama în gre-
ieri, / Călugăriţe, păianjeni, fluturi, tot felul de
gogoşi” (I, 58); „Vedeţi, poate cădeţi cu zgaidele- n
sus din copaci, / Vă scrintiţi noada, ori veniţi cu
vreo brobinţă, / Vreo abubă, cu vreo brâncă, cu
vreo vintre, ori cu soare sec” (II, 303). Enumerările
privesc toate sectoarele limbii. Pot apărea serii de
nume proprii: „A avut multe fete: una mariţa,
una / mitra, una Georgeta, Cica de l- a luat pe
Lache, / ioncica de l- a ţinut pe Gorie, / Cinci” (III,
480). Nume de locuri: „Noaptea veneau hoţi de- ai
lui, tovarăşii / Din Boghia, din Vulpeni, din mur-
gaşi, din Gaia, / Balota, de peste tot…” (IV, 17). 

Nenumărate sunt vorbele de ocară redate,
de obicei, prin adjective negative ori substantive
ale „urâţeniei”, cu referire la aspectele degra-
dante ale persoanei: în ioniţă Simion (III, 476)
apar cuvinte de felul: nişte năroji, un pacearât,
urât, izânit, rău îmbrăcat, nişte harţabale, îmbon-
ţată, împofilată. în mânia (III, 459) ne întâm-
pină: nătimos şi năvligă, nărod, o pieişte (de om),
era mare şi zdupos, (vorbele) unui morânglav, un
rătute. Uneori cuvintele din acest sector „se atrag
unul pe altul” printr- un sufix comun, ca în exem-
plul: „Moroii … nu sânt bădărani, ţopârlani, mo-
dârlani, capsomani” (I, 135). în alte texte apar:
zăltaţii, jigodii, cocârlită, şontroapă, imoasă, răs-
căiată, zâmbată, topsecată. Astfel de cuvinte apar
mai ales cu referire la femei: năroada lumii (III,
428), nişte harţabale, fleară (III, 476), nişte hai-
duce (id.), curve (III, 467), mireasa era urâtă şi
zbârcită (III, 468), ghelbejita aia (III, 428), era o
gură de petice (III, 459), coştoboaia (III, 452), dez-
minţata asta (II, 189), vuva (II, 174), îmbăierata
aia (III, 456), hacapaua dracului (III, 483), pu-
cioasă, foamfă, buhăită, beşniţă, urâtă şi cu capul
mare. Numărul cuvintelor din acest sector seman-
tic este imens. Ele se află în limba vorbită, dar nu
este exclus ca unele să fie creaţii ale autorului în
acord cu cele ocazionale proprii vorbitorilor simpli
din mediul rural. 

Sunt înşirate chiar felurile de ape minerale:
„A cumpărat atâtea sticle de apă minerală / De la
Mat – Borsec, Bodoc, Biborţeni, Perla Harghitei,
tuşnad… ” (VI, 302). 

Enumerări de lucruri (la nivel gramatical,
abundenţă de substantive): „Se uită sub căpătâiul
rupt, sâtit, din care ieşeau paiele / … Iote, că nu
e. / Nişte bulendre, nişte plotoage sub pat / Nici
urmă de hârtii. / Nici pusă în cui, nici pe poliţă, /
Nici pe corlată… / Nici pe vatră, nici sub vatră”
(IV, 83). Ori păsări şi animale ale pădurii: „Astea
care se tot înfoaie, speriate, / Sânt ciurezi, buf-
niţe… or fi lilieci /… Pisici sălbatice, râşi / Şi- un
animal de- i zice târşul – de- astea îi era groază. /
târş – nu- l văzuse niciodată” (IV, 107). Cuprinde
într- o privire pe cei care dau viaţă câmpului: „Se
uită în jur şi întreabă: / Unde sânt oamenii? Se-
cerătorii? Prăşitorii? Culegătorii de porumb, de
floarea soarelui? / Cetele harnice… / Femei între-
cându- se care ajunge mai repede la capul locu-
lui?” (IV, 113). 

Nume de acţiune apar, de asemenea, în şi-
ruri lungi, care adună, în lărgime, oameni şi ani-
male, ca în exemplul: „Nu prea ştia de- ale casei /

Aia nu se putea scula, sta în pat şi gemea. / Şi se
văita. / O durea acum, pe lângă toate alea, capra
care / Era nemulsă şi zbiera în curte. / Se bârâca
pe gard, se suia pe frunzare, / Venea şi- mpungea
cu coarnele- n uşă” (V, 129). 

Se vede din aceste câteva exemple că So-
rescu caută la un cuvânt un indice lexical, seman-
tic, gramatical, stilistic prin care sunt adunate
laolaltă grupuri mari de cuvinte care compun un
tablou de viaţă. E aici şi o sugestie dată cititorului
de a lărgi aria de cunoaştere cu propria sa imagi-
naţie.

5. Frecvenţa ridicată a verbelor e un indiciu
că textul e construit mai ales din propoziţii scurte.
Iată un exemplu: [Baba s- a dus la şeful de post să
reclame că i s- au furat banii. Acesta vine să- i
caute în casă]. „– ai zis să- i caut bine / De ce ai
ascuns banii? / uita că nu e în misiune / Şi avea
momente de furie. / – Spune unde i- ai pus! / După
aia îşi lua seama, mai fuma o ţigară, / Mai chib-
zuia… / S- a uitat pe coş în sus, / S- a umplut de
funingine. / a scuturat fiarele coşului. / a scos
nişte cărămizi din firidă. / a ciocănit grinzile. / I- a
găsit. Erau băgaţi pe- acolo prin nişte ţoale” (IV,
92). Se observă că atât stilul direct, cât şi cel pro-
priu povestitorului nu se îndepărtează de specifi-
cul structural al frazei populare din anumite
tipuri de povestiri. 

Alt exemplu: „dădeau bună dimineaţa,
când treceau la deal, / Da’ când se- ntorceau seara,
nu mai / Vedeau nici să calce. Cădeau, se sculau,
/ Se tăvăleau, iar se sculau, se luau de / Mână şi
copilandrii după ei: «Ciocea bea, Ciocea plăteşte!
Ciocea sare iepureşte»” (III, 412). 

6. Obişnuite sunt şi construcţiile apoziţio-
nale, care intră, de fapt, în sfera enumerărilor, a
repetiţiilor. Proprii expunerilor colocviale acestea
apar, după cum am observat deja, mai ales la nu-
mele proprii, la circumstanţialele de loc etc.:
„Dina lui Costache Bocşaru venea pe la fie- sa, pe
la / Ninoaica” (III, 462); „Şi Marin – nepotu- su, un
copil, desfăcea piatra” (ibid.); „Că zicea şi Ni-
noaica, fie- sa” (ibid.). „Mai spre bătrâneţe se
ducea seara la o mătuşă, răduca, / una de prin
murgaşi, cu care se avea el bine” (IV, 39); „Mai era
una, Lisaveta, de pe Cioarecu, cumnată cu Coza”
(IV, 408); „Ea îşi făcuse casă pe moşia bărbatului,
/ a lui tufăriş” (VI, 360); „Şi din cauza asta, c- a
făcut copilul / ăla, nu s- a mai măritat” (id.). 

7. Există în structura unei fraze deseori
abateri explicative prin care se întrerupe conti-
nuitatea povestirii. Din punct de vedere gramati-
cal aceste note frâng cursivitatea frazei, sunt
izolări cu interpretare separată, digresiuni obiş-
nuite în povestiri, în evocări, în relatarea întâm-
plărilor petrecute demult. De exemplu, în:
„Străbunica noastră, o chema Sora, era frumoasă”
(III, 366) se preferă o propoziţie intercalată, inde-
pendentă, în defavoarea unei atributive pro -
priu- zise prin care s- ar fi asigurat cursivitatea
frazei. La fel în: „Şi ciobanul, îl chema radu, / A
făcut casă aici” (ibid.). r

■ Fragment

Relativ recent, la Institutul Balassi – Insti-
tutul Maghiar din Bucureşti (str. Gina Patrichi
nr. 8) a avut loc spectacolul de teatru Neferici-
ţii. Din distribuţie fac parte actorii: Ioan Mihai
Cortea, Sabrina Iaşchevici, Ştefana Manta, Alice
Nicolae, Sânziana Tarţa, Silviu Debu, Corneliu
Ulici; scenografia: Cristian Stănoiu; regia fiind
semnată de Kovács Zsuzsánna. Spectacolul Ne-

fericiţii, după piesa lui Füst Milán, prezintă o
lume împotmolită la marginea societăţii, iar per-
sonajele ei sunt, fără excepţie, nefericiţi. Neferi-
cirea nu este rezultatul determinărilor sociale, a
credinţelor şi prejudecăţilor, a maniilor şi prin-
cipiilor, nu este o consecinţă, este o stare de exis-
tenţă. Nefericirea există, în general. Vedem o
lume care se învârte în cerc, iar personajele ei nu
caută sau oferă răspunsuri, caută doar un azil.

Füst Milán (1888–1967, Budapesta) a fost
recunoscut de către marele public pentru calita-
tea sa de romancier; a început încă din anul 1920
să scrie şi romane, fără să renunţe definitiv la
poezie. A fost printre membrii fondatori ai revis-
tei Nyugat şi este considerat, în poezia maghiară,
părintele versului liber. A fost preocupat de as-
pecte legate de moarte şi de starea de dinainte
de moarte devenind mai degrabă un filosof care
se exprima liric. Pesimist a fost îngrozit de sufe-
rinţa celor din jur şi de ororile lumii distruse de
două războaie, dar îşi iubea necondiţionat seme-
nii. A fost respins de către comunişti, care şi- au

reconsiderat într- un târziu poziţia faţă de poet,
acordându- i două premii naţionale. Füst Milán
nu a scris foarte mult (are mai puţin de o sută de
poeme), dar tot ce a lăsat în urmă este valoare
certă. Piesa Nefericiţii scrisă în anul 1914 a fost
inspirată de o ştire dintr- o revistă. Piesa a rămas
necunoscută pentru regizori până în a doua parte
a anilor şaizeci.

■ Bref 

Füst Milán: Nefericiţii
spectacol de teatru la Institutul Balassi – Institutul Maghiar din București
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Estetica morţii de Mihai Mircea Cio-
banu începe cu sfaturile culinare pe
care le dă un iscusit bucătar,
Zahek, unui ucenic al său, Zaharia

(sfaturi consemnate – după cum se înţelege la un
moment dat −, ca de un grefier, de câinele Has-
drubal…). Foarte repede ne dăm seama, însă, că
recomandările lui Zahek ies din sfera gastrono-
miei şi sunt inaplicabile: „(…) primul fapt pe care
îl ai de îndeplinit este să strângi apa dimineţilor
cu brumă de pe buza florilor colorate în albastru,
şi nu în altă culoare. Această rouă, ce- o vei aduna
45 de zile de- a rândul, o vei strânge apoi într- o
oală de pământ ars şi- o vei aşeza în beci sub un
clopot de sticlă întocmit după planurile Bisericii
Sf. Petru (…)”.

Sfaturile culinare s- au transformat într- un
poem, dar şi poemul se transformă în scurtă
vreme într- o diatribă necruţătoare:

„în sertarul mesei de tocături, deasupra
lăzii de gunoi, să- i adăposteşti pe filosofii atei. 
(…) deci aşa îi vei ţine şi tu pe Marx, Engels, Feu-
erbach şi Lenin (…)” etc.

întregul ceremonial al iniţierii se dovedeşte
a fi, până la urmă, o parodie extrem de caustică,
de proporţii delirante, a tuturor instrucţiunilor de
folosire de care are nevoie în fiecare zi şi de care
devine, într- un mod jalnic, dependent omul mo-
dern. Cu inventivitatea cu care Urmuz derivă ab-
surdul din locurile comune, Mihai Mircea
Ciobanu derivă nesupunerea din supunere. El îl
conduce pe cititor spre situaţia de- a nu se mai
lăsa niciodată condus:

„Aşează- te apoi gol în faţa oglinzii, cu ziarul
de dimineaţă în mână, şi încearcă să citeşti ceea
ce vezi de- a dreptul în oglindă. La început îţi va
fi greu, dar cu timpul vei observa că drept e să ci-
teşti pe dos. (…)

După ce vei reuşi să citeşti astfel ziarul,
mare îţi va fi uimirea când vei constata că un
avion merge pe loc, că o bătălie are loc înainte de
a începe, că un prunc nu
creşte spre maturitate, ci
descreşte, pe măsură ce oa-
sele îi devin mari şi grele, că
orice descoperire e veche de
când lumea şi câte altele.”

*
Instabil, torenţial, flu-

xul lingvistic al cărţii nu ră-
mâne însă la această for -
mulă a instrucţiunilor de fo-
losire parodice. Monologul
lui Zahek se desface – concu-
rând în productivitate istori-
sirea Şeherazadei – într- o
amplă arborescenţă de alte
formule, epice, lirice şi eseis-
tice. în afară de faptul că ne
sunt oferite poveşti şi po-
veşti în poveşti – cum sunt
acelea despre mânăstire şi
despre bărbatul misterios
care bate într- o zi la porţile
ei −, ni se propun poeme în
proză, dizertaţii, relatări ga-
zetăreşti, descântece, pro-
verbe, biografii, discursuri,
portrete, evocări istorice, dialoguri etc. etc. Des-
pre ce? Despre orice, ca în Pseudokynegheticos.
Numai că, spre deosebire de Odobescu, Ciobanu
nu este senin, nu are voluptatea erudiţiei, ci do-
reşte parcă să consacre şi să discrediteze totodată
întreaga suită de tehnici de comunicare, să ter-
mine odată cu – vorba lui Mircea Iorgulescu –

„marea trăncăneală” în care sunt angajaţi oame-
nii de pe planetă.

Cele mai expresive sunt, în acest sens, in-
terminabilele enumerări de obiecte şi fiinţe, de
idei şi fantasmagorii din Estetica morţii. înaintea
lui Ciobanu, mulţi alţi autori, de la Rabelais la
Márquez, au compus liste de efect. La noi, Cara-
giale a exploatat expresivitatea latentă a inven-
tarului. Ciobanu, însă,
nu se lansează într- o car-
navalescă paradă de cu-
noştinţe enciclopedice ca
Rabelais, nu inventa-
riază fabulosul, ca Már-
quez, nu îşi propune să
reconstituie o atmosferă
prin enumerarea ironică
a elementelor de decor,
asemenea lui Caragiale.
De fapt, face câte puţin
din toate acestea, însă
sensul principal al trece-
rilor în revistă este altul.
El vrea, parcă, să se eli-
bereze de tot ceea ce ştie,
de tot ceea ce civilizaţia
modernă l- a obligat să
ştie. Ajunsă la saţietate,
memoria sa vomită infor-
maţiile pe care le deţine.
Enumerările din Estetica
morţii constituie de fapt
o teribilă batjocorire a
straturilor succesive de
vechituri din care este
compusă lumea de azi, a
surplusului de lucruri şi ideologii. în carte există
foarte multe luări de poziţie împotriva comunis-
mului, înţeles ca o atitudine grobiană, antieli-
tistă, însă satira realizată prin aceste enumerări
vizează în primul rând societatea de consum. Ca

şi Soljeniţîn, Ciobanu a fost
structural incompatibil cu co-
munismul, dar a privit cu
spirit critic şi lumea occiden-
tală.

Lansându- se în ameţi-
toarele sale enumerări, auto-
rul are şi momente de de -
lectare, când în mod evident
se bucură la „vederea” imen-
sului bric- à- brac planetar,
când îi face plăcere să „mân-
gâie” un val de catifea sau să
„pună în funcţiune” o maşi-
nărie romantică. în general,
însă, el repudiază ceea ce in-
ventariază, repudiază însuşi
faptul că inventarierea nu se
mai termină. Fiecare nou cu-
vânt trecut pe listă îl aga-
sează, îl irită, îl exasperează:

„în cufăr se află lenje-
rie fină, dantelă de Bruges,
rochii de tafta, vizonuri şi
linxuri, pantaloni raiaţi şi
veste de mătase cu flori, pre-
cum şi veste de antilopă, clo-

puri, trei bastoane, 48 de ţigări de Havana şi 5 de
Sumatra, un frac, două cravate papillon, scheletul
unei pisici” etc. etc.

*
Multe episoade din carte sunt antologice.

Printre ele se numără şi colecţia de fapte senza-
ţionale preluate din presă (o presă imaginară, o

parodie de presă, bineînţeles), galeria de perso-
naje excentrice şi estropiate care compun lumea
mondenă (reprezentată prin fauna umană găz-
duită la mânăstire), portretele şi discursurile mi-
niştrilor (caricaturi fără nimic caragialesc,
rezultate parcă dintr- o fuziune între imaginaţia
lui Dante şi aceea a lui Jarry), satira la adresa
aparaturii electronice („maşini infernale îşi pun

în mişcare ecrane şi clo-
pote, butoane, lămpi, cir-
cuite, huruituri şi ţiui-
turi, păcăneli, târţâieli,
foşnituri, pocnituri, raze
luminoase”) şi aşa mai
departe. în ceea ce mă
priveşte, mărturisesc că
mai mult decât orice mi- a
plăcut şi m- a emoţionat
un pasaj în care Ciobanu
evocă nostalgic cum tră-
iau pe vremuri boierii va-
lahi:

„Era o vreme, Za-
haria, când marii boieri
din Carpaţi se îndestulau
în dimineţile frumoase
cu lapte de mamă- copi -
landră, turte de grâu şi
de secară stropite până
la mustire cu vin dulce
de coastă lină şi pământ
cărămiziu. Alţii beau lap-
tele cald al vacii, pe care
slugi pricepute îl mul-
geau când stăpânul des-
chidea primul ochi, iar

dobitoaca simţea copitele taurului de prăsilă bă-
tând un flamenco ancestral între stănoage. Mes-
tecau boierii laptele cu clăbuci, aburind a
împreunare, cu ouă de sub găina înţeleaptă şi aju-
tându- l a se petrece pe esofag cu plăcinte de cireşe
amare. Erau alţii care se lăfăiau cu salate din
floare de regina nopţii, unduită cu ulei de peşte
nestatornic şi catifelată în cerul gurii şi sub limbă
cu spumă de icre roşii de Manciuria bătute în
smântână de bivoliţă. Ceaiuri de anghinare, de
floare de răchită, de frunze de vişin neîndulcite
sfârşeau plantele dimineţii.”

După ce s- a simţit străin în ţara lui de ori-
gine, infestată de comunism, după ce şi- a dat
seama că rămâne inaderent şi la stilul de viaţă
din Occident, care tinde să facă din bunăstare un
scop în sine, Ciobanu s- a întors, ca la un refugiu,
la România de altădată, aceea din memoria lui
culturală sau din visurile lui de exilat. Este unul
dintre puţinele momente în care sarcasmul lasă
loc reveriei.

Afirmam că, datorită naturii ei aluvionare,
„suprarealiste”, Estetica morţii ar putea continua
la nesfârşit. Ar putea, într- adevăr, continua la
nesfârşit şi tocmai de aceea, chiar dacă autorul ar
fi trăit suficient şi ar fi reuşit s- o încheie, ea tot
ar fi părut neterminată. Cu alte cuvinte, Ciobanu
îmbogăţeşte, postum, literatura română nu
numai cu o operă, ci şi cu un mod de a scrie. Ne
pune la dispoziţie un algoritm literar, un
know- how. Pentru o ţară ca a noastră, rămasă în
multe privinţe în urmă, care are nevoie mai cu-
rând de tehnologii decât de bani sau produse, este
un dar preţios. r

Alex. Ştefănescu
O carte stranie (II)

n Literatura română după o revoluţie
După ce s- a simţit străin în ţara lui
de origine, infestată de comunism,
după ce şi- a dat seama că rămâne
inaderent şi la stilul de viaţă din
Occident, care tinde să facă din

bunăstare un scop în sine, Ciobanu
s- a întors, ca la un refugiu, la

România de altădată, aceea din
memoria lui culturală sau din

visurile lui de exilat.
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Istoria tragediei de la Auschwitz – a
cărei încheiere lumea civilizată o reme-
morează în 27 ianuarie 2015 printr- o
reuniune a unor personalităţi interna-

ţionale la faţa locului – este deja scrisă. Ceea ce se
discută este în principal interpretarea ei. Explica-
rea destructivităţii de atunci nu s- a încheiat. Pe de
altă parte, repercusiunile acestei tragedii sunt de
pondere istorică universală. Astăzi, Europa conti-
nuă să fie confruntată cu întrebarea dacă despăr-
ţirea de trecutul conflagraţiilor pornite din sânul
ei a fost dusă până la capăt. Din aceste raţiuni, am
împărţit răspunsurile mele la întrebările ce se pun
în articole – aspecte istoriografice, Explicaţia des-
tructivităţii, urmări ale Shoah şi Ce revine Euro-
pei din experienţa auschwitz- ului? – ce se pot citi
şi separat. 

Care au fost urmările de importanţă isto-
ric- universală ale tragediei ce a atins culmea la
Auschwitz? Ce efecte au fost în conştiinţa de sine
a umanităţii? Ce revine Europei din tragica expe-
rienţă? Aici răspund succint la aceste întrebări.

Cine citeşte memoriile lui Nahum Goldmann
poate reţine mărturisirea că – în condiţiile contro-
lării informaţiilor de către nazişti, atunci când ci-
neva sosit din Germania (Gerhard Rieger) a putut
aduce ştirea că se plănuia „soluţia finală”, iar apoi
au venit primele confirmări ale exterminării din
lagărele de concentrare – reflecţia de primă in-
stanţă a fost că tragica soartă a evreimii europene
este pecetluită: o mare parte a acesteia era prizo-
nieră, iar şansele de salvare se reduceau de la o zi
la alta. Pe deasupra, sugestia bombardării lagăre-
lor a fost respinsă de britanici, cu argumentul că
s- ar lovi obiective nemilitare. Oferta de aprobare
a emigrării evreilor din Ungaria spre Palestina,
într- un schimb cu maşini utilitare, nu a fost
agreată până la urmă de nazişti, spre a nu sensi-
biliza ţări arabe. Iar propunerea României de a se
compensa în bani emigrarea evreilor nu a fost ac-
ceptată în SUA. în aceste condiţii, ne spune
Nahum Goldmann, problema nu s- a mai putut
pune, obiectiv, decât ca acţiune pentru reconstitui-
rea statului evreiesc (Erez Israel). 

Evoluţia spre restabilirea statului evreiesc,
după întreruperea începută în anul 70 e.n., odată
cu ocuparea Ierusalimului şi distrugerea Templu-
lui de către trupele conduse de Titus, are o propul-
sie complexă. Aceasta ţine, după opinia mea, de
asemenea, de dezvoltarea conştiinţei de sine a
evreilor în cadrele iluminismului şi în epoca state-
lor naţionale şi de extraordinara înflorire de per-
sonalităţi evreieşti în toate domeniile ştiinţei,
artei, filosofiei, tehnologiei şi politicii, ce a avut loc
după emanciparea din Germania. Ea ţine de în-
treaga evoluţie a situaţiei evreimii în ţările euro-
pene. în evocarea sa, Nahum Goldman pune
accentul în mod explicabil pe contextul creat după
tragicul deznodământ al celui de Al Doilea Război
Mondial. „Fără Holocaust – scrie cunoscutul lider
al organizaţiei evreieşti mondiale – migrarea indi-
viduală spre Palestina ar fi continuat, desigur, dar
nu am fi obţinut acordul majorităţii ţărilor în 1947
pentru crearea unui stat evreiesc într- o parte a Pa-
lestinei. A fost conştiinţa încărcată a democraţii-
lor, ca şi a ţărilor comuniste, după Al Doilea
Război Mondial, aceea care a pus în mişcare ţările
vesteuropene şi americane, ca şi blocul sovietic, să
voteze cu majoritate de două treimi pentru această
propunere, cu toate că un rol a jucat şi dorinţa
Uniunii Sovietice de a- i scoate pe englezi din
Orientul Mijlociu” (Nahum Goldmann, mein
Leben. uSa- Europa- israel, Ullstein, Frankfurt am
Main, Berlin, Wien, 1984, p.29- 30).

Marele rabin al Marii Britanii şi Comon-
wealth- ului a comparat tragedia Shoah cu lovituri
şi dificultăţi istorice majore întâlnite de evrei în is-
toria lor bimilenară. Scindarea regatului de după
Solomon a dus la înflorirea profeţiilor. Distrugerea
primului Templu şi exilul babilonian au stimulat
studiul Torei. După dărâmarea celui de al doilea
Templu, s- au creat Midrash- ul şi Talmudul. După
apariţia creştinismului, s- a dezvoltat comentariul
biblic. După cea a Islamului, s- a trecut la filosofie.

Cruciadele au încurajat pietismul iudaic. Expulza-
rea din Spania a ocazionat misticismul sefard.
„Holocaustul, în termeni umani cea mai gravă
(worst) dintre toate tragediile, a dus la singura şi
cea mai măreaţă afirmare a voinţei evreieşti colec-
tive de a supravieţui: naşterea Statului Israel” (Jo-
nathan Sacks, to Heal a Fractured World. the
Ethics of responsibility, Continuum, London,
2005, p.181). Capacitatea de revenire şi renaştere
a poporului care a încheiat Alianţa cu Dumnezeu,
atât de admirată de Nietzsche, s- a confirmat astfel
din nou.

Fiind locul unei crime maxime, efectuate pe
scară industrială şi cu metode ştiinţifice, Aus-
chwitz- ul a avut efecte la nivelul conştiinţei de
sine a umanităţii – în mod exact, în domeniile alt-
fel mai greu de pus în mişcare ale artei, filosofiei,
teologiei. Primul motiv de reflecţie care s- a profilat
a fost acela că, în societatea modernă, s- a petrecut
o răsturnare plină de implicaţii negative – „întoar-
cerea civilizaţiei luminate la barbarie în realitate”
(Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, dialektik
der aufklärung,1947, Fischer, Frankfurt am Main,
1986, p.6). Iluminismul, care a promis oamenilor
libertate şi emancipare, culminează în fapt, în vir-
tutea unui deficit lăuntric, cu cele mai mari crime
şi cu destrămarea imaginilor consacrate despre
om. Nu iluminismul ca atare este la originea de-
gradării, ci faptul că acesta nu şi- a lămurit până
la capăt condiţiile aplicării în societatea modernă.

Acest leitmotiv nu a mai putut fi escamotat,
iar o critică fructuoasă a
patologiilor şi derapajelor
modernităţii şi- a făcut loc
în cultura umanităţii. Ce-
lebra scriere a lui Hor-
kheimer şi Adorno l- a
exprimat cel mai energic,
ea fiind urmată apoi de o
vastă literatură critică a
ceea ce a ieşit din proiec-
tul modern de societate.
în fapt, de la critica neos-
tructuralistă a raţiunii,
ilustrată de Foucault şi
Derrida, trecând prin ne-
orelativismul lui Rorty şi
pragmatica universală a
lui Habermas, la recons-
trucţia universalismului
de către Brandom – ca să
amintesc aici doar jaloa-
nele mari – această litera-
tură a profilat filosofia
critică ca unul dintre cu-
rentele proprii şi originale
ale conştiinţei contempo-
rane nouă. Dincolo de va-
riaţia interpretărilor şi
evaluărilor, a devenit lim-
pede că modernitatea nu
este imună la degradări, inclusiv la degradarea oa-
menilor, şi că o conştiinţă trează şi critică, ea în-
săşi articulată sistematic, este continuu indispen -
sabilă societăţilor.

în această optică, tragedia de la Auschwitz
a fost percepută ca un prag înainte de care este oa-
recum naivitate, mai mult sau mai puţin vinovată:
„Cutremurul din Lisabona a fost de ajuns să- l vin-
dece pe Voltaire de teodiceea lui Leibniz, iar de-
zastrul vizibil al primei naturi a fost insignificant
în comparaţie cu cel de al doilea, care este social,
ce desfidă imaginaţia umană, după cum distilează
un iad real din răul uman” (Theodor W.Adorno,
Negative dialectics, Continuum, New york, 1973,
p.361). S- a argumentat că educaţia va trebui re-
considerată observând că înzestrarea oamenilor cu
capacitate de a gândi şi de a se manifesta raţional,
luate în sine, nu sunt pavăză suficientă contra
„barbariei”, ci o pot, la nevoie, servi (Theodor
W.Adorno, Erziehung zur mündigkeit, Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 1971, p.125). Poezia nu va
mai putea să continue aşa cum este, după Aus-
chwitz, iar teologia are de făcut schimbări concep-

tuale majore. „Nici un cuvânt având tonul ridicat
venind de sus, nici cel teologic, nu are legitimitate
după Auschwitz” (Theodor W.Adorno, Negative
dialectics, p.358). Tragedia fiind maximă, tabloul
lumii, cu şansele de viaţă pentru oameni şi perico-
lele imanente, nu mai poate fi cum a fost.

Iudaismul şi creştinismul au fost marcate
profund (cum am arătat în Andrei Marga, religia
în era globalizării, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 2014, cap. VI, VII, X) de tragedia ce a
culminat la Auschwitz. Dincoace de hotărâte recu-
perări istorice – a lui Isus de către iudaism şi a
propriei ascendenţe iudaice de către creştinism –
s- au produs noi interogaţii teologice şi, prin impli-
caţie, larg culturale şi morale. Bunăoară, Hans
Jonas a pus întrebarea cu vaste consecinţe: „ce fel
de Dumnezeu a putut să lase să se petreacă ceea
ce s- a petrecut?” şi a redeschis reflecţia teodiceii
asupra atotputerniciei şi efectivei voinţe divine
(Hans Jonas, der Gottesbegriff nach auschwitz.
Eine judische Stimme, Suhrkamp, Frankfurt am
Main, 1987, p.41). Această reflecţie vine până în
zilele noastre. 

Hans Jonas considera că tragedia de la Aus-
chwitz lasă loc presupunerii că Dumnezeu nu a in-
tervenit, căci a lăsat lumea în seama ei însăşi
(„contractarea” la care trimisese deja Isaac Luria).
Elie Wiesel reduce orice certitudine la simple „în-

cercări”: el ne spune că
„ceea ce s- a petrecut nu se
poate niciodată înţelege cu
Dumnezeu; nu se poate în-
ţelege nici fără Dumnezeu.
Teologie? După Auschwitz
totul este încercare”. Hans
Küng (das Judentum,
Piper, Munchen-Zurich,
2001) admite că ceea ce s- a
petrecut la Auschwitz nu
are explicaţii simple în
teodicee, încât trebuie
schimbat câmpul reflec-
ţiei: va trebui „vorbit nu
despre Dumnezeu, ci lui
Dumnezeu” şi asumat că
de acum „la problema teo-
diceii este numai un răs-
puns practic… încrederea
de nezdruncinat în Dumne-
zeu, nu iraţională, ci pro-
fund raţională” (p.728- 732).
Grandioasa cultură din
jurul lui Dumnezeu cel
viu, care s- a revelat în
ţara Sfântă, rămâne su-
portul şi cadrul unei vieţi
demne de om şi- şi desfă-
şoară mai departe istoria

salvifică. Cel mai recent, Benedict al XVI- lea a
atras atenţia că „odată cu distrugerea Israelului,
cu Shoah, ar fi nimicită în cele din urmă chiar ră-
dăcina pe care stă credinţa creştină, care ar fi în-
locuită definitiv cu credinţa nouă, de la sine
proclamată, a celui puternic” (Benedikt XVI, Wo
war Gott? die rede in auschwitz, p.15- 16). 

în faţa grozăviilor Shoah- ului, bisericile şi
teologi creştini reprezentativi au căutat să lămu-
rească sursele antisemitismului şi au procedat la
asumarea istoriei prin care Isus din Nazaret a de-
venit Isus Cristos al umanităţii. Cercetarea isto-
rică a lui Isus a devenit parte a culturii creştine şi
i- a asigurat înnoirea în vremurile noastre. Decla-
raţia Cele zece puncte de la Seelisberg (1947), din
care se revendică Bisericile (ortodoxă, catolică,
protestantă) până în zilele noastre, ne solicită „să
ne reamintim că Isus Cristos s- a născut dintr- o fe-
cioară evreică, din neamul lui David şi din poporul
lui Israel, şi că dragostea Sa veşnică şi iertarea Sa
îmbrăţişează deopotrivă pe poporul său şi lumea
întreagă”. Nostra Etate (1965), cunoscuta rezoluţie

n Istoria mentalităţilor

Andrei Marga
Urmări ale Shoah

neoliberalismul întreţine, între
altele, iluzia unui „sfârşit al

istoriei”, care ar fi fost zăvorâtă
definitiv în muzeu şi nu ne- ar mai

putea spune ceva. Succint exprimat
aici, eu cred că revenirea de la

politica îngustă a calculului
situaţiei, la politica proiectelor cu
respiraţie culturală, poate fi deja
orizontul legitim al interogaţiilor.
Europa unită are resursele pentru
a fi unul dintre avocaţii principali

ai revenirii.
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a Conciliului Vatican II, a deplorat şi condamnat
persecuţiile la adresa evreilor. Sinodul (1975) dio-
cezelor din Republica Federală Germania a recu-
noscut „greşeala” de a fi întors spatele evreilor
persecutaţi şi a apelat la întreg poporul evreu
„să- şi plece auzul la acest cuvânt de căinţă şi reîn-
noire”. Episcopatul german a arătat că „astăzi şi
autorii evrei îl descoperă pe «Evreul Isus»…. Iar
cine îl întâlneşte pe Isus Hristos întâlneşte iudais-
mul” (Erklärung uber das Verhältnis der Kirche
zum Judentum,1980). Episcopatul francez (L’atti-
tude des chretiens a l’egard du judaisme…, 1973)
a chemat la „o nouă privire” a Bisericii asupra
evreilor, a căror moştenire scripturală a devenit
un bun al umanităţii. Episcopatul francez (1997)
consideră Shoah drept o „dramă planetară” care „a
pus în pericol însuşi viitorul creştinismului”. 

Alături de mai mulţi teologi de prim plan,
Norbert Lohfink a argumentat convingător că
Dumnezeu nu a rupt niciodată Alianţa cu iudeii şi
că „Noua Alianţă” nu a înlocuit „Vechea Alianţă”,
cum s- a asumat de o lungă tradiţie, care avea să
culmineze practic cu atacarea evreilor în condiţiile
extinderii antisemitismului (Norbert Lohfink, L’al-
leanza mai revocata. riflessioni esegetiche per il
dialogo tra cristiani ed ebrei, Queriniana, Brescia,
1991, p.18- 19). Tot mai numeroşi teologi au arătat
că „modelul substituţiei” în relaţia celor două
„Alianţe” nu rezistă, căci nu poate fi susţinut cu
argumente concludente.

între timp, Ioan al XXIII- lea a reluat for-
mula biblică de adresare către evrei ca „fraţi”,
după ce deja Pius al XI- lea, înainte de război, când
antisemitismul lua avânt, lansase observaţia că
„într- un sens, toţi suntem semiţi”. Paul al VI- lea a
dispus înlocuirea textelor ofensatoare faţă de evrei
din liturghia tradiţională de Vinerea Mare şi i- a
numit „primul popor al Alianţei” cu Dumnezeu.
Ioan Paul al II- lea a păşit în Sinagoga Romei şi a
vorbit de „fraţii noştri de predilecţie…, de fraţii
noştri mai mari”. Joseph Cardinal Ratzinger (is-
rael, l’Eglise et le monde. Leur relation et leur mis-
sions, Parole et Silence,
Saint Maur, 1999) a arătat
că „după Auschwitz noi nu
ne mai putem deroba de
datoria imperioasă a recon-
cilierii şi a acceptării mu-
tuale” şi că „exigenţa re -
concilierii este înscrisă ca
exigenţă a credinţei înseşi
a Bisericii” (p.18). Teologul
devenit apoi papă a mai
arătat (în Gott und die
Welt. Glauben und Leben
in unserer Zeit, Deutsche
Verlagsanstalt, Stuttgart,
München, 2000) că iudais-
mul şi creştinismul sunt, în
fapt, aceeaşi religie, cu
două căi distincte ale mân-
tuirii. „Creştinismul nu
este vreo altă religie faţă
de religia lui Israel, ci este
Vechiul testament recitit
cu Hristos” (p.161). Pe
această linie se înaintează
în teologia creştină înnoită
din deceniile recente.

De cealaltă parte, în
iudaism, interesul pentru
cunoaşterea lui Isus din
Nazaret şi a căii pe care a
devenit Isus Hristos al umanităţii, a înregistrat
paşi mari an de an. Doar în Israel s- au publicat
peste o sută cincizeci de volume şi studii cu contri-
buţii noi, bazate pe buna cunoaştere a izvoarelor,
incluzând cele scripturale, şi pe descoperiri de ma-
nuscrise şi explorări arheologice fără precedent.
După ce marele rabin de Berlin, Leo Baeck (Pau-
lus, Phariser und das Neue testament (l961), a
procedat la revizuirea imaginii predominant nega-
tive despre farisei, pe linia deschisă de unitarianul
englez R. Trevor Herford (the Pharisees, 1923), o
nouă generaţie a dus înainte cunoaşterea. Paul
Witner (on the trial of Jesus, 1961) a arătat că
Isus nu a fost judecat niciodată de un tribunal
evreiesc, iar David Flusser ( die konsequente Phi-
lologie und die Worte Jesus, 1963) a dovedit că Isus
nu a încălcat vreodată prescripţiile iudaismului
epocii. Ulterior, cunoscutul christolog israelian a
dovedit – observând că spusele lui Isus pot fi re-
date complet în ebraică, dar numai parţial în ara-
maică – că limba în care s- a exprimat Isus Hristos
a fost ebraica. Formula de înţelegere sprijinită pe
toate datele istoriei – „Isus, evreu între evrei”– a
câştigat definitiv în virtutea evidenţelor ei. învă-
ţatul rabin Shalom Ben- Chorin (cu Bruder Jesus.
der Nazarener in jüdischer Sicht, Paul List, Mün-

chen, 1970) l- a revendicat pe Isus ca „frate” şi a ex-
primat convingerea postbelică în privinţa relaţiei
dintre urmaşii iudeilor şi discipolii lui Isus: „cre-
dinţa lui Isus ne uneşte, dar credinţa în Isus ne
desparte” (p.12). 

In felul acesta, a putut fi reluată fecunda
perspectivă lăsată generaţiilor de iniţiatorul înnoi-
rii iudaismului din vremurile recente, Franz Ro-
senzweig, în monumentala sa operă filoso fi-
co- teologică der Stern der Erlösung (1927), după
ce trecuse el însuşi prin frămîntările convertirii.
în concepţia sa, iudaismul şi creştinismul sunt re-
zolvări ale mântuirii ce ar fi optim să rămână, dată
fiind finitudinea experienţei umane, în raporturi
„simetrice”, până când Dumnezeu va arăta cine a
avut dreptate. Aşa stând lucrurile, concluzia trasă
de rabinul Pinhas Lapide (Hans Küng, Pinhas La-
pide, Jesus im Widerstreit. Ein jüdisch- christlicher
dialog, Calwer- Stuttgart, Kösel- München, 1981) –
„dacă Mesia vine şi se va dezvălui ca fiind Isus din
Nazaret, aş spune că nu cunosc vreun evreu pe
această lume care ar avea ceva împotrivă” (p.49) –
este paradigmatică pentru deceniile noastre. Ra-
binii mai noi au dezvoltat perspectiva argumen-
tând că, la judecata de apoi, Dumnezeu îl va
întreba pe fiecare om nu cărei denominaţiuni îi
aparţine, ci ce a făcut.

Ce revine Europei de astăzi din experienţa
Auschwitz- ului? După ce a consemnat cu satisfac-
ţie schimbarea profundă a scenei teologice, Gerard
Israel (La question chretienne. une pensée juive du
christianisme, Payot, Paris, 1999) a atras atenţia
asupra importanţei „simetriei” în relaţia dintre iu-
daism şi creştinism şi a nevoii de a lua distanţă
atât de tentaţia punerii în opoziţie a lui „Isus isto-
ric” şi a lui „Isus eschatologic”, cât şi de tentaţia
de a socoti iudaismul ca ceva secundar. în raport
cu prima, este mai fecundă concentrarea iudeilor
asupra creştinismului existent; în raport cu a
doua, este mai realistă observarea ascendenţei
creştinismului în iudaism, începând cu Psalmii.
Este de asumat că „privirea evreiască asupra creş-

tinătăţii a fost multă
vreme cea pe care opri-
matul o aruncă asupra
opresorului. Iar privirea
pe care creştinii o arun-
cau asupra evreilor era
cea a oprobiului şi a de-
testării”. Ar fi de dorit ca
„reconcilierea iudeo-creş -
 tină să permită reluarea
unei teme comune celor
două religii – a centrali-
tăţii omului în gândirea
religioasă” (p.403). Ge-
rard Israel cere „circum-
specţie în privinţa maxi -
malismului, atât religios
cât şi existenţial, pe care
tragicul deznodământ de
la Auschwitz îl induce în
mod necesar” (p.386). 

Până în zilele
noastre, Europa, la nive-
lul avangardei ei cultu-
rale, s- a schimbat pro -
fund. Sunt elocvente, de
pildă, observarea de
către Jürgen Habermas
a simbiozei germano-
evreieşti ce s- a produs în
cultura germană, de la

preluarea de către Jakob Böhme a teodiceii lui
Isaac Luria (din der deutsche idealismus der jü-
dischen Philosophen, 1961), şi apelul filosofului la
a se lua în serios istoria interacţiunii extrem de
fertile pentru cultura universală dintre evrei şi
germani. Este grăitoare reinserarea firească a lui
Mendelsohn, Heine, Marx, Lieberman, Schönberg,
Mahler, Rathenau, Kafka, Freud, Einstein, Kraus,
Benjamin, Scholem şi a multor altor personalităţi
evreieşti de rezonanţă universală în cultura ger-
mană (vezi Thilo Koch, Hrsg., Porträt zur de-
utsch- jüdischen Geistesgeschichte, DuMont, Koln,
1997, şi Hans Mayer, der Widerruff. Über deuts-
che und Juden, Suhrkamp, Frankfurt am Main,
1994). Este elocventă, de asemenea, mai recenta
pledoarie a lui Maurice- Ruben Hayoun (din L’iden-
tité juive et la culture europeenne, Armand Colin,
Paris, 2005) pentru a se lua în seamă „imbricarea”
contribuţiei evreieşti în cultura europeană. „Nu se
poate îndepărta o rădăcină fără ca arborele să se
prăbuşească. Iar arborele nu creşte la distanţă de
rădăcinile sale”(p.22). Pe aceste direcţii ne aflăm
în zilele noastre în cultura avansată a Europei ac-
tuale.

S- au înregistrat însă şi paşi înapoi în asuma-
rea tragediei de la Auschwitz şi a învăţăturilor ce

se degajă din aceasta. Chiar în Europa, atât de exi-
gentă în ceea ce priveşte respectarea faptelor isto-
rice şi a logicii, se produc falsificări istoriografice.
Se asociază la întâmplare (precum în Roger Ga-
raudy, Les mythes fondateurs de la politique israe-
lienne, La Veille Taupe, Paris, 1996) legende
aberante, precum „cooperarea dintre sionism şi na-
zism” şi „exagerarea efectivului victimelor Holo-
caustului”, înăuntrul unei disponibilităţi la a
selecta arbitrar date şi citate rupte din contexte, la
a le lega forţat şi la a construi teze în cazul cărora
nu mai contează adevărul, cât slujirea intereselor.
Logica raţiunii sănătoase se înlocuieşte astfel cu o
logică magică incontrolabilă, ce se pune în slujba a
orice. De aceea, evocarea faptelor aşa cum s- au pe-
trecut rămâne indispensabilă. Maurice- Ruben
Hayoun are dreptate să sublinieze că, „pentru a în-
depărta definitiv spectrul antisemitismului din Eu-
ropa, trebuie să intervină o reflecţie serioasă,
deschisă şi generoasă asupra Shoah, această indi-
cibilă şi de neîntrecut nenorocire ce s- a abătut asu-
pra populaţiilor evreieşti lipsite de apărare”. Iar
recrudescenţa demonilor atestă că „pedagogia
Shoah- ului nu este încă pusă la punct” (p.25).

Asumarea trecutului depinde de pedagogie,
dar şi de ceva mai mult – de politica însăşi. Istoria
este mereu mai tare decât „memoria”. Tony Judt
arăta, în încheierea unei întinse reconstituiri (Pos-
twar. a History of Europe Since 1945, Pinguin
Books, London, New york, 2005), că, aparent pa-
radoxal, „ştim exact ceea ce va fi viitorul. Problema
noastră este cu trecutul: acela rămâne în schim-
bare”. Este o schimbare dictată, până la urmă, cum
a şi fost în perioada postbelică, de politica ce se
duce în fapt. A fost nevoie, de exemplu, de inter-
venţia unor intelectuali cu autoritate în sfera con-
ştiinţei publice pentru a atrage atenţia că, de
pildă, regimul nazist a fost vinovat de uciderea
programată a oamenilor, nu doar de angajarea
într- un război pe care nu îl putea câştiga. Acum,
la capătul dinspre noi al istoriei, este perceptibil
că „recenta istorie barbară a Europei, întunecatul
«altul» împotriva căruia Europa postbelică a fost
construită în mod laborios, este dincolo de atracti-
vitatea pentru tineri. înăuntrul unei generaţii,
memorialele şi muzeele vor aduna praf – şi vor fi
vizitate, asemeni câmpurilor de luptă ale Frontu-
lui de Vest, doar de amatori şi rude” (p.830). în
fapt, memoria nu rămâne vie decât dacă fiecare ge-
neraţie apelează la ea.

Cunoscutul politolog german Josef Joffe a
semnalat la începutul secolului actual că Europa
şi- a construit identitatea post- Shoah din respinge-
rea a ceea ce părea sursa „părţii întunecate” a mă-
reţei ei istorii: führeri, duci, caudilloşi, colonialism,
cucerire, discriminare şi, „pentru a dobândi sta-
tură morală, a convertit antifascismul într- o doc-
trină a transcendenţei lumeşti, cu un decalog
secularizat, ce sună în parte: să nu te rogi la zeii
discreditaţi ai naţionalismului; să nu practici po-
litica puterii; să nu apelezi la suveranitate şi să te
bucuri în cooperare” („The Demons of Europe”, în
Commentary, January 2004, p.104). Cu această ob-
servaţie, venim pe pământul de sub picioarele
noastre şi nu mai putem ocoli întrebarea: ne per-
mite „decalogul secularizat” de astăzi să preluăm
realitatea nu totdeauna confortabilă a istoriei eu-
ropene pentru a fi în cultura europeană? 

Un teolog american ne spune că pasul, desi -
gur de înţeles, nu este, totuşi, suficient. „Decalogul
secularizat”, convertit mai departe în teza „sfârşi-
tului politicii”, nu face decât să satisfacă „căutarea
Europei de a se absolvi de vina de a fi produs Ho-
locaustul (fără a mai menţiona Gulagul, foamea ce
a terorizat Ucraina, Războiul Civil Spaniol şi Pri-
mul Război Mondial (care a pus în mişcare în-
treaga afacere sângeroasă)” (George Weigel, the
Cube and the Cathedral. Europe, america, and
Politics without God, Basic Books, New york,
2005, p.15). 

Oricum am privi bilanţul tezei „sfârşitului
politicii” întocmit de George Weigel, sunt de părere
că o altă viziune ar trebui să inspire politica – alta
în raport cu neoliberalismul dominant de astăzi,
dar şi în raport cu reacţiile paseiste la neolibera-
lism. Este vorba de o viziune nouă, ce încurajează
deopotrivă redarea cu acurateţe şi fără resturi a
trecutului şi articularea cu înţelepciune şi respon-
sabilitate a viitorului. Neoliberalismul întreţine,
între altele, iluzia unui „sfârşit al istoriei”, care ar
fi fost zăvorâtă definitiv în muzeu şi nu ne- ar mai
putea spune ceva. Succint exprimat aici, eu cred
că revenirea de la politica îngustă a calculului si-
tuaţiei, la politica proiectelor cu respiraţie cultu-
rală, poate fi deja orizontul legitim al inte -
rogaţiilor. Europa unită are resursele pentru a fi
unul dintre avocaţii principali ai revenirii. r
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11 septembrie, rue toullier
Aşa, prin urmare, aici vin oamenii să tră-

iască? Eu aş spune mai curând că aici mor. Am
fost pe afară. Am văzut: spitale. Am văzut un om
care se clătina şi s- a prăbuşit. Lumea s- a îmbulzit
în jurul lui şi m- a scutit de ceea ce a mai urmat.
Am văzut o femeie însărcinată.

Se târa cu greu de- a lungul unui zid înalt,
cald, pe care îl pipăia din când în când, parcă voia
să se convingă dacă mai există. Da, mai era încă
acolo. Dincolo de el? Am căutat pe planul oraşu-
lui: maison d’accouchement. Bine. O vor ajuta să
nască – se pricep.

Mai departe, rue Saint- Jacques, o clădire
mare cu o cupolă. Planul indica: Val- de- Grâce,
Hôpital militaire. 

Asta, de fapt, nu era necesar să ştiu, dar
nu- mi strica. Străduţa începuse să duhnească din
toate părţile. Duhnea, pe cât puteam să deose-
besc, a iodoform, a pommes frittes, a frică. Toate
oraşele duhnesc vara. Apoi am văzut o casă ciu-
dată, fără ferestre, nu apărea pe plan, însă deasu-
pra uşii se mai putea descifra destul de bine: asile
de nuit. Lângă intrare erau afişate preţurile.
Le- am citit. Nu era scump.

Şi altceva? Un copil într- un cărucior oprit.
Era gras, vineţiu şi avea pe frunte o eczemă bă-
tătoare la ochi. Probabil că începuse să se vindece
şi nu durea. Copilul dormea cu gura deschisă, in-
spira iodoform, pommes frittes, frică. Asta aşa era.
Important era că trăia. Asta era important.

Nu pot renunţa totuşi să dorm cu fereastra
deschisă. Tramvaiele electrice gonesc sunând din
clopot prin camera mea. Automobilele trec peste
mine. O uşă se trânteşte. Undeva cade un geam,
aud cioburile mari râzând şi aşchiile mici chico-
tind. Apoi, brusc, din partea cealaltă, în interiorul
casei, un zgomot surd, înfundat, Cineva urcă pe
scară. Vine, vine întruna. E aici, e de mult aici,
trece mai departe.

Şi din nou strada. O fată ţipă: „ah, tais- toi,
je ne veux plus.” Tramvaiul electric se apropie în
goană, foarte agitat, trece mai departe, trece
peste toate. Cineva strigă. Oamenii aleargă, se
iau la întrecere. Un câine latră. Ce uşurare: un
câine! Spre ziuă cântă chiar şi un cocoş, este o bi-
nefacere nemărginită.

Apoi adorm brusc.
Astea sunt zgomotele, dar aici există ceva

mai înfricoşător: liniştea. Cred că la marile incen-
dii apare uneori un astfel de moment de tensiune
extremă, jeturile de apă se opresc, pompierii nu
se mai caţără, nimeni nu mai mişcă. De sus se în-
clină, alunecă fără zgomot o cornişă neagră şi un
zid înalt, în spatele căruia izbucneşte focul. Toţi
stau şi aşteaptă ridicând din umeri, cu frunţile
încruntate, groaznica lovitură. Aşa e liniştea aici.

învăţ să văd. Nu ştiu de ce totul se adân-
ceşte din ce în ce mai mult în mine şi nu rămâne
în locul unde se oprea altminteri totdeauna.

Am în mine un interior adânc de care nu
ştiam. Acum totul se duce într- acolo. Nu ştiu ce
se întâmplă acolo. Astăzi, în timp ce scriam o
epistolă, am constatat cu surprindere că sunt aici
abia de trei săptămâni. Trei săptămâni în altă
parte, la ţară de pildă, puteau să pară cât o zi, aici
însă sunt cât nişte ani. Nu vreau să mai scriu
nicio epistolă. De ce i- aş spune cuiva că mă
schimb? Dacă mă schimb, nu mai rămân cel ce
am fost, ci devin altcineva, şi atunci e limpede: nu
am cunoscuţi. Iar oamenilor străini, oamenilor
care nu mă cunosc, e imposibil să le scriu.

Am mai spus- o oare? învăţ să văd – da,
încep. Merge greu încă, dar vreau să profit de tim-
pul care îmi stă la dispoziţie.

De exemplu, nu mi- a trecut prin minte ni-
ciodată câte feluri de feţe există. Există o mulţime
de oameni, dar şi mai multe feţe, căci fiecare om
are mai multe. Sunt oameni care poartă aceeaşi
faţă ani întregi. Fireşte, se uzează, se murdă-
reşte, se încreţeşte pe la riduri, se lărgeşte, ca mă-
nuşile purtate în călătorie. Aceştia sunt oamenii
simpli, economi; n- o schimbă, nici măcar n- o
spală. E destul de bună, susţin ei, şi cine le poate
dovedi contrariul? Acum se pune totuşi întreba-
rea, dacă au mai multe feţe, ce fac cu celelalte?

Le pun deoparte. Să le poarte copiii lor, dar
se întâmplă să le poarte şi câinii lor. De ce nu?
Faţa e faţă.

Alţi oameni îşi schimbă feţele uimitor de re-
pede, una după alta, şi le uzează. La început li se
pare că au o faţă pentru totdeauna, dar la numai
patruzeci de ani, asta să fie ultima? Fireşte, e tra-
gic. Nu sunt obişnuiţi să- şi cruţe feţele, ultima s- a
deteriorat în opt zile, are găuri, în multe locuri e
subţire ca hârtia şi apoi, treptat- treptat, apare
fondul, nefaţa şi pe asta o arată lumii.

Dar femeia, femeia: era cu totul adâncită în
sine, cu faţa ascunsă în mâini. Era la colţul cu rue
Notre- dame- des- Champs. De cum am văzut- o, am
început să calc uşor. Când oamenii sărmani cu-
getă, nu trebuie tulburaţi. Poate că totuşi le vine
vreo idee bună.

Strada era prea pustie, pustietatea asta îmi
lua paşii de sub tălpi şi clămpănea cu ei, de colo
până colo, de parcă ar fi fost în saboţi. Femeia s- a
speriat şi a ieşit din sine, prea repede, prea vio-

lent, încât obrazul i- a rămas în mâini. Am putut
vedea cum zace în palme forma lui concavă. 

M- a costat un efort indescriptibil să rămân
la mâinile ei şi să nu mă uit la ceea ce se smulsese
din ele.

Mă îngrozea gândul să văd o faţă pe dinăun-
tru, dar cu mult mai mult mă temeam de capul
dezgolit, fără faţă.

*

Mi- e frică. Trebuie să fac ceva împotriva fri-
cii, de vreme ce o am. Ar fi foarte rău să mă îm-
bolnăvesc aici şi, dacă i- ar trece cuiva prin cap să
mă ducă la Hotel- dieu, atunci cu siguranţă că
acolo aş muri. Este o clădire agreabilă şi foarte
frecventată, dar nu poţi admira faţada catedralei
din Paris fără pericolul de a fi călcat de una dintre
nenumăratele maşini care trebuie să intre acolo
trecând cât mai repede posibil peste esplanadă.
Sunt omnibuze mici, sunând neîncetat, şi însuşi
ducele de Sagan ar trebui să- şi oprească echipajul
dacă vreunui muribund, oricât de neînsemnat,
i- ar veni în gând să intre de- a dreptul în „Hotelul
lui Dumnezeu”. Muribunzii sunt încăpăţânaţi şi
tot Parisul stă pe loc când madame Legrand, bro-
canteuse din rue des martyrs, intră cu maşina în
acea piaţă din Cité. Trebuie remarcat că aceste
mici vehicule afurisite au geamuri opace, extra-
ordinar de incitante, în spatele cărora îţi poţi ima -
gina cele mai frumoase agonii; e suficientă o
fantezie de concièrge. Dacă totuşi ai mai multă
imaginaţie şi e îndreptată în alte direcţii, atunci
presupunerile sunt de- a dreptul nelimitate, dar
am văzut venind şi birje deschise, trăsuri de în-
chiriat cu ora, cu coviltirul ridicat, circulând cu
tariful obişnuit: doi franci ora de moarte.

Această minunată clădire este foarte veche,
chiar şi pe vremea regelui Clovis se murea acolo
în câteva paturi. Acum se moare în 559 de paturi.
Fireşte, în sistem industrial. 

La o asemenea producţie enormă, moartea
individuală nu e prea bine executată, dar asta nu
mai contează. Masa contează. Cine mai dă ceva
astăzi pe o moarte bine pusă la punct? Nimeni.
Chiar şi cei bogaţi, care îşi pot permite să moară
pe- ndelete, încep să devină neglijenţi şi indife-
renţi; dorinţa de a avea o moarte proprie este tot
mai rară.

încă un pic şi va deveni tot atât de rară ca
şi o viaţă personală. 

Doamne, asta- i tot! Vii pe lume, găseşti o
viaţă de- a gata, mai ai doar s- o pui pe tine. Vrei
să pleci sau eşti silit s- o faci: nu trebuie să faci ni-
ciun efort: Voilà votre mort, monsieur. Mori cum
se cuvine; mori de moartea specifică bolii de care
suferi (căci de când se cunosc toate bolile se ştie
şi faptul că diferitele sfârşituri aparţin bolii şi nu
oamenilor; iar bolnavul, ca să zic aşa, nu are
nimic de făcut).

în sanatoriile în care se moare cu atâta plă-
cere şi cu recunoştinţă faţă de medici şi de surori,
mori de una dintre morţile stabilite de instituţie;
astfel va fi bine văzută. Dacă însă mori acasă,
este normal să alegi acea moarte politicoasă, a
lumii bune, cu care parcă începe deja înmormân-
tarea de clasa întâi şi toată suita minunatelor ei
ritualuri. Atunci săracii se adună în faţa unei ase-
menea case şi se zgâiesc pe săturate. Moartea lor,
desigur, este banală, nu îndeplineşte toate condi-
ţiile. Sunt bucuroşi dacă găsesc una care să li se
potrivească, pe cât posibil. Fie ea oricât de depăr-

Rainer Maria Rilke
Însemnările lui Malte Laurids Brigge

n Avanpremieră editorială RAINER MARIA RILKE s- a născut la 4 decem-
brie 1875 în Praga, în Imperiul Austro- Ungar.
Scriitor austriac, el este unul dintre cei mai
semnificativi poeţi de limbă germană. Pe lângă
volume de poezii (Cartea imaginilor, 1902, Ele-
giile duineze, 1923, Sonete către orfeu, 1923
etc.), a scris povestiri, un roman (Însemnările
lui malte Laurids Brigge, 1910) şi studii privi-
toare la artă şi cultură. A făcut traduceri în ger-
mană din literatura şi lirica altor naţiuni, în
special din limba franceză. Bogata sa corespon-
denţă reprezintă o componentă deosebită a
creaţiei sale literare. Celebrul volum Scrisori
către un tânăr poet (1903–1908) este povestea
corespondenţei dintre Rainer Maria Rilke şi tâ-
nărul Franz Xaver Kappus, de origine bănă-
ţean, născut la Timişoara, amândoi urmând
Academia Militară din Sankt Pölten. Din 1923
s- a luptat cu grave probleme de sănătate şi a
murit pe 29 decembrie 1926 în sanatoriul Val-
mont- sur- Territet, de lângă Montreux, în Elve-
ţia.

„Cartea este plină de mister, pen-
tru că se roteşte în jurul unui dezno-
dământ ascuns, de care autorul nu
s- a putut apropia. Acest final este
moartea lui Malte sau momentul pră-
buşirii sale. Toată partea întâi a căr-
ţii o anunţă, toate experienţele tind
să deschidă dedesubtul trăirilor, apa-
rent disparate, un spaţiu imens, ca
dovadă a imposibilităţii acestei vieţi
în care el alunecă şi cade.”

Maurice Blanchot
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tată; mai poţi creşte încă un pic. Numai dacă te
ia de piept sau te sugrumă, atunci e rău.

Când mă duc cu gândul acasă, acolo unde
acum nu mai este nimeni, mi se pare că odinioară
trebuie să fi fost altfel. Pe atunci se ştia (sau
poate doar se bănuia) că moartea zace în om pre-
cum sâmburele în fruct. Copiii aveau în ei una
mică, iar vârstnicii una mare. Femeile o purtau
în pântece, iar bărbaţii în piept. o aveau şi asta
le oferea o demnitate stranie şi o mândrie calmă.

Şi la bunicul meu, şambelanul Brigge, se
vedea că poartă moartea în el. Şi ce mai moarte!
Lungă – de două luni – şi aşa de zgomotoasă că
se auzea până afară, la căşărie.

Conacul, lung şi vechi, era prea mic pentru
această moarte, părea că trebuie să i se mai
adauge o aripă, pentru că trupul şambelanului
creştea neîncetat şi el cerea întruna să fie dus
dintr- o încăpere în alta şi se mânia îngrozitor
dacă ziua nu se sfârşise încă şi nu mai era nicio
cameră în care să nu fi zăcut. Atunci pornea, îm-
preună cu toată suita de servitori, cameriste şi
câini, pe care îi ţinea întotdeauna pe lângă el, în
sus, pe scară, şi, precedat de intendent, intra în
camera mortuară a răposatei sale mame, păs-
trată exact în starea în care o părăsise cu două-
zeci şi trei de ani în urmă şi unde nimeni nu avea
voie să calce. Acum năvălea acolo toată ceata. Se
trăgeau draperiile şi lumina robustă a du -
pă- amiezii de vară cerceta toate obiectele timide,
speriate şi se reflecta stângace în oglinzile dezve-
lite. Şi oamenii se purtau la fel. Erau cameriste
care, de curioase ce erau, nici nu mai ştiau unde
le sunt mâinile, feciori care se holbau la toate şi
servitori mai bătrâni care umblau de colo- colo, în-
cercând să- şi amintească ce li se povestise despre
această cameră încuiată în care se aflau acum, fe-
riciţi.

însă popasul în această cameră, unde toate
lucrurile miroseau, părea că îi stimulează ne obiş-
nuit de mult pe câini. Ogarii ruseşti mari, slabi, fu-
geau preocupaţi de colo- colo pe după fotolii,
traversau camera în paşi mari de dans, cu mişcări
legănate, se ridicau, precum câinii de pe blazoane,
cu labele lungi, pe pervazul alb- auriu al ferestrelor
şi priveau, cu botul ascuţit, încordat şi fruntea te-
şită, la stânga şi la dreapta, spre curte. 

Baseţii mici şi galbeni ca nişte mănuşi stă-
teau, ca şi cum totul ar fi fost în ordine, în fotoliul
larg, capitonat cu mătase, de la fereastră, iar un
prepelicar cu păr ţepos şi aspect posac îşi scărpina
spinarea de muchia unei mese cu picioare aurite
pe a cărei tăblie pictată tremurau ceştile din por-
ţelan de Sèvres.

Da, pentru aceste lucruri neatente, ador-
mite, erau momente îngrozitoare. Se întâmpla ca
din cărţi, deschise la repezeală de mâini neprice-
pute, să se împrăştie şi să cadă petale de tranda-
firi, călcate după aceea în picioare: obiectele
fragile erau luate în mână şi, odată sfărâmate,
erau puse repede la loc, ascunse după draperii
sau chiar aruncate în spatele grilajului aurit al
şemineului.

Din când în când, mai cădea câte ceva,
cădea în surdină pe covor, cădea sonor pe parche-

tul tare, dar şi aici şi dincolo se spărgea, se sfă-
râma strident sau se rupea aproape fără zgomot,
pentru că toate lucrurile astea răsfăţate nu su-
portau niciun fel de cădere.

Şi dacă i- ar fi trecut cuiva prin gând să în-
trebe care este cauza tuturor distrugerilor provo-
cate în camera asta păzită cu străşnicie – atunci
ar fi existat doar un singur răspuns: moartea.

Moartea şambelanului Christoph Detlev
Brigge din Ulsgaard.

Căci acesta zăcea în mijlocul camerei, pe du-
şumea, revărsându- se din uniforma lui de un al-
bastru- închis, şi nu se clintea. Pe faţa lui mare,
străină, pe care nimeni n- o mai recunoştea, ochii
erau închişi; nu vedea ce se întâmplă. La început
încercaseră să- l culce pe pat, dar el se împotrivise,

pentru că ura paturile încă din acele nopţi de în-
ceput, când boala i se agravase. Iar patul de acolo,
de sus, se dovedise prea mic şi nu mai rămăsese
nimic altceva de făcut decât să fie culcat pe covor;
căci refuzase să coboare.

Aşadar, acum zăcea acolo şi puteai crede că
e mort. Câinii se furişaseră afară, unul câte unul,
prin crăpătura uşii, pentru că afară începuse să
se întunece încet; numai cel ţepos, cu chip posac,
şedea lângă stăpânul său ţinând una din labele
din faţă, lată şi flocoasă, pe mâna mare, cenuşie
a lui Christoph Detlev. Şi cei mai mulţi dintre ser-
vitori stăteau acum afară, pe coridorul alb, mai
luminos decât camera; însă cei care mai rămăse-
seră încă înăuntru aruncau din când în când pri-
viri furişe spre mormanul întunecat din mijlocul
încăperii şi doreau să nu mai fie decât o haină
mare pe un obiect putred.

însă mai era ceva. Mai era o voce, o voce pe
care nimeni nu o cunoscuse cu şapte săptămâni
în urmă, căci nu era vocea şambelanului.

Vocea asta nu era a lui Christoph Detlev,
era a morţii lui Christoph Detlev.

Moartea lui Christoph Detlev trăia deci în
Ulsgaard deja de multe, multe zile şi le vorbea tu-
turor şi avea pretenţii. Cerea să fie dusă pe sus,
cerea camera albastră, cerea salonul mic, cerea
sala cea mare. Cerea câinii, cerea să se râdă, să
se vorbească, să se joace şi să se tacă şi toate de-
odată. Cerea să vadă prieteni, femei şi morţi şi
cerea să moară ea însăşi: cerea. Cerea şi striga.

Când se înnopta şi unii servitori prea obo-
siţi, care nu stăteau de veghe, încercau să
adoarmă, moartea lui Christoph Detlev urla; urla
şi gemea, răcnea atât de prelung şi neîntrerupt,
încât câinii, care la început urlaseră împreună cu
ea, amuţeau, nu îndrăzneau să se culce şi, prop-
tiţi pe picioarele lor lungi, zvelte şi tremurătoare,
erau cuprinşi de groază. Şi când cei din sat o au-
zeau cum urlă, prin noaptea de vară daneză,
lungă, argintie, se ridicau de parcă ar fi fost fur-
tună, se îmbrăcau şi rămâneau tăcuţi, în jurul
lămpii, până se sfârşea. Şi femeile care se pregă-
teau să nască erau mutate în camerele cele mai
depărtate şi cu perdelele cele mai groase, dar şi
acolo tot o mai auzeau, o auzeau, de parcă urla în
propriul trup, şi implorau să li se îngăduie să se
scoale şi veneau, albe şi enorme, să se aşeze lângă
ceilalţi, nemişcaţi, cu feţe palide. 

Vacile care fătau în astfel de momente erau
închise şi nu li se dădea ajutor, iar uneia dintre
ele i se smulsese chiar viţelul mort din trup îm-
preună cu toate măruntaiele, căci nu voia să vină
pe lume. Şi toţi îşi făceau prost treaba zilnică şi
uitau să strângă fânul, pentru că se temeau de
venirea nopţii şi pentru că erau atât de obosiţi de
atâta veghe şi de trezirea înfricoşată încât nu se
mai puteau gândi la nimic. Şi când se duceau du-
minica la biserica albă, paşnică, se rugau să nu
mai fie niciun fel de stăpân la Ulsgaard, căci
acesta era un stăpân care- i îngrozea. Şi de sus,
din amvon, preotul spunea cu glas tare ceea ce
toţi gândeau şi se rugau, căci nici el nu mai avea
nopţi şi nu- l mai putea înţelege pe Dumnezeu. O
spunea şi clopotul, căci acum avea un rival cum-
plit, tunând toată noaptea şi căruia, chiar şi
atunci când vibra din tot metalul, nu îi mai putea
face faţă. Da, toţi o spuneau şi printre cei tineri
era unul care visase că s- ar fi dus la castel şi l- ar
fi omorât pe onorabilul stăpân cu furca de gunoi
şi toţi erau atât de porniţi, atât de nerăbdători,
atât de surescitaţi, încât, în timp ce ascultau cum
el îşi povestea visul, se gândeau fără să vrea dacă
ar fi în stare de o astfel de faptă. Aşa simţeau şi
vorbeau oamenii în tot ţinutul unde, cu doar câ-
teva săptămâni în urmă, şambelanul fusese iubit
şi compătimit, dar cu toate că vorbeau aşa, nu se
schimba nimic. Moartea lui Christoph Detlev,
care locuia la Ulsgaard, nu se lăsa zorită. Ea ve-
nise pentru zece săptămâni. Atât a şi rămas. Şi
în timpul ăsta a fost mai stăpână decât fusese
vreodată Christoph, era ca o regină, supranumită
mai târziu şi pentru întotdeauna: „înspăimântă-
toarea”.

Asta nu era moartea vreunui oarecare bol-
nav de dropică, ci moartea hâdă, princiară, pe
care şambelanul o purtase în el şi o hrănise toată
viaţa. Tot prisosul de mândrie, voinţă şi autori-
tate, pe care nu le putuse folosi el însuşi în zilele
lui liniştite, se adunaseră în moartea lui, în moar-
tea care stăpânea şi adăsta acum în Ulsgaard.

Cum l- ar fi privit şambelanul Brigge pe cel
ce i- ar fi cerut să moară de altă moarte decât
asta? El murea doar de moartea lui cea grea.

Şi dacă mă gândesc la ceilalţi pe care i- am
văzut murind sau despre care doar am auzit, în-
ţeleg că întotdeauna e la fel. Toţi au avut parte
de o moarte numai a lor. Acei bărbaţi care o pur-
tau înăuntrul lor ca pe o prizonieră închisă într- o
armură, acele femei care au îmbătrânit şi s- au pi-
pernicit, apoi, pe un pat enorm, ca pe o scenă de
teatru, s- au sfârşit discret şi nobil în faţa întregii
familii, a servitorilor şi a câinilor. Iar copiii, chiar
şi cei mici de tot, nu au avut parte de o moarte oa-
recare de copil, căci s- au străduit şi au murit aşa
cum erau deja şi cum ar fi trebuit să devină cân-
dva.

Şi ce frumuseţe melancolică le era dată fe-
meilor gravide când în pântecele lor uriaş, pe care
mâinile lor mici se rezemau fără voie, erau doi
plozi: un copil şi o moarte. Nu venea oare zâmbe-
tul intens, aproape hrănitor, de pe faţa lor pus -
tiită, de la sentimentul că în ele cresc amândoi?

Traducere de 
CORnELIU PAPADOPOL

În curs de apariţie la Editura Corint
în COLECŢIA CLASICI AI 

LITERATURII UnIVERSALE

„Florilegiul de stări încercate
de eroul Însemnărilor… malteene
este descris răvăşitor de viu. Ritmu-
rile curg, schimbându- şi parcă res-
piraţia şi oferind, de la un rând la
altul, surpriza, neobişnuitul; excep-
ţionalul este cadrul firesc al acestui
roman atipic, printre obiceiurile
casei figurând – dacă admitem că un
text epic este aidoma unei case, ai-
doma unei cetăţi, aidoma unui con-
tinent sau planete abia descoperite
– imprevizibilul.”

Aura Christi
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Român fiind şi nimic din ce e româ-
nesc nefiindu- mi străin, m- am hrănit
şi eu, copios, de- a lungul şi de- a latul
timpului, cu filosofia relativizatoare

şi păguboasă a strămoşescului „merge şi aşa, ce
mama dracului”, agrementată cu pandantul său fa-
talist- consolator: că doar „suntem aici, la porţile
Orientului, unde totul trebuie luat à la légère”, nu?
Şi am rămas, probabil, la fel chiar dacă întâmpla-
rea mi- a oferit binevoitoare şansa să constat că
acolo, la celelalte porţi ale aceluiaşi Orient, spre ori-
zonturile enigmatice ale lui Soare- Răsare, lucrurile
merg cu totul şi cu totul altfel.

Mă aflam, în urmă cu douăzeci şi mai bine
de ani, în Coreea de Sud, pripăşit prin adunătura
pestriţă de ziarişti care- l însoţeau pe liderul poli-
tic de atunci al României, Ion Iliescu, într- o vizită
la cel mai înalt nivel, carevasăzică. Dintre cama-
razii de vizită (nu şi de nivel), mi- l amintesc pe
domnul Nicolae Manolescu, pe atunci mai mult
preşedinte al Partidului Alianţa Civică decât al
breslei scriitorilor, nu însă şi pe sirianul acuzat
de terorism după criza jurnaliştilor din 2005,
Omar Hayssam, deşi n- aş prea băga mâna- n foc
că ipochimenul nu se afla şi el la bord, în grupul
de oameni de afaceri cu care domnul Iliescu obiş-
nuia să burduşească aeronava prezidenţială – of
course în vederea strângerii legăturilor economice
dintre patria noastră şi alte ţări mai mult sau
mai puţin prietene. 

într- una din zile, asistam la discuţiile pe
care şeful statului român le purta la sediul unuia
dintre marile concerne industriale sud- coreene –
Daewoo, dacă- mi aduc bine aminte. Convorbirile
cu oficialităţile locale şi cu membri ai staff- ului
firmei urmau să dureze 40 de minute. Sau 35,
n- are importanţă… Asta, desigur, conform pro-
gramului pe care gazdele ni- l oferiseră frumos
tipărit încă de la urcarea în avion – aşadar, cu
mult înainte de a fi păşit pe aeroportul din Seul.
Program care fusese respectat până atunci cum
nici nu visase vreodată o literă de Evanghelie
creştin- ortodoxă că poate fi respectat ceva. Ches -
tia respectivă ar fi trebuit să ne cam pună pe gân-
duri in corpore, dar mai ales pe cei care se
hliziseră temeinic în prima zi de vilegiatură
sud- coreeană, băgând de seamă că pe programul
vizitei – carneţelul elegant despre care am amin-
tit oleacă mai sus şi pe care îl păstrez şi- n ziua de
astăzi – ora aterizării la Seul era 10 şi 14 minute.
Mă număram printre mefienţii de serviciu şi mi
se păruse că eram perfect îndreptăţit să exclam
mioritic în sinea mea interioară: ce spui Franţ?
Chiar aşa, la şi 14 minute? Păi, cu secundele cum
rămâne? Motive de îndoială aveam berechet! Ple-
caserăm de la Vilnius cu o mică întârziere (cca o
jumătate de oră), făcuserăm o scurtă escală la
Minsk pentru aprovizionare cu kerosen (douăzeci
de minute anunţate, vreo patruzeci şi cinci în rea-
litate), străbătuserăm Eur- Asia prin nesfârşita
parte nordică (11- 12 ore de zbor…), plus, ca supli-
ment, mai avuseserăm de înfruntat şi o turbu-
lenţă de toată frumuseţea deasupra Mării
Japoniei care ne lungise traseul spre est cu câteva
sute de kilometri într- un ocol intempestiv. în po-
fida acestor ghinioane, avionul aterizase la Seul

exact la ora 10 şi 14 minute! Probabil că uitasem
însă acest detaliu…

Să revenim, aşadar, la întâlnirea de lucru
de la sediul Daewoo. Dialogul se purta într- o
limbă internaţională destul de pitorească, agluti-
nând exotic engleza cu ochi oblici a gazdelor cu
engleza zâmbitor- olteniţeană, dar, până la urmă,
se pare că oarecum inteligibilă a domnului
Iliescu. Totul decurgea conform protocolului: pre-
şedintele punea întrebări şi dădea convingător
din cap la explicaţiile gazdelor (poate chiar înţe-
legea ceva dintr- însele: inginer, de…), mai trân-
tea câte o consideraţie bine simţită despre
importanţa geostrategică a României în arealul
est- european, miniştrii şi consilierii contribuiau
şi ei, după facultăţi, la animarea discuţiilor, noi,
ziariştii, urmăream cu interes crescând defilarea
intermitentă a tipelor în kimono- uri care serveau
felurite răcoritoare onoratei asistenţe – mă rog,
era genul acela de întrevedere la capătul căreia
sfânta deontologie gazetărească te obliga s- o bla-
gosloveşti cu adjectivele tradiţionale: amicală,
rodnică, fructuoasă etc. Când mai erau vreo trei
minute până la expirarea timpului afectat prin
program întâlnirii (după vorbă, după port, convi-
vii păreau a fi consumat inclusiv schimburile de
amabilităţi finale), domnul Iliescu s- a ridicat încă
mai zâmbitor decât la început şi, cu sentimentul
datoriei împlinite voios întipărit pe chipul şi ase-
mănarea sa atât de prezidenţiale, a dat semnalul
de plecare. Delegaţia noastră prinsese să se fo-
iască disciplinată. Ei bine, atunci s- a întâmplat
ceva cu totul imprevizibil: de- a dreptul şocant.
Asiaticul care, după toate semnele, era responsa-
bil cu derularea ceremoniei, a înălţat un deget
afabil către prezidentul român precum că „alo, ex-
celenţă, o clipă, vă rog”, după care l- a îndreptat
spre ceas şi, în fine, a mai adăugat arătătorului
mijlociul şi inelarul într- un gest diplomatic care
spunea limpede că domnii oaspeţi, cu tot respec-
tul, mai au trei minute de făcut conversaţie în fo-
losul ambelor părţi. Surâdea, fireşte, politicos, cu
gura plină de dinţi, totuşi, de ce să nu fiu sincer,
cam inflexibil după gustul meu balcanic. Aşa, cam
ca Marin Moraru într- un film despre Constantin
Tănase: „monseur scrim, monseur zâşim” – încă
trei minute scrie, încă trei minute stăm! Şi s- a
mai stat, într- adevăr, până când timpul destinat
prin program convorbirilor s- a încheiat! Când am
ieşit din sală, noi ziariştii, cel puţin, mai mult
ne- am călcat pe picioare decât am comentat inci-
dentul. Nu fiindcă ne- ar fi interzis cineva…

Această poveste n- are nici un fel de morală.
Este doar adevărată. La fel de adevărată ca faptul
că românii n- au ochii oblici.

Mărturisesc: aveam pentru Alina Gorghiu o
simpatie aparte de- acum câţiva ani când, într- o
comisie parlamentară, a izbutit să ţină piept mă-
găriei agresive a unuia Boureanu sau Boulescu
sau ceva de genul şi specia astea – un ins pe care
PDL- ul îl scotea cu coarnele înainte ori de câte ori
avea de rezolvat vreo afacere murdară. Insensi-
bilă la sentimentele mele duioase, de când a de-
venit co- preşedinte al noului şi expandatului
PNL, Alinuţa luptă cu îndârjire şi notabile succe-
suri să- mi iasă din graţii. Am trecut peste modul
băsesc- udrist în care s- a lăsat pusă de domnul
Klaus Iohannis în actuala funcţie politică: mă rog,
obiceiul pământului, n- avem ce face! Partea cea
mai proastă este însă alta, şi anume perseverenţa
cu care doamna co-  vrea să egaleze, ba să şi în-
treacă la puncte pe celebrul Cato cel Bătrân (Mar-
cus Porcius pe numele lui adevărat) şi a sa
repetată zicere Delenda Carthago (Cartagina tre-
buie dărâmată!) cu care a rămas în istorie, unde
se mai găseşte şi- n ziua de astăzi. La fel ca anticul
său predecesor, ori de câte ori se trezeşte în faţa
unei camere de luat vederile ori zăreşte primpre-
jur mai mult de 6- 7 cetăţeni cu drept de vot, Alina
Gorghiu trece instantaneu pe pilot automat, dând
play (şi, la nevoie, replay) pe singurul mini- dis -

curs aflat în dotare: Ponta este o nenorocire pen-
tru România, ergo, PSD- ul trebuie dat jos de la
guvernare cât mai degrabă – de exemplu, înce-
pând de ieri! De ce? Păi de- aia, fiindcă Iohannis a
câştigat alegerile prezidenţiale. Ce legătură are
una cu alta? Nici una, dar ce contează? în lipsa
altei motivaţii e bună şi aceasta aşa că dă- i şi
trage- i, neicusorule, pe coarda razachie cu Jos
PSD- ul că din treaba cu statul de drept şi sepa-
raţia puterilor asta am înţeles noi: nimic. Noi –
adică fragedul PNL & asociaţii – am rămas încre-
meniţi în proiectul politic Traian Băsescu, staros-
tele care făcea şi desfăcea- n ţară toate: guvern,
justiţie, căsătorii, salarii, agricultură, servicii se-
crete, servicii publice, servicii de cafea braziliană
etc. în virtutea acestui model, primul lucru pe
care trebuie să- l execute un preşedinte recent ales
spre uimirea unanimă şi a lui însuşi este să ig-
nore majoritatea parlamentară care legitimează
cabinetul în funcţiune şi să dea de pământ cu exe-
cutivul şi de cerul guvernării cu partidul din care
provine. Asta înseamnă o adevărată conlucrare
prezidenţială între România pitorească şi demo-
craţia lucrului bine făcut.

Aştept cu emoţie şi interes momentul de vi-
ceversa, în care, după nişte alegeri parlamentare,
partidul câştigător va cere cu vehemenţă schimba-
rea din funcţie a preşedintelui ţării cu cineva din
tabăra proprie. încalte, dacă e bal, balamuc să fie!

Felurimi (titlu de rubrică împrumutat de
la dl I.L. Caragiale):

• Atacul jihadist petrecut în redacţia publi-
caţiei pariziene Charlie hebdo şi soldat cu 12
morţi s- a transformat mai rapid decât îmi puteam
imagina într- un spectacol cvasi- planetar, cu par-
ticiparea ilustră a câtorva zeci de şefi de stat şi
de guvern şi cu absenţa la fel de marcantă a al-
tora. Ideea era că Occidentul şi valorile sale, în
general, şi Franţa, în special, trebuie apărată de
o ameninţare teribilă care vine dinspre musulma-
nii fundamentalişti, se- nţelege, nicidecum dins-
pre Islam în ansamblu. Mă rog, să admitem că
aşa stau lucrurile. Ceea ce m- a nedumerit pe
mine până la perplexitate a fost faptul că naţio-
naliştii Marinei Le Pen (partid care conduce de-
taşat în sondajele de opinie premergătoare
alegerilor prezidenţiale), n- au fost admişi la mi-
tingurile din Paris şi alte minunate oraşe galice,
mitinguri menite să ilustreze unitatea şi solida-
ritatea poporului francez în aceste clipe de grea
încercare. Discriminaţii în cauză nu fac şi ei parte
din poporul francez ameninţat de fundamentaliş -
tii cu turban?

• De vreo două luni şi puţin, România se io-
hannesizează într- un ritm vivace şi o manieră je-
nantă. Cel puţin mass- media autohtone se întrec
în a depune zilnic ofranda admiraţiei şi dragostei
lor intempestive la picioarele noii stele- logostele
a politicii naţionale, ba chiar – pe ici, pe colo – in-
ternaţionale. în cinstea serialului Suleyman mag-
nificul – Sub domnia iubirii şi în amintirea celor
câteva veacuri de sinceră coabitare românească
cu poporul turc vecin şi prieten îmi vine să exclam
pudic: Sictir, stahanovişti pupaci de locuri intime
ce sunteţi! 

Nu sunt însă convins că vajnicii deontologi
ai neamului merită un astfel de compliment.

• într- o Românie cu peste 18.000 de biserici
şi doar cca 3.000 de şcoli tot ce mai lipseşte este
introducerea religiei ca materie obligatorie de stu-
diu. Să fi uitat oare cu totul clerul nostru înţe-
leapta vorbă a lui Horaţiu: est modus in rebus,
sunt certi denique fines? Domnilor popi, vă jig-
nesc cu o traducere, sperând că vă prindeţi la alu-
zie: există o măsură în toate şi, mai ales, anumite
limite! r

Gelu Negrea
De ce n-au românii ochii oblici

n Rondul de zi Aştept cu emoţie şi interes
momentul de viceversa, în care,
după nişte alegeri parlamentare,

partidul câştigător va cere cu
vehemenţă schimbarea din funcţie
a preşedintelui ţării cu cineva din
tabăra proprie. Încalte, dacă e bal,

balamuc să fie!

Noutăți editoriale ■ editura ideea europeană

■ Emil rațiu
Meșterul Manole

■ Adrian Dinu rachieru
Generația orfelină
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Ajuns la o „bătrâneţe înaltă”, vital,
traversând – recunoaşte – decenii
dificile, confiscat de o „halucinaţie
tematică”, „optzecistul” Nicolae

Breban şi- a urmărit, cu tenacitate ardelenească,
„nordică”, proiectul destinal. Doar entuziastul Ni-
chita, împărţind, cu generozitate, „binecuvân-
tări”, întrevăzuse („o nimerise”, cum zicea G.
Dimisianu) marele destin de romancier al acelui
ins cu alură atletică, sigur pe el, autoritar, rob al
unor lecturi esenţiale, având ca „învăţători” pe
Nietzsche, Dostoievski, Thomas Mann ş.a. Totuşi,
cu o mărturisită „spaimă de viitor” (v. Confesiuni
violente, 1994).

Sfătos, locvace, oferind, din belşug, „lămu-
riri”, încercând un bilanţ (subiectiv, fireşte) al „în-
ţelegerii critice” de care s- a bucurat opera sa,
Nicolae Breban polariza, însă, recepţia, aceasta
fluctuând, crede prozatorul, între cecitate şi ca-
lomnie, alunecând chiar în denunţ politic (v. răs-
puns criticilor mei). Evident, lucrurile nu stau
chiar aşa, cărţile brebaniene au avut succes, iar
autorul n- a fost nicidecum „ignorat”. E drept, şi
din alte pricini. Dacă orice tânăr talentat, orgo-
lios, ambiţios este, necesarmente, un paranoid
(recunoştea însuşi Breban), scriitorul a avut răb-
dare cu sine. După ani de aşteptare a părăsit, fără
regrete, acel caiet albastru şi scrisul „plat, fals,
şcolăresc”, a vrut „să spargă închisoarea” (cum s- a
exprimat, în 1968, la o întrevedere cu Nicolae
Ceauşescu), a urcat rapid în ierarhia literară (re-
dactor- şef la românia literară) şi politică (mem-
bru supleant al CC al PCR, timp de doi ani). Şi a
urmat gestul „necugetat” al demisiei, trimisă prin
poştă, de la Paris, sfidând dictatura ceauşistă,
atunci incipientă, oricum edulcorată faţă de anii
stalinişti, cu ecouri în presa momentului (Le
monde, La quinzaine littéraire), denunţând „mi-
nirevoluţia culturală”. Poziţia sa directă, frontală
contra tezelor din iulie (1971) l- a „despovărat” de
funcţii şi privilegii, condamnându- l, însă, la ani
de marginalitate. Asumându- şi riscurile carierei
şi eliberându- se moral, în contextul unei schizo-
frenii sociale în galop. Revenind intempestiv în
ţară, cu şansa unei duble cetăţenii, scriind masiv,
publicând cu dificultăţi, făcând figura unui harnic
şi influent „lepros social”.

Dacă trecem în revistă anii tineri şi colegii
de „timp literar”, se cuvine să insistăm asupra
spiritului de grup şi a rolului decisiv al „vieţii co-
raliere”. Substantiv- dinamită, cu o existenţă „ne-
oficială”, agitând subteranele vieţii literare,
grupul/ grupurile literare, reale, productive, for-
mate prin auto- selecţie, îngăduie o reconstituire
fidelă a climatului, „înviind” epoca şi pătrunzând
în „hăţişurile creaţiei vii”; motiv, pentru N. Bre-
ban, de a respinge ferm conceptul de generaţie
(fals!), un instrument- impediment. „Transfug”
din grupul lui Mugur, primul prieten bucureş-

tean, în cel al lui Matei Călinescu şi Nichita Stă-
nescu, Breban, încercând a- şi înţelege timpul,
scrie cu recunoştinţă despre rolul formator, con-
tagios, fluturând idei instinctive în nesfârşitele
dezbateri şi libaţii. Mai ales că se înstăpânise,
printre congeneri, neîncrederea în roman, după
ce proletcultul, prin modelul sovietic, impunând
fresca socială, rebutase genul. Or, Breban înţele-
sese, după repetate şi fragile încercări (proză
scurtă, teatru), că drumul spre roman este sin-
gura cale. Francisca (1965), roman sensibil la pe-
dagogia proletară, propunând reciclarea „foştilor”
(sau descendenţilor lor) atrăgea atenţia asupra
noului nume, ivit impetuos, dornic de glorie. Dacă
În absenţa stăpânilor (1966), într- o lume scin-
dată, populată de locţiitori, relaţiile de forţă se
manifestă la nivel biologic, politizarea va urma;
nietzscheanismul îşi taie vad. animale bolnave

(1968) era o compoziţie de factură poliţistă, tes-
tând patologicul. Abia Îngerul de gips (1973), scris
febril în satul „2 Mai”, după „primul exil”, venind
după „ruptură”, atacă o temă majoră, abisală.
Scoasă cu ajutorul lui Marin Preda, intrând „pe
tăcute” în librării, cartea se voia una „de reinte-
grare”; dizgraţiatul Breban vorbea, însă, despre

declasare, cercetând romanesc cazul doctorului
Minda, un om puternic, atras de „o femeiuşcă”
vulgară, o oglindă falsă (Mia Fabian). Decăderea
sa consfinţea, sub ambalajul unei metafore ero-
tice, o deconstrucţie, un „transfer de personali-
tate”; sau, cum ni s- a spus explicit de către autor,
o adaptare prin dezadaptare. Atrăgând, explica-
bil, un cor de critici. Bineînţeles, Bunavestire,
roman plimbat şi „îngropat” pe la diverse edituri,
apărut, în fine, la Junimea, în 1977, cu ajutorul
lui Cornel Burtică, rămâne pivotul creaţiei bre-
baniene. O „grotescă coincidenţă” face ca el să fie
atacat şi la Plenara CC al PCR din 26- 28 iunie
1977, dar şi de la microfonul Europei libere. Lău-
dat de N. Manolescu ca „roman excepţional”, în

cronica sa din românia lite-
rară (16 iunie 1977) şi hulit
de Titus Popovici la amintita
Plenară (articolul manoles-
cian fiind taxat drept „o apo-
logie deşănţată”), romanul
brebanian valoriza „pe dos”
mitul modern al politicului.
în istorie, N. Manolescu,
deşi recunoaşte că avem de- a
face cu o capodoperă, „unica”
în palmaresul lui Breban,
cum adăuga maliţios, îşi
temperează elogiile când dis-
cută despre „romanul lui
Grobei”, neplauzibil, ilogic.
Oximoronic ca intenţionali-
tate, propunând un personaj
discontinuu, romanul dez-
voltă o perspectivă dublă.
Anostului merceolog Tra-
ian- Liviu Grobei i se revelă
destinul, cunoaşte metamor-

foza; omul cu tranzistorul devine puternic, cu
apetit metafizic, însoţit de comentariul complice,
familiar, ambiguu al naratorului. Şi de represa-
liile care l- au vizat pe autor, la un pas de începe-
rea urmăririi penale, implicându- l şi pe amba -
sa dorul vest- german Erwin Wickert (manuscrisul
fiind transmis peste hotare). Cu un unghi de atac
„puţin fals”, după părerea lui Paul Georgescu, cu

Adrian Dinu Rachieru
Nicolae Breban şi „pulsiunea creaţiei”

Paradoxul e că un romancier în
care, aparent, gâlgâie

spontaneitatea, dezvoltă o
literatură cu program, interesată
de străfundurile insondabile. Din

fericire, tezismul e slujit de un
uriaş talent şi, astfel, corectat tacit.
Breban nu cultivă scrisul frumos;
încercarea de totalitate – utopia

tangibilă asupra căreia gândeşte –
presupune riscul greoiului,
prolixitatea, redundanţa.

BreBan şi niChita

eugen negriCi, Livius CioCârLie, n. BreBan
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un protagonist „fracturat”, acuzând „ruptura de
caracter”, renăscut graţie unei remarcabile
voinţe, Bunavestire încerca, prin Grobei, şi un
pariu tipologic, mărturisea Breban, ca „sursă a
epicului”. Or, „distorsiunea caracterială” sfidează
logica tipologiei clasice. Romanul postrealist, cen-
trifugal nu se mai vrea oglindă socială, iar Grobei,
omorându- şi eul genetic, nu asigură axa epicului.
Vechea ispită brebaniană, de a sonda politicul ca
abisalitate, „încorporând” metafizica (observa N.
Manolescu), rămâne străină mântuirii, în pofida
cultului pentru Farca, marele dispărut. Ceea ce
nu se va mai întâmpla în Singura cale (2011), tot
romanul unei deveniri. Calistrat, ca observator,
se autocontemplă din perspectiva evenimentelor
care vor urma, nedorind funcţii. Nici oportunist,
nici arivist, el acuză o „lene de destin”, indiferent
la reuşita socială. Totuşi, vrea să salveze umani-
tatea (valorile ei), vădind forţă interioară şi stân-
găcie. Nu va trăi revelaţia lui Grobei, ci cu o
remarcabilă siguranţă de sine, capabil de supu-
nere, răbduriu, aşteaptă prilejul unor întâlniri
esenţiale, modelatoare, simţindu- se obligat doar
faţă de potenţialul său. încât, descoperind că ade-
vărul e, de fapt, calea, vrea să se salveze cobo-
rând. Eşecul ca reuşită, lecţia suferinţei,
marginalizarea îl păstrează viu în spirit într- o
epocă dogmatică, impunând „raiul clişeelor” şi o
nouă morală. Suntem în deceniul stalinist, în
plină teroare. Meritul lui Breban e că nu uită
omenescul, bucuriile simple şi fericirea banală,
refuzând comunismul schematizat, pe tipar ma-
niheic, cu bufeuri justiţiare. Adică, acel „terorism
intelectual soft” în istoria noastră recentă, făcând
din retorica anticomunistă un discurs propagan-
distic obligatoriu, „oficializat”, fără obiect, căzând
în registrul butaforiei, cum nota Bianca Bur -
ţa- Cernat. De unde şi puzderia de suspiciuni, în-
soţindu- i cariera. „Ba nedreptăţit, ba prea
pro movat” (cf. C. Rogozanu), Breban – incomod,
imprevizibil – a fost ţinta unor dezinformări.
„Trădător de patrie”, cum au clamat unii, „colo-
nel”, agent de influenţă sau victimă, supus unui
val de calomnii controlate? Oricum, „măreţia” îl
va împiedica să- şi asume, plângăcios, statutul de
victimă, flatat că, în epocă, a fost un aranjor, aro-
gându- şi merite şi intervenţii, comentând acid, cu
superbie, confraţii. De unde prezumţia colabora-
ţionismului şi „legenda” megalomaniei. Toate, cu
scopul (mărturisit, deseori) de a- şi promova ope -
ra, de la convorbirile cu generalul Pleşită la întâl-
nirile cu secretarul C. Burtică. Breban, dovedesc
materialele arhivate, a fost o preocupare con-
stantă pentru organele de Securitate, construind,

în timp, „o gândire strategică”.
Mai mult, relaţia lui Breban cu
organele este cea dintre „doi ma-
nipulatori”, sublinia Gabriel An-
dreescu, pe baza unor expertize
de o ştiinţificitate indubitabilă.
Cu o neclintită încredere de sine,
consecvent vocaţiei prime, vădind
o remarcabilă „încăpăţânare de
destin”, Breban nu concepe exis-
tenţa în afara creaţiei, iubind sin-
gurătatea tare; cea a creatorilor,
desigur. încât, înteţindu- şi ritmul
scrisului, digresiv, de un debit im-
presionant, atacând teme majore,
incomode, controversate, iscând
nedumeriri, prozatorul îşi pune în
dificultate comentatorii. Totuşi, la
scara operei, descoperim, observa
Bogdan Creţu, cercetând inte-
grala Breban, „o ordonare silogis-
tică a cărţilor”.

Aparent un creator frust,
Breban se dovedeşte, în egală mă-
sură, un comentator lucid, du-
blând actul „instinctiv”. De multe
ori parantezele eseistice mas-
chează un „gol de naraţiune”, cum
s- a observat. Invitând în scenă oa-
meni comuni, descoperind în con-
cretul existenţei împrejurări
banale, aglomerând detalii, auto-
rul dezvoltă epic o teză: corporali-
tatea realului. Nicolae Breban
încorporează totul: dialogul, me-
tafizica (eroii săi transportă, to-
tuşi, idei); discursul lor nu este
eseistic – ca la Alexandru Ivasiuc
–, dar nici subordonat demonului
povestirii. La Breban ideile se „li-
pesc” de purtătorii lor, sudura e fi-
ziologică, abstracţiunile se corpo -
ra li zează. Povestirea la Breban
este de tip ideologic; ea propune,

aşadar, corporalizarea abstracţiunilor. Breban e
departe, în pofida nostalgiilor, de realismul clasic
şi nu face figură de scriitor cuminte; verosimili-
tatea e subminată, traseele epice duc spre nefi-
resc, se înscriu în patologic. Suveran, scriitorul
manipulează personajele, salvând Personajul.
Trupul devine purtător de limbaj, „scriitura cor-
pului” – fără a urma neapărat mareele modei –
pare să satisfacă neliniştita căutare a romanes-
cului pur, interesat de miracolul enorm al viului.
De om ca întreg. Ochiul romancierului lunecă
fără oboseală, simfonia corporalului eliberează

vocea imperativă a instinctelor. Personajele sale
îşi cuceresc credibilitatea, creează iluzia existen-
ţei. Universul lui romanesc e o realitate puternică
care sfârşeşte prin a confisca cititorul. Nicolae
Breban „foloseşte” eroii străzii; aceştia ies din
rama cărţii, migrează din spaţiul literaturii în cel
social, sunt omeneşte convingători. Cărţile lui
Breban, greoaie, nu cunosc suferinţa incomunică-
rii.

Paradoxul e că un romancier în care, apa-
rent, gâlgâie spontaneitatea, dezvoltă o literatură
cu program, interesată de străfundurile insonda-
bile. Din fericire, tezismul e slujit de un uriaş ta-
lent şi, astfel, corectat tacit. Breban nu cultivă

scrisul frumos; încercarea de totalitate – utopia
tangibilă asupra căreia gândeşte – presupune ris-
cul greoiului, prolixitatea, redundanţa. Pe aceste
considerente, Nicolae Breban a şi fost anexat lis-
tei literatorilor de influenţă germanică. Or, pro-
zatorul, chiar dacă produce cărţi aluvionare,
romane obeze, cu pagini inutile şi demaraj greoi,
are obsesia reumanizării; a restaurării omului
prin sinteză. Prin tipologie, dialog (încorporat, re-
flectând fizic persoanele care- l poartă) şi – îndeo-
sebi – prin atmosferă, Breban e îndatorat marilor
ruşi. E drept, fluxul de detalii centripete îneacă
epica în prolixitate şi o aruncă în relativism; cer-
titudinile sunt abandonate, scriitorul intră în rea-
litatea ficţională şi solicită coparticiparea lec -
to rului, ficţiunea concurează realitatea. Acestea
sunt, însă, achiziţii moderne şi folosirea lor – ne-
cesară actualelor strategii narative – e aproape
inevitabilă.

Orgoliul creator, mizând pe supremaţia ro-
manului, a învins; în contextul exploziei şaize-
ciste, N. Breban a urcat impetuos spre statutul
de „romancier al generaţiei”. Nichita, în anii de
început, paria pe acel june atletic, fără volum
încă, negrăbit, afişând, imperativ, o siguranţă nu-
trită de un imens orgoliu. Care, iată, peste ani, a
rodit. Breban a visat să ajungă romancier şi
această fascinaţie, „tulbure şi precoce”, l- a însoţit
mereu. Romancier „instinctual”, cu lăcomie de
lume, încercând să cuprindă existenţa totală, pal-
pând „fundul” existenţei, Nicolae Breban a impus
o formulă, asumându- şi riscul greoiului. Proza sa
nu desfăşoară un interes localist, nu cade în ca-
zuistică minoră, ci tinde spre general- uman, re-
problematizând. Chiar şi când ratează, Breban
rămâne interesant. Iar vegetaţia interpretativă
poate creşte luxuriant pe acest sol. Cum realita-

tea dilematică provoacă
„animalul interior” şi
spaţiul romanesc este
confortabil duplicitar,
invazia personajelor oxi -
 moronice pare firească,
prelungind o ambigui-
tate salvatoare. Iar
„măreţia” afişată, me-
galomania, disidenţa
vizibilă (cf. Eugen Si-
mion), au întreţinut pe
piaţa publică un şir de
legende brebaniene. Ca
să nu mai vorbim de
luptele intestine din sa-
loanele emigraţiei cultu-
rale, acolo unde viru sul
suspiciunii făcea rava-
gii. Personalitate egola-
tră, emfatică, antipati -
zată, invidiată, copios
bârfită, supus „birocra-
ţiei de publicare”, che-
mat pentru lungi
discuţii la CCES (con-
ivenţele politice fiind

inevitabile), sfidând prin importanţa de sine, pro-
vocând – ca figură publică – viesparul literaţilor,
„obiectivul” Breban cerea, din partea organelor, o
strategie prudentă. Fiindcă nu- şi dorea explicit
statut de opozant, strecurând, de pildă, în Scân-
teia, câte un articol „pentru a- şi putea face liniştit
de cap”, prozatorul trebuia neutralizat, exploa-
tându- se „particularităţile temperamentale”.
După cum Breban însuşi se iluziona că mascarada
naţionalistă, redogmatizarea, adiind a realism- so -
cialist, cum observase Nicoleta Sălcu  deanu, pu-
teau fi stopate prin rezistenţa culturală, limitând
efectele. r

Orgoliul creator, mizând pe
supremaţia romanului, a învins; în

contextul exploziei şaizeciste, 
n. Breban a urcat impetuos spre

statutul de „romancier al
generaţiei”. nichita, în anii de

început, paria pe acel june atletic,
fără volum încă, negrăbit, afişând,
imperativ, o siguranţă nutrită de

un imens orgoliu. Care, iată, peste
ani, a rodit. Breban a visat să
ajungă romancier şi această

fascinaţie, „tulbure şi precoce”, l- a
însoţit mereu.

Cu marin preda

iLeana măLănCioiu şi n. BreBan
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Premiul naţional Mihai Eminescu de
anul acesta a produs o oarecare
vâlvă în republica literelor noastre,
unde – neîntâmplându- se de obicei

lucruri vrednice de atenţie – e de înţeles că şi mo-
tivele de controverse lipsesc. Ne- am obişnuit
într- atât cu faptul, altădată de neacceptat, că
scara valorilor s- a întors cu susul în jos, că apari-
ţiile editoriale penibile sau numai mediocre sunt
încununate cu laude de care n- au avut parte vreo-
dată nici puţinii clasici ai scrisului beletristic ro-
mânesc, iar rarele volume într- adevăr consis -
tente, când nu sunt ignorate, abia de încap în bi-
lanţurile de sfârşit de an, încât o nouă confirmare
a acestei practici nu ar trebui să mire pe nimeni.
Dimpotrivă, s- ar cădea să fim mândri de superba
consecvenţă a criticii de întâmpinare, mai precis
a ceea ce a mai rămas din ea. Cu jenant de puţine
excepţii, aceasta a abandonat nerentabilele crite-
rii de judecare estetică în favoarea altora mai
„prietenoase”, în cuprinsul cărora relaţiile, inte-
resele personale şi în destule rânduri sfânta igno-
ranţă ocupă prim- planul. Criticii vârstnici, în
tinereţe renumiţi tocmai prin exigenţă, împrăştie

azi certificate de bună purtare literară cu uşu-
rinţa lucrativă cu care o instituţie presupusă im-
aculată împărţea, în alt veac, indulgenţe
păcătoşilor, închipuindu- şi probabil că reputaţia
de odinioară e suficient de mare ca să scuze fla-
grantele erori comise la senectute. Cât despre ti-
nerii critici, aceştia, în majoritate cu o educaţie
literară şi mai ales morală destul de subţire, au
călcat apăsat pe urmele maeştrilor în viaţă, con-
siderând că aceasta e calea succesului garantat.
în atari circumstanţe, a trata întâmplarea de la
Botoşani drept o situaţie excepţională mi se pare
nu doar nepotrivit, dar de- a dreptul amuzant.

în fond, ce s- a întâmplat la Botoşani? Un
juriu din care au făcut parte şi doi- trei critici res-
pectabili, condus dintotdeauna din umbră de în-
suşi preşedintele actual al Uniunii Scriitorilor, a
găsit de cuviinţă să ofere marele premiu unui
poet mediocru. Nici „foarte bun”, cum a declarat
preşedintele, Manolescu, nici măcar „reputat”,
cum a susţinut într- un Laudatio, menit mai de-
grabă să- l scoată din încurcătură decât să pună
punctul pe i, preşedintele formal al juriului, ci
minor în deplinul înţeles al cuvântului. Ei şi? Nu
e prima dată (şi cu siguranţă nici ultima) când se
petrece aşa ceva. S- ar putea enumera jurii mult
mai prestigioase care au comis nedreptăţi infinit
mai mari. Ceea ce nu scuză defel opţiunea juriu-
lui nostru, care după două decenii şi mai bine de

alegeri judicioase îşi dă în petec de doi ani în-
coace. în plan estetic, opţiunea sa este şi rămâne
impardonabilă, ca orice gafă grosolană de apre-
ciere. Presupunem că juriul a ales după o matură
chibzuinţă şi că aceasta e măsura actuală a gus-
tului său. Iar gusturile, cine nu cunoaşte această
scuză?, nu se discută.

Şi atunci de ce au sărit în sus cei treizeci şi
ceva de poeţi şi critici din generaţiile mai tinere,
cerând nici mai mult nici mai puţin decât demisia
onoratului juriu? Păi au sărit pentru că în lista
nominalizaţilor figurau cel puin două nume de
poeţi care ar fi meritat cu prisosinţă premiul în
cauză: Mircea Cărtărescu şi Liviu Ioan Stoiciu,
Au mai sărit fiindcă premiantul din 2015 este nu
doar vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor, dar şi
director executiv al principalei reviste a acesteia
şi, presupun contestatarii, ambele funcţii admi-
nistrative ar fi „modelat” opţiunea juriului. Şi, în
fine, au sărit deoarece preşedintele efectiv al ju-
riului era, întâmplător, şi şeful direct al câştigă-
torului, acelaşi care l- a propulsat de la Craiova la
Bucureşti, instalându- l, prin simpla- i voinţă, în
vârful breslei scriitorilor. în mod normal, date

fiind circumstanţele evocate, născătoare de inevi-
tabile suspiciuni, domnul Chifu ar fi trebuit să nu
participe la competiţie. Şi, chiar dacă va fi fost no-
minalizat împotriva voinţei sale, să se retragă.
N- a avut însă tăria ori inspiraţia unui asemenea
gest, cum n- a avut- o nici în iunie trecut, atunci
când a luat premiul colocviului de la Alba Iulia,
nici în octombrie trecut, când i s- a părut firesc să
accepte marele premiu al unui alt festival de lite-
ratură (FestLit, Cluj, 2014), pe care – altă întâm-
plare! – chiar el îl iniţiase. 

Am citit cu maximă curiozitate epistola pu-
blică a lui Mircea Martin către Nicolae Manolescu
(observator cultural, nr. 756 din 23.01.2015), me-
nită a semnala nevoia unei noi proceduri de vo-
tare, şi am înţeles din cuprinsul ei că preşedintele
de facto al juriului, care n- a fost, cum s- ar fi cu-
venit, acelaşi cu preşedintele de jure, chestiona
telefonic juraţii, contabiliza voturile şi anunţa re-
zultatul final. Nu cunosc toate detaliile modului
în care s- au desfăşurat lucrările juriului de la Bo-
toşani, dar îmi aduc aminte de o întâmplare de
acum câţiva ani, când am fost preşedintele juriu-
lui care acorda premiile anuale ale Uniunii Scrii-
torilor. Am luat de comun acord hotărârea ca
votul să fie secret, urmând ca majoritatea simplă
a voturilor să decidă câştigătorul, şi ne- am apucat
de treabă. După ce am votat premiul pentru poe-
zie şi s- a comunicat rezultatul, unul din membri

a ieşit brusc din sală sub pretextul unei urgenţe.
Am aşteptat să- şi rezolve problema şi am votat
premiul pentru proză. S- a anunţat rezultatul şi,
ca un făcut, acelaşi membru ne- a părăsit tempo-
rar sub un pretext asemănător. A revenit şi s- a
votat premiul pentru critică, s- au numărat votu-
rile şi acelaşi membru a ţâşnit pe uşă. Mi s- a
părut cam ciudată această avalanşă de urgenţe
pe capul bietului om, aşa că am ieşit după el, gân-
dind că o fi având nevoie de o mână de ajutor. Mă
îngrijorasem degeaba: dumnealui şedea pe o ca-
napea de pe hol, vorbind precipitat la telefon cu o
persoană căreia îi tot spunea: „Da, domnule pre-
şedinte!”, „Bine, domnule preşedinte!”, „Am înţe-
les, domnule preşedinte!” N- am zis nimic, deşi
câteva cuvinte mai neacademice stăteau să- mi
zboare de pe limbă. Când am fost iarăşi în forma-
ţie completă, am ţinut să atrag atenţia că difuza-
rea informaţiilor înainte ca lucrările juriului să
ia sfârşit mi se pare inacceptabilă, după care am
trecut la votarea celorlalte premii, desfăşurată
fără alte incidente. Tocmai redactam comunicatul
final, când a intrat intempestiv pe uşă vicepreşe-
dintele Chifu. „A tefefonat domnul Manolescu –
ne- a comunicat el în chip de bineţe – şi s- a arătat
nemulţumit de premiile pe care aveţi de gând să
le daţi.” „Serios? Dar de unde ştie domnul Mano-
lescu pe cine premiem? Că doar nu face parte din
juriu!” – m- am arătat eu mirat privindu- l insis-
tent pe membrul podidit mai devreme de urgenţe.
„N- are importanţă. Destul că ştie. Şi a mai adău-
gat că, dacă nu vă reconsideraţi votul, nu va par-
ticipa la festivitatea de premiere.” „Nu- i nimic,
i- am răspuns. Voi anunţa eu premiile.” Vicepre-
şedintele ne- a părăsit la fel de brusc precum apă-
ruse, ca să revină peste un minut întinzându- mi
telefonul. „E domnul preşedinte”, a ţinut el să mă
avertizeze. A urmat o lungă şi penibilă discuţie în
contradictoriu, în care interlocutorul invoca nişte
presupuse neregularităţi ale votului, iar eu apă-
ram cu dinţii rezultatele la care se ajunsese. A în-
cercat să mă convingă să refacem votul la proză,
pretinzând că ne facem de râs cu un astfel de pre-
miant. Am refuzat categoric şi, văzând că nu sunt
şanse să ajungem la un capăt, l- am informat că
îmi voi da public demisia din juriu, după care
n- are decât să premieze pe cine pofteşte. Atunci
a schimbat tonul, a evocat tot felul de circum-
stanţe interne şi internaţionale, a căror înşirare
mi- era greu să o pricep, pentru ca în cele din
urmă să- mi spună pe şleau că ar fi de preferat să
acordăm marele premiu nu doar lui cutare, ci şi
lui cutărescu, că omul fusese deja anunţat că ia
premiul şi că bătuse sute de kilometri în acest
scop. „Bine, am obiectat eu, dar există un singur
mare premiu!” „Fii fără grijă, rezolv eu!” Le- am
transmis propunerea juraţilor, care n- au avut
nimic de obiectat, mai ales că persoana călătorită
de departe era a doua pe lista cu rezultatele vo-
tului.

Ce vreau să spun? Că domnul Manolescu a
fost membru în toate juriile care aveau o legătură
oarecare cu Uniunea Scriitorilor. Uneori direct,
de cele mai multe ori prin interpuşi. Sau făcând
presiuni asupra membrilor juriilor, în majoritate
fie foştii săi studenţi, fie încurajaţi şi sprijiniţi de
el în ascensiunea literară, prin urmare moral-
mente datori să- i urmeze sugestiile şi indicaţiile.
Numai el se crede liber de orice datorie morală,
inclusiv de acelea pe care, tânăr fiind, pretindea
că le apără din răsputeri: buna cre-
dinţă şi dreptul la opinie. Azi, nu- l
interesează decât să dicteze şi să
controleze orice mişcare în lumea

Alexandru Dobrescu
O boală netratată la timp

ne- am obişnuit într- atât cu faptul,
altădată de neacceptat, că scara

valorilor s- a întors cu susul în jos,
că apariţiile editoriale penibile sau
numai mediocre sunt încununate
cu laude de care n- au avut parte
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scrisului beletristic românesc, iar
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sfârşit de an, încât o nouă

confirmare a acestei practici nu ar
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La întrebarea dacă Eminescu a fost
sau nu „reacţionar” răspunsurile
s- au dat de multă vreme, încă din
timpul vieţii scriitorului, când presa

ostilă gândirii sale a hotărât că publicistul are
toate păcatele unui gânditor potrivnic „progresu-
lui” etc. Semn limpede al „incorectitudinii poli-
tice”, în limbajul de azi! De atunci încoace, destui
antieminescieni i- au pus poetului fel de fel de eti-
chete prăpăstioase. Fireşte, una dintre cele mai
culpabilizante este aceea de reacţionar. După
moartea poetului, acuzaţia pare să fi culminat în
anii proletcultismului, dar mai cu seamă în pe-
rioada postdecembristă, când bătălia ideologică
s- a încins din nou împotriva curentului naţional
din cultura română. în anii ’50, un Ovid. S. Croh-
mălniceanu, de pildă, în vremea ferventei îndoc-
trinări comuniste, vedea o nenorocire a culturii
româneşti în faptul că „poetul naţional” s- a în-
tâmplat să fie „pesimist” şi „reacţionar”. Acuzele
au fost perpetuate, după 1989, de către Z. Ornea
şi de comilitoni, de astă dată fiind antrenaţi în
dispută şi o parte a tinerilor intelectuali, îndoc-
trinaţi pe diverse căi. Să nu ne mire faptul, fiin-
dcă imitatorii noştri au putut găsi fapte similare
în culturi de prestigiu. La Universitatea Stanford,
nu cu mulţi ani în urmă, au fost excluşi din pro-
grama anului întâi Dante, Shakespeare, Mon-
taigne, Cervantes sub pretextul că sunt… re ac-
ţionari, adică „incorecţi politic”! Jean-François
Revel observa că în locul acestora au fost preferaţi
Franz Fanon, Che Guevara „şi alţi farisei revolu-
ţionari, pe cât de puerili, pe atât de efemeri”1. în
faţa postmodernistei political correctness, nu poţi
decât să te bucuri că Eminescu se găseşte printre
„reacţionari” de talia lui Shakespeare şi Cervan-
tes.

De regulă, cei care s- au ridicat în „apărarea”
lui Eminescu au căutat să demonstreze contra-
riul, anume că poetul n- a fost „reacţionar”. Fi-
reşte, textele ziaristului sunt probatoare în acest
sens şi a relua polemica mi se pare a ne bate gura
degeaba. De aceea, mai profitabil ne este a trans-
forma „defectul” în supremă calitate, de o actua-
litate stringentă, acum şi pentru viitor. Şi nu e
vorba de a ne hazarda în cine ştie ce speculaţii.
Eminescu ne- a îndrumat el însuşi către o aseme-
nea soluţie, „reacţionând”, la rându- i, la acuza-
ţiile din paginile românului. Poetul confirmă cu
mândrie că este un reacţionar şi că menirea unui
adevărat intelectual în faţa politicii oficiale şi a
realităţilor crude din ţară este să reacţioneze îm-
potriva „progresului” dezastruos asumat de libe-
ralismul roşu, considerându- se el însuşi un
liberal, dar unul deopotrivă „conservator”, în sen-
sul viziunii organice despre lume spre care l- a
condus ontologia arheului.2 „Progresiştii” sans ri-
vages pariază pe o accelerare a ritmului de „dez-
voltare”. Cu cât acesta este mai intens, cu atât se

crede că e spre binele omenirii, iar politicienii îşi
fac un titlu de glorie în a fi „ultra- progresişti”,
precum Caţavencu. Dar atât Caragiale, cât şi
Eminescu au văzut, unul dezastrul şi celălalt co-
micul grotesc, din optimismul lui Caţavencu. 

„Progresiştii” cu orice preţ – iarăşi vorba lui
Caragiale – sunt negustorii de „trufandale”, cele
care par să aducă nişte câştiguri imediate, dar cu
marfă proastă, contrafăcută. Eminescu dă exem-
plul grădinarului care sileşte cireşele să se coacă
răsucindu- le cozile. într- adevăr, cireşele par
coapte şi grădinarul îi poate înşela pe cumpără-
tori. Dar, atrage atenţia poetul, acele cireşe sunt
pierdute pentru viaţă, sâmburii lor nu vor mai
putea încolţi şi rodi, căci şi- au pierdut arheul.
Iată nenorocirea adusă de „progresul cu orice

preţ”. Recent, într- o emisiune televizată, Dan
Puric, unul dintre cei mai lucizi artişti-intelec-
tuali pe care- i avem, în pofida structurii sale de
mim, atrăgea atenţia că omul „progresist” va voi
să accelereze în aşa fel evoluţia, încât va dori ca
perioada de dezvoltare a copilului în burta mamei
să fie scurtată de la nouă luni la trei! Atunci, desi -
gur, vom păşi în era avortonilor!

„Progresiştii” nu văd decât „ruşinea de a fi
reacţionar”, dar nu şi geniul de a fi reacţionar,
spre binele umanităţii. Observ la unii dintre ace-
ştia o dedublare schizofrenică a gândirii, chiar la

inteligenţe cu totul remarcabile. Mă gândesc, în
primul rând, la Virgil Nemoianu, care a ţinut
morţiş să se prenumere printre cei ce văd în Emi-
nescu un „reacţionar”, în sensul cel mai rău al cu-
vântului, de unde şi somaţia că a sosit vremea să
ne despărţim de Eminescu! Dar miezul gândirii
sale cu privire la ritmurile progresului coincide
cu poziţia lui Eminescu!

Virgil Nemoianu este autorul unei intere-
sante teorii a secundarului, care dezvoltă, cu mij-
loace proprii, deconstructivismul american şi
european. Nota originală a lui Virgil Nemoianu e
că nu mai distinge o falie între resorturile artei
tradiţionale şi ale celei moderne şi postmoderne.
La el, să zicem, estetica nu e premodernă iar poe-
tica modernă şi postmodernă, ci statutul ei „onto-
logic” ar fi să se opună, prin definiţie, istoriei şi
progresului – datele esenţiale care caracterizează
modernitatea. Arta e din capul locului reacţio-
nară, antidemocratică, antimodernistă şi tocmai
de aceea „postmodernă” sau „transmodernă” prin
excelenţă. Calea deschisă de Nemoianu e deosebit
de îndrăzneaţă şi ar putea interesa în cel mai
înalt grad. Fără s- o ştie, Virgil Nemoianu dez-
voltă o idee nonliberală, aparent conservatoare,
de găsit şi la Eminescu şi prefigurată în intuiţiile
filosofiei nonhegeliene ale lui Ion Heliade Rădu-
lescu, cel din Echilibrul între antiteze. De altfel,
Eminescu a tins către o antitetică (vădit antihe-
geliană), cu precedente în Kant, care dobândeşte
o remarcabilă continuitate transmodernistă în
gândirea lui Ştefan Lupaşcu. Paradoxal, Nemo-
ianu e mai aproape de teoria socio- politică a lui
Eminescu prin grija cu care încarcă termenul
reacţionar de potenţialităţi pozitive. Gândirea
modernă, fie ea liberală sau de orientare marxistă
şi neopozitivistă, a discreditat, fără drept de apel,
conţinutul cuvântului reacţionar. Repet, el a de-
venit o etichetă ruşinoasă, încât nimeni nu putea
fi încântat nici pe vremea lui Eminescu şi nici în
a noastră, să fie numit reacţionar. în anii prolet-
cultismului, Eminescu ar fi fost trimis la Canal
pentru etichetarea ca „reacţionar”. Ba, am spus

Theodor Codreanu
Şansa de a fi reacţionar

Postmodernista „politică a
corecturilor” îşi merită numele de
„neocomunism american”, fiindcă

pune sub semnul întrebării dreptul
la existenţă a naţiunilor, precum

altădată internaţionalismul
proletar. Iar globalismul actual,

conceput, în mintea unora,
împotriva naţiunilor, declarate

entităţi anacronice, se fundează pe
aceeaşi aberaţie ideologică a
răsturnării raportului dintre

majoritate şi minoritate, în care
cea din urmă să dicteze şi să- şi

supună majorităţile.

literară, transformându- şi gustu-
rile şi interesele în litere de lege. E
şi acesta un mod de a arăta că e
încă preşedintele Uniunii Scriitori-

lor, fie şi prin siluirea statutului acesteia. 
Bineînţeles că n- ar fi putut- o face de unul

singur. A avut, deci, grijă să se înconjoare de oa-
meni îndeajuns de slabi şi de recunoscători ca să- i
domine, i- a miluit cu funcţii de conducere, în care
aceştia nici în vis n- ar fi cutezat să se imagineze,
le- a hiperbolizat infimele merite literare în pre-
feţe şi la lansările de carte, i- a cadorisit cu toate
premiile posibile şi imposibile, încât – copleşiţi de
elogii şi onoruri – dumnealor au ajuns să creadă
că li se cuvin şi că doar o strâmbă judecată critică,
crescută din nepricepere ori gelozie, i- a împiedicat
până acum să ocupe poziţiile atât de meritate.
Aşa s- a ajuns în penibila situaţie, nemaiîntâlnită
în istoria breslei, ca în fruntea Uniunii Scriitorilor
să troneze o mână de veleitari, ceea ce ar fi încă
de acceptat dacă pauperitatea lor literară ar fi
fost compensată de vizibile calităţi manageriale.

Or, exact în vremea „domniei” lui Nicolae Mano-
lescu, Uniunea a pierdut aproape tot ce mai avea,
inclusiv demnitate şi respect, fiind nevoită să se
gudure pe lângă toţi puternicii zilei, câteodată fă-
când compromisuri greu de acceptat, doar- doar va
primi câteva firimituri cu care să nu moară de tot.

Scandaloasa premiere de la Botoşani, tre-
buie să o spun, nu e un biet accident, o simplă aţi-
pire a spiritului critic, ci efectul lungului şir de
încălcări nesancţionate de breaslă ale regulilor jo-
cului democratic. Am urmărit cu încântare reac-
ţiile prompte ale mai tinerilor poeţi şi critici, care
declară neted că nu mai acceptă să li se vândă
drept valori făcăturile înmulţite ca ciupercile. „Nu
mai poate merge aşa” – a rezumat unul dintre re-
voltaţi opinia cvasiunanimă. într- adevăr, nu mai
merge aşa. Dar mă gândesc că, dacă acum doi ani,
când s- a modificat fără consultare generală sta-
tutul Uniunii Scriitorilor, numai pentru ca o per-
soană să poată avea şi un al treilea mandat de
preşedinte, reacţiile scriitorilor ar fi fost măcar la
fel de ferme şi de numeroase ca şi în cazul buclu-

caşului premiu de la Botoşani, probabil că nu s- ar
fi ajuns astăzi aici. Din câte- mi aduc aminte,
atunci s- au rostit împotrivă doar câteva voci răz-
leţe, prea slabe ca să împiedice o asemenea încăl-
care sfidătoare a normelor democratice. Netra -
ta tă la vreme, boala puterii absolute, al cărei
virus pare să existe în stare latentă până şi în spi-
ritele cele mai judicioase, ca să se activeze şi să- şi
facă mendrele la prima ocazie favorabilă, se în-
tinde şi dă grave complicaţii. în atari împrejurări,
medicii cu experienţă recomandă tratament chi-
rurgical.

P.S. Nu am nici o îndoială că revistele Uni-
unii Scriitorilor au primit deja semnalul de a com-
pune jignitoare notiţe anonime despre aceia care
au avut îndrăzneala să pună în cauză purtarea nu
tocmai potrivită a domnului preşedinte. Aşa s- a
întâmplat întotdeauna şi probabil nu- şi vor ieşi
nici acum din obicei. Numai că de astă dată, fiind
cam mulţi îndrăzneţii, vor avea ceva de lucru. r

F

1 Jean- François Revel, revirimentul demo-
craţiei, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1995, p. 32.

2 Vezi, în acest sens, cartea mea modelul on-
tologic eminescian, Editura Porto- Franco, Galaţi,
1992.
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că adversarii de ieri şi de azi ai lui Eminescu şi- au
făcut un titlu de glorie în a- l discredita pe poet cu
această etichetă descalificantă. De la Ştefan Ze-
letin până la Ioan Petru Culianu şi Alexandru Ge-
orge, în general, cultura critică din epoca marilor
clasici, de orientare maioresciană şi eminesciană,
este pusă la zid ca „reacţionară”, opunându- se
progresului capitalist al României moderne, deci
sincronizării rapide, de care avea nevoie ca de
aer. Ba, Ioan Petru Culianu acuza, în bloc, litera-
tura română că e reacţionară, începând chiar cu
primul roman valoros – Ciocoii vechi şi noi, de Ni-
colae Filimon, şi până la Slavici, Rebreanu, Marin
Preda. Argument: Filimon a discreditat „parveni-
tul”, singurul tip social progresist, constructor de
capitalism, luând, în schimb, partea boierimii
conservatoare şi reacţionare, înrădăcinată în tra-
diţie şi imobilă. Se conturează, altfel spus, o anti-
teză între factorul dinamic, cosmopolit, capitalist
(Dinu Păturică) şi imobilismul naţional întrupat
de Banul C.3.

Virgil Nemoianu contrazice o asemenea vi-
ziune unilaterală şi consideră că arta, cultura, în
genere, sunt factori de reacţiune, de obstaculare
în calea progresului: „Progresul deplin, nestânje-
nit şi linear reprezintă drumul cel mai scurt spre
stagnare şi moarte. Această tendinţă este împie-
decată, întârziată şi, de fapt, contracarată de
reacţia unor gesturi creatoare”4. Sublinierea pre-
carităţii conceptului de progres în istorie este o
atitudine tipic transmodernistă, or, Culianu se
dovedeşte un reprezentant al postmodernismului
„corect politic”. Nemoianu pariază pe un paradox:
cu cât ritmul istoriei este mai rapid, cu atât

lumea se apropie mai mult de stadiul entropic, al
omogenizării în dezordine. în acest cadru, cul-
tura, conservatoare şi reacţionară, are un efect
negentropic, putând întârzia dezastrul. Aceasta
ar fi cea mai înaltă menire a artei, încât epitetul
depreciativ reacţionar se încarcă brusc cu sensuri
pozitive. Dar este exact încărcătura pe care o
dădea Eminescu termenului, când răspundea la
acuzaţiile adversarilor din presă: „Maniera noas-
tră de- a vedea e pe deplin modernă: pentru noi
statul e un obiect al naturii care trebuie studiat
în mod individual, cu istoria, cu obiceiurile, cu
rasa, cu natura teritoriului său, toate acestea de-
osebite şi neatârnând câtuşi de puţin de la liberul
arbitru al indivizilor din cari, într- un moment
dat, se compune societatea. De aceea, dacă ten-
denţele şi ideile noastre se pot numi reacţionare
(s. n.), epitet cu care ne gratifică adversarii noştri,
această reacţiune noi n- o admitem decât în înţe-
lesul pe care i- l dă fiziologia, reacţiunea unui corp
capabil de a redeveni sănătos contra influenţelor
stricăcioase a elementelor străine introduse în-
lăuntrul său.”5 Pe o poziţie similară se posta Ca-
ragiale, cel ce şi- a bătut joc de acel voi progresul
cu orice preţ caţavencian. Conservatorismul pro-
gresist (Ion Heliade Rădulescu) este, în definitiv,

o atitudine transmodernă, pe care o susţine şi Vir-
gil Nemoianu. 

în sprijinul teoriei lui Nemoianu vin şi lu-
crările recente ale francezului Antoine Compag-
non, între care un ecou deosebit are Les anti -
modernes. de Joseph de maistre à roland Barthes
(Gallimard, Paris, 2005)6. Elogiul adus spiritului
reacţionar al „antimodernilor” acoperă admirabil
personalitatea lui Eminescu. Toate cele şase tră-
sături fundamentale atribuite antimodernismului
(contra- revoluţionar, anti- iluminist, pesimism,
tema păcatului originar, estetica sublimului, sti-

listica vituperării) pot fi detaliate referitor la
Eminescu. Doar un singur aspect să remarc: an-
timodernii, reacţionarii sunt adversari ai concep-
ţiei contractualiste a lui Rousseau privind statul.
La fel ca Eminescu. Dar adevăraţii apărători ai
modernităţii sunt… antimodernii. Poetul nostru
îşi revendica modernitatea din conservatorismul
de esenţă engleză: forme vechi cu spirit pururi
nou. Or, este şi secretul succesului democraţiei
americane, observă Antoine Companon: „moder-
nismul lui Montesquieu, aşa cum este el ilustrat
de democraţia americană, este rezultatul unei
apologii a libertăţii feudale a prinţilor”. Fapt con-
firmat şi de Alexis de Tocqueville, pe care Emi-
nescu îl cunoştea bine şi l- a invocat în mai multe
rânduri în publicistică. Critici sterili au interpre-
tat rău, din acest punct de vedere, „paseismul”
eminescian, când e la mijloc o profundă cunoaş-
tere a firii lucrurilor. De unde şi ultimul paradox
emis de Antoine Compagnon într- o carte ante-
rioară, din 1992, Cele cinci paradoxuri ale moder-
nităţii: „Adevăraţii moderni sunt cei care rezistă
modernităţii”. Este şi situaţia exemplară a lui
Eminescu.

Cărţile lui Antoine Compagnon şi- au găsit
repede admiratori şi imitatori în rândurile elite-
lor dâmboviţene. Ei se erijează, cu entuziasm, în
„reacţionari” şi adversari ai „corectitudinii poli-

tice”. Dar, curios lucru, continuă să arunce asu-
pra lui Eminescu etichete prăpăstioase, pentru
publicist neexistând nimic pozitiv în atributul de
„reacţionar”. Ei urmează, altfel spus, exemplul lui
Virgil Nemoianu.

Lovitura de teatru a acestuia, în pofida pro-
priei teorii, e că îl etichetează pe Eminescu de
„reacţionar”, în sensul cel mai rău al cuvântului,
şi ne somează la despărţirea de Eminescu!7. Oare
de ce o asemenea contradicţie în termeni? E vorba
de o lepădare de propria doctrină şi de o cădere în
ideologie, prin definiţie partizană? Aşa ar fi, dacă,
în realitate, teoria nemoianiană n- ar musti, din
capul locului, de ideologie. Teoria secundarului
are o ţintă precisă: de a discredita majorităţile în
favoarea minorităţilor, fiind un tipic simptom de
political correctness.

Aparent, Virgil Nemoianu propune depăşi-
rea dialecticii de tip hegelian, funcţională în ima -
ginarul modernist al istoriei ca progres, în
favoarea unei antitetici cu o destul de veche tra-
diţie în gândirea românească, de la Dimitrie Can-
temir şi Ion Heliade Rădulescu până la Eminescu,
Blaga şi Ştefan Lupaşcu. El pare a ţine cont de
maxima- cheie a gândirii eminesciene: antitezele
sunt viaţa. Virgil Nemoianu particularizează an-
titezele spre a le generaliza doctrinar: pentru el,
antitezele fundamentale în istorie sunt principa-
lul şi secundarul. Principalul ar tinde către omo-
genizare, entropie, confundându- se, în societăţile
moderne, cu majoritatea naţională, pe când se-
cundarul produce efectul antientropic, identifi-
cându- se cu minoritatea de orice fel, inclusiv cu
individualul care, de regulă, se plasează în opo-
ziţie. Miză cel puţin dublă la Virgil Nemoianu,
căci ţinta era să se stimuleze disidenţele în ţările
Estului, iar în Occident – legitimarea politicii co-
recte, având în centru ascensiunea diverselor mi-
norităţi. în partea bună a teoriei sale, Nemoianu
consonează cu antitetica lui Ştefan Lupaşcu, dar
fără a pătrunde, din păcate, în complexitatea ar-
hitectonică a celor trei materii. în orice caz, el ad-
mite coexistenţa antitezelor într- o reacţiune
reciprocă benefică: „Principalul şi secundarul co-
există. Principalul domină secundarul. Secunda-
rul ia poziţia antagonistă faţă de principal. O
anume dinamică a transformării, dependenţei şi
confirmării reciproce este şi ea sesizabilă. Toate
aceste relaţii par derutante, în ciuda abundenţei
lor, şi ne putem pune întrebarea dacă angrenajul
lor nu este atât de inextricabil, încât orice încer-
care de a descurca iţele s- ar dovedi iluzorie”8.

într- adevăr, există o mare doză de risc în în-
cercarea să descâlceşti taina antitezelor, fiindcă
în ele zace „diferenţa ontologică”, marea cruce
dintotdeauna a ontologiei. Virgil Nemoianu, însă,
are curajul să se aventureze între antitezele sale,
cum îi stă bine unui veritabil filosof, chiar cu ris-
cul de a cădea în ideologie, în sensul de a ţine par-
tea uneia dintre ele. Decizia sa, sugerată încă din
titlul lucrării, e de a paria pe secundar. Din aceas -
tă clipă, el alunecă din filosofie în ideologie, deşi
continuă să rămână într- o bună speculaţie eru-
dită, vecină cu filosofia. La gânditorii de geniu,
precum Eminescu sau Lupaşcu, o asemenea că-
dere nu e posibilă, fiindcă antitetica însăşi s- ar
prăbuşi. Demersul lui Nemoianu rămâne intere-
sant prin miza finală, pariul secundarului. îl vom
urmări pornind de la actul hermeneutic în jurul
romanului doctor Faustus, de Thomas Mann. 

Adrian Leverkühn ar întrupa secundarul,
iar Serenus Zeitblom – principalul. Cu această
identificare, Virgil Nemoianu răstoarnă atât in-
terpretarea curentă a romanului, cât şi intenţiile
auctoriale. De regulă, Adrian Leverkühn este ca-
talogat ca spiritul demonic al romanului. Nu, zice
Virgil Nemoianu, adevăratul diavol este Serenus
Zeitblom, căci el reprezintă principalul, omoge-
nul, mişcarea entropică, comunitatea germanică
interbelică. Din contră, Adrian Leverkühn e 

nu o ideologie care profetizează şi
propovăduieşte dispariţia

naţiunilor este lucrativă în
condiţiile globalizării, căci aceasta
ar duce la biruinţa omogenizării în
defavoarea diversităţilor. Lumea,

sub aparentul ritm înzecit al
progresului, şi- ar intensifica
opacitatea, după spusa lui

Eminescu, şi ne- am trezi, în pofida
aşteptărilor, la o „egalitate” în

„întunericul nedreptăţii şi a
barbariei”.

Aşadar, avem nevoie de reacţionari
ca Eminescu aşa cum avem nevoie

de aer.

3 Ioan Petru Culianu, mircea Eliade, 1978,
trad. rom. de Florin Chiriţescu şi Dan Petrescu,
Editura Nemira, Bucureşti, 1995, cap. duşmanii
capitalismului, pp. 169- 174.

4 Virgil Nemoianu, o teorie a secundarului,
1989, trad. rom. de Livia Szász Câmpeanu, Edi-
tura Univers, Bucureşti, 1997, p. 210.

5 M. Eminescu, timpul, 17 august 1879.
6 Vezi versiunea românească a Irinei Mavro-

din şi a Adinei Diţoiu, la Editura Art, Bucureşti,
2008, cu o prefaţă de Mircea Martin.

7 Virgil Nemoianu, despărţirea de emines-
cianism, în „Astra”, nr. 7/1990.

8 Virgil Nemoianu, o teorie a secundarului,
op. cit., pp. 207- 208.
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secundarul, marginalul, neobişnuitul, alienarea,
reacţiunea9. Principalul, adică poporul german,
devine demonul nazist: „Ceea ce a dus la ororile
istorice a fost marginalizarea, înfrângerea şi sa-
crificarea lui Adrian, nu afirmarea, munca sau
ideile sale.”10

Leverkühn simbolizează disonanţa care se
ridică împotriva consonanţei, aceasta din urmă
fiind infernul. Thomas Mann a intenţionat să pre-
zinte invers lucrurile, dar instinctul „reacţionar”
al artistului a schimbat voinţa auctorială.

Interpretarea lui Virgil Nemoianu este, fără
îndoială, dintre cele mai ingenioase, dar nu mai
puţin ideologică, în pofida aparenţelor. El vrea să
demonstreze că o comunitate naţională, prin con-
sonanţa în specific, în tradiţie este „nazistă” prin
definiţie şi că o salvează întotdeauna „secunda-
rul”, producând disonanţa în sânul ei. Dacă Virgil
Nemoianu s- ar fi menţinut în logica antitetică, el
ar fi rămas consecvent până la capăt. Teoria se-
cundarului devine, însă, o armă de luptă împo-
triva naţionalului. Acum se- nţelege de ce autorul
se dezice de propria teorie şi- i refuză lui Emi-
nescu statutul de „reacţionar” în sensul pozitiv al
cuvântului. El produce o răsturnare similară ca
în cazul romanului doctor Faustus, demoni-
zându- l, de astă dată tocmai pe „secundar”, pe ga-
zetarul Eminescu, din pricină că întrupează
naţionalul. într- adevăr, Eminescu simboliza ar-
heul românilor, dar din poziţia de marginalizat,
împreună cu poporul român, ignorat şi dispreţuit
de o pătură minoritară, numită de poet „pătură
superpusă”. Cu alte cuvinte, Eminescu sesizase o
situaţie cu totul aberantă în societatea româ-
nească: naţiunea profundă era tratată ca „mino-
ritate”, batjocorită de o oligarhie care nu- şi
cunoştea decât măruntele interese de grup, într- o
corupţie generalizată. Iată, fără îndoială, o foarte
încurcată necorelare a antitezelor, pentru care
Eminescu a găsit o denumire emblematică: anti-
teze monstruoase. A sparge echilibrul antitezelor
şi a înclina balanţa partizană către una dintre ele
e o tranşare pur ideologică, având consecinţe ca-
tastrofale pentru antiteza anihilată. în antitetica
lui Ştefan Lupaşcu se atrage serios atenţia asu-
pra primejdiei, cum o face, altminteri, şi Emi-
nescu. Nu numai majorităţile pot avea tentaţia
eliminării minorităţilor (cu consecinţe precum
cele din Germania lui Hitler), ci şi acestea pot, la
rându- le, mutila majorităţi. Comunismul a fost o
ilustrare a acestui tip de antiteză monstruoasă,
căci minoritarul partid comunist (de 1000 de
membri!) a ajuns să distrugă o naţiune întreagă.
Postmodernista „politică a corecturilor” îşi merită
numele de „neocomunism american”, fiindcă pune
sub semnul întrebării dreptul la existenţă a na-
ţiunilor, precum altădată internaţionalismul pro-
letar. Iar globalismul actual, conceput, în mintea
unora, împotriva naţiunilor, declarate entităţi
anacronice, se fundează pe aceeaşi aberaţie ideo-
logică a răsturnării raportului dintre majoritate
şi minoritate, în care cea din urmă să dicteze şi
să- şi supună majorităţile. în cazul în speţă, com-
paniile transnaţionale, minoritare, desigur, au
puterea şi, deci, legitimitatea de a dicta majori-
tăţilor naţionale politica lor, care nu trebuie să
mai fie naţională, adică spre beneficiul majorită-
ţii cetăţenilor, ci pentru prosperarea nemărginită
a minorităţilor financiare şi economice transna-
ţionale. Dacă acest tip de globalism se concepe în
postmodernitate, trebuie spus, cu tot cinismul, că
societatea românească a fost, cel puţin din secolul
fanariot până astăzi, un bastion de postmoderni-
tate în Europa, fiindcă întotdeauna diverse mino-
rităţi economice (care s- au nimerit, câteodată, să
fie şi etnice) au dominat grosul naţiunii. Ba, în
Ardeal, aceasta a fost regula de după 1400 în-
coace: minoritatea maghiară a jucat rolul de „ma-
joritate” oprimantă. Nu mai vorbim de Basarabia
căzută, la 1812, sub stăpânire rusească, unde mi-
noritatea rusofonă s- a substituit naţiunii române.

Desigur, e la fel de rea şi o lume în care ma-
joritatea striveşte minorităţile. Concluzia e că o
istorie normală înseamnă întotdeauna echilibrul
antitezelor, iar orice mutilare a uneia dintre ele
înseamnă oprimarea vieţii. Supremaţia principa-
lului înseamnă imperialism, iar supremaţia se-
cundarului – dictatură. Infernul nu e majoritatea,
cum crede Virgil Nemoianu, fiindcă oricând mi-
noritatea poate fi infernul şi invers.

Dacă admitem că modernismul a adus su-
premaţia majorităţilor (care e şi cutuma democra-
ţiei), iar postmodernismul pe cea a minorităţilor,
depăşirea ambelor forme de oprimare nu poate fi
decât transmodernistă, căci numai transmoder-
nismul se fundează pe antitetică – pe care o între-
văd ca filosofie a viitorului.

Astăzi, singura reacţiune validă împotriva
omogenizării planetare în favoarea diversităţilor
o pot da naţiunile, identităţile culturale, altfel
spus, şi identităţile individuale. E de învăţătură
că, după ce a trecut prin iluziile postistoriei (adică
ale postmodernismului), Francis Fukuyama a
scris lucrarea Construcţia statală: guvernare şi
ordine mondială în secolul 21, carte în care- şi
schimbă doctrina, spre transmodernism, susţi-
nând nevoia întăririi statelor naţionale şi pără-
sind euforia slăbirii acestora propovăduită de
ideologii postmodernităţii. într- o lume transpa-
rentă, iar nu opacizată, realul are întotdeauna cel
puţin două feţe. Naţiunea, rasa, religia etc. există
întrucât mai există cel puţin o naţiune, o rasă, o
religie etc. Rasismul e rău fiindcă nu respectă
echilibrul antitezelor, cum s- a petrecut şi în ţara
democraţiei, America. Dar a nega existenţa rase -
lor sau a dori dispariţia lor în speranţa unui me-
tisaj generalizat, zicând că nu există decât omul,
e tot o spargere de echilibru, la fel de abomina-
bilă. 

Un asemenea demers s- a încercat la nivelul
ONU imediat după al doilea război mondial, ca
reacţie la rasismul lui Hitler. Atunci, savanţii
s- au adunat şi au decis că nu există specific de
rasă, ca şi cum cu o aberaţie poţi îndrepta altă
aberaţie. La comanda UNESCO, în 1959, Claude
Lévi- Strauss a scris studiul race et histoire, în
care s- a străduit să demonstreze că diferenţele
dintre oameni nu ţin cu nimic de rasă, ci sunt
doar de ordin istoric, geografic şi sociologic. Dar
onestitatea ştiinţifică îl obligă, pe acelaşi Claude
Lévi- Strauss, să se revizuiască şi să recunoască
diversităţile rasiale şi etnice. în 1971, tot
UNESCO îl invită să conferenţieze contra rasismu-
lui. De astă dată, savantul a scandalizat forurile in-
ternaţionale ideologizate, Claude Lévi- Strauss
fiind acuzat de „erezie”, că ar fi „reintrodus lupul
în turma de oi”, cum se exprimă Alain Finkiel-
kraut. Nu, lupul în turma de oi îl introduc întot-
deauna ideologii, cei care ignoră că antitezele sunt
viaţa.

Naţiunile nu sunt creaţii artificiale ale mo-
dernităţii, de la romantism încoace, cum acredi-
tează ideologii postmodernităţii. Posibilităţile de
apariţie ale diversităţilor etno- lingvistice sunt ar-
heale, în planul creator al logosului divin. în du-
minica cincizecimii, Duhul Sfânt s- a pogorât ca
limbi de lumină şi apostolii au putut propovădui
creştinismul în toate limbile pe care, până atunci,
nu le cunoşteau. Primejdia dezordinii din Turnul
Babel nu mai era acum, sensul lumii inver-
sându- se de la opacitate la transparenţă, la
lumea- lumen, într- o splendidă armonie a diversi-
tăţilor, care constituie esenţa creştinismului. Nu
a cunoscut antichitatea sentimentul naţional?
Dimpotrivă, patria a fost o valoare fundamentală
a vechii Europe (şi nu numai) de vreme ce i s- au
dedicat epopei de măreţia odiseei sau a Eneidei.
Ithaca este simbolul iubirii de patrie, care nu se
stinge nici după zeci de ani. Ovidiu a simţit nos-
talgia Romei până la moarte, iar Dante a tânjit,
din exil, după Florenţa sa dragă. în atare pri-
vinţă, cei vechi ne erau superiori, cu atât mai
mult cu cât iubeau fără ideologia patriei. Abia în

timpurile moderne, când sentimentul patriotic a
decăzut la rangul de ideologie naţionalistă, fiinţa
naţională s- a văzut în mare primejdie. Din acest
punct de vedere, Eminescu era un „antinaţiona-
list”, căci mărturisea că iubeşte patria sans frases,
naţionalitatea vorbită iar nu trăită fiind apanajul
demagogilor fulgeraţi în Scrisoarea iii şi în arti-
cole. Fidel gândirii antitetice, de esenţă transmo-
dernă, Eminescu sublinia necesitatea echilibru -
lui, în marginile adevărului, dintre naţional şi
cosmopolit, pretenţia celui din urmă de a suprima
ce e naţional însemnând imposibilitatea de exis-
tenţă a cosmopolitismului însuşi. Acesta este un
semn al gândirii paradoxale specifice ethosului
transmodern: „cosmopolit sînt şi eu – mărturi-
seşte Toma Nour; aş vrea ca omenirea să fie ca
prisma, una singură, strălucită, pătrunsă de lu-
mină (aceasta e lumea- lumen!, n.n.), care are însă
atâtea colori. O prismă cu mii de colori, un curcu-
beu cu mii de nuanţe. Naţiunile nu sunt decât
nuanţele prismatice ale Omenirei, şi deosebirea
dintre ele e atât de naturală, atât de esplicabilă
cum putem explica din împrejurări asemenea di-
ferenţa dintre individ şi individ. Făceţi ca toate
aceste colori să fie egal de strălucite, egal de po-
leite, egal de favorizate de Lumina ce le formează
şi fără care ele ar fi pierdute în nimicul neesisten-
ţei, căci în întunericul nedreptăţii şi a barbariei
toate naţiunile îşi sunt egale în abrutizare, în în-
dobitocire, în fanatism, în vulgaritate; ci când Lu-
mina abia se reflectă în ele, ea formează colori
prismatice. Sufletul omului e ca un val – sufletul
unei naţiuni ca un ocean.”11

E aici o splendidă gândire antitetică a
lumii- ca- lumen (altminteri, poetul scrie cuvântul
Lumină cu majusculă, dovadă că are conştiinţa
transparenţei spirituale), aşa cum se prefigurează
în teologia Părintelui Stăniloae. De aceea, nu este
productiv să lauzi cosmopolitismul, eliminând din
ecuaţie specificul naţional, pledând împotriva
identităţii, precum o fac gânditori postmodernişti
ca Guy Scarpetta12 sau Leon Wieseltier13, urmaţi
cu zgomot de epigonii lor din România. E vorba,
în definitiv, de o gândire în antiteze monstruoase,
fiind ca şi cum ai lăuda omenirea ca întreg (cos-
mopolitism), dar ai ucide individualul, deşi crezi
că militezi pentru libertatea individului. Aceste
slăbiciuni ale gândirii se manifestă sofistic întot-
deauna, fiindcă, aşa cum am atras atenţia în alte
locuri, e la mijloc nu doar o ciupeală la cântarul
adevărului, ci e vorba de falsificarea însăşi a cân-
tarului. Niciodată, atâta vreme cât va dura ome-
nirea, naţiunile nu vor dispărea, deşi unele dintre
ele vor dispărea înghiţite de altele. Ernest Gel-
lner, celebrul teoretician al naţiunilor, care nu
poate fi bănuit de naţionalism, spunea în 1983 că
„nu trebuie să ne aşteptăm la sfârşitul epocii na-
ţionaliste”14. Dar putem spera la slăbirea acuităţii
conflictului naţionalist, în sensul armoniei pris-
matice a diversităţilor naţionale, după speranţele
eminesciene. Aşadar, nu naţionalism şovin, nu in-
ternaţionalism şi cosmopolitism, ci transnaţiona-
lism în ethosul transmodernităţii. Nu o ideologie
care profetizează şi propovăduieşte dispariţia na-
ţiunilor este lucrativă în condiţiile globalizării,
căci aceasta ar duce la biruinţa omogenizării în
defavoarea diversităţilor. Lumea, sub aparentul
ritm înzecit al progresului, şi- ar intensifica opa-
citatea, după spusa lui Eminescu, şi ne- am trezi,
în pofida aşteptărilor, la o „egalitate” în „întune-
ricul nedreptăţii şi a barbariei”.

Aşadar, avem nevoie de reacţionari ca Emi-
nescu aşa cum avem nevoie de aer. r

(„Origini”, Romanian roots, A Review of 
Literature, Ideas, and The Arts Sponsored by 
„LiterArt XXI” & Criterion Publishing, Atlanta,
Georgia – USA, vol. XI, nr. 9- 10, septembrie-oc-
tombrie 2007)

9 ibidem, p. 69.
10 ibidem.
11 M. Eminescu, opere, VII, Proza literară,

studiu introductiv de Perpessicius, Editura Aca-
demiei, Bucureşti, 1977, p. 180.

12 Guy Scarpetta, Elogiu cosmopolitismu-
lui, 1981, trad. rom. de Petruţa Spânu, Editura
Polirom, Iaşi, 1997.

13 Leon Wieseltier, Împotriva identităţii,
1996, trad. rom. de Mircea Mihăieş, Editura Po-
lirom, Iaşi, 1997.

14 Ernest Gellner, Naţiuni şi naţionalism,
trad. rom. de Robert Adam, Editura Antet, Ora-
dea, 1997, p.180.
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Ce poate fi mai frumos ca în momen-
tul în care ne pregătim sufleteşte
să ordonăm în straiţa existenţialu-
lui nostru, ca într- o corolă, expe-

rienţele vieţii, în toate feţele ei de curcubeu, vom
constata cum se rostogolesc în minte, unele după
altele, val- vârtej, atâtea şi- atâtea frumoase nes-
temate! 

Recentul volum, amintirile unei nonage-
nare (Editura Humanitas, 2014) o dovedeşte – pe
deplin. Autoarea, distinsa doamnă Antoaneta Ra-
lian, se simte stăpână, strunindu- şi meşteşugit
condeiul, fie că ne poartă- n ritm cuceritor „peste
mări şi ţări”, fie că aminteşte de anumite „dera-
paje” provocatoare, ceea ce triumfă în cele 190 de
pagini ale prezentului volum este Prietenia (cali-
grafierea cuvântului impune majuscula). Merită
a reţine că toate „întâlnirile literare” ale domniei
sale s- au finalizat prin frumoase şi trainice prie-
tenii – cu scriitori, traducători, oameni de cultură
de pe mai multe continente. 

Dacă la frumoasa vârstă de nouăzeci de ani
se poate vorbi de 117 creaţii literare traduse,
aceasta nu este o laudă (deşi autoarea scrie, la un
moment dat, cu o modestie copilărească: „daţi- mi
voie şi mie să mă laud” ), ci se cuvine – un prinos
de recunoştinţă. Acest exerciţiu profesionist, de
mare clasă – traducerea – este un efort al plăcerii
de a face cunoscut românilor literatura lumilor.
Un efort intelectual – pentru care, sincer, toată
admiraţia! Gratitudinea noastră!

Reflectând asupra unei mici părţi din
munca această plăcută, dar plină de responsabi-
litate, vom constata că distinsa doamnă Antoa-
neta Ralian nu săvârşeşte doar un exerciţiu de
traducere (dacă ne referim, să zicem, la romanul
Zâmbete în Washington Square, de Raymond Fe-
derman), ci străpunge universul ficţional, studi-
indu- l pe creatorul acestuia şi, implicit, desco -
perind afinităţi între autorul concret şi cel abs-
tract. Prefaţa la acest volum este mult mai mult
decât o sofisticată cronică literară, ci un mini- stu -
diu de istorie şi critică literară, de psihologie com-
paratistă. Federman „încheagă povestea fără să
povestească”, el „îşi îngăduie să reflecteze asupra
propriei ei desfăşurări”. Iată cum traducerea nu
se mulţumeşte a fi doar un act artistic, ea stră-
punge realitatea – prin detalii. Citim şi ne cutre-
murăm. Raymond Federman (1928- 2009) este
unicul supravieţuitor al familiei sale (în anii cei
negri ai istoriei), doar pentru că a fost ascuns de
mama sa într- o debara. Ce sentimente îţi încolă-
cesc fiinţa citind cărţile unui om care a trăit pe
viu ororile holocaustului?! „tragedia narată de
autorul- victimă e convertită, travestită, în jocurile
formale, fragmentările, răsturnările, dedublările,
reconstituirile caleidoscopice şi în alte artificii sau
marote ale postmodernismului...” 

Celor pe care i- ar interesa (o altă traducere,
marca Antoaneta Ralian), roman conceput în

formă de jurnal, este o re-
considerare lucidă a unei
dramatice existenţe, a unor
„monstruozităţi de neiertat”,
frânturi de viaţă necosmeti-
zate, prin punctarea unui
loc ce se impune a rămâne
„parantetic”, cu nume de
personaje „limitative”. Anu-
mite experienţe cumplite, cu
rădăcini în îndepărtata copi-
lărie şi care clocotesc sfâşie-
tor în toată fiinţa, nu pot fi
imaginate decât într- acest
mod: „Ce mai poveste am în
mână, spui tu. Picteaz- o din
plin, cu tuşe groase. Lăcu-
ieşte ficţiunea şi introdu în
ea straturi de realitate. Pro-
cură- ţi exemplare din revista
«Life» din acea perioadă,
priveşte la chipuri şi înma-

gazinează- le în tine...” (to Whom it may Concern,
în traducerea Antoanetei Ralian, Ed. Univers,
2000)

Dar dacă ne apropiem de creaţia unui alt
scriitor mult îndrăgit, spre exemplu, Saul Bellow
(1915- 2005), ce gânduri ne vor măcina fiinţa?!
„Carpe diem quam minimum credula postero!”
(Horatius) Fireşte, merită să scormoneşti înlăun-
trul tău, să te descoperi, pentru că, în mod cert,
nu te cunoşti suficient. Aşadar, Quo vadis? înco-
tro, Doamne, mi- e inima şi sufletul meu? Spre
cele drepte sau spre cele mai puţin drepte?
Bine- ar fi să- ncerc a mă regăsi, şoptindu- mi: Dă-
ruieşte- mi, Doamne, acea clipită, murmur de
izvor, în care să mă revăd, în goliciunea mea.
Ajută- mă să mă regăsesc, prin sinceritatea lacri-
milor, care să- mi purifice trupul şi sufletul. Nici
visul, nici modelul Wilhelm, protagonistul lui
Saul Bellow, nu ar fi soluţia. Şi totuşi, ne plac fra-
zele învăluite- n mantie romantică: „Florile şi lu-
minile se contopeau extatic în ochii orbi şi umezi
ai lui Wilhelm; o muzică profundă, ca valurile
mării, îi ajungea la urechi. Îi pătrundea în
suflet..., căutându- şi marea şi fericita uitare a la-
crimilor. o auzi şi se cufundă dincolo de amără-
ciune, prin suspine sfâşietoare şi hohote de plâns,
întru îndeplinirea ultimei dorinţe a inimii sale”.

Cât de îndreptăţit sunt a- mi repeta, cu ob-
stinaţie, imperativul: trăieşte- ţi clipa?! Fie- mi be-
nefic acest impuls? Mă cam îndoiesc, deşi
conştientizez că orice clipă este unică, preţioasă
şi de neegalat. Dar gândi- voi că ea ar putea fi şi
ultima?! Ar trebui să acceptăm că fiecare clipă îşi
va fi având şi ea cursorul ei. Trecem, trecem, dar
în pasivitatea noastră – tot amânăm în a deschide
bine ochii, pentru că o clipă fericită sau nu... –
poate să rămână – ani mulţi – în inima şi- n su-
fletul nostru (vezi alt destin, tot ficţional, din „the
Lost Valentine”, interpretat, magistral, de Betty
White). Oricând poţi deveni o Caroline – şi unica
ei clipă de iubire – , până când războiul îi va fura
omul drag. Dar, să reţinem, nimeni nu- i va putea
fura din inimă acea clipă unică – iubirea – ce va
deveni veşnicie.

Clipa clipelor care ne poate pecetlui viaţa
este respectul pentru adevăr. Şi de câte ori îm-
brăţişăm noi şi minciuna? Oare de ce? Pare ade-
vărul neplăcut în anumite circumstanţe? Da, de
fiecare dată un nod dureros (sau veninos?! mai
ştii!) ne- ncolăceşte... şi- atunci îmbrăţişăm min-
ciuna. Salvatoarea. Iată cum trufia inundă sme-
renia! Niciun medic, niciun psiholog, nimeni nu
te poate elibera. Decât propria conştiinţă. Ne- am
întrebat vreodată de ce alegem strâmba judecată?
Aşa, ca să persistăm în greşeală şi să suferim?
Mai ştii?! Precum mezinul fiului de Crai... Dacă
n- ar fi greşit, n- ar fi jucat rolul de „Harap- Alb” şi,
firesc, n- am mai fi putut povesti... despre iniţiere,
nu?! Doar aşa vom ajunge a înţelege că „drumul
care duce la victorie nu e drept”, ci dimpotrivă, si-

nuos. O spune, clar Saul Bellow: „de la Euclid şi
Newton liniile au fost drepte...” Dar în „epoca mo-
dernă” (ba, să fim sinceri, de când e lumea şi pă-
mântul) „se lucrează” cu „sinuoasele”. Şi uite că
psihologul Tamkin are dreptate: „sufletul fals
fură energia celui autentic, ca un parazit, şi- l vlă-
guieşte”. Dar cum „a ta putere” nu- i „stearpă”, fii
„rege”, fii – adică – „la înălţime”. Glăsuieşte Bel-
low, prin intermediul protagonistului său.

în ceea ce- l priveşte pe scriitorul Kurt Von-
negut (1922- 2007), ce- am putea spune? Scriitorul
american adoptă un stil clasic, adeseori, cu o in-
cizie în magma timp, nu doar plăcută, cât subtilă:
„Vara murise liniştită prin somn, iar toamna, ca
un executor testamentar convingător, punea viaţa
la adăpost sigur până când Primăvara avea să
vină să o ceară înapoi...” (incipitul povestirii Con-
fido, din volumul Zâmbiţi, vă rog!, Colecţia Glo-
bus, 2009, dar în versiunea traducătoarei Emilia
Comănici).

Salman Rushdie (n. 1947), în schimb, este
„obsedat de india natală” (ultima suflare a mau-
rului), „nu reuşeşte să se desprindă de oraşul tu-
turor bucuriilor şi iluziilor, al incertitudinilor şi
decepţiilor...” (Pia Brînzeu, românia literară, nr.
20/1999), iubeşte şi urăşte, în scris, cu aceeaşi pa-
siune, ne mărturiseşte şi doamna Antoaneta Ra-
lian.

Despre Henry Miller (1891- 1980) aflăm că
are plăcerea detaliilor, studiind, prin comparaţie,
spre exemplu, diversitatea de nuanţe de gri recu-
noscute la Paris – care provoacă extazul, spre de-
osebire de monotonia griului – la New york (în
Zile fericite la Clichy).

Interesante şi palpitante sunt evocările des-
pre Kurt Vonnegut, Salman Rushdie, Amos Os,
Paul Bailey, Nadine Gordimer, Alan Brownjohn,
Fleur Adcock, Anthony Bloomfield, Ted Hughes.
Rostuiri prieteneşti, de neegalat, care fascinează.
Prezentul volum al Antoanetei Ralian este mult
mai mult decât un memento, o incizie inteligent
gândită, pentru a cunoaşte literatura contempo-
rană universală – în toată complexitatea ei. 

Un exerciţiu de imagine ni- l oferă Ted Hu-
ghes. în deceniul şapte al secolului al XX- lea, i se
recunoaşte acestui poet similitudini cu mari crea-
tori ai timpului, subliniindu- i- se câteva elemente
specifice, precum: preferinţa pentru solilocvii,
adâncime meditativă, subtilitate psihologică etc.
Cu „From the Life and Songs of the Crow” (1970),
în româneşte: „din cântecele lui Kra”,
„metafora- titlu”, precizează traducătorul şi prefa-
ţatorul Vasile Nicolescu este „pasărea- om care
trăieşte cu o intensitate paroxistică urâtul cosmic
într- o ilimitată odisee spaţială...”, precum şi o vi-
ziune personală asupra genezei: „Când dumne-
zeu l- a dăltuit pe Kra/ a făcut aurul/ Şi când l- a
copt în soare/ a făcut diamantul/ Când l- a strivit
sub povară/ a făcut alcoolul/ Când l- a rupt în
bucăţi/ a făcut banii/ Când l- a suflat în vânt/ a
făcut ziua/ Când l- a spânzurat de- un copac/ a
făcut fructul/ Când l- a îngropat în pământ/ a
făcut omul/ Când a vrut să- l despice în două/ a
creat femeia/ Şi când a rostit: «ai câştigat, Kra!»/
Pe mântuitor l- a făcut”. („Cântecul lui Kra despre
sine însuşi”) 

Gândind la Iris Murdoch se nasc întrebări,
fireşti. Prieteniile, în general, iar cele literare –
în special, au şi o doză de subiectivitate? Cum poţi
scrie despre o persoană pe care ai cunoscut- o, pe
care ai îndrăgit- o şi care ţi- a lăsat întru amintire
doar clipe frumoase? Desigur, în culori prea lumi-
nate, fi- va oglindirea in aeternum, despre Iris
Murdoch (1919- 1999): „o figură de irlandeză, cu
un breton scurt, pomeţi înalţi, îmbujoraţi, ochi
puţin oblici şi un zâmbet de pâine caldă...” (glă-
suieşte, cu un surplus de iubire, doamna Antoa-
neta Ralian) Cum s- ar putea uita această primă
imagine dragă?!... Iar dacă aminti-
rea ar putea fi întinată de vreo
anume încondeiere (aşa după cum,
din nefericire, s- a şi întâmplat), ce

Livia Ciupercă
Antoaneta Ralian. 
Amintirile unei nonagenare

Acest exerciţiu profesionist, de
mare clasă – traducerea – este un

efort al plăcerii de a face cunoscut
românilor literatura lumilor. Un
efort intelectual – pentru care,

sincer, toată admiraţia!
Gratitudinea noastră!

antoaneta raLian
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dureros fi- va (gândindu- ne la ges-
tul criticului John Bayley, spre
exemplu)! Prietena şi traducătoa-
rea lui Iris Murdoch rosteşte,

tranşant: ea aparţine „eternităţii – eternităţii care
şi- a reînsuşit- o...” (românia literară, 7/1999) Cum
ar putea uita cineva mesajul postum al autoarei
britanice, de origine irlandeză: „Priveşte viaţa în
perspective scurte – nu mai mult decât de la prânz
sau până la ceai...” Da, da, „Ne- am născut ca să
trăim doar de la o zi la alta...” 

Printre traducerile doamnei Antoaneta Ra-
lian, un loc aparte recunoaştem şi romancierului
Paul Bailey (n. 1937), deşi, prin câteva traduceri,
semnate de Marius Chivu (românia literară, nr.
28/2006), avem posibilitatea să descoperim că
între două romane, câte un respiro liric pare fi-
resc ca formă îndrăzneaţă de dedublare: „Pretin-
sul fiu are grijă de pretinsul tată./ În infirmeria
unei închisori londoneze./ anul este 1800 şi ceva.
E un aprilie tăios./ mă aflu pe canapea; făcând
vizita anuală/ Celui mai demn de milă dintre
pretinşii mei prieteni...” (Frumuseţe) 

Poetul „sensibilo- cerebral” Alan Brownjohn
(n. 1931), „prieten al româniei şi al scriitorilor ro-
mâni” (românia literară, nr. 34/2000), ni se dez-
văluie printr- o poezie narativă, „oază de mister,
de insolit, care lasă un arrière goût de melanco-
lie”, după cum ne îmbie distinsa noastră traducă-
toare, o adevărată (re)întoarcere în timp: „La
capătul îndepărtat al unui coridor/ a fost cândva
sala de bal a unui cândva Grand Hotel,/ Vândut
şi lăsat stihiilor să- l săvârşească...”

Brenda Walker (n. 1957), în schimb, trans-
pare în viziunea traducătoarei Antoaneta Ralian
drept „cea mai proteică şi mai vitală persoană”
(vol., p. 100), „una din fiinţele dăruite de muze cu
o ploaie de talente” (românia literară, nr.
16/2006), cunoscută cititorului român – în primul
rând ca traducător în limba engleză al lui Emi-
nescu, Blaga, Bacovia, Sorescu etc., şi mai puţin
ca editor şi poet. în lumea literară este însă apre-
ciată, având în vedere premiile obţinute, în Ro-
mânia, în perioada 1990- 2000, prin participarea
la diferite festivaluri de poezie. Şi- o primă de-
monstraţie o constituie pagina de versuri, din ro-
mânia literară, nr. 16/2006: „Pământul şi- a arcuit

spinarea şi a zămislit munţii./ apa a ţâşnit avidă
de sămânţă./ aerul i- a împreunat,/ iar focul i- a
contopit în omenire./ Suntem doar elemente din
sămânţă de stele...” (Căutarea)

Lectura volumului amintirile unei nonage-
nare este o binecuvântare pentru orice tip de lec-
tor. Şi e posibil, ca unora dintre noi, să ni se
releve senzaţii tari... un déjà vu déjà vécu...
Orice- i posibil în această viaţă! Un déjà vu pentru
un el, un déjà vu pentru o ea, un déjà vu – pentru
locuri de vis, precum traiectul vizualizărilor la
San Michele sau la Vevey... Locuri, oameni, obi-
ceiuri, tradiţii, într- un cuvânt – nepreţuite amin-
tiri.

Viaţa – o mare minune! Oricum am defini- o
cu „V de la vâltoare, I de la iubire, A de la amă-
gire, ţ de la ţăndări, A de la amărăciune...”, ea
vine şi pleacă, ne mângâie şi ne înnobilează, cu- o
„bucăţică de suflet”, cu o „bucăţică de tinereţe” şi
câte- o bucăţică de acumulări de înţelepciune...
Şi- apoi, firesc, se disipă. Aşa va fi mereu. Cu sau
fără voia noastră! r

Cecilia Maticiuc
Primul roman al lui Dostoievski

Atunci când se aminteşte numele lui
F.M. Dostoievski, de cele mai multe
ori se enumeră titlurile binecunos-
cutelor romane Crimă şi pedeapsă,

idiotul, demonii şi Fraţii Karamazov. Pentru pu-
blicul larg, romanele de tinereţe ale marelui scrii-
tor rus rămân astfel în umbră. în aceste condiţii,
noua traducere a romanului dostoievskian de
debut, oameni sărmani, realizată de profesorul
Livia Cotorcea şi apărută la Editura Polirom din
Iaşi are din start meritul de a readuce în atenţie
o scriere ce trebuie recitită, cu atenţie la detalii,
în sensul afirmaţiei lui Nabokov: „Nu poţi citi o
carte – o poţi doar reciti”. Pentru necunoscătorii
de limba rusă, această traducere este o foarte
bună cale de acces la textul romanului, fiind o
reuşită artistică ce nu trădează originalul şi nu
uniformizează stilul dostoievskian nivelându- i
„asperităţile”, lucru dificil de realizat, după cum
mărturiseşte autoarea traducerii: „Desele semne
de pauză concretizate prin punct şi virgulă pun
în dificultate pe traducătorul care trebuie să gă-
sească cumpăna între respectul pentru «dezordi-
nea» frastică dostoievskiană, fără îndoială
semnificativă pentru profilul şi trăirea persona-
jelor, şi nevoia de a- i oferi cititorului un text care
să nu ridice prea multe probleme de înţelegere la
lectură”. în plus, ediţia discutată beneficiază de
o serie de note care aduc explicaţii şi bogate in-
formaţii necesare înţelegerii romanului (aşa cum
este, de exemplu, nota amplă referitoare la cinul
de „consilier titular”).

Dostoievski a lucrat timp de nouă luni (din
ianuarie până în septembrie 1844) la romanul cu
care avea să debuteze în 1846. începuse oameni
sărmani curând după finalizarea traducerii roma-
nului balzacian Eugénie Grandet, iar în 30 sep-
tembrie 1844 îi scria fratelui său, Mihail: „Termin
de scris un roman în genul Eugénie Grandet. Ro-
manul este destul de original. […]. Sunt mulţumit
de lucrarea mea”. Se pare că, sub impresia pe care
i- a făcut- o romanul balzacian, punctul de plecare
a fost tema reprezentată de soarta unei fete nefe-
ricite, însă romanul dostoievskian depăşeşte cu
mult acest nivel. Originalitatea, de care scriitorul
este conştient la cei doar 23 de ani ai săi, va fi re-
marcată şi de criticul V.G. Belinski, care va recu-
noaşte talentul extraordinar al autorului, nu fără
a semnala, în acelaşi timp, unicul defect al roma-
nului – prolixitatea.

în romanul de debut se întrezăresc deja ten-
dinţe care se vor dezvolta în romanele viitoare,
devenind aspecte dostoievskiene inconfundabile.
Acestea sunt excelent punctate de Livia Cotorcea,
în „Nota traducătorului”, într- o enumerare
demnă de reţinut: „în vibraţia fonică a scrisorilor

şi a micilor naraţiuni propuse de cele două perso-
naje ale romanului distingem clar tonalitatea
idealismului mîşkinian, imprevizibilul limbajului
omului paradoxal, protestul şi interogaţia timidă
a omului «umilit şi obidit», fulgerul de luciditate
şi de demnitate orgolioasă a «omului mândru»
etc.”.

oameni sărmani este un roman epistolar.
în general, forma epistolară poate să- l descura-
jeze pe cititorul dornic să afle ce se „întâmplă” în
roman, interesat numai de o dinamică a acţiuni-
lor. Aici există, însă, o dinamică a stărilor sufle-
teşti atribuite celor două personaje – Makar
Devuşkin (consilier titular cu funcţie de copist, în
vârstă de 47 de ani) şi Varvara Dobroselova (o tâ-
nără orfană, nu lipsită de educaţie, care îşi câş-
tigă existenţa din croitorie). Schimbul de scrisori
se desfăşoară pe o perioadă de şase luni, de la 8
aprilie până la 30 septembrie, când Varenka ho-
tărăşte să accepte cererea în căsătorie a moşieru-
lui bogat Bîkov – singura cale de a scăpa definitiv
de sărăcie şi necazuri, deci un compromis, dar şi
o formă de sacrificiu. 

încă din prima scrisoare a lui Makar Devuş-
kin, cea care deschide romanul, se face simţită ne-

voia de comunicare, consecinţă a singurătăţii pe
care o vom recunoaşte şi în situaţia „omului din
subterană”. Singurătatea, la rândul ei, este una
dintre urmările sărăciei în care trăiesc ambele
personaje (dar şi altele din acest roman) în Peter-
sburgul secolului al XIX- lea. Sărăcia aduce cu
sine, aşadar, singurătatea, umilinţa, pierderea
respectului de sine şi apariţia sentimentului inu -
tilităţii. în aceste condiţii, ca o reacţie de apărare
se iveşte nevoia de comunicare, de iubire, de defi-
nire a personalităţii şi de afirmare a demnităţii.
Dintre toate acestea, esenţială se dovedeşte iubi-
rea, unica soluţie pentru a dobândi şi identitate,
şi demnitate, şi sentimentul utilităţii, într- un cu-
vânt, sensul atât de necesar în lumea care altfel
îi este complet ostilă „omului sărman”. Iată un
fragment grăitor din confesiunea lui Devuşkin:
„Cunoscându- te, am ajuns să mă cunosc mai bine
şi pe mine şi am început să te iubesc; până la tine,
îngeraşul meu, am fost singur şi parcă am dormit
în loc să trăiesc. Duşmanii mei spuneau că şi fi-
gura mea e respingătoare şi le era silă de mine,
aşa că şi mie a- nceput să- mi fie silă de mine; spu-
neau că sunt prost, am crezut şi eu că sunt prost
cu adevărat, dar de cum mi- ai apărut în cale,
mi- ai luminat toată viaţa mea întunecată, mi s- au
luminat şi inima, şi sufletul, mi- am dobândit li-
niştea sufletească şi am aflat că nu sunt cu nimic
mai prejos ca alţii; că, deşi nu strălucesc cu nimic,
nu am stil şi nici educaţie, totuşi sunt un om, sunt
un om prin inimă şi gândire”. 

Lipsa de stil, de care se plânge Devuşkin în
mai multe locuri, nu este altceva decât lipsa de
personalitate, de identitate şi de originalitate.
Funcţia de copist îl condamnă la acestea şi atrage
dispreţul celorlalţi („un şoarece de conţopist care
stă şi copiază”), făcând din el „omul mărunt”, ne-
însemnat din punct de vedere social. Evident că,
în calitate de tip literar, Devuşkin se plasează în
descendenţa lui Vîrin şi a lui Akaki Akakievici,
protagoniştii povestirilor Căpitanul de poştă de
A.S. Puşkin, respectiv mantaua de N.V. Gogol. De
altfel, trimiterea la Gogol a fost făcută încă de la
începutul existenţei primului roman dostoiev-
skian de către N.A. Nekrasov, cel care i- a predat
manuscrisul lui Belinski spunându- i: „Un nou
Gogol a apărut!”. Mai târziu, Dostoievski însuşi
avea să afirme: „Noi toţi am ieşit din mantaua lui
Gogol”.

Povestirile acestea, pe care Devuşkin le ci-
teşte la îndemnul Varenkăi, îl tulbură profund
deoarece el se recunoaşte în consilierii titulari
plăsmuiţi de Puşkin şi de Gogol. Identificându- se
cu ei, „omul mărunt” al lui Dostoievski arată că
îşi conştientizează condiţia, însă toc-
mai prin faptul că se exprimă singur

Lipsa de stil, de care se plânge
Devuşkin în mai multe locuri, nu

este altceva decât lipsa de
personalitate, de identitate şi de
originalitate. Funcţia de copist îl

condamnă la acestea şi atrage
dispreţul celorlalţi.
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Cartea lui Francisc- Norbert Örmény,
apărută la Editura Cambridge Scho-
lars Publishing, din UK, în anul 2013,

este situată la intersecţia dintre filosofie pe de o
parte şi literatură, muzică şi cinematografie pe de
altă parte. Sintetizând, se poate afirma că lucra-
rea sa este încadrabilă în ceea ce se numeşte filo-
sofie aplicată, adică o încercare de abordare a
unor chestiuni ale vieţii cotidiene, în diferitele
sale aspecte, sociale, politice, economice sau a
unor elemente cultural- artistice, utilizând instru-
mente considerate ca aparţinând ştiinţelor filoso-
fice, cum ar fi abordările critice şi analitice.
Totuşi, o astfel de încadrare este incapabilă să
capteze specificitatea cărţii şi ignoră originalita-
tea şi prospeţimea metodologică marcantă a aces-
tei cercetări. Noutatea darkening Scandinavia
nu rezidă atât în rezultatele de cercetare obţinute
(descoperirea unor legături insolite între diverse
domenii ale cunoaşterii, demonstrarea implicită
a aplicabilităţii unor modele filosofice aparent pe-
rimate, evidenţierea substratului [neo]păgân a
sintaxei culturale postmoderne etc.), deşi acestea
nu sunt deloc de ignorat şi au un grad crescut de
interdisciplinaritate, putând fi valorificate în mai
multe domenii ale cunoaştere (studii culturale,
critică literară, critică de film etc.). Noutatea con-
stă în primul rând în felul în care autorul îşi con-
struieşte demersul de cercetare, construcţie
asupra căreia merită să ne oprim puţin.

O asumpţie implicit prezentă în demersul
lui Örmény, care funcţionează ca o pre- condiţie a
cercetării este că teritoriile artistice – literatura,
muzica şi cinematografia – , înţelese în sensul lor
absolut, de Artă, sau în sensul lor relativ, de po-
tenţial artistic (cazul culturii de masă, de pildă)
se pot descompune în unităţi textuale abordabile
dintr- un punct de vedere filosofic, compatibile cu
metode filosofice. Cu alte cuvinte, că textele res-
pective se pot aşeza într- un context filosofic şi,
prin extindere, cultural. Este o asumpţie care, la
o primă vedere, ar putea părea prea de bun simţ,
dar care este semnificativă pentru a înţelege con-
cepţia conform căreia filosofia nu trebuie în mod
necesar să aibă drept punct originant, ceea ce
poate fi considerat, metafizic vorbind, esenţă, şi
nici pretenţia unei realităţi nude (ne- codate
socio- cultural). Filosofia poate la fel de bine în-
cepe de la realităţi deja codate cultural cum sunt
operele literare, producţiile cinematografice sau
compoziţiile muzicale ale unor genuri precum me-
talul, socotit de către multă lume ca aparţinând
culturii de masă.

Caracteristica de bază a grilei de interpre-
tare filosofice în darkening Scandinavia este di-

versitatea conceptelor teoretice şi pluralitatea
metodelor. întâlnim metode fenomenologice şi
care ţin de filosofia socială constructivistă, con-
cepte ale filosofiei existenţiale a lui Heidegger sau
Lévinas, ale psihanalizei freudiene şi lacaniene,

dar şi concepte ale teoriei culturale a postmoder-
nismului sau, de ce nu, ale esteticii sublimului a
lui E. Burke. De altfel, utilizarea acestei grile ex-
tinse de interpretare demonstrează atenţia pe
care autorul cercetării o acordă textului pe care îl
supune investigaţiei, căutării zonelor sale de ne-
cesitate interpretativă şi a răspunsului adecvat
la acestea. Dacă ar fi ţinut cu tot dinadinsul să
aplice numai un instrument filosofic de investi-
gare, atunci aceasta ar fi însemnat mai degrabă
determinarea în a demonstra un dialog al ştiinţe-
lor umaniste şi în a reliefa corespondenţe concep-
tuale sau empirice, şi mai puţin atenţia acordată
bogăţiei semnificaţiilor textului examinat. Din
pricina acestui mod de apropiere a textelor, Fran-
cisc Örmény iniţiază uciderea ritualică a autori-
lor, eliberându- i pe cititorii lor – ca sumă de
posibilităţi – din orice predeterminare în care i- ar

fi aşezat intenţia auctorială. Umberto Eco definea
Cititorul Model ca strategie textuală de lectură
complexă a cărţii. Francisc Örmény îl desface pe
Cititorul Model de text şi îl aruncă în plin co- text,
îl forţează să integreze posibilităţile de comuni-
care cu alte texte, în special cu cele aluvionate de
instrumentarul său cultural- filosofic, aşadar nu
neapărat texte literare, ci, s- ar putea spune, texte
culturale.

La începutul fiecărui capitol este propusă o
ramă conceptuală. Aceasta cumulează ipoteza de
lucru asupra textului literar, cinematografic sau
muzical ce urmează să fie investigat şi specifică,
uneori, instrumentele filosofice cu care se va
opera. Chiar şi fără ca metodele să fie amintite,
cadrul de referinţă conceptual este deja formulat
în termeni ce îi subliniază dimensiunea filosofică
şi, în plus, conceptele şi metodele cu care se ope-
rează sunt prezentate cititorului înainte de inves-
tigarea textuală efectivă. Analizele filosofi  -
co- lite ra re, filosofico- muzicale şi filosofico- cinema -
togra fice ale lui Francisc Örmény oferă un spec-
tacol al asocierilor semantice şi conceptuale
inteligente, o explozie de idei care îşi păstrează
coerenţa şi nu se lasă subminate nici de gratui-
tate, nici de redundanţă, pericole care pândesc,
adeseori, analizele literare, şi uneori poate mai
mult pe cele ce folosesc metode comparative. 

Revenim la ideea mai sus enunţată, con-
form căreia autorul acestei cărţi realizează, prin
însuşi demersul său metodologic, în stilul postmo-
dern anunţat deja de către Roland Barthes, o uci-
dere ritualică a autorilor textelor pe care le
supune analizei, în vederea exorcizării textului şi
a eliminării intenţionalităţii prime auctoriale po-
luante. Trebuie spus că această ucidere are ca
efect întoarcerea cititorului. Complet ar fi să spu-
nem însă că the return of the reader (întoarcerea
cititorului) este, înainte de a fi un rezultat al unor
strategii critice de raportare la text, tocmai me-
canismul declanşator al acestora. într- adevăr,
Francisc Örmény este un mare eliberator al citi-
torilor. Pe rând, lasă să irupă în scena cărţii pro-
prii, pe lectorul din romanul lui Per Petterson, La
furat de cai, pe cititorii textelor muzicale ale for-
maţiei Lake of tears, respectiv ale proiectului
Burzum şi, nu în ultimul rând, pe cititorul pro-
ducţiei cinematografice Valhalla rising. Liberta-
tea acestora este însă, cum ar spune Jean- Paul
Sartre, plină de responsabilităţi. Toţi aceşti citi-
tori sunt dublu condiţionaţi în darkening Scan-
dinavia: să co- existe şi să se deschidă, dincolo de
posibilităţile semantice şi funcţionale cu care tex-
tul- sursă i- a înzestrat, înspre exigenţele culturale
şi interpretative pe care Francisc Örmény le 

Adriana Teodorescu
Cititor mântuit şi filosofie aplicată

n Eveniment editorial În toate cele patru eseuri, Francisc
Örmény propune o fenomenologie
a vidului. O propune în sensul că
observă preeminenţa anumitor
conţinuturi textuale care se pot

grupa sub acest concept,
comunicând intra şi inter- textual

unele cu altele, precum şi în sensul
unei practici

comprehensiv- interpretative
proprii.

(ceea ce nu se întâmplă la Puşkin şi
Gogol) şi meditează asupra lui însuşi,
se delimitează de personajele respec-

tive. Respectul de sine şi valoarea umană sunt cu
atât mai importante cu cât starea socială şi ma-
terială este mai precară. Aşa se explică încercă-
rile lui de salvare a aparenţelor (face eforturi
financiare pentru a bea ceai bun), care devin în-
cercări de depăşire a condiţiei umile. Aşa se ex-
plică, de asemenea, teama de bârfe, de privirea
oamenilor străini indiscreţi şi batjocoritori („duş-
manii” îi spuseseră că este respingător). Ruşinea
lui în faţa oamenilor este, într- o comparaţie care
îi aparţine, un sentiment asemănător cu pudoa-
rea fetelor (de altfel, numele lui este derivat de la
devuşka – „fată”). în plus, bârfele oamenilor sunt
semne de ne- iubire. Ele îi construiesc imaginea în
societate în condiţiile în care el este incapabil s- o
facă, deci îi construiesc o identitate pe care el
ajunge să şi- o însuşească în lipsa unui sprijin
moral solid. Bârfele semnalează penibilul în care
eşuează Devuşkin, dar toate cele văzute drept pe-
nibile de ochii dispreţuitori sunt, de fapt, mani-
festări ale unui om cu o viaţă sufletească bogată.
Pe nimeni dintre cei din jurul lui nu interesează

că „penibilul” îndrăgostirii ascunde sentimente de
o mare delicateţe şi generozitate, că „penibilul”
căderii temporare într- o „patimă nedemnă”
(beţia) ascunde disperarea la vestea că Varenka
urmează să se mărite cu Bîkov, iar „penibilul” din
scena petrecută în faţa şefului (când i se rupe un
nasture de la haină, iar el aleargă să- l prindă) as-
cunde ruşinea profundă faţă de condiţia sa. 

Scrisoarea care încheie romanul marchează
spaima lui Makar Devuşkin în faţa pericolului de
a se întoarce la singurătatea şi lipsa de sens în
care el a trăit până să cunoască iubirea pentru
Varenka. Tânguirea din final, amestec de lucidi-
tate şi delir, cuprinde şi gelozia celui care iubeşte,
şi explicaţia iraţională a despărţirii, şi iluzia că a
identificat problema şi a găsit soluţia pentru ca
Varenka să se răzgândească, dar şi disperarea că
nu stă deloc în puterea lui să schimbe situaţia:
„Căci ce- i el pentru tine, măicuţă, acest Bîkov? Cu
ce ţi- a devenit el drag deodată? Probabil pentru
că îţi tot cumpără falbala, de asta! Dar ce- i aia fal-
bala? La ce e bună falbala? O prostie, măicuţă!
Aici e vorba de viaţa unui om, iar falbala, măi-
cuţă, e o cârpă acolo; măicuţă, falbala nu- i decât
o cârpă. Uite, şi eu, imediat ce iau salariul, îţi

cumpăr falbala; îţi cumpăr, măicuţă; cunosc şi un
magazin de unde o pot lua; mai lasă- mă până iau
salariul, îngeraşul meu, Varenka! Ah, Doamne,
Doamne! Deci pleci în stepă cu domnul Bîkov,
pleci definitiv!”.

La Dostoievski noţiunea de „oameni săr-
mani” se îmbogăţeşte cu un nou sens, prin pune-
rea accentului nu pe cuvântul „sărmani”, ci pe
„oameni”, deci nu pe compătimire, ci pe recunoaş-
terea umanităţii din om. A fi om „nu mai prejos
ca alţii” atât în proprii ochi, cât şi în ochii celor
din jur este ceea ce vor mai mult decât orice atât
Devuşkin, cât şi Varenka. Cea mai mare spaimă
a lui Devuşkin este că ar putea să piardă senti-
mentul conştiinţei de sine şi respectul de sine, din
cauză că pierderea acestora înseamnă moarte –
nu fizică, aşa cum se întâmplă la Gogol, ci spiri-
tuală. r

F.M. Dostoievski, oameni sărmani.
roman, traducere din limba rusă şi note de Livia
Cotorcea, Polirom, Iaşi, 2014.

ð
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impune prin modul său de configurare a cărţii. Ci-
titorul darkening Scandinavia este eliberat,
mântuit de intenţionalitatea brutală a autorului,
fie că e vorba de Per Petterson, de regizorul fil-
mului Valhalla rising, de Burzum sau de Lake of
tears, dar este şi expus autorului- în- calitate- de
critic – şi cititor versat la rândul său – Francisc
Örmény.

Cartea este structurată în patru capitole.
Primul dintre ele se numeşte „The Killing Real
and the Sublime Aura in the Music of Burzum” şi
este focusat pe proiectul norvegian de black- metal
Burzum. Printre altele, secţiunea are meritul de
a reuşi să se apropie, dintr- o perspectivă a feno-
menologiei muzicale şi a neo- păgânismului pos-
tmodern, de un subiect dificil precum sensul
morţii şi al muririi, abordat până la saturaţie de
cercetătorii ultimelor decenii. Instrumentarul fi-
losofic este extrem de divers, de la Democritus,
Kant şi Humboldt, trecând prin Heiedegger, Kier-
kegaard, Roland Barthes şi până la un filosof
român contemporan ca Virgil Ciomoş. Moartea
este ceea ce nu poate fi niciodată învins (un etern
eşec personal) şi comunicat (o proliferare malignă
continuă a absenţei comunicării). Printre conclu-
ziile capitolului o aflăm şi pe cea potrivit căreia
soarele personal, interior, ar putea fi mai puternic
decât cel exterior, natural, concluzie emblematică
pentru evidenţierea tensiunii natură- cultură, ten-
siune prezentă, în filigran, în toată darkening
Scandinavia.

„Valhalla Rising – Of Wrath, Might and
Meat” este cel de- al doilea capitol al cărţii care îşi
propune, într- o perspectivă postmodern- fenome -
no logică şi recuperator freu-
diană, să aducă la suprafaţă
articulaţiile ideatice mai puţin
vizibile în producţia cinemato-
grafică din anul 2009, articulaţii
ce permit interpretarea filmului
ca aparţinând neo- păgânismu -
lui contemporan. Autorul nu se
fereşte să interogheze funcţio-
nalitatea artistică a feminismu-
lui înţeles drept corectitudine
politică şi să indice anularea
acestuia în Valhalla rising
printr- o ofensivă a esteticii na-
turalismului masculin şi pater-
nalist (bărbatul nu se alienează
dând naştere unui altuia, este
răspunzător de propria sa crea-
ţie). O grilă intermediară de in-
terpretare, oarecum derivată
din grila postmodernă, este cea
a teoriilor estetice ale Barocului,
iar o extrem de interesantă pu-
nere în relaţie este aceea dintre
autenticitatea pe care filmul o
are drept miză şi conceptul post -
modern de simulacru, aparţi-
nând lui Jean Baudrillard. 

Capitolul trei intitulat
„The Unnamable Luring Black
Blood of Darkness seeping deep into us (an essay
on the true nature of persistence and craftsman-
ship based on Per Petterson’s novel out Stealing
Horses” se doreşte a fi un eseu despre relaţia
omului cu natura, o relaţie bazată pe absenţa on-
tologică a răspunsului naturii la nevoile umane
şi, în consecinţă, o relaţie în care se negociază
adaptarea fragilităţilor umane la totalitatea na-
turii. Printre conceptele cu care se lucrează în
acest penultim capitol se află conceptul lui
Nietzsche de întunecime (ca întruchipare / încar-
nare a fertilităţii), conceptul lui Vivo de simţ
comun (judecată fără reflecţie / independentă de
reflecţie); de asemenea, noţiunile heideggeriene
de deschidere şi extensie. Örmény discută despre
estetica muncii artizanale (ideea de meşteşug),
tip de muncă ce apare în romanul lui Petterson
ca alternativă la munca supusă prea mult timp la
primitivismul logicii, despre reinventarea sinelui
în calitate de constructor de sens, despre calităţile
ambivalente şi maternale, dar nu şi feminizante
ale întunecimii, capabile să repună fiinţa în rela-
ţie cu partea sălbatică (căci nu se poate cunoaşte
şi explica prin sensuri cultural- umane) a sinelui,
dar şi cu facticitatea proprie (a cărei acceptare de-
vine posibilă prin contemplarea naturii moarte). 

Ultimul capitol este din nou o mostră de cri-
tică muzicală concepută într- o manieră filosofică.
Secţiunea intitulată „The secrets of the Swedish
new moon (an essay on the music of Lake of
Tears)” este dedicată unei investigări predomi-
nant fenomenologice a creaţiilor formaţiei sue-
deze de death metal Lake of tears şi insistă

asupra coordonatelor culturale neo- păgâne pre-
zente în textul şi muzica formaţiei. Păgânismul
este definit ca dorinţă de viaţă şi de coagulare
identitară biologică. Printre conceptele operante
aflăm acum pulsiunea de moarte (Freud) sau
vidul absolut (Lévinas). Una dintre concluziile
acestui capitol surprinde asemănarea dintre filo-
sofia lui Heidegger şi muzica formaţiei Lake of
tears în propensiunea pentru evadarea din isto-
ricitate şi găsirea unor spaţii energetice compen-
satoare.

Din toate cele patru studii se degajă, la
nivel tematic, preferinţa pentru păgânism şi ten-
taţia de a propune şi susţine existenţa unei para-
digme culturale a neo- păgânismului postmodern,
iar la nivel metodologic abilitatea de a jongla cu
diverse concepte şi instrumente de investigare
textuală. 

în toate cele patru eseuri, Francisc Örmény
propune o fenomenologie a vidului. O propune în
sensul că observă preeminenţa anumitor conţinu-
turi textuale care se pot grupa sub acest concept,
comunicând intra şi inter- textual unele cu altele,
precum şi în sensul unei practici comprehen -
siv- interpretative proprii. Cu alte cuvinte, autorul
dezvoltă el însuşi o fenomenologie a vidului, ca un
soi de reflex, oricât de lucid, de critic, de tandreţe
în faţa textului pe care îl supune analizei. Vidul
este în accepţiunea conjugată, a textelor culturale
analizate şi a autorului, un spaţiu care prin ab-
senţa unor caracteristici proprii semantice stri-
dente generează fertilitate şi susţine astfel
elementele care îl înconjoară şi între care se inse-
rează. S- ar putea spune că vidul este sintaxă

pură, funcţionalitate oarbă de care s- ar putea în-
spăimânta numai cei prea obişnuiţi cu confortul
imaginilor. Örmény dezvăluie în cartea sa frân-
turi din istoria culturală a vidului, în dominan-
tele sale fenomenologice, categoric nu dintr- o
dorinţă de arheologie a conceptului, ci, în stilul
personal, pentru a- l îmbogăţi cu noi interpretări.
Mai mult, istoria culturală a vidului, de data
aceasta ca practică de interogare, este aici o isto-
rie mişcată. Aceasta pentru că autorul nu ezită să
marcheze pe harta culturală a vidului noi terito-
rii, indiferent că sunt din sfera teoriei literare, a
filosofiei, a artei plastice, a teoriei limbajului sau
a psihanalizei.

în primul eseu, cel dedicat muzicii formaţiei
Burzum, Örmény reia accepţiunea lui Democritus
asupra vidului, definit ca non- spaţialitate care
face posibilă spaţialitatea, căci un spaţiu plin nu
ar permite mişcarea. Continuă apoi cu Roland
Barthes, la care identifică vidul în inima intertex-
tului, acel text care păstrează urma unor texte
parţial apuse – în măsura în care contextul lor nu
le mai poate izola de alte co- texte – pe care le
aşează împreună, le revelă unul altuia, fiind el în-
suşi această urmă, dar şi ceea ce o depăşeşte. O
locaţie culturală cel puţin interesantă a vidului
este văzută de către autor ca fiind cea a strigătu-
lui. Ne aflăm în acest punct în plină fenomenolo-
gie muzicală. Dezarticularea limbajului reduce
expresia socio- culturală a ontologicului şi face loc
unor potenţialităţi care nu sunt blocate într- un
specific uman. Dacă putem vedea strigătul ca
forţă a limbajului ce irupe din tăcere, drumul in-

vers nu este nici el interzis, pare a spune autorul.
Astfel, strigătul poate fi înţeles şi ca părăsire a
limbajului, ca regres – în sens păgân – către tă-
cere. în acest context, autorul caracterizează
vidul ca având o „disponibilitate sublimă”, din
cauza căruia omul nu poate rămâne prea mult în
strigătul pur, autentic, riscând disoluţia. Tensiu-
nea unor posibilităţi infinite care nu mai pot coa-
gula fiinţa umană îşi găseşte „odihnă” în regulile
morfo- sintactice ale limbajului.

Mai mult sau mai puţin direct, Francisc Ör-
mény se arată a fi un susţinător al necesităţii
tranzitorii a vidului, ca sursă de regenerare a fi-
inţei. în cultură, strigătului muzicii îi corespunde
albul din pictură. Exemplul pe care- l dă autorul
este cel al pictorului rus Kazimir Malevich cu
„Alb pe alb”, o pânză care încearcă să redea nu vi-
zibilul, ci ceea ce îl face posibil, invizibilul, inter-
valul gol. Tot în acest prim eseu, autorul defineşte
realul, pe urmele lui Lacan, ca fiind ameninţător
tocmai deoarece el nu permite vidul. Spre deose-
bire de realitate, realul este impenetrabil, indivi-
zibil, incaptabil. Nu există direcţie alteritară
pentru real, chiar realitatea pare a fi o coastă a
realului colonizată fără participări sau opoziţii
din partea acestuia, total nefuncţională în raport
cu el. 

în cel de- al doilea eseu, autorul consideră că
filmul Valhala rising pune în reprezentare efec-
tele negative ale vidului, înţeles în cheie nietzs-
cheană ca loc dureros al emergenţei devenirii
sinelui. Infernala fertilitate despre care vorbeşte
autorul în relaţie cu personajele filmului, dar şi
cu logica regizorală de re- scriere a istoriei este

pusă în mişcare de către vid, este,
dar numai până la un anumit
punct, acest vid. Iarăşi, simptom
al vidului este de data aceasta nu
strigătul, ci tăcerea. Locul verbu-
lui nu rămâne gol, ci, tocmai da-
torită vidului, este invadat de
către acţiune, de către carne.

Cartea lui Per Petteson
adăposteşte şi ea vidul. Acesta
este regăsibil în acea disponibili-
tate a omului de a se lăsa atacat
de natură, în slăbiciunea articu-
laţilor culturale ale personajelor
gata să- şi luxeze picioarele care
aprioric nici nu mai dor. Intuiţia
întunericului denotă proximita-
tea omului cu vidul, deschiderea,
heideggeriană, către mister. Poa -
te ceva mai mult decât în cele-
lalte eseuri, Francisc Örmény
insistă aici asupra fertilităţii vi-
dului, aducând în prim plan va-
lenţele pozitive ale descoperirii
acestuia. Vidul acţionează în sen-
sul unei reîntăriri a rădăcinilor,
fie ele şi impersonale, după ce a
fost atins gradul zero al semnifi-
caţiilor fiinţei. Personajul princi-
pal se ocupă de fabricarea

lu cru rilor pentru că, sub acţiunea vidului, are in-
tuiţia sinelui şi impulsul de a- i da formă. Cu alte
cuvinte, există o incertitudine a sinelui, o lipsă de
fixare, ce impune căutare. Deşi îl consideră în pri-
mul rând funcţie pură, ce îşi asociază forme şi se-
mantici prin intermediul altora, secundar,
autorul vede în vid „locul unde principiile dialo-
gice majore ale Sinelui îşi au / îşi află rădăcinile,
şi, prin mijlocirea lor / în continuarea lor, locul
unde toate restaurările /reabilitările / restituirile
(puterii, identităţii) îşi au originea”. Vidul este,
într- adevăr, un soclu al stabilităţii ontologice, dar
unul din care autorul extrage orice formă de con-
fort. Dialogismul pus la dispoziţie de vid rămâne,
în concepţia autorului nostru, unul eminamente
sălbatic.

Ultimul eseu dedicat muzicii formaţiei Lake
of Tears sesizează aceeaşi fertilitate periculoasă,
dar necesară şi funcţională a vidului. Vidul este
detectabil la nivelul ideatic şi conceptual al tex-
telor formaţiei, ca distanţă dintre reprezentări
variate ale sinelui şi posibilitatea ca un astfel de
sine să existe în afara reprezentărilor sale. în
plus, el este cel care permite avansarea conceptu-
lui de suprarealism fenomenologic sau suprarea-
lism autumnal, definit ca păstrător al urmelor
verii (a se citi al altor spaţii, al unor semnificaţii
pre- existente celor activate), un suprarealism
care conţine axa degenerescenţei ca semn inver-
sat al mişcării cauză- efect, o axă posibilă numai
datorită golului care permite transformarea, va-
riaţia morfo- temporală. r
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într- un fel, se poate spune că premiile Aca-
demiei Române au precedat înfiinţarea presti-
gioasei instituţii. Astfel, în 1863, Al. Ioan Cuza
dăruia, din listă civilă, suma de 5600 de galbeni,
din care 1000 erau destinaţi unui premiu „pentru
cel mai bun uvragiu ştiinţific scris în limba ro-
mână asupra unei propuneri date de Consiliu Su-
perior al Instrucţiunii Publice”. în acelaşi an, se
instituia premiul „Principele Alexandru Ioan”.
împreună cu fondul „Zappa”, cel al Alexandru
Ioan Cuza au alcătuit baza materială a Societăţii
Literare Române în anul 1866. Un an mai târziu,
s- a decis instituirea unui „premiu al fondatorilor”,
care urma să fie decernat pentru „un tratat de or-
tografie românească, pentru cea mai aleasă tra-
ducere a «Germaniei» a lui Tacitus şi pentru cea
mai completă descriere geografică a ţărilor româ-
neşti”. Primul premiu a fost acordat lui Timotei
Cipariu pentru manuscrisul lucrării „Gramatica
limbii române. Partea analitică”, considerată a fi
„în raport cu data publicării ei… cea mai cuprin-
zătoare gramatică a române, cea mai bogată în
fapte şi în interpretări, cea mai modernă termi-
nologie şi cea mai ştiinţifică în conţinut, excep-
tând orientarea etimologistă”. 

în mare parte, fondurile pentru premii s- au
constituit din donaţii făcute de personalităţi ale
culturii şi ştiinţei sau finanţatori particulari.
între aceştia, se distinge Generalul Constantin
Herescu Năsturel care a făcut o donaţie substan-
ţială pentru două categorii de premii – unul de
5.000 lei pentru cea mai bună lucrare pe o temă
propusă de Societatea Academică Română în do-
meniile istoriei, geografiei, arheologiei, ştiinţe
morale şi politice, jurisprudenţei, economiei so-
ciale, fizică, însoţite de sublinierea că este vorba,
mai ales de lucrările care se referă la români. A
doua categorie de premii era destinată lucrărilor
din literatura naţională, istorie, religie, filosofie
şi artă. în anul 1879, prin Decretul semnat de re-
gele Carol I, Societatea Academică Română de-
vine Academia Română, statul urmând să dea din
bugetul său suma de 30.000 lei, care să fie „pu-
ruri” pentru acordarea a două premii, unul literar
şi altul ştiinţific – „Heliade Rădulescu” şi „Ghe-
orghe Lazăr”. în 1991, Vasile Adamache lasă prin
testament o sumă de bani şi o parte din moşie din
care o parte urma să fie pentru premii. Exemplele
ar putea continua. în 1931, Regele Carol, preşe-
dinte de onoare şi protector al Academiei Române
instituie două premii – unul de 100.000 lei pentru
întocmirea unei ediţii critice a letopiseţelor şi un
al doilea de 400.000 lei pentru un domeniu ce
urma să fie stabilit de Academie.

în anul 1948, prin decretul prezidenţial nr.
31 au fost înfiinţate 15 premii anuale în valoare
de 200.000 lei: Gh. Lazăr (fizico- matema tic), Ni-
colae Teclu (domeniul chimiei), Em. Racoviţă (şt.
naturii şi biologie), Gh. Doja (şt. agricole), Aurel
Vlaicu (şt. tehnice), „Victor Babeş “ (medicină),
Nicolae Bălcescu (istorie şi filosofie), Ştefan Ghe-
orghiu (şt. sociale), George Coşbuc (poezie), Ion
Luca Caragiale (critică literară şi artistică), Con-
stantin Dobrogeanu Gherea (critică literară sau
artistică), Al. Sahia (publicistică), Ciprian Porum-

bescu pentru muzică, Ion An-
dreescu pentru artă plastică. De
prin anii ’80 nu s- au mai acor-
dat premii şi abia în 1991 decer-
narea premiilor a reintrat în
normalitatea vieţii academice.
Anul acesta din cele 75, au fost
acordate 62 de premii. Premiile
au fost înmânate de acad.
Ionel- Valentin Vlad, preşedin-
tele Academiei Române. în
acelaşi cadru, au fost decernate
şi o serie de premii speciale:
Premiul „Meritul Academic” a
fost acordat Institutului de Chi-
mie Macromoleculară „Petru
Poni” din Iaşi şi Centru de Chi-
mie Organică „Costin D. Neni-
ţescu” din Bucureşti la împli-
 ni rea a 65 de ani de la înfiin-
ţare. Aceiaşi distincţie a fost

acordată profesorului Vasile Sebastian Dâncu, di-
rectorul Institu-
tului Român pentru Evaluare şi Strategie. Di-
ploma „Distincţia Culturală” a fost acordată
Agenţiei Naţionale de Presă Agerpres şi jurnalis-
tului Dan Manolache de la Societate Română de
Radiodifuziune. 

Când nimic din ceea ce este uman
nu rămâne străin

Francisc M. Rainer, întemeietorul şcolii ro-
mâneşti de antropologie, a imprimat de la bun în-
ceput cercetărilor o concepţie integrativă, con si-
 derând că studiul omului trebuie înţeles ca o uni-
tate în complexitatea sa bio- culturală care, pen-
tru a vieţui şi, la nevoie, a supravieţui trebuie să
se integreze în mediul ambiant. Această concepţie
a fost dezvoltată de acad. Ştefan Milcu şi continuă
să fie o dimensiune principală a activităţii actuale
a cercetătorilor a cărei deviză ar putea fi cunos-
cutul adagio „homo sum, nihil hmani a me alle-
num puto”. Rezultatele s- au concretizat în
numeroase lucrări şi studii publicate în presti-

gioase reviste de specialitate şi participări la ma-
nifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Evidenţiind o schimbare de paradigmă, Cristina
Glavce, directorul Institutului, consideră că „dacă
iniţial modificările terenului biologic erau domi-
nante, din momentul în care omul devine creator
de cultură, produsele culturale se interpun între
fiinţa umană şi condiţiile de mediu, conferindu- i
acesteia un grad din ce în ce mai mare de autono-
mie faţă de acţiunile mediului înconjurător”. în
aceste condiţii, cercetarea trebuie să ţină seama
de exigenţele interdisciplinarităţii, care, cu o me-
todologie specifică să surprindă complexitatea di-
namicii dintre antropologie şi cultură. Sub acest
aspect, lucrarea „Antropologie şi cultură”, coordo-
nată de Andrei Kozma, Cristiana Glavce şi Con-

stantin Bălăceanu Stolnici şi apărută la Editura
Niculescu, a fost distinsă cu premiul Daniel Da-
nielopolu al Academiei Române pe anul 2012, şi
poate fi considerată reprezentativă pentru stadiul
actual al studiului privind condiţia umană. Re-
prezentativă şi pentru că însumează contribuţiile
personale ale specialiştilor din varii domenii
într- o alcătuire polifonică, acoperind aproape în-
treaga arie de investigare antropologică. 

Mineritul în perspectiva 
dezvoltării durabile

Lucrarea „Proiectele minere. Evaluarea din
perspectiva dezvoltării durabile” , semnată de Ni-
colae Bud, care a primit premiul „Virgil Mad-
gearu” al Academiei Române pe anul 2012, poate
fi citită în mai multe paliere – economic, social,
politic şi, nu în ultimul rând, uman. în Cuvânt în-
ainte, acad. Ionel Haiduc apreciază că această
carte răspunde unei „nevoi clare de cunoaştere a
situaţiei actuale şi a perspectivelor industriei mi-
niere din ţara noastră, în contextul eficienţei eco-
nomice şi al aspectelor sociale legate de asi -
gurarea locurilor de muncă în zone în general de-
favorizate, corelate cu exigenţele impuse se pro-
tecţia mediului.” Să consemnăm că autorul, foarte
bun cunoscător al domeniului, al oamenilor şi lo-
curilor reuşeşte să pună în lumină demnitatea
unei meserii cu valoroase tradiţii, oarecum mar-
ginalizată de o bucată de vreme. Cum fenomenul
mineriadelor nu avea cum fi ocolit, Nicolae Bud
ţine să sublinieze că acesta a amânat „cu aproape
un deceniu implicarea decidentului politic, abso-
lut necesară, pentru deciziile care se impuneau”.
Dacă în anul 1989 existau 300.000 de salariaţi, în
2010 numărul s- a redus la aproximativ 70.000 de
disponibilizări masive cu un impact social şi
uman dramatic. Tabloul este completat cu situa-
ţia din judeţul Maramureş unde în acelaşi an
1989 erau 22.300 de salariaţi, iar în 2008 numai
591. Apar numeroase semne de întrebare la care
autorul răspunde doar la două cruciale: chiar
nicio unitate a sectorului mineralelor, care şi- a
sistat activitatea, nu era valabilă? Se va mai face

minerit în România în viitor? De-
mersul este construit la interfe-
renţa dintre moştenirea de care
trebuie să se ţină seama şi intere-
sul manifestat mai ales pentru
aur. Cartea are şi o valoare afec-
tivă ce îi sporeşte valoarea – timp
de aproape zece ani, autorul a lu-
crat ca inginer de specialitate la
Baia Borşa şi Ilba. Se adaugă,
cum e firesc, o bogată documenta-
rea „la zi” cu ceea ce se întâmplă
pe plan mondial. 

Meticulos, scrupulos, atent
la fiecare detaliu, autorul îşi îm-
parte lucrarea în unsprezece capi-
tole, primele dedicate analizei şi
ultimul consideraţiilor finale, con-
cluziilor, contribuţiilor şi propu-
nerilor. Din seria celor nouă
propuneri reţinem că beneficiile
din acest sector nu apar automat,
că nu putem da vina la nesfârşit

pe greşelile trecutului şi că e timpul instituţiile
implicate să facă o inventariere a problemelor şi
provocărilor pentru o acţiune în cunoştinţă de
cauză. „în final, ne propunem să extindem sfera
cunoaşterii celor cercetate prin diseminarea cu-
noştinţelor în scopul formării unui grup restrâns
de specialişti, motivat în principal de ideea inte-
resului pentru resursele minerale ale României”.
Sperăm că acordarea premiului „Victor Mad-
gearu” al Academiei Române va fi de bun augur
pentru formarea unui asemenea grup de specia-
lişti a cărui activitate nu poate fi decât benefică
pentru un sector atât de important al economiei
naţionale. r

■ Academia Română ■ Ştiri ■ Evenimente ■ Cărţi 

Elena Solunca
Premiile Academiei Române

deCernarea premiiLor aCademiei române
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Prieten drag, m- au emoţionat cele
transmise de tine. îţi sunt recunos-
cător pentru că mă ajuţi, prin acest
dialog, să cunosc mai mult, să înţe-

leg ceva mai bine lumea din jurul meu şi uite că
îţi şi dau raportul. Confucius, într- o expunere afo-
ristică, spunea: a şti înseamnă a şti, a nu şti în-
seamnă a nu şti, iată adevărata cunoaştere. Este
un îndemn de a spune lucrurilor pe nume, de a
nu- i accepta pe aceia care nu ştiu şi se prefac a
şti, care se proclamă a fi atotştiutori. A cunoaşte,
socotim noi astăzi, permite acţiunea. A acţiona
sporeşte cunoaşterea, îmbogăţeşte ştiinţa. Cu-
noaşterea profundă oferă forţă acţiunii. Pentru că
nu este de ajuns să ştii, să ai cunoştinţe într- un
anumit domeniu, ci se cuvine să şi acţionezi, să
pui în practică ceea ce ştii.

La acestea mă gândesc acum. Ajuns aici,
într- un oraş îngheţat, cu temperaturi cel mai ade-
sea sub zero grade Celsius (în clipa asta,
după- amiaza la ora patru, sunt -  4 grade; uneori,
dimineaţa, în drum spre slujbă, simt cum obrajii
îmi iau foc, -  10 sau mai mult!). Am ajuns într- o
instituţie nouă, de fapt inexistentă, iată că mâine
se împlineşte luna şi constat că spusa lui Confu-
cius este bună, pentru că de fapt nu prea ştiam
că munca de organizare a unui centru cultural
este teribil de complicată, solicită aprobări din
toate părţile şi necesită timp, mult timp pierdut
fără sens mi se pare mie, sau nu înţeleg eu impor-
tanţa birocraţiei. 

Altfel, este ok. Am întâlnit prieteni de de-
mult, am organizat o discuţie liberă pe 14 Ianua-
rie 2015, pentru Ziua Culturii României, am
iniţiat cinstirea lui Mihai Eminescu, a doua zi, la
Catedra de limba română a Universităţii de limbi
străine, am avut întâlniri la cultură, cu scriitori
şi artişti, la Asociaţia de Prietenie cu Străinăta-
tea, un fel de minister al prieteniei, sub care fiin-
ţează toate asociaţiile de prietenie, pui apăraţi de
aripile protectoare ale unei cloşti. Şi aşa mai de-
parte. La sfârşitul lunii voi merge să îmi iau pa-
şaportul cu viza pe un an, după trei săptămâni de
la depunerea actelor.

Eu am venit întâia oară într- un Pekin atră-
gător pentru noi, europenii, pământ întins şi în-
cins sub cerul fierbinte de sfârşit de Mai, cu case
abia ghicite în câmpia largă, cale de vreo 30 de
km de la aeroport în oraş. Periferia de atunci a
părţii de nord însemna case fără etaj, curţi tradi-
ţionale mărginite pe trei laturi de locuinţe mici,

cele mai multe din lut. La stradă erau ziduri ce-
nuşii. în faţa intrării, cel mai adesea fără porţi,
în interior era ridicat un paravan din cărămidă,

cu scopul ritual de a opri pătrunderea duhurilor
rele, dar şi pentru a împiedica scormonitul privi-
rilor indiscrete. Blocuri cu 4 etaje erau hăt în
oraş, începând de la Stadionul Muncitoresc.
Ajunşi în Bulevardul principal, Changan, Tihna
Eternă, care taie oraşul în două pe axa Est- Vest,
vreo 17 km, azi de vreo cinci ori pe atâta, trona
Waijiaodalou, Blocul diplomatic, de 7 etaje, de la
care se întindea, spre Nord, cartierul ambasade-
lor. Casele erau tot vechi şi mici, mai dichisite,
unele cu câte un cat sau două, intram doar în pe-
rimetrul Oraşului Imperial, imediat ce treceam
de Poarta Jianguo, Costrucţia Patriei! De aici, din
acest punct şi până la Palatul Imperial sau până
în piaţa centrală, numită tot în conexiune cu im-
periul, Tiananmen, Piaţa Porţii Liniştii Cereşti,
fiind vorba de poarta sudică a Palatului Imperial,
sunt numai patru kilometri.

Asta era în 1968. în 2014, aeroportul mic,
ca o haltă de cale ferată dintr- o lume apusă, a dis-
părut, făcând loc unei ţestoase uriaşe, bine spa-
ţializată, doar că nouă ni se pare cam lipsită de
rafinament. Este pe măsura aeropoartelor nem-
ţeşti, utile, dar cu carenţe la capitolul estetic, mi
se pare mie. Aeroportul din Singapore, de exem-
plu, este, în comparaţie cu altele, din Răsărit şi
din Apus, expoziţie de artă, muzeu! Surprinzător
este faptul că în aceşti patruzeci şi ceva de ani,
Beijingul este de nerecunoscut. Şi de fapt refor-
mele economice concepute de Deng Xiaoping au
fost anunţate la o faimoasă Şedinţă plenară a CC
al PC Chinez, în Decembrie 1980, prin urmare,
modernizarea uluitoare s- a produs doar în două-
zeci şi ceva de ani! în 1954, vizitând China, Ge-
orge Călinescu a scris că Beijingul este un sat
mare. Câtă schimbare, într- un timp atât de scurt.
Toată lauda pentru liderii Chinei! De la aeroport,
porneşti spre oraş pe o autostrdă cu 3- 4 benzi pe
sens şi întâlneşti, din loc în loc, încrucişări cu ine-
lele circulare ale capitalei Chinei, 8, da, aţi citit
bine, opt la număr! Hoteluri de 4 şi 5 stele sunt
deja începând din preajma aeroportului. Unde
este câmpul verde care m- a întâmpinat pe mine
în Mai 1968? Aeroportul este parcă integrat me-
tropolei, legat de aceasta. Oraşul s- a întins, în
partea aceasta Nordică, pe cel puţin cei 30 de ki-
lometri parcurşi de mine pe vremuri. Pe tot tra-
seul, în stânga şi- n dreapta, clădiri înalte, într- o
sumedenie de ţinute arhitectonice, armonios dis-
puse. Numai Palatul Imperial din centru, al cărui
canal cu apă medieval formează primul inel cir-
cular, prima centură a oraşului şi câteva cartiere
păstrate intacte în cartierele din vestul oraşului,
pentru posteritate şi pentru turism, reprezintă
vechiul. Oraşul Beijing este azi o metropolă
demnă de secolul XXI, cu 20 000 000 de locuitori,
pe o suprafaţă de aproximativ vreo 15 000 km2.

Poluată. Se spune că ar fi una dintre cele
mai poluate metropole ale lumii. Asupra acestui
aspect voi reveni cândva. Eu văd că respir şi în
curând am să renunţ în cea mai mare parte la apa
cumpărată în bidoane de plastic, fiindcă voi fierbe
apa şi o voi strecura prin două straturi de tifon
după ce se răceşte, cum am făcut 15 ani (şi sunt
teafăr) şi cum fac milioanele acestea de locuitori.
Beijingul este alimentat cu apă dintr- un lac de
acumulare imens, de la vreo 70 km depărtare, am
fost acolo cândva, se numeşte Miyun, Norii Denşi.
Dacă e apă din nouri, să tot bei, fără frică!

Ce să- ţi mai spun? Aştept întrebări. De-
ocamdată mă opresc şi îţi trimit jumătate din
inima mea. r

Constantin Lupeanu
Despre Beijing şi câte ceva în plus

n Feedback către un prieten Câtă schimbare, într- un timp atât
de scurt. Toată lauda pentru liderii

Chinei! De la aeroport, porneşti
spre oraş pe o autostrdă cu 3- 4

benzi pe sens şi întâlneşti, din loc
în loc, încrucişări cu inelele

circulare ale capitalei Chinei, 8 da,
aţi citit bine, opt la număr!
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Nu fără temei, mă
simt îndemnată
să scriu mai de-
grabă un fel de

eseu decât o cronică propriu- zisă,
gândindu- mă la sculptorul bucu-
reştean Dumitru Radu şi la cea
mai recentă expoziţie a sa. Eseul
meu are ca temă condiţia umană,
aşa cum se reflectă ea în conşti-
inţa unuia dintre cei mai convin-
gători artişti contemporani. 

Dumitru Radu aparţine
acelei generaţii formate în spiri-
tul studiului aplicat după natură
şi al formelor zămislite de sculp -
tura clasică, forme care au tra-
versat epocile şi stilurile ca
repere de măiestrie şi ca auten-
tice purtătoare de mesaj. Din
această generaţie, a veteranilor
taberelor de creaţie din România
şi din alte spaţii, s- au desprins
artişti cu personalitate puter-
nică, nume rezonante ale artei
contemporane, fiindcă doar stu-
diul serios al formelor şi tehnici-
lor clasice a făcut posibilă inovaţia şi apariţia a
numeroase şi originale forme de expresie în sculp -
tura actuală.

Dacă avem ocazia foarte des să ne desfătăm
privirea cu expoziţii de pictură, grafică sau arte
decorative, mai rar, astăzi, ne putem bucura de
sculptură, fiindcă o astfel de personală implică
eforturi mult mai mari, dar şi o generozitate spe-
cială, în condiţiile în care sculptura nu mai e la
mare căutare. 

După ani buni de recluziune în atelier sau
de trudă în tabere, sculptorul Dumitru Radu a
ieşit din nou în public, cu o expoziţie personală de
sculptură şi grafică, în toamna anului 2014, la
Galeria Simeza. Cu peste zece ani în urmă, în ace-
laşi spaţiu din centrul Bucureştiului, am avut bu-
curia să- l întâlnesc pe artist pentru prima dată şi
iau cunoştiinţă de neobositele- i căutări şi medi-

taţii asupra originii omului,
asupra condiţiei umane. 

între expoziţia de atunci
şi cea de acum au existat,
permanent, nevăzutele legă-
turi ale etapelor unui proiect
artistic ce- şi căuta finaliza-
rea, adică împlinirea. S- a în-
tâmplat recent miracolul de -
săvârşirii unui gând ce nu- i
dădea pace sculptorului. Eve-
nimentul artistic n- a putut
trece neobservat, pe de- o par -
te datorită distincţiei şi so-
brietăţii expunerii, pe de alta
datorită selecţiei lucrărilor şi
a panotării gândite până la
ultimul detaliu. 

Dialogul dintre desene
şi sculptură a fost convingă-
tor susţinut prin dialogul in-
spirat între dimensiunile
lucrărilor. Dumitru Radu stă-
pâneşte dimensiunea, oricare
ar fi ea, de la miniatural la
monumental, păstrând în
orice situaţie aceeaşi linie

fină şi elegantă ca un arabesc a cărei origine este
portativul. Neîndoielnic, sculptorul gândeşte şi

vizual şi muzical, izbutind să pună în consonanţă,
în sinestezie, două arte care se adresează unor
simţuri aşa de diferite, pre-
cum vederea şi auzul.

Desenele austere, în-
delung stilizate din expozi-
ţie, n- au avut câtuşi de puţin
rolul de schiţe pregătitoare
ale lucrărilor în trei dimen-
siuni, ci au reprezentat mai
curând lucrări autonome, un
alt mod de exprimare a ace-
leiaşi viziuni. Grafica lui Du-
mitru Radu trimite mai
degrabă, ca un fel de jurnal
vizual, la intimitatea pro-
priei biografii artistice. Ba-
lansul fin între figurativ şi
abstract din creaţia lui Du-
mitru Radu devine cât se
poate de convingător tocmai
în grafica sa.

Materialul favorit al
sculptorului rămâne bron-
zul, el numărându- se printre
profesioniştii autentici ai
breslei, mai ales prin de-
plina adecvare a ideii la ma-
terialul folosit. Sculptura sa,
cu conţinut religios implicit,
este antropomorfă prin exce-
lenţă pentru că omul a fost
creat de Dumnezeu ca încu-
nunare a Creaţiei. Omul
vine din nefiinţă spre fiinţă
în urma unui proiect divin
pe care mintea nu- l poate cu-
prinde şi nici explica. E o
taină asupra căreia Dumitru

Radu meditează continuu şi care reprezintă nu-
cleul întregii sale opere. Iar lucrarea în bronz
poartă în geneza ei amintirea modelajului, am-
prenta mâinii ce intervine asupra pământului,
materia docilă şi încărcată de semnificaţii din
care omul însuşi a fost creat în Ziua a Şasea. 

Dumitru Radu nu e singurul sculptor con-
temporan care lucrează în bronz şi nici singurul
preocupat de subiectul inepuizabil pe care- l repre-
zintă omul. Viziunea lui are, însă, toate datele
unicităţii. 

La nivelul formei, se poate vorbi despre un
fel de pattern, acea „pâlnie” leit- motiv din scul-
ptura sa, ce sugerează, într- o ambiguitate contro-
lată, fie instrumentul muzical de suflat, fie un
spaţiu metaforic de trecere dintr- o dimensiune în
alta. Nu întâmplător, în expoziţia de la Simeza
personajul central al spectacolului vizual l- a re-
prezentat acel „Mare Dirijor” a cărui intervenţie

pune în mişcare întreaga
lume. Marele Dirijor, în
viziunea lui Dumitru
Radu, a închipuit lumea
ca pe un portativ ale cărui
note, aflate în continuă di-
namică şi transformare,
sunt oamenii. în felul
acesta, sculptorul suge-
rează armoniile subtile pe
care se întemeiază Crea-
ţia, dar şi taina acesteia,
acea inaccesibilitate pro-
vocatoare pentru artistul
fascinat de faţa nevăzută
a lumii.

Fără teama de a
greşi, pot afirma că expo-
ziţia lui Dumitru Radu
deschisă în toamna lui
2014 la galeria Simeza re-
prezintă acea etapă me-
nită să încununeze un
proiect artistic demult în-
ceput. E foarte posibil că,
după personala aceasta să
i se deschidă artistului o
nouă cale, respectiv să în-
ceapă să compună o altă
simfonie vizuală, aşa cum
e firesc să se întâmple
când nota îşi află, în fine,
locul şi rostul pe marele
portativ. r

Luiza Barcan
Omul, o notă pe portativul vieţii

n Cronica plastică Dacă avem ocazia foarte des să ne
desfătăm privirea cu expoziţii de
pictură, grafică sau arte decora-

tive, mai rar, astăzi, ne putem bu-
cura de sculptură, fiindcă o astfel
de personală implică un eforturi
mult mai mari, dar şi o generozi-
tate specială, în condiţiile în care

sculptura nu mai e la mare căutare.
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Deşi preluată în toate domeniile in-
dustriei culturale, practica topuri-
lor anuale generează, în domeniul
cinematografului, trebuie să recu-

noaştem, mai multe comentarii şi reacţii decât
orice alt sector. Explicaţia ţine, desigur, de efectul
decisiv asupra încasărilor, care încep să crească
spectaculos în cazul filmelor nominalizate. Topu-
rile pregătesc şi terenul premiilor importante
care urmează a fi acordate ulterior, Premiile
UCIN şi Gopo în cazul evaluărilor naţionale, şi
Premiile Oscar, în cazul Statelor Unite. Pentru că
am luat parte la un poll naţional (pentru Best
Films Festival) şi la unul internaţional (Interna-
tional Online Film Critics` s Poll), voi comenta re-
zultatele, încercând să anticipez influenţa lor în
viitor.

Vârfurile unui an românesc
lipsit de strălucire

Organizat de Fabrica de Evenimente cu
sprijinul CNC, al UCIN şi cu colaborarea Asocia-
ţiei Criticilor, topul realizat în urma votului cri-
ticilor şi jurnaliştilor de cinema în luna ianuarie
a stat la baza stabilirii celor mai bune filme (ro-
mâneşti şi străine) lansate anul trecut. Pe baza
acestuia a fost organizat, la Cinema „Studio”, un
fel de mini- festival cu peliculele clasate pe pri-

mele trei locuri la fiecare categorie. Programul a
fost precedat de o gală unde au fost premiaţi au-
torii, producătorii şi distribuitorii peliculelor vo-
tate. Programul a ocazionat şi un bilanţ al anului
cinematografic 2014, un an marcat de o tendinţă
de multiplicare a producţiilor de gen (mai ales co-
medii) realizate după reţete de succes, cu rezul-
tate financiare notabile într- un singur caz, #Selfie
de Cristina Iacob (103.000 de spectatori). Se con-
turează numai două vârfuri de prestigiu în lista
de titluri nominalizate, două pelicule validate de
aprecierea criticilor, şi care şi- au împărţit în mod
egal trofeele. mai aproape de lună / Closer to the
moon a fost declarat Cel mai bun film românesc
şi autorul său, Nae Caranfil, Cel mai bun regizor,
în timp ce Q.E.d. de Andrei Gruzsniczki a acu-
mulat premiile de interpretare, câştigate de Flo-
rin Piersic Jr. şi Ofelia Popii. Ceea ce le aseamănă
este o abordare mai relaxată, mai puţin încrun-
tată, a evocării perioadei comuniste, aproape în
termenii comediei în primul dintre ele şi aproape
în convenţiile thriller- ului în cel de- al doilea. Pro-
babil că aceste titluri se vor regăsi şi pe lista fi-
nală a Premiilor UCIN şi a Premiilor Gopo, cu
gale programate în lunile următoare.

Topul românesc a fost relevant şi pentru
gusturile criticilor în raport cu cinemaul interna-
ţional prezentat în sălile noastre în 2014. Cel mai

bun film străin a fost votat Grand Budapest Hotel
de Wes Anderson (multiplu nominalizat la Osca-
rul 2015), iar Cel mai bun film european a fost 
declarată producţia italiană La Grande belezza de
Paolo Sorrentino, câştigătoarea Oscarului pentru
film străin anul trecut.

Vârfurile americane ale 
ultimilor doi ani

Un top relevant pentru
ceea ce consideră critica interna-
ţională valoros în producţia ame-
ricană este The International
Online Film Critics’ Poll, care
stabileşte ce a fost mai perfor-
mant / incitant în ultimii doi ani.
înfiinţat în 2007, acest poll a
ajuns la ediţia a patra, ba-
zându- şi de această dată rezulta-
tele pe consultarea unor critici
din Statele Unite, Marea Brita-
nie, Italia, Spania, Canada,
Franţa, Mexic, Australia, India,
Turcia, Africa de Sud, Serbia,
Polonia, România, Estonia, Pa-
kistan, Elveţia, Danemarca,
Suedia. De data aceasta a func-
ţionat consensul, la fel ca în cazul Premiului

anual FIPRESCI pe 2014, re-
venit aceluiaşi film aflat
acum în fruntea topului: Boy-
hood de Richard Linklater.
Drama despre maturizarea
unui fotograf , particularizată
prin urmărirea eroilor (actori-
lor) pe parcursul a 12 ani, ad-
mirată pentru autenticitatea
figurării confruntării cu tim-
pul, a cştigat şi la categoria
Cel mai bun regizor (Richard
Linklater), Cea mai bună ac-
triţă în rol secundar (Patricia
Arquette).

Deşi votate de mulţi
participanţi, 12 ani de sclavie
de Steve McQueen şi omul
pasăre/Birdman s- au plasat
pe locurile doi şi, respectiv,
trei, la categoria Cel mai bun
film. Autorul lui Birdman,
Alejandro Gonzales Iñarritu a

câştigat locul al doilea la categoria Cel mai bun
regizor, pelicula sa fiind câştigătoare şi la catego-
ria Cel mai bun actor: Michael Keaton, Echiva-
lentul feminin al rolului a
revenit pe merit lui Cate
Blanchett pentru rolul fe-
meii care decade din condi-
ţia de privilegiată soţie de
bancher la aceea de femeie
modestă care o ia de la
capăt, din Blue Jasmine de
Woody Allen. 

Wes Anderson a ocu-
pat locul al treilea printre
regizori pentru imagina-
tiva tragicomedie Grand
Budapest Hotel, povestea
unei maturizări pe funda-
lul Primului război mon-
dial, spusă în rafinaţi
termeni vizuali, fiind pre-
zentă pe lista câştigători-
lor şi la capitolul Cel mai
bun ansamblu actoricesc
(format din nume mari precum Ralph Fiennes,
Tilda Swinton, Harvey Keitel, Edward Norton,
Jude Law, Adrian Brody) şi la Cel mai bun decor

şi Cea mai bună partitură muzicală (semnată
Alexander Desplat).

Un alt important câştigător este SF- ul Gra-
vity de Alfonso Cuaron, cu trei premii: Cea mai
bună imagine (Emanuel Lubezki), Cel mai bun
montaj (semnat de Cuaron însuşi şi Mark Sanger)
şi Cele mai bune efecte vizuale. 

La capitolul Cel mai bun scenariu original
s-a impus Her, superba poveste cu tentă alegorică
despre un bărbat îndrăgostit de o femeie virtuală,
scrisă de regizorul filmului, Spike Jones. Dintre

scenariile adaptate a fost preferat 12 ani de scla-
vie semnat de Steve McQueen, regizorul peliculei
care anul trecut a câştigat şi Premiul Oscar.

Merită amintită şi performanţa lui J.K.
Simmon, câştigător la capitolul Cel mai bun actor
în rol secundar, pentru portretul profesorului de
muzică tiranic din Whiplash, interesanta opera
prima a lui Daniel Chazelle, lansată recent şi pe
ecranele noastre.

Ediţiile precedente ale Premiilor Internatio-
nal Online Film Critics Poll au declarat câştigă-
toare filme ca tinkertailorSoldier Spy de Tomas
Alfredson, ticăloşi fără glorie / inglorious Bas-
tards de Quentin Tarantino şi Slumdog millio-
naire de Danny Boyle, titluri regăsite şi pe lista
Oscarurilor, la diferite categorii. Privind rezulta-
tele poll- ului acesta, am putea anticipa cine vor fi
favoriţii Oscarurilor la ediţia 2015. Cinefilii că-
rora le place să privească informaţi galele Premii-
lor Academiei Americane de Film vor avea, graţie
acestui clasament online, posibilitatea de a veri-
fica dacă Boyhood va fi preferat în loc de Birdman
sau dacă va câştiga Michael Keaton şi nu Bradley
Cooper (american Sniper). Rămâne de văzut dacă
părerea criticilor a influenţat deciziile votanţi-
lor. r

Dana Duma
Topuri peste topuri

Cinefilii cărora le place să
privească informaţi galele

Premiilor Academiei Americane de
Film vor avea, graţie acestui

clasament online, posibilitatea de a
verifica dacă Boyhood va fi preferat

în loc de Birdman sau dacă va
câştiga Michael Keaton şi nu

Bradley Cooper (American Sniper).

Closer to the moon

Boyhood

Gravity
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Din mai multe puncte de vedere, filmul
regizorului Toma Enache i’m not Fa-
mous, but i’m aromanian (Nu hiu

faimos ama hiu armân, Nu sunt faimos, dar sunt
aromân) este un film singular, aparte. Dincolo de
faptul că este primul film vorbit în aromână, fil-
mul este singular şi prin prisma destinului său,
ba chiar şi din perspectiva tematică, a subiectului
său, sau din perspectiva stilistică, a modului de
realizare. Ajung să vorbesc, iată, despre acest film
cu mare întârziere (premiera bucureşteană a avut
loc în octombrie 2013), dar, între timp, filmul a
circulat prin multe ţări ale lumii (printre care
Statele Unite ale Americii, Albania, Macedonia,
Austria, Republica Moldova, Franţa, Germania),
a avut premiere şi în alte localităţi ale ţării, a re-
purtat premii la diferite confruntări internaţio-
nale („Babel Film Festival” din Sardinia şi
Festivalul filmului balcanic din Pogradret, Alba-
nia) sau naţionale („Premiul pentru originalitate
în promovarea identităţii culturale” la F.I.E.F.
Zlatna 2014 şi „Clacheta de aur” pentru Opera
Prima, acordată de U.A.R.F.), deci s- a aflat şi se
află într- o permanentă actualitate, la un an de la
premieră s- a lansat şi un D.V.D., în cadrul unui
fastuos spectacol constănţean, iar în acest început
de an 2015, respectivul DVD (în care filmul este
subtitrat în şapte limbi) a fost lansat şi la New
york. L- am cunoscut, între timp, şi pe regizor, şi
am înţeles foarte bine faptul că filmul, fără a fi o
operă autobiografică, are multe tangenţe cu bio-
grafia autorului. Spun aceasta deoarece filmul re-
latează povestea unui regizor de film aromân,
Toni Caramuşat, care câştigă un important pre-
miu american pentru film documentar cu un
scurt metraj despre poporul aromân. Neîndoios,
acest Toni Caramuşat este un alter- ego al regizo-
rului Toma Enache, nu numai pentru că regizorul
a simţit nevoia să interpreteze el acest rol, să se
identifice, aşadar, cu protagonistul intrigii, ci şi
pentru că realizarea unui film despre aromâni
este şi visul său de o viaţă, dovadă fiind chiar
acest Nu sunt faimos, dar sunt aromân (un film
profund independent, produs de „La Steaua Fillm
Studios”) . Lăsând la o parte deocamdată parale-
lismele reale dintre om şi operă, să privim mai de
aproape acest film singular şi original care conti-
nuă tradiţia filmelor aromâne realizate de fraţii
Manakia încă în perioada filmului pre- sonor. 

Chiar dacă în primele secvenţe ale filmului
îl aflăm pe Toni Caramuşat într- un moment tra-
gic al existenţei sale (orbit, se pare temporar, el
se află, prăbuşit, într- un port maritim şi este re-
cunoscut de un marinar), povestea vieţii sale este
urmărită de la începutul periplului său mondial,
când, împotriva voinţei tatălui său, a părăsit lo-
curile sale natale dobrogene şi a pornit- o în „aven-
tura” americană, cu gândul realizării unui film
despre cele „12 adevăruri fundamentale” privi-
toare la aromâni. Principalul „fir” narativ al fil-
mului este aflarea unui al 13- lea adevăr
fundamental despre aromâni, drept pentru care
eroul povestirii, regizorul Toni Caramuşat, după
ce află, de la un personaj seducător, Iorgu, întâl-

nit într- un hotel din Gre-
cia, că din cartea poporu-
lui aromân lipseşte o
jumătate de hartă, care
conţine cel de al 13- lea
adevăr, şi care s- ar putea
afla la un personaj mitic,
cu aură de simbol, Armâ-
namea, porneşte, prin di-
ferite ţări ale lumii, în
căutarea acestei fete de
vis, pe care, în visele sale,
o întâlneşte nu o dată,
într- o peşteră (în astfel de
secvenţe, spun asta într- o
paranteză, filmul se apro-
pie, programatic, de arta
naivă). Multe secvenţe din
biografia eroului cinema-

tografic devin elemente principale ale naraţiunii
cinematografice: relaţiile încordate cu tatăl său
sau acelea senine cu bunica şi sora sa de- acasă,
momentele euforice prilejuite de acordarea impor-
tantului premiu cinematografic american (flana-
rea pe „bulevardul stelelor hollywoodiene”,
discursul de la recepţia înaltei distincţii ş.a.),
amintita întâlnire din Grecia cu Iorgu, o adevă-
rată comoară a tradiţiei aromâne, în general în-
tâlnirile cu comunitatea armenească din diferite
ţări ale lumii (o secvenţă de- a dreptul emoţio-
nantă fiind acel echipaj de avion alcătuit exclusiv
din aromâni, menit să- l însoţească într- unul din

zborurile sale), primirile entuziaste din diferitele
ţări cu tradiţii aromâne (cu excepţia conflictului
stârnit de prezentarea filmului său „acasă”, când,
în urma confruntării cu o bandă de tineri inepţi
şi agresivi, eroul orbeşte!), sau minunata întâl-
nire din realitatea cinematografică (nu din vis!)
cu „fata de vis” Armânamea din final, când regi-
zorul Toni Caramuşat, revenit pe pământ ameri-
can (datorită marinarului care l- a identificat în
primele secvenţe ale filmului), îşi găseşte, cu totul
şi cu totul întâmplător, „perechea”, sortită de bu-
nica sa, şi totodată, recuperează jumătatea de
hartă pierdută, într- un anticariat aflat prin
preajmă. Una dintre „moralele” filmului este şi
aceea care spune că fericirea (sau adevărul, în
funcţie de situaţie), se află, câteodată, „la doi
paşi”, nu trebuie să baţi drumurile lumii ca s- o
găseşti. Din acest unghi de vedere, filmul regizo-
rului Toma Enache se aseamănă cu capodopera
regizorului japonez Kenji Mizoguchi Povestirile
lunii palide după ploaie, unde personajele princi-
pale află, abia în final, după rătăciri şi experienţe
dure de viaţă, că fericirea era lângă ei, în satul
natal. 

Dar tulburătoare în acest film, înainte de
toate, sunt dăruirea şi devotamentul autorilor
(regizorul Toma Enache şi scenariştii Toma Ena-
che & Adrian Conerth şi Carmen Dîrvariu), al in-
terpreţilor, pentru cauza aromână, ca şi para -
le lismele dintre regizorul din film şi regizorul din
realitate, paralelisme care merg, nu o dată, până

la confundarea celor două personaje. încă o dată
o spun, regizorul Toni Caramuşat nu este altci-
neva decât un alter- ego al regizorului Toma Ena-
che, şi această „potrivire” o simţi pe tot parcursul
filmului, urmărind pasiunea şi îndârjirea perso-
najului de a realiza un film despre adevărurile
fundamentale ale aromânilor (ceea ce este, în ul-
timă instanţă, şi filmul Nu sunt faimos, dar sunt
aromân!). Toma Enache, atât ca regizor cât şi ca
interpret al rolului principal, face tot ce- i stă în
putinţă pentru a se identifica cu personajul său,
devenind, totodată, un personaj ataşant, câşti-
gând, adică, de partea sa, spectatorul, în toate ac-
ţiunile pe care le întreprinde. Forţând puţin
demonstraţia, putem afla paralelisme între regi-
zorul din film şi regizorul din viaţă, şi în modul
în care, amândoi, încearcă (întrucâtva eroic!) să
depăşească vicisitudinile vieţii sau ale artei (am
în vedere, aici, şi dificultăţile financiare pe care
le- a avut de înfruntat regizorul independent
Toma Enache – aflat, practic, la „mâna” sponso-
rilor – pentru a- şi duce visul până la capăt). Per-
sonajul simbolic, „de vis”, numit Armânamea este
interpretat de o actriţă de origine română, care a
făcut carieră artistică şi politică în Statele Unite
ale Americii, Diana Taylor (Croitoru). în rolul se-
ducător – cum i- am spus – al lui Iorgu, excelează
un actor reputat de la T.E.S., Rudy Rosenfeld, iar
Tanasi Caramuşat, tatăl regizorului din film, este
interpretat de remarcabilul actor constănţean,
Lică Gherghilescu Tanaşoca. Alte roluri princi-
pale ale filmuluii sunt interpretate de Teodora
Calagiu Garofil (Haida Caramuşat, sora eroului),
cântăreaţa Mara Panaitescu (în rolul cântăreţei
Mara) şi Camelia Sapera (Tana, prietena Haidei
Caramuşat), mai joacă în film, printre alţii, Brad
Vee Johnson (naratorul), Tache Florescu (pilot de
avion), Nicu Baturi (căpitanul Tega), Silviu Şa-
guna (Ianis), Anca Manolescu (judecătoarea), Geo
Dinescu (Vanghea). O menţiune specială merită,
cred, imaginea filmului, datorată directorului de
imagine Alexander Sachs care conferă carate de
adevăr atât secvenţelor din realitate, desfăşurate
în multe ţări ale lumii, cât şi secvenţelor onirice,
de vis (cum ar fi şi aceea în care eroul primeşte
binecuvântarea tatălui său). Din „echipa” filmului
au mai fîcut parte editorul Ruxandra Mihai, sce-
nograful Iulian Bostănaru, sunetiştii Mihai Ca-
zacu, Daniel Ana Mihail şi Marius Leftărache. 

După cum am văzut, sau am lăsat să se în-
ţeleagă, din multe puncte de vedere, filmul este
singular în ansamblul producţiei naţionale. Aş
adăuga câteva elemente concrete, care susţin
această originalitate a filmului (şi a destinului
său). Filmul a fost lansat în câteva ţări ale lumii
(a avut premiere la Bucureşti – în 25 octombrie
2013 –, în Macedonia – la 14 martie 2014 –, în
Statele Unite ale Americii – la 29 mai 2014 –, în
Albania – la 6 septembrie 2014), a fost filmat în
multe ţări ale lumii din Europa şi America (pe
unde eroul a fost, mereu, pe urmele personajului
simbolic numit Armânamea). Mi se pare impor-
tant de relatat şi faptul că, după istorica premieră
americană a filmului, primarul New york- ului,
Bill de Blasio, a decretat ziua de 5 iunie drept o
zi internaţională a aromânilor, „Vlach/Aroma-
niam Cultural Preservation Day”. De asemenea,
să consemnăm faptul că, în Germania, filmul a
participat la „European Minority Festival”, un
festival cu un motto de reţinut: „Filme mari ale
popoarelor mici”. Dincolo de aceste alte câteva ar-
gumente concrete privitoare la caracterul singu-
lar al filmului, aş reţine, concluziv, o opinie a
regizorului pe care filmul o susţine, prin întreaga
sa desfăşurare şi prin mesajul său primordial: cel
de al treisprezecelea adevăr pe care îl caută Toni
Caramuşat (şi, implicit, Toma Enache, aş adă -
uga) este un adevăr nu numai al aromânilor ci al
tuturor celor care caută, speră, iubesc... r

Călin Căliman
Un film singular: 
„Nu sunt faimos, dar sunt aromân”

Mi se pare important de relatat şi
faptul că, după istorica premieră
americană a filmului, primarul
new York- ului, Bill de Blasio, a

decretat ziua de 5 iunie drept o zi
internaţională a aromânilor,
„Vlach/Aromaniam Cultural

Preservation Day”.
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Pe prispa vechii case bătrâneşti stă
Mirel Podolac, întotdeauna înconju-
rat de femei frumoase, reale ori doar
amintiri de altădată. La rândul lor,

femeile prezente în carne şi oase, nu se pot opri să
vadă în bărbatul cărunt tot pe băiatul frumos
de- odinioară şi, confundând timpurile, să proiecteze
în prezent cine ştie ce istorie petrecută pe când
Mirel era un holtei pândit de- atâtea fete îndrăzneţe
şi visat de cele mai timide şi mai urâţele. Reflex
bine împământenit, cele două surori Calomfir vin
şi azi pe furiş una faţă de alta. E caraghios, fetelor,
le spune Mirel Podolac şi Crinei şi Indirei, la vârsta
noastră n- ai a te mai ascunde… Ne- am obişnuit
aşa, spun ele, şi poate că- i mai bine… 

E mai bine ca Indira să fie singură pe prispă
cu Mirel, să stea amândoi pe scăunelele cu trei pi-
cioare, în jurul măsuţei rotunde, femeia să deslege
cuvinte încrucişate, privind gânditoare spărturile
de cer iţite printre crengile nucului, iar câteodată,
destul de des, să- şi ridice brusc capul din revistă ex-
clamând victorioasă: scriitor român în şapte litere,
de profesie geolog, a scris poemul Vară nestăvilită,
îl cunoşti cumva, dragă Mirele? Şi după tăcerea
zâmbăreaţă a bărbatului, să întindă mâna şi să- l
mângâie uşor pe creştetul capului: Ce zici, merge P
O D O L A C ? Mâna femeii părăseşte creştetul ar-
gintiu, cele şapte litere încă mai răsună în semiob-
scuritatea prispei, Mirel se scoală să aducă vişinata
care- i place Indirei, frunzele nucului foşnesc desve-
lind şi acoperind mici porţiuni de cer, femeia trans-
crie apăsat cu creionul în pătrăţelele careului
numele pe care- l cunoaşte de treizeci şi cinci de ani
şi pe care, nu- i e ruşine să şi- o mărturisească,
uneori încă- l mai visează noaptea. 

Atunci când pe scăunel în locul Indirei stă
Crina, pe măsuţă nu există nici o revistă rebusis-
tică. Crinei nu- i plac careurile, ba chiar le detestă.
Ea croşetează, ca şi odinioară, pulovere, bluze, fu-
lare, toate cu modele ciudate inventate de ea în-
săşi. încearcă să le vândă, dar cum costă foarte
scump (ştii bine, Mirele, de cât timp lucrez la ele,
cum să le dau pe- o nimica toată?), atunci când nu
mai are bani de lână, deşiră pe rând splendidele
tricotaje: Eu le fac, eu le desfac, spune ea mulţu-
mită că a apucat să le poarte în câteva ocazii, fă-
lindu- se cu ele pe la toate prietenele şi cunoş -
tin ţele cunoştinţelor acestora. Aşa că după câteva
ore petrecute alături de Crina, Mirel Podolac tre-
buie că cureţe bine prispa de capete de lână căci
dacă, peste o zi sau două primeşte vizita Indirei,
să nu- i dea acesteia ocazia să ricaneze: Ahaa! Iar
a trecut pe- aici cooperativa Munca în zadar… ţi- a
croşetat vreun pulovăraş, dragule…? Sau l- a pro-
bat şi- a constatat că ţi- e larg, ori strâmt, şi s- a gră-
bit să- l deşire ca să dovedească tuturor că ea şi
nimeni alta l- a făcut…? Iar dacă Mirel uită din
greşeală revista Rebus pe masă, la rândul ei,
Crina ia foc: Ahaa! V- aţi destrăbălat cu careuri!
Cu consoane şi vocale alternante: ESENIN, PO-
DOLAC, RăU, ISANOS, BOC şi câte şi mai câte
minunăţii ale pelticilor… De ce i- o fi botezat peltici
pe rebusişti, nimeni nu ştie. Şi nimeni nu- ndrăz -
neşte s- o întrebe. Eii, Crina… departe de- a fi un
crin, şopteşte suav Indira, după care pufneşte de
câteva ori ca la o glumă izbutită. Mirel se amuză
de- mpunsăturile reciproce ale surorilor la care a
ţinut odinioară şi care azi îi bandajează mulţumi-
tor singurătatea. 

De altfel, chiar dacă vine ceva mai rar decât
cele două surori, Mihaela Răvişteanu, cu pieptul
ei de matroană romană şi cu ierbarul doldora de
plante- ngălbenite îi oferă lui Mirel câte ceva din
fiorul hălăduielilor de altădată pe munţii abrupţi,
prin zorii- nceţoşaţi ori prin negurile înserării, pe
unde- l ducea atât meseria cât şi zmintita depen-
denţă de această tânără femeie nurlie care, ime-
diat după momentele de svăpăiată dezlănţuire
erotică, se grăbea să smulgă nu ştiu ce plante de
prin vecinătate, încredinţată că va înveşnici mo-
mentul. Aşa că terfelogul verzuliu pe care în tăce-
rea tindei îl răsfoieşte proaspăta pensionară
Mihaela Răvişteanu ar trebui să cuprindă paginile
veşniciei particulare a celor doi amanţi: clipe din

Leaota şi din Parâng, zbânţuielile din timpul eclip-
sei totale de soare la Crucea de pe Caraiman, ori
groaznicul avort spontan în munţii Vrancei, atunci
când pruncul mort a însângerat pajiştea de lu-
cernă şi ulterior, pe foaia ierbarului – cinic poate
fi hazardul – a apărut şi un trifoi cu patru foi. Co-
pilul nostru mort, şopteşte cu glas îndepărtat Mi-
haela şi arată cu degetul decoloratul trifoi cu patru
foi. Ochii îi sunt împăienjeniţi, dar nici o lacrimă
nu- i pică. Exact ca atunci, în vârful muntelui, când
îl privea pe Mirel cum acoperă cu crengi şi pietre
trupul ce nu se răcise complet, şi- şi dădea seama
că înăbuşă ceva rupt din propria- i carne, că scor-
moneşte durerile ei din uter până- n creier, că sor-
teşte nimicului tot ce- a fost între ei până acum. 

Femeia nu i- a spus niciodată că el ar fi fost
de vină, dar relaţia lor a pierdut din intensitate şi
peste câteva luni s- au despărţit. Bărbatul a accep-
tat fatalitatea trifoiului însângerat. Mihaela s- a
căsătorit la scurt timp cu un aparatcik şi a colin-
dat prin toată lumea. N- a vrut să aibă nici un
copil. Soţul ei a dispărut la revoluţie. Crede că tră-
ieşte pe undeva prin America de sud. Ierbarul cu
plante din toată lumea nu mai e un ierbar senti-
mental. Sunt doar frunze şi flori în singurătatea
lor miraculoasă. Pământul e plin de solitudinea
plantelor. Tristeţea naturală are o puritate pe care
Mihaela s- a străduit s- o surprindă. Deseori, admi-
rând nu ştiu ce plantă tropicală din Costa- Rica,
Mirel îi dă dreptate prietenei sale şi ochii li se în-
tâlnesc într- un punct în care, măcar pe moment,
trecutul nu mai doare. Clipe privilegiate ale amân-
durora, pe care nimeni nu le mai poate smulge, în
umbra tindei foşnetul foilor uscate, pieliţe trans-
parente ale timpului dus, reflexe de care se agaţă
respiraţia bărbatului şi- a femeii, nu ştiu niciunul
ce va urma dar a nu şti li se pare acum suprema
voluptate, libertatea totală spre care se îndreaptă
sufletele lor fragile ca nişte sepale încă neculese
de mâinile nimănui. 

După plecarea Mihaelei Răvişteanu, Mirel
Podolac doarme buştean vreo cincisprezece ore.
N- aude nici telefon nici sonerie, presupunând că- l
caută cineva. Dar apoi, când se scoală pare a fi
uitat totul. îşi spune: Ce dacă mă las încă o dată
curtat de fetele de- odinioară? Nu e nici un păcat…
Cine ştie cât de curând unul dintre noi va absenta
de la întâlnire. 

în zilele ploioase Mirel bea ceai din bolurile
pe care le are de la Didina şi îşi aduce aminte cum
l- a părăsit – credea el – mişeleşte. Cum a venit cu
un sul dintre acelea care se pun între ferestre şi- a
început să scoată din el, unul câte unul, bolurile
de ceai care alcătuiau celebra ei colecţie. Apoi a
rearanjat totul în vitrină. A înghesuit piesele moş-
tenite de Mirel de la părinţi, în aşa fel ca pe prima
poliţă de cristal să se poată lăfăi cele cincisprezece
boluri din toată lumea. E de la sine înţeles că băr-
batul n- a putut protesta, căci ochii Didinei scăpă-
rau de plăcere şi de intransigenţă. Cum să curmi
bucuria şi elanul unei vechi amante? Didina Goţa,
Didi, ori Ceainăria ambulantă cum o numeau, pe
drept, surorile Calomfir. Căci nu o dată, plim-
bându- se cu roşcata mignonă cu faţă de copil bo-
sumflat, cu ochi gri de şoricel şi nas cârn uşor în
vânt, Mirel Podolac s- a văzut în postura de a nu- i
putea refuza invitaţia la „ceainărie”. La acea
vreme totul era pentru Didi un ritual. Se întâl-
neau la ceas la Universitate. Didi era cea care
dădea întotdeauna cu banul. Stema însemna par-
cul şi valoarea însemna banca pe care vor sta.
Când îi ieşea stema, puştoaica alegea de obicei
parcul Circului. Avea o slăbiciune pentru tot ce era
curb şi rotund: lacul, circul, aleile circulare. Păcat
că nu e şi o insulă în mijloc, zicea ea mofluză: acolo
ar fi cea mai grozavă ceainărie. în lipsa insulei, îl
lăsa pe Mirel să aleagă banca şi se bosumfla dacă
n- avea vedere spre lac. Tot ce putea bărbatul să
facă pentru a nu se expune complet era să gă-
sească o bancă mai singuratică, să scape măcar de
chicotelile vecinilor. Dar de obicei astea erau deja
ocupate de perechi care se sărutau de mama focu-
lui, aşa că lor nu le mai rămâneau decât clasicele
bănci în şir, cu vecini în drepta şi în stânga, ba

Constantin Abăluţă
P O D O L A C
(un cor de femei)La data de 4 februarie a.c. a avut loc

în sala mare a Casei Scriitorilor din
Tel Aviv şedinţa inaugurală a scrii-

torilor israelieni de limbă română pentru anul
2015. A fost o seară frumoasă, variată, de care
publicul numeros ce a venit la deschidere s- a
arătat încântat. Deci s- a păşit în acest an cu
dreptul, ceea ce pare firesc la una dintre orga-
nizaţiile cu vechime în activitate în limba ro-
mână. Dar anul curent, după patru decenii de
scrieri ale israelienilor români, deschiderea
drumurilor a avut o coloratură specială: pentru
prima oară scriitorii de limba română din Israel
au fost invitaţi de către Ministerul Culturii din
România, pe sponsorizare românească, să des-
chidă un stand de cărţi în cadrul Târgului In-
ternaţional de Carte de la Ierusalim, împreună
cu toate celelalte edituri şi librării din Româ-
nia. Sub pavilionul românesc s- au aliniat
aproape 30 de unităţi care se dedică răspândirii
cuvântului scris spre a reprezenta proza şi poe-
zia românească la târgul din Ierusalim, printre
care şi israelienii care- şi dăruiesc munca şi ta-
lentul culturii din ţara Carpaţilor, la care au
adăugat specificul israelian. Anul acesta – 2015
– a însemnat o participare deosebită a Româ-
niei la Târgul de la Ierusalim, fiind una dintre
ţările cel mai bine cotate ca prezenţă, venirea
unor scriitori de valoare din România care îm-
preună cu israelienii au realizat lansări de
cărţi, au antrenat publicul în cunoaşterea şi
răspândirea limbii şi literaturii române. 

Despre seara inaugurală pot spune cu
plăcere că am urmărit atenţia pe care publicul
a acordat- o întâlnirii combinate cu tot felul de
teme variate: un interviu cu poetul Solo Har,
unul dintre cei mai vechi oameni ai asociaţiei,
care a povestit – spre interesul publicului – cum
a luat fiinţă asociaţia acum 40 de ani, cum s- a
dezvoltat şi impus în viaţa israeliană; autorul
a citit câteva poezii antrenante, dând o „lovi-
tură de începere” foarte reuşită. Apoi, scriitoa-
rea Mada Davidsohn a citit (artistic) un
fragment dintr- un nou roman al ei, Dova Ca-
hane şi Medi Goldenberg au vorbit despre tatăl
Dovei care s- a născut în România, a luptat pen-
tru bune relaţii între unele ţări africane şi Is-
rael. Prozatoarea Magdalena Brătescu a făcut
o trecere în revistă a lucrărilor unor scriitori is-
raelieni, iar Teşu Solomovici a vorbit despre
traduceri din poezia ebraică în româneşte, edi-
tând o carte pe această temă. 

Pentru reuşita serii îl menţionăm aici pe
Dorel Moscovici care a cântat la orgă muzică is-
raeliană şi românească, spre deliciul ascultăto-
rilor. La şedinţa inaugurală a activităţii pe anul
2015 a fost prezentă Ambasada României,
doamna ambasadoare Andreea Păstârnac tri-
miţând un delegat personal, diplomatul Gabriel
Sopanda care ne- a asigurat că ambasada a fost
şi va fi alături de asociaţia scriitorilor. 

Acum privirile ne sunt îndreptate către
activităţile imediate care urmează: o seară de
suflet cu poeta Maria Găitan, o şedinţă sub aus-
piciile ICR privind literatura israeliană în ro-
mâneşte, o seară dedicată memoriei poetului
Shaul Carmel. Iar în perspectivă, apariţia re-
vistei „Izvoare” la care, ca de obicei, vor cola-
bora scriitori din Israel şi România. r

n Diaspora românească
Corespondenţă din Ţara Sfântă

G. Mosari
Pe drumul anului 2015

n Antologiile Contemporanul
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uneori chiar şi în faţă. Adică zeci de perechi de ochi
ce urmăreau cum Didi scoate din geanta ei enormă
cele două boluri, primusul de voiaj, sticla de pepsi
plină cu apă, cele trei suporturi de ceramică, bri-
cheta, pliculeţele de ceai, câteva bucăţele de zahăr
cubic şi, pour la bonne bouche, o eşarfă roşcată
exact în nuanţa bretonului ei şugubăţ. Prepararea
ceaiului începea întotdeauna cu înnodarea eşarfei
la gât, cu fluturatul ei lejer în briza ce venea dins-
pre lac. Degajarea tinerei femei şi stânjeneala
prost mascată a bărbatului dădeau „ceainăriei” un
farmec aparte. Plimbăreţii le zâmbeau, copiii îi
arătau cu degetul, vreo gospodină se- nchina pe
furiş. Câţiva şcolari mai miştocari le aruncau în
treacăt: Nu ne invitaţi şi pe noi la ceai? Ori: Loca-
lul e de stat ori particular? Lacul sclipea în soare,
cupola circului îşi contopea albastrul cu azurul ce-
rului, bolurile rotunde abureau în mâinile celor
doi, eşarfa roşcată acoperea şi descoperea chipul
destins al lui Didi, zâmbetul forţat al tânărului se
pierdea cumva în natura obişnuită cu contrastele. 

Mirel îşi aduce azi aminte şi surâde de cât de
prost putea să fie, nepricepând că- n miezul ceaiu-
lui stă libertatea, că bucuria celui ce soarbe licoa-
rea aromată nu poate fi umbrită de nimeni şi de
nimic din afară… Şi n- a priceput nici măcar atunci
când Didi a venit cu sulul cu boluri în jurul gâtu-
lui. Nici pe când le depunea meticulos, ca pe- o
ofrandă, în vitrină n- a priceput. Iar peste o săptă-
mână, când a găsit în cutia poştală o scrisoare de
la doamna Vartan, profesoara de pian a lui Didi…
a fost prea târziu. Ciudată scrisoare. Prin care- i
anunţa moartea elevei sale. Scuzându- se că face
asta în locul mamei lui Didi, care n- a putut să îl
anunţe căci n- a avut deslegare, Didi punând- o să
jure pe Biblie… că n- o să se amestece niciodată în
„viaţa şi moartea ei”. Aşa că ea, doamna Vartan,
nefiind legată de nici o făgăduială, a găsit de la
sine înţeles că este obligată să facă asta. 

Lui Mirel nu i- a mai rămas altceva decât să
se ducă la cimitirul Bellu şi să depună flori pe mor-
mântul lui Didi. A păstrat scrisoarea doamnei Var-
tan şi, în clipe de neîmpăcată căinţă, o citeşte iar
şi iar. îi dă dreptate când îşi exprimă mirarea că
el, atât de atent şi grijuliu cum ştie că era faţă de
eleva ei, nu şi- a dat seama ce înseamnă pentru
fată să renunţe la colecţia ei de căni de ceai. Se
vede treaba – încheie bătrâna doamnă în chip de
consolare – că bărbaţii tineri au mai greu acces la
subtilităţile unui limbaj obiectual, simbolul unui
„dar ultimativ” rămânându- le necunoscut.

Tot cu întârziere a găsit Mirel, în fundul unei
ceşti, şi lapidara scrisoare de adio a fetei. Bea ceai
în toate bolurile, pe rând, şi gândeşte- te la mine.
didi. Dorinţă pe care Mirel o respectă cu sfinţenie.
Numai că a introdus o inovaţie de ultim moment.
Cu de la sine putere: pentru prima dată în relaţia
lor. Bea ceai o singură dată dintr- un bol. Apoi îl
sparge. Aruncându- l peste umăr. Cum fac ruşii
când beau şampanie. Mirel e convins că inovaţia lui
i- ar place Didinei. Ea este dovada c- a înţeles, în
sfârşit, ce- nseamnă libertatea ceaiului. Libertatea
ceaiului, a cuvintelor încrucişate, a puloverelor cro-
şetate, a ierbarului cu mostre exotice şi a celorlalte
capricii ori manii care le fac inconfundabile pe iubi-
tele lui de altădată, pe prietenele lui de acum şi, vai,
pe cele câteva ce- au devenit amintire… 

Sunt zile în care Mirel rămâne singur şi
astea- s zilele cele mai grele. Se simte ca un om ce
traversează un fluviu pe- o îngustă punte de frân-
ghie. Priveşte îngrozit în hăul de sub el. Ar vrea
s- o ia la fugă dar picioarele nu- l duc şi puntea se
clatină şi nimeni nu- i nici înainte nici după, dacă i
se- ntâmplă ceva n- are cui cere ajutor. Podolac,
rândul trei vertical, Vară nestăvilită, într- un pu-
lovăr cu scoici croşetate, prea strâmt sau prea larg,
având în faţă două zone circulare lăbărţate şi ră-
rite de parcă ar fi fost purtat înainte de o femeie
cu sâni mari… Se vede zăcând pe o plajă, fluxul
lejer îl acoperă şi îl descoperă ca un cearşaf stră-
veziu, nici coşmar nici reverie, o scurtă secvenţă
care- i întrerupe cursul unor vise şi de care- şi aduce
aminte abia a doua zi, în momentele cele mai ne-
aşteptate, în drum spre chioşcul de ziare ori în su-
permarket, în mână cu o pâine ori o conservă cu
care dintr- odată nu mai ştie ce să facă. Podolac,
pâine, conservă, ziar, rândul opt orizontal, pe
prispa casei bătrâneşti, în mână act acuzator scri-
soarea doamnei Vartan, ori o ceaşcă de ceai, ori un
îngălbenit trifoi cu patru foi, jelit de ecoul unui cor
de femei, încă frumoase dacă îţi concentrezi voinţa
şi privirea şi le- ndepărtezi ploaia de riduri în care
s- au drapat. r

Fragment din Femei răspântii imprevizibile,
volum în pregătire

la Editura Cartea Românească

■ Ismail Kadare: între 80% şi
90% dintre comorile spirituale ale
lumii au fost produse de Europa

Scriitorul albanez Ismail Kadare, în vârstă
de 79 de ani, a declarat într- un interviu recent că
omenirea datorează foarte multe lucruri Europei,
întrucât acest continent a produs „între 80% şi 90%
dintre comorile spirituale ale lumii”, informează le-
figaro.fr. Scriitorul albanez, care a primit azil poli-
tic în Franţa în 1990, a câştigat duminică marele
premiu decernat la Târgul Internaţional de Carte
de la Ierusalim, o distincţie literară prestigioasă,
ce recompensează un scriitor ataşat de ideea liber-
tăţii individuale în societate. Printre scriitorii ce-
lebri recompensaţi în trecut cu acest premiu se află
nume sonore din literatura universală, precum An-
tonio Munoz Molia, Ian McEwan şi Haruki Mura-
kami. Cu această ocazie, Ismail Kadare a acordat
un interviu publicaţiei franceze Le monde, pentru

care a spus că „Europa are nu doar dreptul, ci şi
datoria de a se apăra, pentru ea însăşi, dar şi pen-
tru toţi ceilalţi”, după atentatele teroriste din ulti-
mii ani. Scriitorul albanez a mai spus că Europa,
adeseori arătată cu degetul pentru faptul că ar fi
„continentul care, mai mult ca toate celelalte, a pro-
fitat de planetă este, de asemenea, continentul care
a oferit lumii mai mult decât toate celelalte”.

Ismail Kadare a reamintit faptul că aparţine
unui popor care a pierdut contactul cu Europa de
două ori, mai întâi în timpul ocupaţiei otomane, şi,
apoi, în timpul perioadei comuniste. El a lăsat să
se înţeleagă că acest fapt i- a indus o sensibilitate
deosebită faţă de evenimentele tragice care au avut
loc recent în Franţa. „Trebuie să spunem adevărul.
Nu putem să negăm că, timp de 3.000 de ani, între
80% şi 90% dintre comorile spirituale ale lumii au
fost produse de Europa, indiferent dacă vorbim de
filosofie, literatură, artă, democraţie şi libertate de
exprimare”, a spus scriitorul albanez.

Referindu- se şi la premiul Nobel pentru lite-
ratură, distincţie la care este propus de multă
vreme în fiecare an, dar pe care nu a câştigat- o ni-
ciodată, Ismail Kadare spune că ar fi un „idiot”
dacă ar simţi ranchiună din acest motiv. De ase-
menea, romancierul albanez reaminteşte cititorilor
săi faptul că Nobelul pentru literatură nu a făcut
niciodată o divinitate dintr- un scriitor laureat cu
acest premiu. Considerat una dintre cele mai pu-
ternice voci ale literaturii europene contemporane,
Ismail Kadare a fost recompensat de- a lungul tim-
pului cu numeroase premii şi distincţii, printre
care International Man Booker Prize, în 2005 şi

Premio Príncipe de Asturias de las Letras, în 2009,
opera sa fiind tradusă în peste patruzeci de ţări.

Ismail Kadare s- a născut în 1936 în Albania,
a absolvit Filologia la Tirana şi şi- a continuat stu-
diile la Institutul de Literatură Maxim Gorki din
Moscova. A debutat la 18 ani cu un volum de poe-
zie, inspiraţii juvenile, căruia îi urmează în 1957
un al doilea, Visări. Trecerea la proză o face în 1963
cu romanul Generalul armatei moarte, care- i aduce
notorietatea internaţională. în anii următori con-
tinuă să publice romane şi numeroase volume de
povestiri. în 1990, Kadare primeşte azil politic în
Franţa şi până în 2001 locuieşte la Paris. în tot
acest timp îi apar romanele Piramida (1991),
umbra (1994) ş.a. în 2001, Kadare se întoarce în
Albania. Continuă să scrie romane care se bucură
de succes atât în Europa, cât şi peste Ocean. Ismail
Kadare este şi autorul unor eseuri, scrieri de me-
morialistică, precum şi al cărţii- document moartea
care ne- a unit (1998), despre evenimentele tragice
din fosta Iugoslavie. (Mediafax)

■ De ce se revoltă oamenii? 
Editura Nemira a organizat la Librăria Căde-

rea Bastiliei o lansare a volumului Sociologia miş-
cărilor sociale. de ce se revoltă oamenii? de Ionel
Nicu Sava, primul studiu românesc despre acţiunea
colectivă de contestare. Alături de autor, au vorbit
despre carte istoricul Adrian Cioroianu, analis -
tul Oana Popescu, sociologul Ştefan Bruno şi jurna-
listul Cristi Rogozanu, reuniţi acum pentru ca,
pornind de la acest studiu, să discute şi despre
lumea în care trăim. Antropologul francez Claude
Karnoouh a încheiat seara cu o descriere a revoltelor
urbane ale secolului al XX- lea. Volumul este o socio-

logie a protestului şi revoluţiei înţelese ca procese
de schimbare în profunzime a societăţii. Aparent
surprinzător şi relativ inexplicabil, clase sau grupuri
sociale contestă autoritatea publică, exprimă prefe-
rinţe pentru un nou set de reguli sociale şi politice,
afişează atitudini şi comportamente diferite, alte-
rează stilurile culturale şi, nu în cele din urmă, aten-
tează la practicile instituţionale. De aceea, atunci
când cei mulţi şi lipsiţi de putere se mobilizează şi
sunt motivaţi de acelaşi set de preferinţe şi atitu-
dini, acţiunea colectivă este doar o chestiune de
timp. Revoltele populare, revoluţiile, conflictele ci-
vile, grevele, demonstraţiile, conspiraţiile şi inter-
naţionalele sunt interpretate în această carte ca
acţiuni colective, altfel numite mişcări sociale. 

■ Ştiri pe scurt ■ Ştiri pe scurt ■ Ştiri pe scurt 
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Victor Teişanu
Energii inovatoare

Şi în această a doua carte Constantin
Iftime este un experimentalist, pu-
nând în operă neastâmpărul energii-
lor sale novatoare, atât de clamate şi

până azi. Pentru el poezia a fost şi rămâne o che-
stiune de limbaj, care prin însăşi natura sa spe-
cială, imprimată de imaginar, conferă sensuri şi
tâlcuri. într- un fel, nu inspiraţiei trebuie să ne
prosternăm, căci totul derivă din arta cuvântului,
acea ,,fabricaţie poetică” de care vorbea Paul Va-
léry, adică un proces trudnic şi lucid, ţinut sub
control şi consumat în deplină cunoştinţă de
cauză. Deci poezia este produs tehnic, rod al con-
ştientului, în care jocul erudit şi formularea alu-
zivă pot conferi lecturi şi interpretări ,,plurale”,
totul decurgând dintr- o radicalizare a concepţiei
despre limbă, căreia poetul pare dispus să- i ex-
ploateze integral virtualităţile. Pare dispus chiar,
după o cunoscută sintagmă, să cedeze ,,iniţiativa
cuvintelor”. Acest tehnicism totalitar intră vizibil
în contradicţie cu fiorul mistic al inspiraţiei şi
reacţiilor intempestive din spiritualitatea slavă,
de predilecţie rusească, atât de invocată de autor,
uneori ca terapie pentru bolile civilizaţiei de tip
occidental. Precum altădată Mallarmé, şi autorul
nostru pare obsedat de ideea operei unice, acea
carte plurivalentă, vizual şi auditiv, unind toate
artele prin ceea ce le defineşte. Ca într- un turnir
al conceptelor, Constantin Iftime este şi acum
prins până peste cap în lungi dezbateri doctri-
nare, încercând să limpezească apele, deşi simte
că epoca şi criza umanismului, morală şi estetică,
devin piedici imposibil de surmontat. în orice caz,
un lucru e cert: poetul rămâne fidel construcţiilor
conceptuale, unde lirismul nu este un scop, ci
doar o consecinţă.

Textele, cu ritmurile lor interioare, declan-
şate de mecanisme ce contravin adesea raţiunii,
emană temperaturi şi magme de vulcan în ac-
ţiune. Pentru poet nu limpiditatea formulei şi fra-
zarea sintactică lizibilă contează, ci amplitudinea
vibraţiei, care atinge adesea praguri viscerale.
Cine mai caută însă justificări şi explicaţii logice,
când lava ţâşneşte continuu dintre fălcile vulca-
nului şi când privitorul, siderat şi înspăimântat
în acelaşi timp, cercetează lacom spectacolul,
atent să păstreze totuşi o distanţă rezonabilă!
Pentru că substanţa fierbinte, care cotropeşte
totul în cale, înseamnă nu doar anihilarea alcă-
tuirilor geografice vechi, ci şi naşterea altora noi,
cărora numai viitorul le poate valida structurile.
Dar spectacolul ontic, chiar în formele sale paro-
xistice, nu e suficient. Fiinţa are nevoie, precum
în mitul eternei reîntoarceri, de coborâri în para-
disul (sau infernul) copilăriei, dintr- un sat cu pul-
saţii ancestrale, după ce a rătăcit, alienant, prin
vaste spaţii culturale vechi şi moderne. în decorul
rustic însă, redus la gesticulări crude, care- i su-
bliniază tragismul, nu mai este loc pentru senti-
mente idilice şi nostalgii superficiale. Dimpotrivă,
Zlătunoaia pare un leagăn al absurdului şi vio-
lenţei, duhnind a promiscuitate şi involuţie. Sau
în cealaltă ipostază, cotropit de însemnele macu-
lante ale timpului: ,,Curţi înconjurate de oţel
plesnit la fel./ De fabrici, golite de putere./ Cu lu-
cruri uzate la lumină, până- n miez,/ Cu esenţe ca
un cui strâmb/ Ruginit” (Satul cu nimb social).
Nici Marele Intelect, cel care în primul volum
ţinea imperturbabil cumpăna între pragmatismul
lumii vestice şi anarhicul farmec al spaţiului slav,
nu şi- a păstrat în întregime prerogativele, uma-
nizându- se prin estompări repetate: ,,Nemişcat,
fără somn,/ Fără să spună ceva important/ ...Pen-
tru el,/ Realitatea interioară nu face cât un pisoi
fiert, într- o conductă publică” (unde începe şi se
sfârşeşte puterea marelui intelect). 

Deşi teoretician versatil, contactele sale cu
actualitatea nu excelează prin detaşare. Ele con-
ţin mai totdeauna forţă explozivă, în stare să di-
namiteze perpetuu ceea ce este deja conturat.
Detonările se produc clipă de clipă, năucind spec-

tatorul abulic şi supunându- l reflecţiei. Cu sigu-
ranţă, aceste permanente detonări induc autoru-
lui speranţa unor adaosuri personale de
necontestat în arta limbajului poetic. Numai că
impactul distructiv lasă de multe ori terenul gol,
neutralizând până şi posibilele efecte înnoitoare.
Dar dincolo de gesticulaţia iconoclastă, care dis-
truge spre a preface, poezia lui Constantin Iftime
perseverează meritoriu pe o direcţie descrip -
tiv- metafizică, aparţinând meditaţiei. E în afara
oricărui dubiu că elanul său reformist în materie
poetică a scăzut considerabil. Nu că şi- a abando-
nat ţintele sau că şi- ar fi încheiat misiunea. Nici
că ar crede mai puţin ca altădată în himera deve-
nirii, a şanselor de schimbare. Ci pur şi simplu
pentru că, eliberat temporar de chingile misiunii,
ar putea el însuşi să facă un pas înainte. De fapt
nici la debutul său cu volumul Vreau altă reali-
tate. artă, merg pe mâna ta (2012), nu se războia
cu toate vârstele poeziei, ci doar cu literatura ge-
neraţiei minimaliste şi hiperrealiste, pentru care,
cel puţin teoretic, sublimarea şi rafinamentul
construcţiei sunt excluse. Poezia fiind întâi de
toate limbaj, din care decurg semnificaţii, nu
poate fi însă anticalofilă. Şi nici nu se poate dis-
pensa de sugestie, care ea însăşi are valoare or-
nantă. Contra minimalismului este la Constantin
Iftime însăşi seva livrescă, scurgându- se abun-
dent prin complicatul sistem de conducte lirice.
Remanenţele culturale alcătuiesc de fapt cana-
vaua pe care sunt concepute mai toate textele.

Poetul se îndreaptă spre un proiect de poe-
zie autarhică, în pofida lărgirii teritoriului aces-
teia, prin anexări lexicale provenind din zona
ştiinţelor, în special cele subordonate domeniului
comunicării. Dincolo de aparenţe, poetul este în
secret un adept al arhitecturilor bine întocmite.
Chiar dacă recurge adesea la aglomerări de cu-
vinte şi divagaţii eliptice, care pot pulveriza până
la urmă siguranţa de sine a cititorului. Dar tex-
tele sunt dense şi mustesc de tâlcuri subsolice.
Formularea este de preferinţă apodictică şi lapi-
dară, cu toate că laconismul nu se referă şi la tex-
tele în sine, de multe ori extinse şi stufoase. „Risc
mult împotriva evidenţei, dar vreau să spun tot”,
mărturiseşte Constantin Iftime, dezvăluindu- şi
ambiţiile poetice integraliste. De altfel primul
ciclu al noului volum se intitulează chiar aşa:
Spune tot. Spunând însă tot, îţi asumi şi riscul
aplatizării, specific discursului de catedră, prin
definiţie mai sărac în lirism: „O nouă indulgenţă
a umanităţii era necesară./ împotriva formei dic-
tatoriale a spiritului,/ Care produce din ce în ce
mai mult adevăr pur şi nimic altceva” (Leul plic-
tisit). într- un fel, indiferent de mijloace, poezia în-
seamnă manipulare, inducând cititorului un alt
model de lume şi simţire, dar impunând de fapt
doar realitatea limbajului. De aceea şi Constantin
Iftime vorbeşte de necesitatea „fabricaţiei” în ma-
terie de artă: „Delicatele nuanţe din marea artă
demult nu ne mai aparţin./ Au lumea lor sigură./
De la o vreme, şi ele mint bogat, frumos, excesiv./
Atunci,/ Acopăr şi eu modernitatea infamă,/ Cu
toate minciunile plăcute ale lumii mele hiper-
reale” (Prieteni, vă voi pregăti o minciună şi mai
infamă). Aici s- ar încadra şi divagaţiile pe tema
dublului, producătoare de tensiune şi dramatism:
„El spune că noaptea îmi va aduce tot ce nu vreau
eu,/ Iar eu îl ascult supus./ Cum mă îndepărtez de
el strigă, toate sunt altceva./ Vreau altceva, vreau
altceva, strig şi eu” (Spune tot). E tema ce revine
şi în textul care dă titlul cărţii, Elefantul de câm-
pie: „Degeaba elefantul picură din gene războiul
nopţii/ cel subtil între noi./ Asta- i prea puţin,/
Nimic nu ne mai desparte./ Nu mai ştiu dacă sunt
eu sau celălalt”.

Cât despre simbolistica „elefantului de
câmpie”, prin dimensiuni, pachidermul poate
semnifica inclusiv anacronismul unui anume tip
de sensibilitate într- o lume improprie. Dacă dăm
la o parte digresiunile epice, rămâne, ca într- o pa-

rabolă, doar esenţa, adică prelungirea concluziilor
din prima carte despre starea şi finalitatea poe-
ziei. Polemistul îşi îndreaptă săgeţile, iarăşi, con-
tra mizerabiliştilor de ultimă generaţie: „Sunt
paralizaţi de realitate/ Ca şi poezia lor,/ îşi trag
sevele din lucruri de nimic” (un drum al sclavilor
infinitezimali încrustat în poezia actuală). Atmos-
fera de simpozion privind relaţia dintre artă şi
gândire, cu ecouri directe în spectrul ontic, este
chiar exclusivă în Negocieri de şoapte în ieftine
hoteluri. Aici Constantin Iftime, temperându- şi
vechi impulsuri reformiste, acordă credit liniei de
mijloc. El oscilează adică între pozitivism şi elo-
giul psihologiilor abisale, subliniind mereu con-
trastul dintre utilitarismul american şi spiri tu-
a litatea anarhică a răsăritului, reprezentată cel
mai fidel de Dostoievski. Ciudata atracţie către
drama (sau triumful) culturii slave de răsărit se
explică, desigur, şi prin capacitatea acesteia de a
se exprima natural, peste convenţii şi normative
eticiste, în forme de maximă autenticitate. Des-
pre potolirea răzvrătirilor reformiste şi trecerea
într- un registru mai contemplativ dă seamă şi un
text ca am în creier o doamnă şi- un căţel: „Poetul
stă cuminte sub pecetea calmă a epidermei/ Să
n- ajungă la bărbaţii neînfricaţi. E aşa de pur!/ Ar
putea să dispară lângă al lui adevăr imens./ Deja/
Are confortul maxim al celui slab”. Acum autorul
pare interesat, mai mult ca în trecut, şi de mă-
runtul univers domestic, cu anonimele sale volup-
tăţi: „Hai, vino în bucătărie!/ O anumită amără -
ciune cuibărită în nichel,/ Aluminiu, oxid de oţel,
plăceri mate,/ Ne aşteaptă dimineaţa,/ Atât de
plăcut” (Văd tot mai des mutra pătrată şi rece a
unui frigider rusesc). în acelaşi timp poetul îşi
cultivă un simţ aparte pentru decelarea dramelor
sociale ale prezentului: „Te zăresc departe de noi,
în Spania,/ în Italia./ Mâini groase, picioare la fel,
bune de muncă,/ Se mişcă mult în afară, când sus,
când jos, printre străini –/ E greu de crezut ce se
întâmplă înăuntru acestui trup uzat” (Floare roz
de cireş,scuturată din carne de femeie tânără).

Atât ritmurile, cât şi elementele ce compun
acest tip de lirism vin cu siguranţă din poezia
americană a primei jumătăţi de secol 20, pe care
Constantin Iftime a frecventat- o asiduu. Şi chiar
dacă nu mai este preocupat de reformarea artei,
militează energic măcar pentru o altă lume, în
Balcani şi desigur în obsedantul răsărit: „Era tim-
pul potrivit pentru ceea ce se cheamă o natură
vie,/ Cu extaz, în forţă, în Balcani, în Rusia/ ...Aşa
intrăm încet- încet în zona marilor trăiri” (Voi des-
chide un muzeu de ceară al ororii despre Cuba
mea). Angajamentul social nu- l împiedică totuşi
să viseze în continuare la reluarea rosturilor sale
de înnoitor liric: „Cu cât mă adâncesc în actuali-
tate,/ Cu atât mă apucă pofta de lucrurile nece-
sare ale poeziei./ Coc în mine atâtea strategii,/ Aş
fi nebun să nu încerc” (În lumina tot mai clară a
viziunii mele despre poezie). Marele Intelect con-
tinuă să rămână o instanţă spirituală, aliat al
poetului în lupta cu micimile contemporane ale
artei. Iar Mîşkin devine un simbol moral, dincolo
de care, prin degradarea succesivă a sensibilităţii,
se întrezăreşte „sfârşitul poeziei”. Cu eroul rus în
gând poetul se angajează solemn, în numele pu-
rităţii, mai mult pentru sine: „în mijlocul gunoiu-
lui absolut şi confuz,/ Voi rămâne curat şi pierdut
până la urmă”. S- ar impune concluzia că iposta-
zele sale contemplative sunt efemere şi acciden-
tale, Constantin Iftime rămânând un luptător, cu
ţinte mari în perspectivă, decantate prin nume-
roasele sale filtre culturale. Ar urma să pună la
zid sterilitatea lumii şi artei de azi şi să pledeze
fără echivoc pentru ample renaşteri. r

■ Constantin IFTIME, Elefantul de câmpie,
Editura Cartea Românească

Deşi teoretician versatil,
contactele sale cu actualitatea nu

excelează prin detaşare. Ele conţin
mai totdeauna forţă explozivă, în
stare să dinamiteze perpetuu ceea

ce este deja conturat.
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Vasile Muscă
D.D. Roşca – renaşterea 
hegelianismului în Franţa

Au trecut 120 de ani de la naşterea în
februarie 1895 la Săliştea Sibiului a
lui D.D. Roşca. Acum douăzeci de
ani, în numărul omagial cu ocazia

centenarului L. Blaga – D.D. Roşca al revistei
apostrof (nr. 5- 6- 7/1995), Nicolae Tertulian sem-
nează un eseu – „D.D. Roşca în perspectivă fran-
ceză” – prin care încearcă să repare o „nedreptate”
făcută de mai multă vreme gânditorului român. Ea
datează încă de pe vremea doctoratului său pari-
zian încheiat în 1928 prin susţinerea în faţa unei
prestigioase comisii conduse de celebrul é. Bré-
hier, la Sorbona, a tezei „Influenţa lui Hegel asu-
pra lui Taine, teoretician al cunoaşterii şi al artei”
(publicată în acelaşi an la editura pariziană J.
Gamber). împreună cu aceasta s- a publicat ca teză
secundară şi traducerea, pentru prima oară în
limba franceză, însoţită de un amplu studiu intro-
ductiv, a lucrării de tinereţe a lui Hegel, „Das
Leben Jesu” (Viaţa lui isus). Traducerea de atunci,
„La vie de Jésus” a fost reluată în 1976 în seria Les
introuvables a editurii édition d’aujourd’hui.
Aceste date i- au oferit, atunci în 1995, lui Nicolae
Tertulian observaţia perfect justificată. „Filosofia
franceză ar avea multiple şi îndreptăţite motive să
se asocieze la sărbătorirea centenarului lui D.D.
Roşca”. Şi în continuare – „D.D. Roşca a fost prin-
tre cei care au contribuit la renaşterea studiilor he-
geliene în Franţa într- un moment când audienţa
marelui dialectician german în Universitatea fran-
ceză era minimă”. într- adevăr, pentru perioada de
timp scurtă cât a lucrat în Franţa la teza sa de doc-
torat, prin preocupările sale, D.D. Roşca a promo-
vat cercetarea hegeliană franceză, lăsându- se
prins în fenomenul mai larg numit pe plan euro-
pean „renaşterea hegelianismului”. Datorită aces-
tuia a împlinit un rol activ şi pe scena vieţii
filosofice franceze de la începuturile secolului tre-
cut. 

***
Evenimentul cel mai însemnat ce se petrece

pe scena gândirii filosofice europene de la începu-
tul secolului trecut este revenirea în prim planul
acesteia a lui Hegel. Ea a fost anunţată, pe baza
unor certe progrese înregistrate până atunci de
exegeza hegeliană (W. Dilthey, H. Nohl), încă din
1910 prin cunoscutul discurs rostit de Wilhelm
Windelband în sânul academiei din Heildelberg −
„Die Erneuerung des Hegelianismus” (renaşterea
hegelianismului). între tendinţele care susţin
viaţa filosofică a epocii, Windelband înşiră atunci
şi aşa numita „renaştere a hegelianismului”. Un
fapt care aproape peste tot – remarcă marele isto-
ric al filosofiei – trezeşte o certă surpriză este reîn-
noirea hegelianismului. Motivul principal care
explică această împrejurare rezidă în „foamea” tot
mai acută pe care membrii generaţiei mai tinere o
resimt după concepţia generală despre lume. He-
gelianismul este ultima filosofie de mare stil, care
mai satisface această exigenţă a conştiinţei ome-
neşti. „Există – constată marele istoric al filosofiei
care a fost W. Windelband – o foame după concep-
ţia generală despre lume, care a cuprins generaţia
noastră tânără. Noi nu avem a ne întreba aici prin
ce schimbări ale stării spirituale, printre trăiri ale
sufletului popular, datorită cărui destin al vieţii
colective s- a creat această dispoziţie: ajunge că ea
există şi că s- a dezlănţuit cu o forţă elementară”.

***
Există şi o notă franceză în exegeză hege-

liană a lui D.D. Roşca din anii doctoratului pari-
zian. Aceasta va rămâne, apoi, o cucerire defi -
nitivă, pentru toată viaţa, a studiilor sale hege-
liene. în analizele şi interpretările sale, D.D. Roşca
a dezvoltat imaginea unui Hegel în acord cu încli-
naţiile cele mai intime ale filosofiei franceze în me-
diul căreia se mişca în acei ani. Se ataşează în
primul rând de trăsătura definitorie a gândirii
franceze, raţionalismului ei profund.

Referindu- se la contextul mai amplu al „re-
naşterii hegeliene” de la începutul secolului al
XIX- lea, Georg Lukács face interesanta observaţie

că „renaşterea hegeliană iniţiase, ea însăşi, şi în
mod energic o apropiere între Hegel şi raţionalism.
Acest curs al studiilor hegeliene, semnalat de
Georg Lukács, poate fi uşor confirmat prin nume-
roase exemple. în perioada cuprinsă între cele
două războaie mondiale apar mai multe lucrări,
unele dintre ele piese de primă importanţă ale li-
teraturii hegeliene, care supralicitează în interpre-
tarea concepţiei lui Hegel, rolul factorilor iraţionali
ai conştiinţei. Este vorba de Richard Kroner – „Von
Kant bis Hegel” (Vol. 1 – 1921, Vol. 2 – 1924), sau
Hermann Glockner (Hegel – Vol. 1, 1927; Vol. 2,
1940) în Germania, sau J. Wahl (Le malheur de la
conscience dans la philosophie de Hegel, 1929), în
Franţa, pentru a ne restrânge doar la exemplele
cele mai cunoscute. Majoritatea acestor lucrări au
apărut în perioada studiilor pariziene ale lui D.D.
Roşca definind un climat intelectual specific epocii.
Richard Kroner face afirmaţia, desigur şocantă, că
Hegel este „fără îndoială, cel mai mare iraţionalist
pe care l- a cunoscut istoria
filosofiei.” Hermann Gloc-
kner, un alt studios hegelian
celebru, angajează cerceta-
rea sa (ediţia în 20 de vo-
lume numită
Jubiläumsausgabe şi mono-
grafia în două volume) pe
două direcţii, cea a panlogis-
mului şi cea a pantragismu-
lui, conciliate în conceptul
transfigurat mistic de destin
(das Schicksal). în ceea ce îl
priveşte pe Jean Wahl, aces -
ta ne declara în mai sus
amintita sa carte – „Filosofia
lui Hegel nu poate fi redusă
la nişte formule logice sau,
mai degrabă, asemenea for-
mule ascund ceva care nu
este de origine pur logică.
Dialectica, înainte de a fi o
metodă, este o experienţă…”.

Astfel înclinată spre a
aluneca către o interpretare
iraţionalistă a lui Hegel, în
cadrul cercetărilor hegeliene
ale epocii, D.D. Roşca face o notabilă excepţie, ră-
mânând ataşat marilor valori ale raţionalismului
european. în conformitate cu exigenţele afişate de
noul raţionalism, renovat (cum îl numea Nicolae
Bagdasar) mai suplu, dialectic, antropologic, orien-
tat către recuperarea „concretului” ca valoare su-
premă în conţinutul realităţii („vers le concret”
după expresia lui Jean Wahl) şi nu la sacrificarea
acestuia în formulele abstracte ale gândirii. „în in-
terpretarea dată de mine – va mărturisi D.D.
Roşca într- un interviu – dialectica hegeliană nu
este deloc iraţionalistă, cum susţine Glockner, ci
constituie un raţionalism de un fel deosebit, ce
tinde să- şi asimileze ceea ce în viaţă, în univers
este ireductibil la modele logice, la scheme raţio-
naliste speculative.” De fapt, pentru D.D. Roşca, la
fel ca pentru Hegel şi pentru întreaga linie de miş-
care a filosofiei din secolul al XX- lea, adevărata
miză a gândirii o constituie concretul – cum poate
fi acesta captat şi reţinut în tiparele gândirii logice
abstracte şi nu dizolvat în acestea. 

Interpretarea hegeliană dată de D.D. Roşca
ilustrează, de fapt, una din direcţiile principale de
evoluţie a gândirii europene, care încă de la înce-
putul secolului al XX- lea se concretizează în orien-
tarea dominantă către problematica atât de
complexă a omului. Toate celelalte interese ale fi-
losofiei se mişcă în jurul problemei centrale a omu-
lui. Unul din părinţii antropologiei filosofice din
secolul trecut, Max Scheler, va scrie în cunoscuta
sa „Poziţia omului în cosmos” (1928) – „putem
spune că, în nici o altă epocă a istoriei, omul nu a
devenit atât de problematic pentru el însuşi ca în
prezent”. Cercetări desfăşurate astăzi în diferitele
domenii ale filosofiei (psihologie, sociologie, etică

etc.) sau în biologie ori istorie conduc toate către
afirmarea omului ca preocupare fundamentală a
filosofiei. Astfel că astăzi Odo Marquard declara că
„antropologia desemnează tema centrală a filoso-
fiei, devine un sinonim pentru filosofia veritabilă
în general.” Sensibil la toate mutaţiile petrecute în
conştiinţa filosofică a epocii sale, tânărul D.D.
Roşca reţine această nouă turnură din evoluţia
gândirii europene – „către locul însuşi” (Zu den Sa-
chen selbst). Va deveni un adept al acestui nou ra-
ţionalism, cum am spus dialectic şi antropologic,
orientat către concret, pe care va încerca să- l im-
planteze, alături de alţi reprezentanţi ai generaţiei
sale, în solul gândirii româneşti. 

în viziunea consecvent raţionalistă susţinută
de către D.D. Roşca, prin dialectica sa, Hegel se ca-
lifică drept unul din eroii, poate cel mai important,
ai acţiunii „de lărgire a frontierelor inteligibilului”.
Prin apelul la formula dialectică a unei raţiuni mai
suplă şi mai mobilă în principalele sale articulaţii,

Hegel a dus gândirea ome-
nească la performanţa „să- şi
anexeze, să înţeleagă, să ra-
ţionalizeze schimbarea în
timp şi multiplul, diversul
în spaţiu. Scurt, să- şi asimi-
leze evoluţia realităţii con-
crete.” Dialectica lui Hegel
s- a născut ca un moment is-
toric important în eforturile
omului de a raţionaliza pro-
gresiv realitatea. Este vorba
de a asimila mişcarea din
natură şi devenirea din isto-
rie în planul logic al gândirii
raţionale. în acest scop, ob-
servă D.D. Roşca, Hegel s- a
lăsat constrâns să proce-
deze la o extraordinară lăr-
gire a cadrelor vechii logici
aristotelice a identităţii din
perspectiva nouă oferită de
logica dialectică hegeliană –
„o noţiune oarecare nu se
găseşte în raport de necesi-
tate logică cu altă noţiune,
decât când este conţinută în

aceasta. Conceptele universale vor fi deci acelea
care sunt conţinute în mod necesar în toate cele-
lalte, implicate în toate celelalte.”

***
Istoria a confirmat, cel puţin pentru Franţa,

şi prezicerile făcute de D.D. Roşca în prima sa scri-
soare pariziană, trimisă Vieţii româneşti, cu pri-
vire la amploarea viitoare pe care o va lua pe scena
gândirii europene fenomenul „renaşterii hegelia-
nismului”. Abia câţiva ani după ce D.D. Roşca şi- a
susţinut doctoratul (1928), în anul 1933 – anul în
care Heidegger îşi rosteşte discursul inaugural ca
Rector la Freiburg – debutează la Paris, în cadrul
Şcolii de înalte studii (école des Hautes études),
cu o conferinţă despre ideea de moarte la Hegel,
celebrul seminar dedicat analogiei Fenomenologiei
spiritului, sub conducerea lui Alexandre Kojéve.
Prin acesta au trecut şi câţiva dintre cei care vor
deveni apoi, nume dintre cele mai mari ale culturii
franceze: G. Bataille, R. Queneau, R. Aron, M.
Merleau- Ponty, J. Lacan. E. Veil, J. Hyppolite, ce-
lebrul traducător în franceză şi comentator al Fe-
nomenologiei spiritului. Contribuţia lor la promo -
varea unui interes sporit pentru filosofia lui Hegel
a fost cu adevărat hotărâtoare şi a produs o în-
treagă bibliografie franceză a lui Hegel de o mare
consistenţă şi importanţă (J. d’Hondt; B. Bour-
geois; J.- L. Vieillard- Baron; E. Cattin, J- F. Mar-
quet; G. Planty- Bonjour; J.- F. Courtine; etc.).
Pentru moment, în anii ’20 ai secolului trecut, D.D.
Roşca a fost implicat în aceste evoluţii ale filosofiei
franceze. r

Unul din părinţii antropologiei
filosofice din secolul trecut, Max
Scheler, va scrie în cunoscuta sa

„Poziţia omului în cosmos” (1928) –
„putem spune că, în nici o altă

epocă a istoriei, omul nu a devenit
atât de problematic pentru el

însuşi ca în prezent.”
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