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

Friedrich Nietzsche
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Nici azi, la două decenii de la supra-
rea vechiului sistem, nu credem că
s- au stins urmele acestui real cu-
tremur social de înaltă amplitu-

dine care a fost spolierea, deposedarea ţăranului
român nu numai de avutul şi de vitele sale, dar
şi de prestigiul şi de demnitatea sa, din care s- au
hrănit, în secole, nu numai oştile lui Ştefan şi ale
lui mihai viteazul, dar şi şcolile, bisericile, marile
partide ale româniei, ca şi atâţia artişti şi literaţi
de faimă, de la Brâncuşi la enescu, de la slavici
la marin Preda. elita ţărănească a dispărut, se
pare, pentru totdeauna şi dacă e adevărat că
acest proces al modernizării agriculturii trebuia
oricum să aibe loc, noi, românii, am fi avut drep-
tul – dar şi datoria pentru clasa ţărănească, co-
loană vertebrală, ca şi biserica şi şcoala naţiunii
noastre – să avem parte de un alt tratament. Păs-
trându- i ţărănimii valorile sale specifice, demni-
tatea, în primul rând, ca şi prestigiul veritabilei
ei elite şi care cu siguranţă ne- ar fi ajutat azi în
mod considerabil în edificarea nu numai a unei
noi ordini de structuri şi de valori, dar şi a unui
alt fel de parlament. sau un alt tip de profil al ac-
tualelor partide politice. deoarece, dacă e drept
că în aceste noi şi atât de necesare, de vitale, for-
maţiuni ale suprastructurii politice se află odra-
sle ieşite din ţărănime – dar dintr- o clasă
izgonită, umilită, deposedată de avut şi de pro-
pria- i demnitate! – morala lor, a multora dintre
cei de sus nu mai este în concordanţă, mi- este
teamă, cu modul de a gândi, de a cântări, de a ju-
deca şi de a decide a vechii elite ţărăneşti; o reală
elită, (singura noastră aristocraţie, cum o decreta
cineva!), fără de care Unirea celor două mari pro-
vincii româneşti sub numele de regatul româniei
şi nici marea Unire de la alba iulia din 19l8 nu
ar fi fost posibile.

sigur, a fost atacată şi decimată şi elita cul-
turală şi cea bisericească, dar ele au timp – vor-
bim de timpul istoric, cel al necesităţii! – să se
refacă. elita ţărănească nu va putea profita de
acest timp deşi e prematur să anunţăm dispariţia
totală a acestei categorii istorice, a acestei clase
sau pături. există ţări, precum zone din franţa
industrială de azi, olanda, tirolul italian şi aus-
triac sau Bavaria germană, unde fermierii îşi con-
servă nu numai avutul şi mijloacele de muncă,
dar şi portul, adeseori şi cutumele, pe care se spri-
jină nu numai tradiţia, dar şi istoria. Şi acele is-
torii sau legende care alimentează de nu puţine
ori, prin humorul, idiomul şi truculenţa lor încre-
derea în prezentul adeseori deconcertant, chiar şi
în ţările bogate.

Un spaţiu închis, cum am numit dictatura,
prezintă şi unele fenomene interesante, cum ar fi
schematizarea sau reducţia la esenţe a unor pro-
cese care altfel, într- o societate deschisă, liberă,
democrată, se pierd, se fărâmiţează, ba uneori
trec de- a dreptul neobservate. aşa cum stalinis-
mul a pus, într- un fel sau altul, în valoare, proce-
sul sau existenţa elitelor şi a
aristocraţiei româneşti, dra-
matizându- le, alegându- i cu
insistenţă drept duşmani şi fo-
losind mijloace brutale, primi-
tive, contra membrilor sau
contra urmaşilor acestor cate-
gorii, desemnându- i ca victime
fizice, dar şi simbolice; înfăşu-
rând în jurul lor o întreagă ca-
zuistică şi strategie a înain-
tării şi curăţirii sociale, noii
stăpâni, dincolo de furia mi-
mată şi imitată, nu făceau
decât să dea curs instinctelor,
cam dezordonate, ale celor ca -
re voiau să creeze o nouă elită,
ba, poate chiar şi o nouă aris-
tocraţie. (ţine de una din gro-
teştile farse ale regimului
trecut faptul că, după ce s- a în-
scăunat la putere tânărul

ceauşescu şi echipa sa, bătrânii corifei ai parti-
dului, odraslele lor ca şi întreg anturajul, neliniş-
tiţi şi tot mai iritaţi de ambiţiile noului calif, de
atacurile sale la vechea nomenclatură şi, proba-
bil, frustraţi că li se restrâng simţitor prerogati-
vele şi avantajele, au instaurat în jurul lor o
amplă pânză a unei anumite nemulţumiri şi aro-
ganţe princiare, care voia să sugereze nu numai
exilul lor oarecum intern, dar şi justificatele lor
pretenţii la coroană. la domnia proletariatului,
dacă vreţi, ei, singurii în drept şi păstrători ai si-
giliului. imitând tot mai insistent şi cu o stângă-
cie ridicolă, gotescă, cum spuneam, ticurile,
saloanele şi maşina de zvonuri sau de lamentaţii
pe care o văzuseră şi o simţiseră ei înşişi, cu un
deceniu înainte, la vechii aristocraţi, imediat
după preluarea puterii. Un joc şi o farsă macabre,
o încercare de poleire iute şi grosieră a unei aris-
tocraţii roşii, ce se oferea iute compătimirii, dar
şi indignării vechilor comunişti. etc. Uitând, toţi
aceştia, victimele, ca şi suporterii şi anturajul lor,
că una din cele mai dificile dacă nu imposibile im-
posturi sociale este tocmai cea pe care o maimu-
ţăreau ei: instalarea unor genealogii de familie şi
de familii care au constituit un stat şi istoria sa
în timp, cu războaiele, posesiunile şi codurile lor
de onoare şi prestigiu. o continuare a farsei de
care vorbim a fost şi faptul că primul comitet de
salvare publică a românilor de sub dictatură a
fost format tocmai din aceşti câţiva membri ai
acestei veritabile aristocraţii proletare, unii din-
tre ei, cunoscuţi de prin tablourile purtate la 7
Noembrie în stalinism la marile demonstraţii po-
pulare; plimbându- se în anii optzeci prin parcuri,
bătrânii lupi ai stalinsimului complotau, sprijiniţi
de unele scule de servici precum fostul ziarist la
scânteia, Brucan, şi alţii, prefăcându- se încă o
dată că pun ordine în lucruri, invocând, se înţe-
lege, prestigiul lor de comunişti instalaţi de ruşi
şi care, în consecinţă, torturaseră, închiseseră, de-
cimaseră şi uciseseră în numele revoluţiei! 

Un alt tip de farsă s- a petrecut şi în lumea
închisă, în micro- cosmosul literar: dan deşliu, un
actor de mâna a doua pe care proletcultul, pentru
a astupa marile găuri lăsate de expulzarea şi ca-
lomnierea unor mari şi veritabili scriitori, l- a in-
stalat, remunerat şi decorat ca mare scriitor, naş
vtoroi eminescu!! cum era acesta prezentat pe la
curţile aşa- zis democrat populare şi la metropola
bolşevică – dan deşliu, deposedat de regimul
ceauşescu, dar încet- încet, în trepte, cum se făcea
cu foştii favoriţi – exclus din conducerea Uniunii
scriitorilor, apoi exclus de la revista luceafărul
şi apoi luându- i-se până şi emisiunea de la tele-
viziunea naţională, fostul actor, cu ticuri clare de
autodidact şi semidoct convins, s- a reprofilat iute
nu numai ca traducător din limbi de mare circu-
laţie (pe care, evident, nu le stăpânea), dar a în-
ceput, cu tot mai multă vigoare, în şedinţele
plenare ale breslei scriitoriceşti, să critice abuzu-
rile puterii şi ale administraţiei. cu aceeaşi voce
tunătoare şi cu aceiaşi ochi scânteietori cu care,

cu un deceniu sau două îna -
inte, îi ataca pe burjuii şi pe ţă-
ranii chiaburi, lifte păgâne şi
vampiri ai satelor. abil, s- a
lipit unui grup de scriitori de
marcă – Paler, dimisianu, geo
dumitrescu şi N. manolescu,
devenind un fel de leader şi
tactician al acestor atacuri şi
proteste ce vizau mai mult
abuzuri ale structurilor se-
cunde ale partidului. Ba a reu-
şit chiar să obţină, la colecţia
sa de poezii antologice apărută
în colecţia B.P.t. – colecţie a
unei ediţii de masă care nu se
oferea decât celor agreaţi,
într- un fel sau altul, de putere!
– o prefaţă a criticului mano-
lescu, prestigios prin analizele
sale literare critice la contem-
poranul şi apoi la românia li-

terară. ca şi tovarăşii săi de putere, din stalinism
şi din partid, dan deşliu visa, se pare, să fie ales
după revoluţie în conducerea U. scriitorilor, cre-
zând, ca şi cei citaţi mai sus, că răsturnarea lui
ceauşescu va înscăuna un comunsim cu faţă
umană, de nuanţă gorbacioviană. s- au înşelat
ambii însă, deşi ion iliescu, ales în două rânduri
de masa electorală, a corespuns într- un fel aştep-
tărilor, dacă nu chiar fricii inconştiente şi nelini-
ştii generale faţă de o schimbare prea bruscă.
fostul actor şi erou decenii la rând, pe larg în ma-
nualele şcolare, cu lazăr de la rusca şi minerii
din maramureş a fost însă ales într- un mod ma-
cabru de valurile tulburi ale mării Negre şi adus
la ţărmul casei de la Neptun şi ale unei noi ro-
mânii, la scurt timp după răsturnarea sistemului.
dar, în sinea sa, ca şi apostol şi drăghici, moghio-
roş, Bodnăraş sau maurer, deşliu s- a crezut, pro-
babil, până în ultima clipă un nedreptăţit al
istoriei şi un mare frustrat! Unul dintre puţinii
deţinători ai adevărului şi printre cei, puţini şi ei,
în drept de a- l afirma şi pune în aplicare! iată ce
interesant apar şi ce iute, enorm ridicole, farsele
de acest tip în viaţa comunităţilor, cum tresar
dintr- un sol paradoxal noile elite, noii aristocraţi,
împreună cu reflexele, maniile şi pretenţiile lor,
aceleaşi la prima vedere cu cele pe care ei înşişi
le- au combătut violent, urmărit şi expulzat cu nici
două sau trei decenii în urmă. o dramă amplă,
naţională se încarcă, iată, şi cu amănunte burleşti
de acest tip şi de această natură, mărind grotes-
cul unei tragedii reale, dar şi creând un anume
contrast al apelor şi al reacţiilor, tulburi şi ciu-
date în aparenţă, trimiţând însă, aproape tot-
deauna, la modelele mai vechi ale istoriei ce par
multora definitiv obsolete.

da, repetăm: dictatura, aproape orice tip de
dictatură – cele ideologice ale secolului trecut nu
au propus decât o variantă dotată cu o înaltă teh-
nică modernă şi îmbibată de idei! – limpezeşte,
ascute şi pune cu adevărat în clară evidenţă pro-
cese care altfel se petrec în straturile mai adânci
ale societăţii. Poate şi ale conştiinţelor. da, dicta-
turile sunt brutale, dar şi în acest sens: ca şi vii-
turile care curg năvalnic dinspre muntele abrupt,
stricând ordinea veche, ca şi clădirile, înspăimân-
tând şi ucigând oameni şi animale – ele, formele
extreme ale puterii unui grup sau ale unui singur
individ, acceptaţi într- un fel sau altul de comuni-
tate, reduc iute şi decis complicatele şi adeseori
confuzele, inextricabilele procese şi antagonisme
sociale la formule incredibil, insuportabil de sim-
ple. de schematice, de absurde, încât nu puţini se
întreabă dacă nu cumva istoria s- a oprit în loc!
dacă nu are loc cumva sfârşitul lumii sau, pe dos,
o mult aşteptată revoluţie mondială, care în
aproape toate cele trei sau patru dictaturi ideolo-
gice ale secolului trecut, negre, brune sau roşii, a
semănat izbitor – în primii ani, în primul lor de-
ceniu cel puţin! – cu un fel de înspăimântătoare
şi defintivă judecată de apoi! Un tribunal moral
pus în scenă de o instanţă care s- a ridicat fulge-
rător din subsolurile societăţii, agitând mai ales
scutul celor frustraţi sau al cavalerilor dreptăţii
istoriei. al reînvierii imperiului, precum la fasci-
ştii italieni; sau, mă rog, a întemeierii lui, a unui
nou imperiu milenar, bazat pe sânge, pământ şi
rasă – ca la naziştii germani care şi- au căutat iute
şi grosolan izvoare în mit, în muzica lui Wagner,
ca şi în unele citate, barbar şi calomnios răsucite,
din Nietzsche. Pretenţia arogantă şi imperioasă
a întemeierii absolute, negând orice continuitate,
negând tradiţia, deşi păreau, cei de care vorbim,
a o invoca. Negând valorile care au constituit
această tradiţie, naţională sau continentală. r
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Nu ştiu cum se face, dar Nicolae ma-
nolescu, deşi susţinătorul numărul
unu al poeţilor optzecişti, nu este
nici pe departe şi criticul care să fi

dat paginile cele mai bune despre cărţile lor. tex-
tele sale aveau, în epocă, putere promoţională, dar,
recitite astăzi, chiar vag rafistolate în istoria cri-
tică, ele nu mai au şi pertinenţă critică. ratează,
de pildă, întâlnirea cu poezia unora dintre cei mai
buni poeţi: ion mureşan (care pare un autor lipsit
de originalitate, sub eugen suciu ori gabriel
chifu) şi Nichita danilov (care „ilustrează cazul
destul de rar al incapacităţii de fixare”, fiind soco-
tit, de două ori în cele 10- 12 rânduri cât numără
comentariul exegetului, „sorescian”). iese o ierarhie
distorsionată, în care prim- planul îl ocupă scriitorii
formaţi în cenaclul de luni, păstorit de manolescu.
Prefer să încep astfel acest articol despre scriitorul
Nichita danilov pentru că, din păcate, inerţia func-
ţionează la noi şi nu e imposibil ca unii cititori cu
mai puţin discernământ chiar să creadă că mano-
lescu a „făcut” (vorba lui) canonul şi că scriitori
care în mod normal trebuie situaţi în topul ierar-
hiilor sunt autori de fundal. e o falsificare vădită,
nu spun că rău intenţionată, dar măcar neprofesio-
nistă, care se explică prin ignoranţă (ghinionul lui
danilov este că manolescu nu apucase niciodată să
scrie despre poezia sa, poate şi pentru că îl comen-
tase primul eugen simion, iar când şi- a înnădit ve-
chile contribuţii pentru a confecţiona istoria nu a
avut nici o cronică la îndemână pe care să o reci-
cleze).

e straniu cum poate cineva considera că nu
ar exista o formulă marca danilov. Încă de la pri-
mul volum, Fântâni carteziene, vocea este bine per-
sonalizată, în răspăr cu cele din corul lunedist.
Poezia lui Nichita danilov îşi descoperă o vână vi-
guroasă în explorarea unei anxietăţi, uneori buta-
forice, a aproximării divinităţii de către om; ceea ce
nu înseamnă că ea capătă accente vizionare, mis-
tice sau de alt soi, aşa cum superficial s- a apreciat
uneori: lirismul constă, de fapt, în starea febrilă a
căutării, a tatonării. singura certitudine este pre-
simţirea a ceea ce absenţa transcendentului ar în-
semna. „...singuri în faţa nopţii/ cumplit de singuri/
nici nu ne naştem, nici nu murim!”. Nimic mai an-
goasant decât această ezitare permanentă, decât
acest statut incert, fără nici o rezolvare vizibilă. se
întrevede, deja, una dintre temele predilecte ale
poeziei lui danilov, acea oscilaţie între diverse tra-
vestiuri; eul se scindează în entităţi rivale, cărora
nimic nu le acordă vreun atu asupra celuilalt. de
fapt, noţiunea de alteritate nu mai e funcţională în
această ecuaţie a interdeterminării reciproce, căci
măştile se suprapun, îşi iau una alteia locul, se
schimbă instantaneu, se manipulează ori se condi-
ţionează mutual. Unul din poemele clasice ale au-
torului, Arlechini la marginea câmpului, pune în
pagină în mod optim această generoasă sursă de
balans între fabulos şi real: „stă în umbra mea cel
a cărui umbră sunt eu./ mă priveşte în ochi şi- şi
clatină/ încetişor capul. tot sângele i s- a scurs din
faţă,/ e palid într- adevăr ca un mort/ şi abia- şi mai
ţine pleoapele întredeschise.// din timp în timp îşi
clatină capul.// stă în spatele meu cel a cărui
umbră sunt eu/ şi- mi sprijină spatele. Umbra i s- a
scurs/ de pe trup şi trupul i s- a înnegrit tot. dacă
ar bate/ un pic de vânt s- ar prăbuşi în cenuşă.// stă
în spatele meu şi- şi clatină încetişor capul.// eu
stau pe un scaun înalt,/ la o masă neagră de joc.
amestec cărţile/ şi fumez o ţigară. În jurul meu e
un câmp gol.// Bate un pic de vânt şi- mi clatină
capul”. mecanismul e straniu, dar logic în ordinea
fabulosului postulat de gândirea poetică: contem-
plându- se cumva din afara sa, individul are premo-
niţii thanatice nu tocmai înspăimântătoare.
Poemul se derulează sobru în linia unui simbolism
deloc inedit, dar proaspăt resuscitat într- o rostire
voit sacerdotală. anularea distanţei dintre cauză
şi efect reprezintă tiparul multor texte de prim eşa-
lon ale lui Nichita danilov: de ar fi să amintesc am-
plul nouă variaţiuni pentru orgă.

dincolo de aceste generoase făgaşe semantice
ale poeziei, se conturează deja un registru mai
mult decât prolific: simplificarea retorică a versului
acordă prioritate unei amplificări a conotaţiei: este

cazul unor texte aparte în creaţia scriitorului, cum
ar fi câmp negru, Ferapont, cain, Abel, Finita la
commedia sau Ghilotina. acestea migrează tacit
către scenariul absurd, dramaticul fiind una dintre
notele distinctive. de data aceasta, poezia mimează
ludicul, pentru a sugera înţelesuri adânci. Nu con-
fesiunea primează aici, ci pantomima, gestul sim-
bolic. fiinţa umană devine o marionetă care
execută fără nuanţe un spectacol lugubru: eul se
dizolvă printre rolurile celelalte, diferenţa dintre
mască şi identitate devine din ce în ce mai firavă. 

surpriza plăcută a fost ca, în 2007, la câţiva
ani după ce poetul părea acaparat cu totul de pro-
iecte romaneşti, să apară centura de castitate, o
carte care cuprinde unele texte grele ale autorului.
cumva metoda s- a clasicizat. Nichita danilov este
acum mult mai preocupat să descopere acel profil
interior al omenescului, de dincolo de aparenţe,
astfel că se retrage strategic din text şi orches-
trează situaţii poetice apte să impună o paradigmă
a investirii cu sens a vidului. cum altfel decât prin
căutarea dramatică, disperată, a transcendentului,
sub forma divinităţii? această raportare a omului
la un reper care să îi asigure certitudinea unui
„dincolo” reprezintă una din temele constante ale
poeziei lui danilov: de această dată, ea nu mai de-
vine alibi al confesiunii nedeghizate, ci morală fi-
nală a unor scenarii apăsătoare, care concurează
imaginarul escatologic. ce îl împinge, oare, pe bă-
trânul feofan, pictor de icoane, să îşi denunţe,
către finalul unei vieţi exemplare, constrângerea
ce- l condamna (acesta e cuvântul) la sfinţenie? să- l
urmărim, mai întâi: „astfel încât acum, ajuns la
adânca senectute,/ bâjbâind cu mâinile, încerca/ să
deschidă, apelând la tot felul de tertipuri,/ chiar şi
la vrajă,/ propria centură de castitate,/ pe care o
vedea în vis/ cum îi înconjoară coapsele…/ scâr-
ţâind în bătaia/ tuturor gândurilor…” gestul
acesta nu trădează decât o izbucnire tardivă a ome-
nescului. ipostaza sa de sfânt nu e decât un rol pe
care şi l- a asumat întreaga viaţă, o mască pe care
o acceptă până îi resimte acut falsitatea: ea nu face
decât să imite stângaci adevărata vocaţie a ascetis-
mului, pentru că virtutea constă în stăpânirea spi-
rituală a năravurilor firii, nu în priponirea lor
mecanică. de aceea, centura de castitate reprezintă
nu un preţ al ascezei, ci dovada unei înscenări a
acesteia.

dar, în pofida acestor tentative de discipli-
nare a umanului, mult dorita înţelepciune se câş-
tigă tocmai prin renunţare: dumnezeu nu este o
ţintă fixă, un capăt de drum, ci pretextul unei per-
manente căutări; la el ajungi de oriunde ai pur-
cede, dar cu o condiţie: să- l descoperi în tine, căci
doar faţa lăuntrică a omului se poate întoarce către
izvorul dumnezeirii. după ce a cunoscut eşecul
atingerii revelaţiei prin autoconstrângere, feofan
descoperă că totul este mult mai la îndemână decât
bănuia, dar şi mai dificil de atins. Poemul cu acest
titlu (Faţa lăuntrică), piesă de rezistenţă a volu-
mului, împrumută, strategic, tonalităţile Apocalip-
sei lui ioan. În mod sugestiv, cunoaşterea nu constă
în asimilarea unei lecţii, căci sensurile sunt prompt
spulberate: „Şi atunci am văzut rotindu- se faţa
mea în afara şi înlăuntrul meu, o faţă cu mai mulţi
ochi şi mai multe guri, care- mi vorbeau în mai
multe limbi deodată. ceea ce spuneau nu auzeam,
căci la fiecare silabă, la fiecare cuvânt se stârnea
vântul. literele izvorau din aceste guri şi se ridicau
la cerul multicolor, astfel că spre seară ochii mei se
umplură de lacrimi”. imagistica aruncată în joc
este una cât se poate de plastică, de concretă; nu e
vorba aici de o improvizare a unei simbolistici reli-
gioase, ci de o întoarcere fizică înspre adâncimile
propriului eu scindat: „aplecându- mă ca să privesc
lăuntrul acelui vârtej sau urlet, am simţit deodată
că sunt întors pe dos ca un sac gol de liniştea ce se
ridica acolo şi aruncat în aer ca o piatră dintr- un
crater fierbinte. am fost cuprins de o spaimă rece,
simţind cum tot lăuntrul meu răbufneşte ca o apă
în afară şi cum tot învelişul trupului meu se pră-
buşeşte într- un hău fără capăt”. acolo este, de fapt,
salvarea: în hău, în vid. dumnezeu însuşi abia
acolo se lasă aproximat, căci el se află „de partea
cealaltă a existenţei”, umplând un gol care altfel
înspăimântă. marea probă constă chiar în depăşi-

rea limitelor omenescului, în trecerea unei vămi
care e propriul eu. sfâşierea, ruptura, smulgerea
din sine reprezintă metafore concrete ale acestei
agonice tentative de a migra „dincolo de lumină”,
„mereu dincolo de sine”. ceea ce constituie reuşita
supremă a acestui scenariu vizionar este concreti-
zarea fiorului mistic, corporalitatea pe care o ca-
pătă această supremă experienţă spirituală. este
o imaginare palpabilă a extazului, poate cea mai
puternică din literatura noastră, lipsită de mari
mistici. Nu întâmplător acest scenariu al mântuirii
prin identificarea, în vidul absolut, cu divinitatea,
este resimţită ca un tragic divorţ de sine însuşi.
deloc paradoxal, pierzându- se de sine, fiinţa îşi fi-
xează corect azimutul. cu alte cuvinte, supravie-
ţuieşte.

Poezia lui Nichita danilov nu este deloc ex-
plicită, căci lasă totul pe seama acestor scenarii
care cultivă o ambiguitate gravă, dar nu obscură.
lucru important, autorul nu şi- a creat o retorică
specifică unei astfel de tematici, ci a preferat sim-
plitatea cu alură epică sau dramatică a unor tra-
vestiuri lirice. de altfel, astfel de mize metafizice
ar risca să eşueze dacă ar derapa către zona brave-
lor truisme pe care confesiunea nudă nu ar fi
putut- o evita.

Nichita danilov este un scriitor pur sânge.
Proza pe care o scrie este o prelungire a lumii din
poezie, care poartă marca, oricând recognoscibilă,
a autorului. fantezia este debordantă, gogoliană,
pe alocuri, cu şarje care mi l- au amintit pe iuri
mamleev. dintre scriitorii contemporani, danilov
are o mare încredere în cuvânt. de aceea, orice gen
ar încerca, el continuă să- şi construiască propria
viziune. am avut ocazia să vizionez (de pe rândul
13, locul 13) un spectacol regizat de ion sapdaru
după prozele scurte ale lui danilov. mi- am dat
seama că există o coerenţă de viziune în întreaga
literatură a autorului locomotivei noimann. e o
lume situată la mijloc de bine şi de rău, de angelic
şi demonic, de graţios şi grotesc, de tragic şi deri-
zoriu, de logic şi absurd. cum e posibil ca o astfel
de perspectivă să fie convingătoare? Prin încrede-
rea autorului că şi realitatea este la fel. eu sunt
convins că, atunci când străbate iaşul pe bicicletă,
Nichita danilov vede lumea din jur cam ca în ana-
morfozele descrise de Baltrušaitis. altfel spus, el
vede lumea deformată în oglinda concavă a cuvin-
telor. Prin capul lui danilov cuvintele circulă, sunt
sigur, precum atomii. ceea ce este absolut firesc.
mai ales că autorul are propria teorie despre forţa
cuvântului.

Întrebându- se, într- un eseu, câtă ficţiune
există într- un text poetic, scriitorul ajunge la con-
cluzia, convingător susţinută, cum că materialul pe
care îl modelează nu e deloc neutru: „cuvintele se
întorc împotriva celui care le- a emis”. „când te
apropii de poezie, adaugă el, trebuie să fii cu trupul
şi cu sufletul curate”. e o naivitate să crezi în po-
tenţialul magic al cuvântului? are limbajul nu
numai capacitatea de a numi lumea, de a o descrie,
ci şi pe aceea de a o influenţa? Nichita danilov
crede cu tărie că da: „cuvintele păstrează înăun-
trul lor latenţe ascunse şi printr- o anumită aşe-
zare, printr- o anumită ordine, intuită de poet, pot
aduce binele sau răul”. atenţie, e vorba doar de cu-
vântul esenţializat, al poeziei autentice. Nu e cazul
să fim sceptici: realul se lasă manipulat de text, iar
poetul devine un fel de taumaturg. este aici sem-
nul unei religii a poeziei, al unei credinţe în pro-
priul har, care nu se mai lasă explicat prin hazard,
ci devine o datorie ce trebuie îndeplinită cu ma-
ximă responsabilitate. cine nu crede acest lucru nu
e poet adevărat, ci un inginer conştiincios al textu-
lui, un meşteşugar, un artifex care confecţionează
cu răceală un obiect lipsit de spiritualitate. Nu e
cazul lui Nichita danilov, care susţine, împăcat cu
sine, că „nu poţi să ajungi la esenţa lucrurilor fără
a nu fi pedepsit”. Pedeapsa lui – bucuria noastră,
a iubitorilor de poezie. r

Bogdan Creţu
„Pedeapsa” lui Nichita Danilov
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Poezia este, în cazul angelei mari-
nescu (subpoezie. ediţie integrală,
de autor. ed. charmides, Bistriţa,
2015; cu o prefaţă de al. cistelecan),

o funcţie a unei căutări de ordin metafizic, domi-
nată – în opinia critică a majorităţii celor care
s- au aplecat asupra ei – de o percepţie de tip
apofatic, având în centrul ei golul, neantul. en-
grama acestei căutări – s- a spus pe bună dreptate
– o reprezintă maria magdalena: femeia sublimă
şi execrabilă totodată, care primeşte harul prin
intermediul inevitabil al corpului, încercând mai
apoi să- l transforme în putere şi energie, să facă
din el o funcţie a extazului, părăsirii de sine şi a
inteligenţei. spre deosebire, însă, de o parte în-
semnată a exegezei dedicate poeziei pe bună
dreptate decretate majore, pe care o scrie angela
marinescu, sunt personal de părere că nu golul
sau neantul guvernează această fervoare a subli-
mării visceralului în spiritual, ci, dimpotrivă, dra-
matica, chiar tragica voinţă de a le face pline la
tot pasul, de a le trăi ca plenitudine. „lirismul pe
care îl pot concepe – scrie poeta în eseul progra-
matic întitulat implozia, publicat în revista
Vatra, în 1986 – este lirismul care poate fi atins
prin interiorizarea metafizicii limbajului propriu
până la implozie. de fapt, cea mai importantă ca-
racteristică a metafizicii (şi care abia în acest secol
a devenit evidentă), singura care mai poate fi
luată în discuţie, este aceea a individualităţii ei
intrinseci. dacă fondul metafizicii ar putea fi «ni-
micul» (Heidegger) atunci acest «nimic» este chiar
fondul primitiv, confuz şi enorm al instinctelor.” 

acesta e, de altfel, şi textul în care ea vor-
beşte de „mingea metafizică” a poemului, pentru
a sugera că orice creator devine, din chiar clipa în
care aşterne primul cuvînt pe hârtie, actantul
unui „vârtej” superior sieşi, derivat din histrio-
nism metafizic, din marele „joc cosmic”. aşa se ex-
plică repetata inserţie a „clovnului trist”, a
saltimbancului şi grotescului hohotitor în poe-
mele angelei marinescu, care nu pregetă să vor-
bească, de mai multe ori, despre „saltimbancul
sugrumat” pe care- l „poartă în sine”. Ne aflăm,
sintactic şi terminologic, în faţa unui sistem poe-
tic extrem de riguros, foarte precis, de o incandes-
cenţă matematică întinsă la extrem, calculată,
care nu lasă nici un cuvânt, nici un vers sau epitet
să circule în voie, fără să fie integrat unei voinţe
expresive. 

există poeţi ale căror cuvinte „o iau razna”,
experimentează o „libertate” în care ajunge să fie
angrenat, în cele din urmă, şi creatorul lor. mulţi
dintre aceştia fac caz de faptul că sunt „scrişi de
către text” în acest fel, purtaţi în direcţii surprin-
zătoare, necunoscute, fertile, pe care nu le- au pre-
conizat de la început. Nu e cazul angelei
marinescu, care- şi domină – sau „biciuieşte” –
versurile cu o putere lucidă, cel mult cinică şi au-
todestructivă, incapabilă de concesii contrare. in-
diciul exterior al acestei puteri e exactitatea,
„circumcizia ebraică” a experienţei: matematiza-
rea extremă a discursului („stau în genunchi în
interiorul unui câmp pătrat/ cu marginile exacte”
– Fugi postmoderne), controlul riguros al tuturor
articulaţiilor sale, închise într- o voinţă de sistem
care face ca, indiferent de unde le citim, de unde
le extragem, conceptele să fie aceleaşi, să aibă
acelaşi înţeles, încarcerate fiind într- un sistem
autoreferenţial perfect articulat, care- şi dobân-
deşte prima expresie integrală în volumul Blin-
dajul final (1981), nemodificându- se, apoi, până
la capăt.

acesta e primul volum major în care angela
marinescu defineşte poezia ca „spasm de o preci-
zie metafizică”. În Var (1989), se vorbeşte de un
„creier desprins definitiv”, „plutind pe orbita rece”,
şi de „mâinile introduse în creier/ cu precizie vio-
letă, de sânge”. obsedată de halucinanta matema-
tică a existenţei, poeta nutreşte „repulsii
calculate”, elogiază algebra superioară a „eşecu-
lui” („eşecul luminează viaţa, o stabilizează şi o

redeschide mereu” – satul prin care mă plimbam
rasă în cap, 1997) şi vorbeşte obsesiv de „perfec-
ţiune”: „am vrut perfecţiunea şi perfecţiunea s- a
dovedit a fi nebunie” (parcul, 1991). obsesia e
predeterminată biografic, într- o accepţiune care
poate fi, la o adică, chiar psihanalizată. de pildă,
în Jurnalul scris în a treia parte a zilei (2003),
care ne transmite şi eterna frustrare a notorietă-
ţii („sunt un hybris pe care o literatură ca şi a
noastră îl elimină ca pe un corp străin”), angela
marinescu îşi aminteşte de sadismul matematic
cu care a fost bătută de către tată până la o vârstă
avansată, fiindcă era prea liberă, prea nestăpâ-
nită („tatăl meu m- a bătut cu cureaua până târziu
de tot”), dar şi de faptul că, în copilărie,
jucându- se „de- a medicul şi bolnavii” cu ceilalţi
copii, obişnuia să îi lovească pe aceştia cu o exac-
titate dureroasă, sadică. Nu întâmplător, mate-
maticul reapare în viaţa ei cu o regularitate
sistemică, reprezentând „colacul de salvare” al tu-

turor momentelor când existenţa ei tinde să o ia
razna, să o destabilizeze. de pildă – regăsim acest
detaliu tot în Jurnalul scris în a treia parte a zilei
- , după absolvirea facultăţii, când se descoperă,
subit, în proximitatea unei libertăţi excesive, pos-
terioară orarului aproape cazon al vieţii de stu-
dentă, o avortează ferm, organizând- o ca pe o
„disciplină metafizică”. tot matematic se constru-
iesc şi celelalte valori- reper din viaţa ei, cum sunt
repulsia faţă de ceilalţi, ura fisională, plăcerea se-
xului sau poezia, singura condiţie fiind aceea ca
ele să atingă intensităţi „absolute”, să fie „totale”.
la marginea extremă a matematicii existenţiale
se află combustia: cenuşa, înţeleasă ca substitut
vremelnic al diamantului spre care ea tinde
(„mâinile îmi sunt pline de cenuşă. [...] cenuşa e
moartea).

„monstruosul matematic” oferit ca „imper-
sonalitate metafizică”, domină, aşadar, integral
momentele de viaţă ale angelei marinescu, expli-
când aproape tot, de la impresia de fiinţă atroce,
înspăimântătoare, dominatoare pe care o lasă
celor din jur, la limbajul uneori scatologic al unor
poeme de altfel sublime, din categoria acelora
pentru care angela marinescu este considerată –
cu teamă, sau chiar cu oripilare de către circum-
specţi – ca fiind cea mai bună dintre poetele de
care dispune în momentul de faţă literatura ro-
mână. „Vocaţia libertăţii este de o precizie înfrico-

şătoare” – scrie ea în interpretarea la evanghelia
după toma (1997) , afirmaţie care ne duce, în mod
inevitabil, înspre „exactitatea generoasă” de care
se vorbeşte în textele risipite. 

de altfel, numeroase notaţii au un caracter
definitiv, asertoric, căzând în ochii cititorului ca
un stilet rece, care străpunge retina: „numai sa-
crificiul total naşte spirit. cu cât sacrifici mai
mult, cu atât eşti mai independent” – evanghelia
după toma. o interpretare posibilă, 1997). sau:
„cât pământ, atâta credinţă” (Var, 1989) – adică
în chiar volumul în care se vorbeşte peremptoriu,
înainte de revoluţia din decembrie 1989, de „rasa
de metal” care am devenit, într- o „vârstă” degene-
rescentă, a fierului. revolta nu e nouă, deşi ea nu
ajunge la disidenţă: cu ani înainte, poeta se ridi-
case în picioare la teatrul Naţional, în mijlocul
unei audienţe înfricoşate, pentru a- şi acuza cole-
gii scriitori de oportunism. azi, e la fel de algebric
de neconcesivă, împărţind lovituri şi verdicte cu
o directeţe surdă, cinic calculată. Pe bună drep-
tate, stârneşte anxietate peste tot pe unde apare
(„îmi place să mă cert” – scrie ea într- un text re-
flexiv), numai că dacă te uiţi atent, violenţa ei nu
e gratuită, ci aparţine fiinţei care trăieşte orice
clipă la intensitatea ei cea mai de sus, ca pe o
combustie de moment spasmodică, totală. Nimic
nu e relativ sau doar convenţional în convorbirile,
relaţiile sau cuvintele angelei marinescu. dimpo-
trivă, sunt arderi totale, din care nu rămân res-
turi. Puţini îi rezistă, majoritatea dau bir cu
fugiţii sau se afundă în tăcerea cea mai circum-
spectă. citiţi paginile de jurnal sau eseurile, reu-
nite între coperţile volumelor pe care marin
mălaicu- hondrari le editează generos la charmi-
des: pe lista incriminaţilor figurează nume cele-
bre, culpele lor fiind, şi ele, farmaceutic analizate
şi dozate. la fel se întâmplă cu bolile prietenilor
sau ale duşmanilor, diagnosticate precis, de către
un om care nu uită să- şi amintească de o mai
veche carieră, vremelnică, din lumea medicală.

cauzal şi biografic, matematizarea existen-
ţei îşi este sieşi impusă de către poetă ca pe un
exorcism, fiind direct legată de boala pe care me-
dicii i- o descoperă şi diagnostichează la o vârstă
la care te aştepţi la alte perspective existenţiale
decât la acelea de „condamnare” sau „handica-
pare” prelungită (două cuvinte tari în economia
sintactică a poetei de care ne ocupăm). Boala
transformă viaţa în sacrificiu (de sine), deopotrivă
cu sacrificarea inevitabilă – de cele mai multe ori
voluptuoasă – a celorlalţi. dar tot ea induce în
viaţă o tensiune insuportabilă, cotidiană, perma-
nentă, prin mutarea morţii dintr- o virtualitate în-
depărtată într- un factor de obsedantă proximi-
tate. „sunt moartea din pieptu- mi mort de silă şi
de bucurie” – scrie poeta în structura nopţii
(1979). „ce poate fi mai asemănător cu moartea
decât viaţa?” – se întreabă ea în acelaşi loc, vor-
bind, totodată, de o „crucificare abstractă, im-
agine violentă a unui întreg absolut”. 

consecinţa, fructuoasă inclusiv pe planul
creaţiei, o reprezintă trăirea vieţii la modul exta-
tic, ca pe o combustie „de sânge şi carne”: „mate-
ria nu există. ceea ce, acum, aud,/ ca pe o şoaptă
infinită, suprapusă fiinţei mele,/ dezmăţată, dez-
lănţuită, nepăsătoare/ nu este decât propria- mi
prăbuşire.” (Blindajul final) din viziunea extinc-
ţiei derivă anatomia spasmodică a universului
poetic al angelei marinescu: voluptatea de a se
vedea cu viscerele la vedere, de a- şi decoperta cre-
ierul, de a- şi oferi sieşi şi de a le oferi celorlalţi
(„impudoarea de a trăi în văzul lumii, de a- mi ex-
hiba neliniştea, spaima, orgoliul şi plictiseala” –
texte risipite) spectacolul copleşitor al unei ana-
tomii permanent eviscerate: „scrisul mă şterge cu
sânge, scrisul de deşert cu sânge în loc de nisip”
(parcul, 1991). 

5
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Ca şi Maria Magdalena odinioară,
ea porneşte înspre sublim din

moarte, de pe un câmp presărat cu
ruine, la orizontul cărora mijesc
cele trei cruci pe care se leagănă

cadavre.Ştefan Borbély
Angela Marinescu – integral
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Într- o modernitate a prostituării verbale
ori condusă de canibalism verbal şi ima -
gistic, îndemnul teoremelor poetice în-
clină ferm spre tăcerea cuvintelor,

întrucât pe acestea modernitatea le- a făcut atât de
zgomotoase şi de asurzitoare. e poeticianul teore-
matic un antimodern? „În pofida criticii severe pe
care o fac modernităţii, nu sunt împotriva moder-
nităţii. sunt pentru cosmodernitate.” pentru nu îl
include pe anti, însă nici nu- l exclude. demersul
natural este unul de căutare interogativ-afirma-
tivă, prin care modernitatea devine recuperabilă,
în ştiinţă şi în tradiţie. trăim azi într- o vreme pe
care Basarab Nicolescu o numeşte „mortiferă”, că-
reia îi demască nihilismul inacceptabil, întrucât
exclude cunoaşterea, orice cale de căutare. Nu
orice nihilism este însă exclusivist, există un tip
de nihilism care îl atrage pe gânditor, este cel di-
recţionat de abisul interogativ. adeptul cosmoder-
nităţii pamfletează contra profeţilor neantului
care expun, zice el, „excrementele cuvintelor”.
chiar şi în discurs teologic. dumnezeu a fost şi el
învelit în zgomot de vorbe, în blestemate cuvinte-
neant, deopotrivă de adepţi şi împotrivitori. Nu e
nici acum pierdută ocazia de a vitupera asupra jo-
cului de cuvinte practicat la propriu, el fiind atât
de impropriu verbului. Într- o stilistică de nuanţă
marxistă, dacă nu este numai un (d)efect de tra-
ducere în română, autorul cere să nu mai existe
exploatarea mutuală a cuvintelor. mai trebuie
adăugat că el nu întreţine apocaliptismul, dimpo-
trivă, încearcă tocmai a- l reţine. chiar explică fap-
tul că viziunea apocaliptică a apărut exact din
cauzele împotriva cărora îşi exercită critica severă,
regenerând modernitatea şi tradiţia salvate în con-
ceptul de cosmodernitate. demers al inteligenţei
îndreptat împotriva prostiei, fundament care se
cere înlăturat, chiar de la sursă. acesta există
într- o anume atitudine, de multiplă limitare, ple-
când de la indiferenţă. citim în această secţiune a
teoremelor poetice: „rădăcina cea mai profundă a
prostiei: neglijenţa.” aici apare de fapt preîntâm-
pinat un întreg capitol. Prostia nu este o temă de
neglijat. 

Poezia şi prostia sunt evident paralele. vred-
nică de ură devine doar prostia confuzională, uto-
pică (fără loc). iată legătura confuzională dintre
limbă şi loc: „confuzia limbilor nu este decât un
caz particular al confuziei locurilor.” legătura cu
prostia se realizează aşadar prin confuzie. Un
exemplu, care i se pare concludent, de prostie este
luat din religia creştină: „să confunzi euharistia
cu canibalismul”. dumnezeu ar fi interzis în rai
fructul din arborele prostiei, nu al cunoaşterii.
atac sau, să zic, deviere transdisciplinară, de la
creştinism, credinţă, teologie, prin care se susţine
teza că, iată, s- a înţeles invers, aşa că acum se face
răsturnarea răsturnării: din prostie „catastrofală”

apare „bestia” lucifer… are gust filosofic existen-
ţialist, prostia: „greţoasa prostie”. ea deserveşte
prin natură. Puţin spus că este rea. „Prostia este
născută din rău, dar ea îşi depăşeşte maestrul”,
fiind „dincolo de Bine şi de rău”, „răul nu este
decât una dintre multiplele feţe ale prostiei”. Nu
poate fi integrată, nu fuzionează cu inteligenţa?
răspunsul este nu: prostia „e terestră, pe când in-
teligenţa e universală”. Universul a creat omul
care, liber fiind, a creat „dobitocul”, populând „im-
periul prostiei”. deşi prostia neagă raţiunea, ra-
ţiunea o protejează. are şi ea un rost? se pare că
da, de vreme ce „prostia este dovada absolută a li-
bertăţii omului” Prostia apare sinceră, totuşi nu
pare a fi bine că se dezvăluie, rămâne potrivit ca
ea să fie dezvăluită. Prostia nu este nici genetică,
nici molipsitoare (oare?), deci – este şi acum opti-
mist gânditorul – într- o zi omenirea se va trezi lip-
sită de ea. 

opusul prostiei să fie oare inteligenţa?
Pare din contra: nebunia. Nebunia înalţă cel mai
sus. Prostia coboară cel mai jos. inteligenţa poate
şi ea să înşele, atunci când e falsă, inadecvată. „cei
pe care îi numim «oameni inteligenţi» nu sunt ade-
sea decât străluciţi apostoli ai obscurităţii pro-
stiei.” vedeţi formularea contradictorie,
paradoxală? o avea şi „clasicul” ion creangă, des-
pre cutare scriind că e „slăvit de leneş”… Barocul
şi logica contradictorie, a terţiului (secret) inclus,
este de mirare că B. Nicolescu nu o caută unde este
ea mai abitir prezentă. venind vorba de această lo-
gică a terţiului inclus, despre care credeam că e
doar inclusivă – „logica terţiului exclus (cea refu-
zată total, n. n.) este o logică de includere” – ea
ajunge, iată, şi exclusivă, se pare că doar în trata-
rea prostiei, când numai ea este alungată. Puterea
se foloseşte de „logica haotică”. Prostia este defi-
nită drept integrală impotenţă, iar logica prostiei
este identificată cu neadevărul. 

Natură, se reflectează în bază etimologică,
latină, survine de la naştere. natura (tematizată
în logica expusă consecvent, în cea de- a noua sec-
ţiune a teoremelor poetice) este prin ea însăşi vie.
apoi, natura precede scrisul, e pre- text. imagina-
rul naturii apare alcătuit din treptele realităţii.
trei sunt de fiecare dată treptele naturii, cosmo-
sului, realităţii. absurdul, iraţionalul, fuzionând
cu raţionalul, ca atare un bun demers transdisci-
plinar este „să cauţi cu tenacitate fundamentele
unei lumi fără fundamente.” aplicat metodic la
noua filosofie a naturii, principiul dezvăluie: „fun-
damentul noii filosofii a Naturii: Natura ca trans-
Natură.” se întreabă sau doar amână răspunsul:
„Natura, anti-Natura, trans- Natura – dumnezeul
viu scapă acţiunii acestei triade?” sau: „afectivi-
tatea este transcendenţa energiei, spunea lu-
paşcu. afectivitatea implică oare o trans-Natură?”
anti- natura nu e contra- natură. cultura este tot
un produs al naturii. dar ce e natura? „Natura este
un fel de estet al sexualităţii cosmice.” imprecis
spus, analogic, adept al erosului universal, iată na-
turalul. există teoreticieni mulţi şi experimenta-
tori puţini ai acestei sexualităţi cosmice. teore-
ticienii cuvântează, experimentatorii acţionează.
metodologia de bază a regândirii naturii pe baza
poeticii cuantice este intrinsecă obiectului său cel
mai cuprinzător. „Natura este, prin natura sa,
transdisciplinară.” terţiul inclus este găsit „între
Natura creaturală şi supranatură”. Ultima este
dezvăluită: „lăcaşul imaginarului este suprana-
tura.” 

iată acum o înţelegere şi totodată o propu-
nere de trăire, într- o dinamică a regăsirii: „o defi-
niţie simplă a vieţii: să ne regăsim originile
cosmice, să ne găsim locul nostru cosmic, să acţio-
năm.” dar care ar fi limbajul prin care natura
ajunge inteligibilă? „Natura are un limbaj dublu:
limbajul matematic şi limbajul simbolic. de aceea
este greu să pricepem ce vrea să ne spună.” dar nu
înseamnă că nici nu prea vrea să vorbească? Nu e
uşor de întreţinut relaţia cu realitatea ca natură.

„Puterea hipnotică a realităţii: asasinat al aten-
ţiei.” realitatea are o mare putere de abatere. rea-
litatea zisă voalată ar avea câteva nivele. materia
sau energia permit fuziunea deplină. „energia este
un concept unificator…” omul lucid vede „formi-
dabila bătălie energetică” din natură. manifesta-
rea efectivă este în egală măsură afectivă iar
împreună balizează comunicarea. „iubirea este o
rezonanţă energetică.” omul şi- a diminuat conşti-
inţa pe măsura creşterii puterii asupra naturii.
eroarea sa e aceea de a fi inversat mersul, de la
materie spre neant. 

dar ce este omul în cuprinsul naturii? „omul
este o nuanţă cosmică”, „omul este cea mai prodi-
gioasă creatură imperfectă între cer şi pământ”. el
este actorul cosmic care ţine aprinsă lumina evi-
denţei absolute. „omul n- a fost creat, ci inventat.
din pur egoism: pentru a asigura autoreproduce-
rea universului. Şi astfel omul a devenit muritor.”
altă deviere metodică, alt atac teologic. de cine a
fost creat omul, de dumnezeu sau de univers? Şi
de ce ar fi egoismul inventiv, dacă nu creator, şi
n- ar fi el pur şi simplu indiferent la orice din afara
ego- ului? „omul nu este decât o imagine de sinteză
a marelui ordinator?” constat nesiguranţa, neşti-
inţa, transmisă teorematic, ştiinţific… „omul este
participant privilegiat la teatrul cosmic, el este to-
todată actor, regizor şi spectator.” Parcă teatrul fu-
sese refuzat, iar acum e recunoscut şi încă pe
deplin, în natura omului… asta îi convine priete-
nului său g. Banu… omul a creat într- un secol
premisele distrugerii unui univers existent de
multe miliarde de ani. de ce? din neputinţă, iată
răspunsul. creierul uman are şi el o relaţie dificilă
cu natura. „Natura dură confruntată cu creierul
moale.” „Nu există conştiinţă fără suferinţă voită.”
dostoievski, dar şi camil Petrescu şi cine mai ştie
cine…

materie puţină în univers, multă pe pă-
mânt… dar tot universul e material, ca materie,
antimaterie şi transmaterie (forma supremă a
acesteia fiind afectivitatea!). alt atac teologic, să
nu se idolatrizeze lumina, pentru că ea este purtă-
toare inconştientă de mesaj universal. visul lumi-
nii ar fi vederea, poetic spus. Pare sigur că
„dumnezeu nu este determinist”. dar iată ce nesi-
guranţă teorematică: „să fie căderea lui adam
prima manifestare a gravităţii universale?” erezia
apare aici ca fatală atât ştiinţei cât şi slujitorilor
ei: „Pentru că însăşi Natura este eretică”, notează
interpretul lui jacob Böhme, aici amintit în legă-
tură cu timpul etern, cu istoria ca ne- timp, trans-
temporală. atunci filosofia naturii este erezie, şi
iată un alt atac, involuntar, teologic… Pacea reli-
gioasă este nesigură, cea a terţului inclus apare
certă. „dificultatea majoră a concordismului: o sin-
gură Natură, mai multe religii.” Şi terţiul secret
nu le împacă? filosoful naturii se întreabă şi jus-
tifică depăşirea logicii binare într- una ternară, su-
gerând o divinitate de ordine existenţială primară
sau primitivă. „Natura şi filosofia – cine este ser-
vitorul şi cine este stăpânul? stăpânul este cu si-
guranţă altundeva.” libertatea şi rigoarea se
scufundă, într- un sens deloc peiorativ, mutual.
gândirea nouă a naturii apare minimalistă, maxi-
malismul îi apare înfricoşător. credinţa majoră
manifestă aici este într- o democraţie cosmică. (Poe-
tul mircea dinescu se aplica şi el la democraţia
naturii.)

ce admite B. Nicolescu şi aici este o „Înţelep-
ciune trialectică” extrasă din „infinitul conştient”.
În cuantică, modelul teoremelor poetice, aleatoriul
ajunge precis, nu apare ca hazardul – „dumnezeu
fără chip”. Natura echilibrează constrângerea şi ha-
zardul prin terţiul inclus. „contrariul hazardului
nu este necesitatea, ci posibilul.” absenţa contradic-
ţiei atrage moartea. este memorabil de poetic spus:
„Ne- am născut într- un mormânt înstelat”. r
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oamenii mari se nasc nu doar în
case mici, cum observa nicolae
iorga, ci şi în localităţi mici, pe care
ei, marii oameni, sunt parcă „tri-

mişi” să le scoată din anonimatul geografiei şi al
istoriei. Azinhaga, toponimic cu o sonoritate stra-
nie, este un vechi sat, situat la o sută de kilometri
de lisabona. În el îşi are sorgintea aproape tot
ceea ce înseamnă personalitatea şi opera lui José
saramago. cultul rădăcinilor a căror sevă scriito-
rul o simte în fibra cea mai intimă a fiinţei lui do-
mină, cu expresia lui marin Preda, întreaga
aventură a existenţei şi conştiinţei sale. „fărâme
de memorii” o atestă pe deplin: „În aceste locuri
am venit eu pe lume, de aici, pe când nu aveam
încă doi ani, părinţii mei, migranţi împinşi de
nevoi, m- au luat la lisabona, spre alte moduri de
a simţi, de a gândi şi de a trăi, ca şi cum faptul de
a mă fi născut unde m- am născut ar fi fost conse-
cinţa unei erori a soartei, a unui moment în care,
întâmplător, destinul era distrat şi pe care încă îi
stătea în putere să- l corecteze. N- a fost aşa. fără
ca nimeni să- şi dea seama de asta, copilul îşi în-
tinsese cârcei şi rădăcini, sămânţa fragilă care
eram pe atunci avusese timp să calce, cu picioa-
rele ei minuscule şi nesigure, lutul solului, ca să
primească de la el, pentru totdeauna, marca ori-
ginală a pământului, acest fund mişcător al imen-
sului ocean al aerului, acest mâl, când uscat, când
umed, compus din resturi vegetale şi animale, din
rămăşiţe de tot şi de toate, din roci măcinate, pul-
verizate, din multiple şi caleidoscopice substanţe
care au trecut prin viaţă şi s- au întors la viaţă, aşa
cum se întorc mereu sorii şi lunile, inundaţiile şi
secetele, gerurile şi căldurile, vânturile şi acal-
miile, durerile şi bucuriile, fiinţele şi neantul.
Numai eu ştiam, fără să fiu conştient că ştiam, că
în filele invizibile ale destinului şi în meandrele
oarbe ale întâmplării îmi fusese scris să mă mai
întorc o dată la azinhaga ca să mă nasc definitiv.
Pe toată durata primei copilării şi, de asemenea,
în primii ani ai adolescenţei, satul acela sărac şi
rustic, cu hotarul lui şopotitor de apă şi de tonuri
de verde, cu casele lui scunde înconjurate de griul
argintiu al livezilor de măslini, uneori pârjolit de
arşiţa verii, alteori îngheţat de bruma ucigaşă a
iernii sau înecat de revărsările care- i pătrundeau
în interior, a fost leagănul unde s- a împlinit ges-
taţia mea…”

În acest univers adolescentul de 15 ani tră-
ieşte un moment al iluminării, „un moment pe
care n- aveam să- l uit niciodată”. Într- o zi, el
pleacă de la casa bunicilor spre o altă aşezare,
aflată de partea cealaltă a râului tejo, ce străbate
ţinutul, pentru a se întâlni la un bal cu o fată „de
care credeam că sunt îndrăgostit”. cum ni s- a în-
tâmplat şi multora dintre noi, îndrăgostitul este
ajutat de cineva care nu se putea să nu existe pen-
tru ca povestea să se împlinească: un bătrân bar-
cagiu, ce arăta „ca un sfânt cristofor”, care îl trece
dincolo cu barca sa. Parcurge apoi, fără să întâl-
nească fiinţă omenească, un drum lung peste câm-
puri, prin lanuri de porumb şi peste diguri până
la lăsarea noapţii, când „în liniştea câmpului se

auzeau doar paşii mei”. de la bal por-
neşte în miez de noapte luând- o iar
peste câmpuri, pe calea cea mai
scurtă posibilă, pentru a se întoarce
în azinhaga. o noapte cu lună, fabu-
loasă, un copac singuratec în imensi-
tatea câmpiei, o linişte cosmică de o
tulburătoare poezie: „Brusc, începu
să sufle un vânt iute. Înfioră tulpinile
fragede ale ierburilor, făcu să frea-
măte lamele verzi ale păpurişurilor şi
să se onduleze apele negre ale unei
bălţi. ca o undă, înălţă uşor ramurile
întinse ale copacului, se urcă pe trun-
chiul lui foşnind şi atunci, deodată,
frunzele îşi răsuciră spre lună faţa
ascunsă şi întregul fag (era un fag) se
acoperi de alb, până la vârful cel mai
înalt… Nu existau tiranozauri, mar-
ţieni sau dragoni mecanici, e sigur că

un aerolit a trecut pe cer (nu e greu de crezut că
aşa a fost), dar umanitatea, aşa cum s- a constatat
după aceea, nu s- a aflat în pericol. după ce am
mers mult, zorile erau încă departe, am dat, în
mijlocul câmpului, de o baracă făcută din crengi
şi paie, iar înăuntru de o bucată de pâine de po-
rumb mucegăită, cu care mi- am putut păcăli foa-
mea. acolo am dormit. când m- am deşteptat, la
primele raze de lumină ale zilei, şi am ieşit fre-
cându- mă la ochi în ceaţa luminoasă care abia de
lăsa să se vadă câmpurile din jur, am simţit în
mine, dacă îmi amintesc bine, dacă nu inventez
acum, că mă născusem, în sfârşit, definitiv. venise
vremea.”

În esenţă, două sunt temele acestei nara-
ţiuni confesive în care (auto)ficţiunea îşi are rolul
ei potenţator: destinul şi memoria. scriitorul îşi
repovesteşte copilăria şi adolescenţa, dar evocă şi
spiţa din care se trage, una dintre cele cărora atât
istoria trăită dramatic cât şi posteritatea nu le
oferă nimic, deşi le datorează aproape totul. o
spiţă, aceasta, a lui, totuşi norocoasă, fie şi pentru
că este scoasă din anonimat, răsplătită, înnobilată
de destinul unui mare scriitor. Un scriitor care in-
teroghează memoria proprie, dar şi memoria lumii
strămoşilor săi. ceea ce descoperă el, adâncin -
du- se în memorie, este revelator privind condiţia
umană şi tragismul ei: „tu, bunico, stăteai pe pra-
gul uşii tale, deschisă spre noaptea înstelată şi im-
ensă, spre cerul despre care nu ştiai nimic şi pe
unde nu aveai să călătoreşti niciodată, spre liniş-
tea câmpurilor şi a pomilor umbroşi şi ai spus cu
seninătatea celor nouăzeci de ani ai tăi şi focul
unei adolescenţe niciodată pierdute: «lumea e atât
de frumoasă şi mie îmi pare atât de rău că mor».
exact aşa. eu eram acolo.”

Învăluit într- o lumină pe care numai verbul
unui prozator de mare forţă o poate proiecta, intră
la un moment dat în scenă un personaj cu aură
mitologică. de altfel, graţie geniului epic al celui
care a repovestit evanghelia, conferind cărţii
sfinte un nou suflu, fără a o desacraliza, toate per-
sonajele lui saramago au ceea ce se numeşte cha-
rismă. este vorba de bunicul său, un bărbat înalt,
„din vremuri trecute”, păşind în urma unei turme
de porci (ne aflăm în tărâmul iberic unde creşterea
animalelor este o ocupaţie de bază), într- un decor
stihinic, răvăşit de ploaie şi de vânt: „vine obosit,
bătrânul. târăşte după el şaptezeci de ani de viaţă
grea, de privaţiuni, de ignoranţă. Şi totuşi e un om
înţelept, tăcut, care deschide gura numai ca să
spună ceva ce este indispensabil… e un bărbat ca
atâţia alţii pe acest pământ, în această lume,
poate un einstein zdrobit sub un munte de impo-
sibilităţi, un filosof, un mare scriitor analfabet.
era ceva ce n- a putut fi niciodată. Îmi amintesc
acele nopţi călduţe de vară, când dormeam sub
smochinul cel mare, îl aud vorbind despre viaţa pe
care a avut- o, despre calea lactee care sclipea de-
asupra capetelor noastre, despre vitele pe care le
creştea, despre poveştile şi legendele copilăriei
sale îndepărtate… dar imaginea care nu- mi dă
pace în ceasul acesta de melancolie este cea a bă-

trânului care înaintează prin ploaie, cu obstinaţie,
în tăcere, ca unul care împlineşte un destin pe
care nimic nu l- ar putea modifica. În afară de
moarte. Bătrânul acesta, pe care aproape îl ating
cu mâna, nu ştie cum va muri. Încă nu ştie că, pu-
ţine zile înainte de ultima zi, va avea presenti-
mentul că sfârşitul a sosit şi va merge în curte, din
pom în pom, îmbrăţişându- le trunchiurile, luân -
du- şi rămas bun de la ei, de la umbrele prietene,
de la fructele pe care nu le va mai mânca. de ce o
fi venit marea umbră, atâta timp cât memoria nu
l- a înviat, pe drumul plin de apă sau sub concavul
cerului şi eterna întrebare a aştrilor? ce vorbă ar
rosti atunci?”

am reprodus acest fragment şi pentru că
acel bătrân este eroul, de fapt modelul evocat de
saramago la ceremonia în care i s- a decernat Pre-
miul Nobel pentru literatură, în 1998. distinsul
auditoriu a urmărit fascinat discursul laureatului
despre Înţeleptul care hrănise imaginaţia cu „le-
gende, făpturi fabuloase şi spaime” a copilului ce
avea să fie creatorul unei opere înscrise „în cadrul
mai vast al unei hermeneutici a memoriei”, cum
comenta „New yotk times”, la data producerii
evenimentului.

În Fărâme de memorii, meditaţia gravă se
însoţeşte la tot pasul cu ironia fină şi umorul
amar. o poveste insolită, în care hazul se împle-
teşte cu necazul, este cea a numelui, saramago în
portugheză însemnând hrean, adică porecla sub
care era cunoscută familia scriitorului în satul
natal. funcţionarul de la starea civilă, beat fiind,
a adăugat fără să- l consulte pe tatăl copilului, la
numele acestuia, josé de sousa, porecla sara-
mago, comiţând astfel „o fraudă onomastică”, ră-
masă totuşi nepedepsită, deşi atât de stânje ni-
 toa re pentru părintele viitorului scriitor. sara-
mago consideră că a fost ocrotit totuşi de un „mare
noroc” fiindcă nu s- a născut „în vreuna dintre fa-
miliile din azinhaga care, în vremea aceea şi timp
de mai mulţi ani, au trebuit să târască obscenele
porecle de Pichatada, curroto şi caralhana” (pri-
mul şi al treilea, derivate din cuvintele picha şi
caralho, sinonime cu „penis”, iar curroto însem-
nând „cur găurit” – cum informează într- o notă de
subsol traducătoarea cărţii în limba română, ge-
orgiana Bărbulescu). cu totul insolit e faptul că
tatăl scriitorului a fost nevoit să adopte numele
înscris în actul de naştere al fiului, pentru că la
înscrierea acestuia în şcoala primară legea a
impus eliminarea neconcordanţei onomastice.
„presupun – scrie saramago cu umor – că acesta
trebuie să fie unicul caz în istoria umanităţii în
care fiul a fost cel care i- a dat numele tatălui”. 

elev fiind, viitorul romancier trece prin ex-
perienţe ce vor avea un ecou puternic în opera sa.
cunoaşte un tânăr orb pe nume julio, a cărui în-
făţişare şi al cărui „miros rânced, de mâncare rece
şi tristă, de rufe prost spălate” vor rămâne în me-
moria sensitivă a scriitorului asociate cu orbirea.
senzaţiile de atunci „probabil s- au reprodus”, ob-
servă saramago, în romanul „eseu despre orbire”.
adolescentul orb, dincolo de repulsia pe care i- o
producea, îl fascina: „mă îmbrăţişa cu multă pu-
tere şi mie nu- mi plăcea. cu toate acestea, mă aşe-
zam întotdeauna lângă el când îl vedeam
pregătindu- se să scrie. Punea o foaie de hârtie
groasă, specială, între două plăci de metal şi apoi,
cu viteză, fără să ezite, începea s- o înţepe cu un
fel de perforator, ca şi cum ar fi fost dotat cu ve-
derea cea mai perfectă din lume. acuma îmi im-
aginez că julio poate credea că acel mod de a scrie
era un mod de a aprinde stele în întunericul fără
leac al orbirii lui”. 

„atât există pe lume, cât se poate aminti”,
spunea călinescu. după lectura câtorva romane
ale lui saramago şi a Fărâmelor de memorii, o ca-
podoperă a genului, sunt tentat să parafrazez:
atâta literatură, câtă memorie. r
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Constantina Raveca Buleu
Din nou despre 
Bucura Dumbravă

adoua secţiune a volumului Bucurei
dumbravă, pe drumurile indiei.
cele din urmă pagini, intitulată În-
văţături de viaţă pentru carol

eduard – dedicată fiului unei prietene şi plasată
sub semnul focului1 – cuprinde scrieri în limba
germană din timpul Primului război mondial.
ele debutează cu o lecţie de spiritualitate antima-
terialistă şi creştină, dezvoltată consecutiv în lo-
gică teozofică: „Îţi trebuie o mare putere ca să
crezi; să crezi înseamnă să te afli în stare de însu-
fleţire, într- o stare ridicată peste tot ce e materie,
o prefacere de înţeles a fiinţei ei, o năvală prin pe-
retele dintre aci şi dincolo, o vitejească luare cu
asalt a paradisului. Şi nu este altă mântuire
decât în Hristos, cu toate râpile şi prăpăstiile lui.
ceea ce ne loveşte e totdeauna condiţionat lăun-
tric. [...] cum eşti tu, aşa ţi- e viaţa. Aceasta în-
seamnă: cum eşti şi cum ai fost în viaţă, atât în
viaţa ta de- acum, cât şi în existenţele trecute. În-
tâmplările şi faptele au rădăcini lungi. urmările
lor sunt matematic exacte.”2 doctrina karmei ex-
clude noţiunea de accident din existenţa umană,
totul fiind consecinţa modului în care fiinţa şi- a
trăit şi îşi trăieşte viaţa. chiar şi prostia, „cel mai
nevindecat dintre pământeştile rele” – e de părere
Bucura dumbravă – reprezintă consecinţa unei
opţiuni trecute, a unei erori produse din trufie. ig-
norarea naturii efemere a tot ceea ce există pe pă-
mânt generează crize, cea mai profundă dintre ele
având ca sursă materialismul. În viziunea acestor
pagini, efemeritatea pământească face ca orice re-
ligie, morală sau lege să se supună unei inexora-
bile decadenţe, motivată de imposibilitatea
dezvoltării supreme a adevărului, lucru perfect
normal, deoarece, oricum, pământul nu repre-
zintă perimetrul plenitudinii, ci spaţiul căutării,
al năzuinţei şi al dorinţei. 

În acest perimetru al căutării, autoarea se
face ecoul celor spuse de către friedrich Nietzs-
che: „«n- am venit să vă aduc pacea, ci sabia». o,
cuvânt al celui mai mare dintre gânditori, prieteni
ai omului şi legiuitori! cu o bărbăţie neîncovoiată

a dat la iveală înfricoşatul îndoit tăiş al tuturor
adevărurilor şi apoi a zis: «Vorbesc pentru cei ce
aud şi pricep». Aceasta e morală de stăpân”. en-
tuziasmul faţă de gândirea nietzscheană nu o îm-
piedică însă pe autoare să observe faptul că în
învăţăturile lui se regăseşte o lecţie antică, spre
care harnack3 ţinuse o conferinţă la Bucureşti în
1918. „cine a pătruns învăţătura cea mai adâncă
a legii – scrie autoarea –, nu păcătuieşte dacă în
litera ei o calcă. cine însă nu cunoaşte învăţătura
cea tainică, face păcat dacă o calcă în litera ei.
sărmane, sărmane nietzsche! tu ai murit încer-
când să descoperi şi să lămureşti acest adevăr,
când ai fi putut să- l culegi încărcat de roadă din
adevăratul pom al cunoaşterii, de pe cruce. dar tu
ai socotit crucea drept un lemn de casne şi pare să
nu fi presimţit că ea e svastica, sfânta unealtă de
foc”4. (se impune o precizare: dincolo de simbolis-
tica extrem de veche (legată în general de noroc,
de ciclul etern al migraţiei sufletelor, de o magie
menită să contracareze spiritele funeste) şi cu
arie de răspândire impresionantă, svastica intră
şi în aparatul simbolic al ezoterismelor de secol
xix. astfel, în 1881, helena Blavatsky încorpo-
rează o svastică dextrogiră în ştampila societăţii
teozofice. Însă, până la sfârşitul aceluiaşi secol,
simbolul fusese deja asociat cu logica solară şi cu
focul creator, speculaţiile jonglând de obicei în
câmpul mitologiei nordice.) În seria anacronisme-
lor spiritualiste care- l vizează pe Nietzsche, Bu-
cura dumbravă plasează şi teoria acestuia despre
eterna reîntoarcere, pe care o interpretează ad
litteram, reproşându- i filosofului german ignora-
rea misterelor eleniste (??: Nietzsche fusese spe-
cialist în filologie clasică – nota bene!) şi a
tratatelor de teozofie, care vorbesc despre reîncar-
nare.

Pe fundalul războiului, Bucura dumbravă
înregistrează stări de graţie numai în spaţiul pur
al munţilor, la stâna regală, unde simte posibili-
tatea unei conexiuni cu viaţa şi cu pacea primor-
dială. o altă întrezărire spirituală se produce
regresiv, autoarea rememorând momentele de re-

velaţie ale existenţei sale, înce-
pând cu intuiţia privind viaţa
veşnică, eveniment din prima
parte a copilăriei, când ea avea
trei sau patru ani. incursiunea
teozofică în interioritate se sol-
dează şi cu inventar al încarnări-
lor anterioare, când autoarea fost,
pe rând, „un animal geologic”, „o
semizeitate indică într- o peşteră
verde”, un ofiţer roman” şi „don
Juan d’Austria”. iată, cu alte cu-
vinte, un background perfect aris-
tocratic, prin nimic alarmant în
perspectiva următoarei reîncar-
nări de pe pământ.

autoarea extinde teosofia
reîncarnării şi la nivelul popoare-
lor. astfel, un fragment din 1918,
intitulat steagul albastru, începe
cu o cugetare a regelui carol i –
„soarta unui popor se poate preve-
dea, dacă studiem istoria lui, căci
istoria se repetă” –, corectată sub-
til în logică spiritualistă: „se înţe-
lege că acest cuvânt nu se aplică
părţii exterioare a evenimentelor,
căci forma sub care ele se înfăţi-
şează e supusă schimbării, icoa-
nele istoriei nu se repetă”. cât
despre popoare, Bucura dum-
bravă consideră că un neam care a
înregistrat puncte de lumină în
trecut nu trebuie abandonat în
vremuri de întunecare, deoarece el
se va ridica „matematiceşte de tot
– căci nu este numărul rădăcina
tuturor legilor firei?”. Înglobarea
unei sugestii pitagoreice în eva-

luare se încadrează perfect în sincretismul spiri-
tual al ezoterismelor. În cazul românilor, punctul
de lumină din trecut menit să salvgardeze popo-
rul în vremea întunecării sale este tudor vladi-
mirescu, eroul celui de- al doilea roman istoric
scris de Bucura dumbravă, pandurul. „Această
rază – notează ea aproape euforic – purcede de la
un chip în care geniul neamului a ajuns la culme.
nu e chipul unui cuceritor, unui domnitor, unui
cărturar sau artist [...] chipul e mai rar, dar atât
de modest, încât nu se revelează decât aceluia care
se apropie de el cu băgare de seamă şi cu dragoste,
cunoscându- l ca un apostol. el n- a propovăduit
decât o singură lege: dreptatea. el era curat la su-
flet ca cleştarul, înfricoşat ca un arhanghel şi fio-
ros ca un om din începutul vremurilor”. doar o
astfel de entitate pură, profetică, poate, în viziu-
nea autoarei, să tămăduiască sufletul poporului,
al unui popor aflat în pragul unei noi ere. o ase-
menea sarcină spirituală implică şi asumarea sa-
crificului, scriitoarea atribuindu- i eroului său
conştiinţa destinală: „de când m- am ridicat,
m- am îmbrăcat cu cămaşa morţii”, afirmaţie re-
găsită în paginile romanului ce- i este consacrat,
dar şi în cele ale romanului anterior, Haiducul.
În paginile acestuia din urmă, eroul afirmă: „pe
drumul care l- am apucat eu, am trebuinţă numai
de cămaşa morţii!”5. 

asumându- şi sarcina de a proteja poporul
după un eşec judiciar la curtea domnească, vla-
dimirescu începe să organizeze apărarea armată,
gest periculos în condiţiile epocii, şi face aceasta
cu resemnarea perspectivei thanatice: „Am îm-
brăcat de mult cămaşa morţii”6. Ulterior, când
planurile sale de salvare populară intră în coli-
ziune cu interesele eteriei, slugerul este prins în
capcana gândită iniţial de sofiana Pantas (perso-
naj care, în ciuda încărcăturii funeste a rolului
său, etalează o subtilitate intelectuală şi spiri-
tuală surprinzătoare, inclusiv prin admiraţia sa
pentru valorile valahe), bazată pe exploatarea va-
lorilor morale maximale ale slugerului, şi mărtu-
riseşte din nou: „mai înainte de a ridica steagul
pentru drepturile neamului meu, m- am îmbrăcat
cu cămaşa morţii”7. de figura lui tudor vladimi-
rescu se leagă şi simbolistica steagului albastru,
steagul revoluţiei de la 1821, a cărui culoare sim-
bolizează – consideră autoarea – credinţa, surcla-
sând astfel roşul arborat de celelalte mişcări
revoluţionare, culoare a sângelui şi întruchipare
a patimii şi urii, care degenerează virtual într- o
criză anarhică. r

1 motto- ul ei este: „dă- ne pâinea noastră cea
de toate zilele”, sau „dă- ne, doamne, foc nestins”. 

2 Bucura dumbravă, pe drumurile indiei.
cele din urmă pagini. „tipografiile române
Unite”, societate anonimă. Bucureşti, 1927, pp.
33- 34

3 Posibil, adolf von harnack, important teo-
log şi istoric al bisericii.

4 Bucura dumbravă, pe drumurile indiei.
cele din urmă pagini. ed. cit., p. 42

5 id., Haiducul. tradus de teodor Nica, edi-
ţia a iv- a, editura librăriei Şcoalelor c. sfetea,
Bucureşti, 1919, p. 361

6 id., pandurul. tradus de elisa i. Brătianu,
editura librăriei Şcoalelor c. sfetea, Bucureşti,
1912, p. 154

7 ibid., p. 401
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contelui lev tolstoi îi displac pote-
cile bătătorite. În timp ce se plimbă
cu membrii familiei sale numeroase
prin pădurile din vecinătatea mo-

şiei de la iasnaia Poliana, moştenite de la părinţi,
caută locuri necălcate de picior de om şi se întâm-
plă, nu rareori, spre satisfaţia sa, să se rătă-
cească. acest beduin al subteranei preferă,
aşadar, rătăcirea pe terenuri necunoscute plim-
bărilor pe pajiştile cu care previzibilul face casă
bună. contele nu agreează aglomeraţia, sărăcia,
mizeria, haosul şi zgomotul continuu al cetăţii,
dar, mai cu seamă, distanţa căscată între oameni
care nu se cunosc şi se ocolesc reciproc; acestui
„apostol al iubirii” – cum fusese numit de unul din
cei peste trei mii de pelerini trecuţi prin camera
astapovoiană, unde se afla trupul neînsufleţit al
„marelui lev” – i se pare culmea faptul că în plină
urbe aceştia nu se salută, iar înstrăinarea e im-
pusă ca un fel de lege. lui lev Nicolaevici n- o să- i
placă niciodată, aşadar, moscova; va sta, totuşi,
în nesuferita pentru el urbe mai mult de dragul
copiilor şi a soţiei sale, va participa la recensă-
mântul populaţiei, va avea grijă de sărmani, va
scrie despre credinţă şi despre foamete articole
care vor scandaliza opinia publică şi, mai cu
seamă, cerberii puterii; aici va deveni un soi de
dizident, va tuna şi va fulgera în studii scrise în
răspăr cu puterea, biserica, cu întreaga familie
scandalizată de schimbarea fundamentală a aces-
tui spirit contradictoriu, neînţeles şi de neînţeles,
care, în cele din urmă, îşi va lua lumea în cap şi
se va retrage, când şi când, într- o singurătate de
călugăr la iasnaia, de unde va ploua cu zeci, sute
de scrisori trimise sofiei andreievna până se va
muta într- o proprietate moscovită mai puţin cen-
trală, unde va avea şi o grădină uriaşă, pe ale
cărei alei ample va pribegi, căutând ceva de ne-
găsit, citindu- l şi bombănindu- l în barba sa grizo-
nată pe colegul său, e adevărat, regretat – cam
târziu însă – fiodor mihailovici, pentru dialogu-
rile din cale afară de lungi, pentru alte metehne
pe jumătate reale, pe jumătate inventate. Înainte
de a fugi pentru ultima dată de acasă cu devota-
tul doctor de familie duşan makoviţki – pentru
autorul romanului Anna karenina acasă va ră-
mâne mereu iasnaia Poliana, cu tot cu raiul- iadul
de- acolo – contradictoriul scriitor visează obsesiv
scene întregi din Fraţii karamazov şi nu mai
scoate o vorbă despre aşa- zisele cucuie ce vor fi
crescut la furie în moalele capului lui dostoiesvki. 

Nici fiodor mihailovici pare că nu- şi găseşte
locul, caută mereu altceva, are nevoie de aer
parcă, ceva nu- l lasă în pace, îl sâcâie şi îl tot
mână dintr- un loc în altul, astfel încât scriitorul
o ia adesea din loc, călătoreşte, vizitează muzeele
europene, fuge de creditorii ce vor să- l întemni-
ţeze în puşcăria datornicilor, scrie idiotul în ita-
lia; spre disperarea lui şi a annei grigorievna,
pierde manuscrisul, o plânge pe sonecika, se în-
toarce acasă, rescrie romanul prinţului lev mîş-
kin, iar de cum se linişteşte cât de cât şi adună o
sumă de bani ceva mai substanţială, îşi cumpără
din modestele sale venituri o casă de vacanţă –
дачя – în suburbia moscovei, unde e văzut ades
serile, mai ales, ieşind în căutarea văcuţei neas-
tâmpărate, vai, rătăcite iarăşi; nici în ruptul ca-
pului romancierul n- ar fi acceptat ca puştimea lui
să rămână la cină fără lapte cald.

Preferând munţii, pădurile, lacurile şi locu-
rile izolate, aflate la altitudine mare, oraşelor,
friedrich Nietzsche nu- şi găseşte echilibrul şi să-
nătatea decât sub un cer cu desăvârşire senin.
treptat, date fiind crizele repetate, migrenele
cumplite şi alte suplicii datorate unui corp zdrun-
cinat la temelii, se obişnuieşte cu ipostaza de
străin – un fel de lepros social care se crede şi
este, de fapt, un pustnic rătăcit întâmplător sau
nu printre oameni, un însingurat ajuns la un grad
de izolare atât de mare, încât aerul ei rarefiat şi
tare abia de mai poate fi suportat de o fiinţă
umană; relaţiile cu ceilalţi – din ce în ce mai pu-
ţini – impun din start o puritate umană greu dacă
nu imposibil de egalat. În scrisoarea din data de
18 iulie 1880, adresată vechiului său prieten,
Peter gast şi expediată din marienbad – printre
alte câteva detalii referitoare la „ermitajul” din
pădure, la muzica lui chopin, la încredere, legă-
tura dintre iubirea de ceilalţi şi iubirea de sine şi
săptămâna Patimilor – gânditorului german îi
scapă o confesiune ce- ţi face o gaură în cap: „simt
că mă aflu cu totul în subteran”. filosoful aruncă
în pagină acest adevăr cumplit cu aerul că s- ar re-
feri la una din plimbările sale recente, de durata
a zece ore, după ce mărturiseşte cu francheţe că
sapă de zor în „zăcămintele sale morale” şi, câteo-
dată, are senzaţia că ar fi „găsit între timp căra-
rea principală şi ieşirea”, dar cu toate acestea
respinge fără urmă de şovăială această realitate
echivalentă cu o soluţie, taxând- o drept nimic mai
mult decât o impresie oarecare, trecătoare ca un
soare de primăvară capricioasă! o posibilă dezle-
gare a misterului de a renunţa la ieşirea din sub-
terană am avea şansa s- o dibuim cât de cât într- o
altă epistolă adresată malwidei von meysenbug
pe 14 ianuarie 1880, în care autorul volumului
Aurora presimte apropierea de sfârşitul „teribilu-
lui şi aproape neîncetatului martiriu al vieţii”
sale, comparate cu existenţa oricărui ascet, câşti-
gul indubitabil al acesteia stând în darul de a
avea parte de „multă limpezire şi netezire sufle-
tească”. „teribila sursă de suferinţe” îi împru-
mută parcă un nou simţ – unul în plus, spune
gânditorul – care la puţin peste patruzeci de ani
se simte singur ca în copilărie şi continuă să pri-
begească în căutarea unui loc ce i- ar ameliora no-
ianul de suferinţe. la capătul puterilor şi al
căutărilor neostenite, acest loc mirabil – o prelun-
gire a raiului devenit deodată, uimitor, palpabil
– se dovedeşte a fi sils- maria – patrie a mai mul-
tor scrieri nietzscheene, „locul potrivit şi cuiba-
rul”, după cum i se confesează mama şi tatăl
supraomului lui carl von gersdorff la sils- maria,
în data de 28 iunie 1883, când recunoaşte că a
lăsat în urma sa şase ani cumpliţi şi incredibil de
rodnici, „o lungă şi grea asceză a spiritului”, pe
care „nu oricine s- ar fi încumetat să şi- o asume”
şi s- o locuiască vreme îndelungată cu bucurie
atent cultivată şi crescută aidoma unei plante
exotice în condiţii potrivnice, cu sentimentul că –
dincolo de ultima limită – teribila experienţă a
izolării absolute rămâne a fi în esenţă un dar
unic, un pretext de a fi şi de a se înălţa – cum
spune dosto – în spirit dincolo de orice speranţă
şi aşteptări prevestitoare de zboruri mari. 

oare exclusiv suferinţele de ordin fizic să fie
la mijloc, adică migrenele inumane, cu crize de
vomă prelungite până la câteva zile, cu misterioa-
sele dureri reumatice, care îl fac pe autorul volu-
mului Ştiinţa veselă să întocmească detaliate şi
exasperante pentru destinatarii scrisorilor bule-
tine meteo? oare să se strecoare în dorinţa de izo-
lare a acestui gânditor straniu – numit un
hamlet al filosofiei europene, căruia nu încetez
să- i spun un profet disperat – şi alte dezagre-
mente – după un efort suprauman considerate da-
ruri – trăite la limita vieţii şi a morţii, adică pe
acea fâşie unică, unde, încleştându- se, cele două
noţiuni vii până la destrămare devin – ca la unii
presocratici – un tot întreg? ce a găsit, mai exact,
ce a descoperit acest mare bărbat în abisul pro-
priei fiinţe în timp ce sta încremenit faţă în faţă

cu moartea – nu în urma unei ciocniri violente de
durata câtorva fracţiuni de secundă – zile, săptă-
mâni, luni, convieţuind cu ea, năpârca, aidoma
unei zeităţi – în consecinţa unei experienţe impo-
sibil de prins în ţarcul unei definiţii – devenite
nimic mai mult, dar nici mai puţin decât un om?
din ce cauze obscure acest nici om, nici zeu –
acest şi om, şi zeu – hălăduieşte cu o oarecare avi-
ditate la primul nivel de neînţeles prin labirintu-
rile ultraîntortocheate ale propriei subterane,
asumându- şi terifiantele experienţe de care are
parte acolo, departe, departe, departe – repetiţia
îi aparţine – în abisul eului său intim, ca şi cum
n- ar mai vrea să se desprindă de osia acelei fiinţe
străine şi calde, ostile şi primitoare? răspunsu-
rile la această avalanşă de întrebări ultimative le
cunosc exclusiv câţiva oameni din lume. ei înşişi
au avut parte de cursuri intense – făcute de voie
sau, mai degrabă, de nevoie; o nevoie transfor-
mată (ce chin, ce eliberare, doamne) în dar! – la
sorbona subteranei. contele tolstoi, scriitorul
care polemizează cu Nietzsche – fără să- i dea

barem numele! – prea iubitul de zei dostoievski,
revoltatul graţiat în ultima clipă după ce i se ci-
teşte condamnarea, aşadar, aceşti damnaţi, aceşti
aleşi de printre toţi aleşii inclusiv pentru ipostaza
de eterni nomazi ai spiritului – ca şi iacob, lao-
laltă cu numeroasa- i familie, în frunte cu răsfă-
ţatul iosif, fiul iubitei şi plecatei prematur rahila
– ştiu, ştiu totul; da, sângele lor ştie totul. el pri-
mul a vorbit, a întrebat, a răspuns, a tăcut.

anii de recluziune cei mai atroce coincid
pentru acest delfin neastâmpărat al subteranei –
pentru care înţelegătorul şi ultraumanul thomas
mann cere, în primul rând, îndurare – cu „anii
celei mai mari autodepăşiri”. acest spirit ales şi
chinuit, în egală măsură, a fost pus în situaţia de
a depăşi sănătatea, căderea, ispita, suferinţa, vâr-
ful, întoarcerea, zborul, valea, nenorocirea, bucu-
ria, tăcerea, bătrâneţea instalată nedrept, abuziv,
într- un corp tânăr încă, şi tot ce se cirumscrie lu-
crurilor omeneşti, prea omeneşti, reînvăţându- le,
deprinzându- le dintr- un unghi esenţial diferit la
capătul tuturor capetelor, iubind altfel. vălul
magic ce acoperă lucrurile s- a evaporat, devenind
praf şi pulbere. viaţa i se revelează, subit, într- o
lumină atroce, ca să nu spunem tragică; legea şi- a
găsit cuib în acest suflet împovărat de o frumu-
seţe uriaşă, teribilă, care nu- l slăbeşte din ghea-
rele ei, ca vulturii ce- şi duc prada la înălţimi de
necuprins dintr- o ochire. regăsindu- se pentru a
treia oară în engadinul de sus, gândi-
torul constată că aici se simte acasă;
aici şi nicăieri altundeva îi este cuiba-
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Dumnezeu s-a născut în Dacia

Aura Christi
Cuşca ideală

În subterană acest copil al
abisurilor îşi găseşte patria,
epicentrul creator al vocilor

interioare, craterul fiinţei, pe care
nu- şi doreşte să- l mai părăsească,

deşi e conştient de dramatica
realitate abisală, în care învăţând
să- şi asculte instinctele, ştie; altfel

nici că se poate: „În rest, am încă în
faţă tot greul şi foarte greul”

n Povestea subteranei



rul, în a cărui lumină discret invazivă i
se oferă prilejul să constate excedat şi co-
pilăros: „vai, câte nu zac încă ascunse în

mine şi cer să devină cuvânt şi formă! Nici nu
poate fi în jurul meu destulă linişte şi singurătate
spre a- mi putea percepe vocile interioare!” zeii se
îndură de cel care ştie să aştepte şi să se suporte,
depăşindu- se pe limită. zeii îi îndrăgesc pe cei
care au trăit secole interioare în intimitatea artei
de a luneca de pe o limită pe alta, trăgându- şi su-
fletul pe coama ei şi aşteptând în aerul acela im-
posibil, tare, când trupul vede cu toţi ochii săi
interiori deodată, vede ca albinele, ascultă ca del-
finii, respiră aerul cristalin al vocilor interioare
şi spectacolul sublim al acestora, pus în scenă de
marele anonim – începutul văzutelor şi al nevă-
zutelor. ce să- ţi mai doreşti pe creasta acestei
tragedii eline, din al cărei sânge creşte aidoma
unui răsărit de soare de printre coamele montane
acea aserţiune criptică, fondatoare a temeliei
unei supralumi: „omul este ceva ce trebuie depă-
şit”? suntem, peste veacuri, atât de aproape de
Pindar cu al său să devii ceea ce eşti, îndrăgit de
iubitul de noi pustnic rătăcit în miezul decaden-
ţei, fără a ezita câtuşi de puţin s- o descrie din in-
terior, construind o lume nouă din miezul, din
inima descrierii! fără teamă, fără ezitare, aşa
cum cineva ar clipi prin tine, slobozindu- te din
strânsorile educaţiei, cutumei şi ale şovăielii de
a fi, în sfârşit, a fi tu însuţi definitiv şi fără în-
toarcere! 

friedrich Nietzsche visează să aibă bani
pentru a- şi putea permite să- şi construiască la
sils- maria – în acest paradis suprauman – „un
soi de cuşcă ideală”. o şi vede în faţa ochilor; da,
cuşca fermecată prinde, încet, treptat, din ce în
ce mai multă fiinţă, adică viaţă vie. e o casă de
lemn cu două încăperi, spune visătorul. are şi
locul desemnat cu precizie: e vorba de o peninsulă
ce înaintează în lacul sils şi unde – nuanţează fi-
losoful – pe vremuri, a existat o cetate romană. o
cuşcă ideală, deci, în inima unei cetăţi romane,
această regiune fiind pentru călătorul nostru prin
lumea necunoscută a vocilor sale interioare „rudă
de sânge şi mai mult încă”, rudă ce i- a înlesnit
voinţei sale zboruri la înălţimi ce pot fi apreciate,
gustate şi contemplate în voie trăindu- se în inti-
mitatea unor cărţi fundamentale, dăruite lumii
de acest straniu şi contradictoriu pustnic: Aşa
grăit- o Zarathustra, Aurora, Ştiinţa veselă, călă-
torul şi umbra sa, dincolo de bine şi rău, Genea-
logia moralei, Amurgul idolilor. visând această
cuşcă ideală – o proiecţie a subteranei, locuite de
vocile interioare – 1878–1888 sunt anii nietzs-
cheeni cei mai rodnici; în acest deceniu, Nietzsche
atinge vârful creator al scurtei, tragicei şi zbuciu-
matei sale vieţi. În subterană acest copil al abi-
surilor îşi găseşte patria, epicentrul creator al
vocilor interioare, craterul fiinţei, pe care nu- şi
doreşte să- l mai părăsească, deşi e conştient de
dramatica realitate abisală, în care învăţând
să- şi asculte instinctele, ştie, altfel nici că se
poate: „În rest, am încă în faţă tot greul şi foarte
greul”. Foarte greul coincide cu insistenţa mania-
cală de a transforma în realitate faptul de a te ri-
dica – spune gânditorul la limită – mai presus de
tine însuţi. cine trăieşte în profunzime o aseme-
nea experienţă „revine cu altă faţă spre lume”, se
întoarce iubind- o diferit, chiar dacă recunoaşte
faţă în faţă cu eul său profund că viaţa sa e atât
de sucită, singurătatea – atroce, şi că, în esenţă,
chiar dacă te- ai opus izolării, singurătăţii, vieţii
însăşi, din răsputerile tuturor puterilor, evidenţa
îţi strigă în faţă, pe şleau, la ultima răscruce des-
tinală: „am rămas poet până la ultima limită a
acestui concept, deşi m- am tiranizat destul de se-
rios cu opusul tuturor soiurilor de activitate poe-
tică”. e o mărtirisire ce seamănă izbitor cu dosto-
ievskiana convingere conform căreia creatorul
tribului karamazovilor recunoaşte oarecum exce-
dat într- o scrisoare adresată fratelui său că el
dintotdeauna a fost mai mult poet, date fiind te-
mele imposibile abordate de când se ştie. e o măr-
turisire ce seamănă teribil cu acel vers ţveta-
ievian – „chiar şi- n icnetul de dinaintea morţii/ –
eu voi rămâne poet”.

e o tulburătoare demonstraţie a modului în
care cineva nevăzut tună şi adună spiritele mari,
făcându- le să semene atât de mult, ca şi cum ar
fi cioplite din stânca de marmoră neagră a acele-
iaşi zeităţi de neînduplecat. r
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Prima ieşire, dar nu cum se spunea
cândva primului bal al tinerelor
fete, ci din serele cu atmosferă arti-
ficială ale celor trei şcoli, a fost

într- un bric- à- brac al istoriei. se sfârşiseră toate
demolările, fuseseră inversate toate valorile, dar
nu în mod metodic, astfel încât un peisaj pestriţ
se instalase mai curând pe scena socială, unde
trebuia să fii mereu pregătit pentru orice întâl-
nire neaşteptată sau asociere himerică. de la
parterul intrării d în casa scânteii, un lift urca
la etajele ocupate de consiliul culturii – de fapt,
o instituţie a cenzurii, unde erau citite, înainte
de distribuţie, cărţile şi revistele – iar, deasupra
lor, de edituri, cinematografie şi câteva reviste,
printre care şi una de reclamă a cărţii în limbi
străine, unde lucram. de la mezanin, luam un lift
fără oglinzi şi lambriuri, greoi, uzat, scârţâind
din toate balamalele, care ducea la subsol, de
unde, pe coridoare întortocheate, prost luminate
şi cu aer închis, înăbuşitor, se putea ajunge la ti-
pografie – o instituţie necunoscută editorilor de
azi, specialişti it, care pot, echipaţi cu computer
şi imprimantă, să publice chiar şi individual
obiecte culturale fabricate atunci de o duzină de
tipografi distribuiţi în diferite secţii. Un soi de
descensus ad inferos te cobora în câteva minute
de la ministru la simplul muncitor în salopetă.
simţeam că propria mea personalitate se modi-
fica, încercam să mă „camuflez”, să devin „popu-
lară”, pentru a nu fi detectată ca un corp străin.
domnul macri, şeful de brigadă, părea însă el în-
suşi, nu numai prin nume, un corp străin. Privi-
rea glacială a ochilor verzi, ţinuta dreaptă,
rigidă, mersul fără grabă indicau o personalitate
fără complexe. Ne trata autoritar pe foarte tinerii
redactori, certându- ne, când nu observam greşeli,
căci nu ne formasem încă ochiul de corector. „e
un nume de om”, ne explica, iar un nume adunat
pe o carte inspira încă respect românilor care nu
descoperiseră nici maşinile ferrari, nici cristalele
zwarovski, ci îşi făceau relaţii în tipografie să
cumpere cărţi, mai ales, străine, înainte de
ajunge în librării, unde se epuizau foarte repede.

Şi corectoarea versiunii engleze avea un
nume cu rezonanţă aristocratică: lahovari. ajun-
geam la doamna lahovari luând maşina 168 de
la sala Palatului spre cartierul sărăcăcios, giu-
leşti. În apartamentul cu camere mici din blocul
tipizat, coexistau în devălmăşie obiecte de artă:
statuete, vaze, un candelabru, lucrate de mână
în meşteşugite ateliere italiene…

Jocul şi fuga (contemporanul 2015) este al
doilea roman (după singura cale, 2011) din trilo-
gia dedicată de prozatorul Nicolae Breban epocii
staliniste. similară este intriga entropică: viaţa
protagonistului urmează o spirală descendentă
într- o societate care involuează ea însăşi către ni-
velul zero al raţionalităţii şi al morţii spirituale.
de data aceasta însă evenimentele nu sunt per-
cepute doar prin camera de rezonanţă a comen-
tariilor, ci sunt dramatizate. cele din avanscenă
sunt provocate de scenariile protagonistului, un
personaj care îşi verbalizează direct gândurile în
monolog interior sau conversaţii, dublat de un
narator la persoana a treia, care e conştiinţa ge-
nerică a romanului. Ucenicul vrăjitor se joacă pe-
riculos, iar fuga dintr- un stabiliment pentru
arieraţi mintali într- o viaţă rătăcitoare printre
declasaţi îi pecetluieşte eşecul. aceasta nu în-
seamnă că romanul aparţine tradiţiei, fie rea-
liste, fie esopice a „obsedantului deceniu” sau a
gulagului, cu o tipologie narativă bine definită şi
personaje stereotipe. Proza lui Nicolae Breban
rămâne una de tip baroc, cu incursiuni în psiho-
logii abisale, cu conştiinţe metamorfice şi epi-
soade simbolice. irizările în conştiinţe sunt
armonicele acestei proze eseist- psihologice, care
dau cu adevărat calitatea muzicii acelor vremi.
mai corect ar fi să spunem zgomotul şi furia, so-

cietatea semănând cu mormanele de ruine din
subteranele romei. e un mozaic fără niciun des-
ign, cu o protipendadă stângace, fiind o strânsură
de declasaţi uzurpatori, cu puşcării înţesate de
oameni culţi, ca şi mediile muncitoreşti, de altfel,
deoarece puşcăriaşii politici eliberaţi erau anga-
jaţi printre muncitori pentru a fi reeducaţi de
popor. lipsa de identitate şi importanţă a indivi-
dului e sugerată de confuzia naratorului în pri-
vinţă numelor, de schimbarea aiuritoare de
medii, de uşurinţa cu care sunt acceptate noi
măşti sau clişeele de limbaj şi comportament. 

suprema forţă demistficatoare o are însă
parodierea unor sacrosante episoade biblice: Paul
(Pavel) şi Peter (Petru) vor întemeia o biserică pe
dos, în vreme ce maria- virgina e o pseudo-ma-
donă, mama unui copil nelegitim şi centrul curţii
pătimaşe a mai multor bărbaţi etc. Pesimismul
profund al cărţii în ceea ce priveşte destinul ome-
nirii nu provine însă din cantonarea într- o epocă
înţesată de crime, ci din viziunea asupra istoriei
în general care este aceeaşi din A doua conside-
raţie inoportună despre folosul şi neajunsurile is-
toriei de Nietzsche. dacă istoria ar fi evolutivă,
s- ar putea spera într- o proiecţie utopică realiza-
bilă cândva, dar revenirea aceloraşi scenarii, ci-
clitatea indică existenţa unui rău endemic. Paul
este raisonneur- ul, scenaristul, iar Peter aposto-
lul său, prin care cel dintâi va întemeia o organi-
zaţie, un cerc de conspiratori, dar şi profetul lui,
un soi de ioan Botezătorul. Paul (mască parodică
a lui Pavel care îndruma bisericile neamurilor
prin epistole) face parte din galeria anarhiştilor
politici, a reflectorilor faustici, a îngerilor căzuţi
şi vindicativi. se situează pe sine deasupra tutu-
ror, întinde o cursă să se răzbune pentru o farsă
care îl dovedise impotent, se crede nu numai în
deplin control al realităţii, dar capabil şi să anti-
cipeze sau stârnească evenimente. Îi place să- şi
dovedească superioritatea gândirii, scriind di-
nainte jurnalul unei realităţi care îi confirmă
previziunile. Nu e vorba de o artă poetică – lim-
bajul creează o lume, ca în o moarte anunţată de
marquez – ci de o filosofie mai curând kantiană
decât nietzscheană. Paul poate anticipa realita-
tea printr- un calcul al posibilităţilor inerente în
caracterul personajelor sau tipul întâmplărilor.

Maria-Ana Tupan
Codul Breban 
sau regula jocului estetic

n (Con)texte



sunt scheme apriorice care mai apoi se umplu de
conţinut empiric, sunt verificate în lumea feno-
menală. el poate prefigura în variante posibile
din jurnale fictive întâlnirea cu un tip de femeie
cunoscută din relatările lui Peter mai întâi. În
maitreyi, jurnalul şi ficţiunea merg în paralel,
eliade dorind să sugereze importanţa limbajului.
genuri diferite creează lumi diferite. la Nicolae
Breban, e vorba de o filosofie a istoriei pe care
vico a numit- o „noua ştiinţă”. dacă e atât de greu
să reconstituim ce s- a întâmplat cândva cu ade-
vărat, e posibil în schimb să proiectăm istoria vii-
toare. ceaţa în care plutesc evenimentele ultimu-
lui secol par să indice existenţa unor astfel de sce-
narii conspirative. 

femeia, maria- virgina, întreţine un cult al
mişcării legionare şi al căpitanului, nu pentru că
ar fi activat, ci pentru că se molipseşte de doctrină
din relatările primului ei iubit, un chirurg (ferti-
lizare prin cuvânt, imaculată, ca toate ideologiile
molipsitoare). Naratorul omniscient comentează
sceptic fenomenul, criticându- i apelul la fondul
nostru nelatin – ancestral, dacic (cultul morţii, al
sacrificiului ritualic în beneficiul comunităţii),
amestecul politicului cu religiosul şi cu un naţio-
nalism parohial şi xenofob. de fapt, îi neagă spe-
cificul naţional, amintind de alte fanatisme şi
dogmatisme – stalinismul, fascismul, vânătoarea
de vrăjitoare din franţa postbelică (jean Paul
sartre şi comité d’épuration din care făcea parte,
pe listele negre ale cărora s- au aflat, e drept,
mulţi scriitori şi artişti, acuzaţi că ar fi colaborat
cu germanii), dar şi dogmatismul communist din
românia anilor ’50. el vede în maria posibilitatea
de a crea o mişcare inspirată de fanatismul ei,
plecând de la nucleul bărbaţilor fascinaţi de ea
(fostul soţ, amantul şi tatăl copilului ei, precum
şi tatăl acestuia, care- i este fiului rival într- un re-
make biblic, şi, nu în ultimă instanţă, Peter şi
Paul). Povestea poate fi citită ca o alegorie politică
extrem de ingenioasă, deoarece autorul deapănă
variante ale fanatismului în medii dintre cele mai
eterogene şi aparent incompatibile. el îl trimite
simultan pe Peter să se amestece printre proleta-
rii dintre care îşi recruta noua putere liderii şi să
o curteze pe misterioasa „legionară”. folosind- o

ca simbol al ideologiei legionare,
Paul reuşeşte să strângă în jurul
ei câteva sute de simpatizanţi
care, iniţial, citesc autori interzişi,
gen Blaga, discută cu aprindere pe
temele consacrate ale mişcării.
dinspre puterea represivă vine un
agent, stamatopol, care ameninţă
să o lichideze pe maria în stil Pe-
nitenciar Piteşti, dar Paul îl asasi-
nează însuşindu- şi notele de
observaţie găsite asupra lui. Şi o
întrunire a filialei din dobrogea a
cercului se sfârşeşte însă cu un
omor fără sens, spiritele încinse
linşându- l pe virgil Bretan, tatăl
copilului mariei. de fapt, mulţi le-
gionari trecuseră la comunism.
caracterul abstract al ideii poli-
tice, ruptă de valorile umanismu-
lui, face ca ea să genereze fana-
tism, extremism. Paul însuşi este
acaparat de idee şi transformat în
spiritul ei, jocul degradându- se în
reconstituire. Paul devine un co-
mandant arbitrar, ahtiat de pu-
tere, impunându- le celorlalţi cul-
tul propriei persoane, de care se
bucurase şi căpitanul. moartea
tânărului Bretan e interpretată de
„apostolul” Peter în sensul ritualu-
rilor sacrificiale ancestrale, ca un
dar divin prin care s- a întărit co-
munitatea. a treia fază e transfor-
marea mişcării în opusul ei, de
fapt, în ideologie de tip internaţio-
nala socialistă. Paul sfârşeşte
într- un azil printre alienaţi min-
tali, de unde fuge după trei ani. in-
telectualul sclipitor şi liber cugetător, care
amintea prin cultură şi frondă de cărturarii rătă-
citori ai evului mediu, ajunge un vagabond în
sens literal, însoţit de o descendentă aristocrată,
aimée sofia clarisse caragiani, al cărei tată mu-
rise la canal, degenerată acum în maestră de jo-
curi sexuale, colindând amândoi prin birturi sau
petrecând cu ţiganii. iniţial, Paul se crezuse un
hamlet, plănuind să îndrepte osia strâmbă a
lumii; acum se vede silit să se compare cu alice
pierdută printre animale şi cu edgar travestit în
cerşetorul tom din regele lear, rătăcit şi el în
codru şi expus elementelor. după cum răsturnase
lear ierarhia firească, având în vârf trupul său
regal şi transformându- se într- un „moşneag” a
cărui mână miroase a „mortalitate”, la fel sfâr-
şeşte aici jocul de- a barbaria în fuga din civiliza-
ţie. Paul se crezuse un mag, capabil să manipu-
leze o întreagă societate, dar iată- l mulţumit pur
şi simplu să existe, să fie viu. crezuse că poate
jongla în domeniul epistemicului, intuind posibi-
lităţi şi probabilităţi, dar iată- l căzând pradă de-
onticului „trebuie” auzit cândva, în copilărie, prin
vocea autoritară a adulţilor. Un rob al necesităţii.

ideea impusă din exterior o sădise în pământul
realităţii, unde rodise iar aceleaşi fructe în virtu-
tea codului său genetic. spiritul puternic e ase-
meni roţii nietzscheene evocată într- un motto al
cărţii care se roteşte în jurul axului, în virtutea
propriei construcţii. acel drum se împlineşte fertil
– ratarea e obsesia personajelor – când, tot în spi-
ritul eticii kantiene, te autoexaminezi critic şi
mergi pe drumul vieţii (al doilea motto) refuzând
orice autoritate exterioară. Nu spiritul războinic
al dacilor sau oricare alt cult venit din exterior
trebuie aşezate pe altar şi transformate în fetiş,
ci, precum zarathustra lui Nietzsche, individul
trebuie să declare mort orice zeu şi să instaureze
în loc propria conştiinţă critică. Numele mariei –
trup fertilizat de autoritatea divină, autocrată –
este anagramatizat în diverse feluri, trecând prin
„laura” (daphne, nimfa care a refuzat îmbrăţişa-
rea zeului apollo, transformându- se în laur) şi
prin „lari” – zeii casei la romani, valori acceptate
de propria etică dar cu valoare consensuală, pre-
cum imperativul categoric kantian. 

tot în spirit kantian e definită şi cunoaşte-
rea: lucrul în sine e un potenţial de stări, din care
nu cunoaştem decât pe cele care ni se revelează
în plan fenomenal. iată şi fundamentul epistemic
al respingerii ideologiilor netrecute prin filtrul
propriei gândiri şi experienţe: „Noi, în general,
nu- i vedem ca lumea pe cei din faţa noastră, mai
ales dacă- i privim îndelung şi de prea aproape. de
aceea întrebuinţez eu expresia a privi pe cineva
printr- o oglindă! […] acel om, individ, bărbat sau
acea femeie pot fi şi aşa şi, uneori, ei sunt indubi-
tabil altfel de cum îi vedem noi, cum îi privim.
oglinda noastră este reală.” (Şi, în mod fatal, par-
ţială).

dacă personajul Paul eşuează în planul vie-
ţii, dublul său demonic, scriitorul (aşa cum are re-
gele un trup nemuritor, al majestăţii, transmis
dinastic), sălăşluieşte în sfera jocului, a artei, cu
reprezentări care sunt surogatul realităţii, ase-
meni scrisorilor trimise doar femeilor de care
dorea să se despartă… obiectului sau figurii
nude, percepute prin simţuri, i se substituie, nu
o imagine în oglindă, o copie de unu la unu
(„atunci ar fi doi cratyli”, ca în redundantul
roman realist), ci un model, în sens platonician
(paradigmă), alcătuit din elemente care se repetă,
imanente naturii profunde a lucrului, putând fi
codificate, ca în orice joc. Paradigma e fructul re-
flecţiei asupra lumii pentru a descoperi fenome-
nele recurente, legea (nu legiunea…) sau princi-
piul lor matriceal. r
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Proza lui nicolae breban rămâne
una de tip baroc, cu incursiuni în
psihologii abisale, cu conştiinţe

metamorfice şi episoade simbolice.
Irizările în conştiinţe sunt
armonicele acestei proze

eseist- psihologice, care dau cu
adevărat calitatea muzicii acelor
vremi. Mai corect ar fi să spunem

zgomotul şi furia, societatea
semănând cu mormanele de ruine

din subteranele Romei



spuneam, într- un foileton precedent,
că pe scena literaturii noastre se
poate întâmpla orice. Publicişti de
toată mâna (nu că nu- s bine infor-

maţi, dar vor să nu fie bine informaţi) par a şti şi
care a fost scorul partidei de tenis Breban- Pleşiţă,
chit că „gen’ralu’” nici nu juca tenis. Prefera boxul
la categorie grea, cu deţinuţi şi anchetaţi ca Paul
goma. e suficient un pretext ca mulţi să- şi dea
cu părerea sau cu presupusul: cu atât mai alături
cu drumul, cu atât mai negator, mai depreciativ.

agresorul îşi schimbă, după plac, rolul cu
agresatul, devenit ţinta atacurilor imunde ad per-
sonam; şi tot el, agresatul, se vede acuzat pentru
ce nici cu gândul n- a gândit. N. Breban, chipurile,
îl „împuşcă”, pe un boier al minţii heideggerind

pe dâmboviţa- n jos, dar el e ţinta, nicidecum cel
deplâns că- i în pericol să fie „împuşcat”. „acest om
trebuie să fie împuşcat pentru că nu sunt de acord
cu scrierile lui”, ar fi zis, după un lider de grup in-
telectual, N. Breban despre fostul preşedinte al
icr (2005- 2012, vă rog!). Unde, când a spus Bre-
ban aşa ceva? aş zice că, dimpotrivă, h.- r. Pata-
pievici îi comenta în politice (şi nu numai în
prima ediţie), pe patibularii de români, inşi buni
de spânzurat (ce- i drept, nu de împuşcat). tot în
politice (ed. 96, p. 56) susţinea: „cu o educaţie ro-
mânească nu poţi face nimic”.

a denatura un text, un cuvânt e, din punc-
tul meu de vedere, o ispravă ticăloasă. Şi nu tre-
buie să scoţi din context un pasaj, o sintagmă; nu
trebuie să rezumi în fals; nu trebuie să încalci re-
gulile, pe motiv că polemica nu are reguli. Ba are
şi încă reguli stricte. Nu pot fi trădate fără a te
face de râs.

Pornind de la o metaforă a lui N. Breban (şi
nu mi se pare chiar nefericită), clevetirile, calom-
niile, sudălmile, bonjurăturile (spre a le spune ca
Paul goma, neocolit nici el de atacuri veninoase
sau jegoase, insultat şi repudiat) nu mai sfârşesc,
ba chiar se înteţesc. e un prodigiu faptul că i- au

apărut, sub cenzura dictaturii, cărţi de un real
curaj literar, dar asta nu se pune la socoteală.

În fond, ce s- a întâmplat? ei, uite că Nicolae
Breban n- a mai răbdat să tot audă că poporul
român e o amestecătură de populaţie, o mâzgă,
un deşeu cu „inimă ca un cur”, cu creier varză, cu
minte scobită, cu şira spinării lipsă şi cu băşica
udului mică/ mare. N- a mai suportat iconoclas-
mul grosier, nici haosul valoric „organizat”. să fie
eminescu „fost poet naţional”, inactual, „cadavru
din debara” care împiedică europenizarea culturii
noastre, ca şi cum n- am mai avea dreptul de a fi
noi înşine, români? ce- o fi rău în sintagma „ne-
amul românesc”? Şi de ce ar fi gazetarul emi-
nescu politically incorrect? Pentru că a scris că
„adevăratul patriot” este „cel care- şi apără ţara

împotriva guvernului său”?
agresat şi agasat de vrajba

postdecembristă thesaurus ver-
sus tabula rasa, crezând în valo-
rile noastre culturale ca exponent
al acestei culturi – poate mică,
dar nu minoră –, N. Breban a ri-
postat. dacă tu, scriitor, filosof,
eseist, crezi că te- ai format într- o
cultură uzată, expirată, „neim-
portantă”, „irelevantă”, bunul tău
renume nu are de suferit? În des-
pre idei & blocaje (humanitas,
2007), Patapievici a afirmat
neted că „trăim într- o cultură se-
cond hand; „cultura română de
azi nu există; în românia postbe-
lică nu s- a produs nimic impor-
tant” (p. 14); soluţia ar fi, tot
după Patapievici, a celor trei:
fundoianu, ionesco, culianu şi
anume abandonul („preferând lo -
gic metropola coloniei” – lucr. cit.
p. 13). ca să convingă, h.- r.P. fo-
loseşte verbul lui Benjamin fun-
doianu, a maimuţări, fiind vorba
despre o cultură „endemic incapa-
bilă de a fructifica ideile origi-
nale, mereu la remorca unui
centru”. aşadar, imitând, im-
itând, necontinuând nimic. „ce a
continuat ceva, orice la noi? în-
treabă Patapievici la p. 22; răs-
puns: Şcoala lui maiorescu pe
maiorescu, şcoala lui Noica pe
Noica şi mai sunt destule exem-
ple.

spre osebire de expreşedin-
tele icereu, N. Breban nu crede că
am fi arat pe apă şi am scris pe
nisip, că am fi trăitori „într- o ţară

a lui pseudo”, într- o „siberie spirituală” sau în
vreun „deşert cultural”. când e ceva mai blând cu
noi, Patapievici notează că am locui o… grădină,
dar „o grădină paradoxală”, unde florile „pitice şi
incoate” mor dacă nu intră musai „pe mâna gră-
dinarilor occidentali”. „rămas în ţară, Brâncuşi
ar fi ajuns la fel de necunoscut ca oricare alt mare
sculptor român omologat doar în ţară (p. 15). aş

zice, din contra, că Brâncuşi e foarte european,
dar oltean.

că vrajba şi denigrarea nu- s deloc profita-
bile le- a spus- o şi Petru Ursache antropologilor,
dar mulţi deveniseră deja draculologi; căutau zeul
din asfalt (etnologii ştiu la ce mă refer) şi zmeul
din mahala, deţinător de bancuri porno în serie.

vorbele lui Patapievici, ca reprezentant al
culturii române, despre cultura română second
hand, au fost şi sunt (pentru că revin în varii ree-
ditări şi taclale televizate) însuşite de „vasalii in-
telectuali”. câţi nu se arată dispuşi, în siajul său,
de a regândi cultura română pornind de la ce
n- are, de la carenţe, neajunsuri, „neputinţele
noastre româneşti” (lucr.cit. p. 81) fiind enorme,
iar ce- i prisoseşte fiind doar aparenţă. Şi eseistul
creator de high culture crede că am fi o turmă. În
ce limbă comunică o turmă? În niciuna, behăie;
iar româna n- o poţi vorbi decât cu slugile, nici
măcar cu un Pferd, nemţeşte. Şi ne mai mirăm de
ce este minimalizat Noica, păltinişeanul, care a
scris „încheiere la o cultură care nu se încheie”.
Noua direcţie: ar trebui să fim jenaţi că- i respec-
tăm pe eminescu, pe iorga, pe ţuţea, pe anton
dumitriu, căruia cineva i- a spus, colocvial, „Pa!”,
pe goma, căruia altcineva i- a spus „adio!”.

Nicolae Breban nu vrea să se încheie cul-
tura română. semnale de alarmă privind starea
de avarie a ei a tras destule. a protestat împo-
triva indiferenţei – da, ucigaşe! – faţă de cultura
vie. a difuzat icr peste hotare cultură înaltă, de
raft prim, a reuşit un export serios de valori? in-
confundabilul prozator Breban se află pe lista de
great Books a literaturii române, vrea nu vrea
cunoscătorul de heidegger. Şi- i o nedreptate,
dacă nu o impietate, ca icr să nu- i fi tradus ro-
manele, preferând altele fără cine ştie ce intrigă,
dar cu intriganţi destui.

există, în statele care se respectă, o politică
naţională a cărţii. Noi n- o avem în vedere. ce- ar
face polonezii, neam mândru şi orgolios, dacă
onoarea naţională le- ar fi terfelită?, s- a întrebat
Breban. Şi eu cred că ar lua măsuri punitive con-
tra unui funcţionar public, plătit pe bani publici,
dar dispus să considere cultura (pe care o repre-
zintă prin fişa postului) „nearticulată”, care vede
„mediul intelectual românesc” „structural debil”,
iar manualul de literatură română – „o cazarmă
a tuturor triumfurilor naţionale” (p. 82).

sigur că patapievicii polonezilor, că or fi şi
acolo, sunt în siguranţă, nu- i împuşcă nimeni, dar
nici n- ar fi rămas fără replică următoarea afirma-
ţie: „viaţa noastră culturală, din acest motiv (de
a vedea în alb/ negru, nota mea, magda U.) nu
este evolutivă, ci catastrofică” (lucr.cit. p. 84). Şi
încă: la noi există o piaţă a ideilor de specialitate,
incoată şi anemică” (p. 68).

cum a pornit „scandalul” cu Breban care ar
incita la omor? mircea vasilescu, red. şef al „di-
lemei vechi”, a părut convins de intenţiile crimi-
nale ale prozatorului. Un brutal Breban ăsta,
setos de exterminare. vrea sânge, execuţii, ghilo-
tinări de elitişti. Brânduşa armanca, aprobată de
vreo 22 de inşi, a scris despre un „acces de ură
care s- a exprimat primitiv”. vorbea de ura iscată
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Magda Ursache
Împuşcături şi „bonjurături”

Vorbele lui Patapievici, ca
reprezentant al culturii române,

despre cultura română second
hand, au fost şi sunt (pentru că
revin în varii reeditări şi taclale

televizate) însuşite de „vasalii
intelectuali”.

Noutăţi editoriale ■ editura ideea europeană

■ Dumitru Balan
Viaţa unui cărturar

■ Aura Christi
Sculptorul

■ David Bosc
Fântâna limpede

■ Nicolae Bârna
Puntea artelor



de N.B. în sufletele semnatarilor adunaţi pe- o
listă din… solidaritate civică? Şi armanca (în „22”
din 03.06.2015) mai scria de „vanitate inflamată”,
de „panglici otrăvite pe gură”. cum să se împuşte
la academie şi puşca să ia foc? ce, academia a de-
venit mahala? academia nu, dar literatura începe
să devină maidan cu sex (intenţia mea parodică
după g.m. zamfirescu sper să fie clară). cât pri-
veşte motivaţia lui N. Breban, tot armanca a
ştiut- o: Breban s- ar fi înciudat pentru că n- a fost
întâmpinat ca disident după ’89. e vina lui că nu
s- a întâmplat asta sau a falşilor disidenţi grupaţi
sub steagul profetului din dămăroaia, fondator
gds? vocala doamnă a ţinut- o, însă, pe coarda
disidenţei închipuite, chit că incriminatul şi- a dat
demisia din c.c., una răsunătoare, pentru drep-
tul la opinie, pentru libertate de exprimare, în-
fruntând riscul opunerii la tezele din iulie ’71. a
mai protestat cineva la reintroducerea realismu-
lui socialist ca N. Breban şi ca marin Preda? d.
ţepeneag nota, în jurnalul un român la paris
(c.r., 2006), în 19 august ’71, că „în românia ori-
cum nu s- a întâmplat ca un scriitor, după ce a de-
venit membru în c.c., să treacă în rândul protes-
tatarilor”.

omul de carte va alege totdeauna cartea,
sensul vieţii (titlul memoriilor lui N. Breban) fiind
jertfa pentru ea. Şi Breban ar lua paharul de cu-
cută în loc să renunţe la ideile lui.

cristian teodorescu a „cuminecat” şi el cu
Brânduşa armanca în chestiunea disidenţei. În-
fricoşat că brebanii „vor să ţină românia în afara
occidentului” (Vox publica) a prezis viitorul ast-
fel: „Breban nu numai că s- a dezonorat ca acade-
mician, dar şi- a asigurat şi o bătrâneţe hâdă”.

„eheu, lumea în care se folosea „politeţea ca
armă” (mulţumesc, al. Paleologu!) s- a dus. lui
toader Paleologu i- a picat o pleaşcă (vocabulă de
diplomat): a condamnat ieşirea, pentru care mir-
cea mihăieş a folosit epitetul descreierată. timo-
rat, speriat, noul preşedinte al icr, radu Boro-
ianu, i- a scris ambasadorului Poloniei: „dl. Nico-
lae Breban nu a avut răgazul să ne devină cola-
borator, a ratat această şansă”. domnia sa,
Boroianu liberalul, n- a ratat pâra la pan marek
szczygiel.

Nici mai mult, nici mai puţin, N. Breban ar
fi comis o „instigaţie la omor”. Nu mai era decât
un pas până la pogrom. la academie, s- a lamen-
tat g. liiceanu, s- a cerut împuşcarea unui scrii-
tor, Patapievici; dar şi a sa: doi scriitori. gândind
autoironic situaţia, în maniera proprie, andrei
Pleşu s- a vrut şi el condamnat la moarte. În pa-
rabolele lui iisus, cap. parabola ca subminare a
ideologicului, nu pare a- i păsa de fiul neascultător
din vechiul testament (deuteronom 21:18- 21), pe-
depsit de bătrânii cetăţii: ucis cu pietre.

de la ironia afectivă a lui alex. Ştefănescu
(îl vedea pe N.B. închipuit „fiindcă prea arăta ca
viitoarea lui statuie de bronz într- o piaţă publică”
(v. un scriitor, doi scriitori, ed. alfa, 2014), alt
scriitor, al treilea, introduce în dialog sintagma
„pârţag ridicol”. o fi asta vorbă controlată? Pe

Breban îl dă orgoliul pe dinafară, s- a amuzat
Pleşu. ce- i ciudat e că nu percepe orgoliul tova-
răşilor de grupare. În interviul din „dilema
veche” (27- 28 martie, 2012), luat de cristian ghi-
nea, h.- r. Patapievici declară ritos: „Niciodată nu
am servit mai eficace cauza publică decât am
făcut- o în aceşti ani”. Peste regretabilul episod al
căluţului cu zvastică pe crupă se trece.

Breban nu trebuie şi nu poate să tragă uşa
istoriei după el, cum face herta müller cu uşa ro-
mâniei. iar de renegat îl renegi dintr- un complex
de inferioritate: Breban e detestat pe cât e invi-
diat.

aşa se face că scriitorul a fost blamat şi bat-
jocorit, lovit sub centură, dar şi pe la spate, de te
miri cine; fiecare a înţeles cum a vrut el ce s- a
spus/ scris, pe dos de multe ori, că câr, că mâr. de
cele mai multe ori cu bădărănie şi tupeu. câteva
etichetări? peltic, acad. fără studii, logoreic şi, în
crescendo, huligan şi lepros moral, toate produse
de mircea mihăieş. Un interim („românia lite-
rară”, nr. 25, 19 iunie a.c.) l- a categorisit gâgă pe
Breban. definiţia lui gâgă? „gâgă, am uitat să vă
spun, poate fi şi un ministru. sau scriitor celebru,
care nu- şi face scrupule din a susţine că polonezii
i- ar împuşca pe unii intelectuali liberali care
sunt, auzi, doamne!, produs speculativ al miliar-
darului soros”. Şi nu- i aşa? N- a sprijinit financiar
soros înfiinţarea gds (în 31 dec. ’89) şi „fundaţia
pentru o societate deschisă” (în ’90)? Nu s- a între-
ţinut în persoană soros cu membrii gds, în
frunte cu Brucan? manualele „alternative” de is-
torie n- au fost iniţiativă soros? iar reprezentanta
lui soros, sandra marilyn andreea Pralong, nu- i
nepoata generalului Budiş, din divizia trădătoare,
care şi- a vopsit epoleţii în roşu pauker?

Întâmplător sau nu, o anchetă jurnalistică
a descoperit că pe lista celor sponsorizaţi de soros
se aflau adrian cioflâncă antiunionistul (de două
ori coautor: şi al raportului tismăneanu, şi al ra-
portului elie Wiesel), alături de alina mungiu,
care ar fi înfiinţat cel mai mare think- tank, sar
– zice presa – cu bani sorosişti, şi ea antiunionistă
veche: fă totul de mântuială că o să iasă ceva
până la urmă, norocul contează, nu meritul. aşa
s- a făcut de fapt românia mare („adevărul” de
august, 2015); umăr în umăr, mircea toma – ac-
tive Watch, mircea mihăieş, c.- dudu ionescu,
edward helvig, andreea Pora, m.r. Ungureanu
şi oişteanu, smaranda enache, alexandru lă-
zescu şi alţi intelocraţi.

scuipăm, opinează o realizatoare de la rea-
litatea, mâna care ne dă bani? Nu ni- i cadoriseşte,
ni- i împrumută cu dobândă. aferim! fundaţia
gojdu, cedată de mrU, e una dintre dobânzi.
cine făcea analogia dintre mrU şi Napoleon, de
gaulle, churchill, dar şi marc aureliu decât alt
listaş soros?

aş da şi eu o definiţie, nu a lui gâgă, ci a lui
gică contra: oricâte argumente are adversarul şi
în pofida lor, gică votează contra.

Patapievici, în cartea mai sus citată, îşi
dorea „o bună cultură a dialogului”. Şi aici îl

aprob: inamiciţia este un simptom al vremurilor
noastre (cuvântul consens a fost demonetizat de
ion iliescu). acelaşi autor, în aceeaşi carte, re-
zuma regulile polemicii (v. pag. 88- 99) şi anume:
polemica (nu neapărat cordială) trebuie să fie de
idei; polemica onestă nu face referinţă la caracter,
la trecut, la temperament, la clasă socială. alte
reguli de bază? a fi de bună credinţă şi a nu se
depăşi moderaţia. s- a respectat ceva din regulile
astea în atacul la Nicolae Breban? doar e trendy
să negi, să scuipi, să înjuri. m. mihăieş e spăimos:
devoalează omerta Breban („românia literară”,
nr. 24 din iunie 2015), găsind că N.B. n- a fost
făcut una cu pământul. o vizează pe ileana mă-
lăncioiu care ar fi tăcut ca sfinxul, în loc să pro-
testeze mai avan? dar legea omertei, a tăcerii nu
funcţionează când se lasă de- o parte „relaţia” lii-
ceanu- măgureanu pentru a se toca mărunt „rela-
ţia Breban- Pleşiţă? În revista „22”, g. liiceanu a
publicat o poveste cu cafea, cola şi vin din 1990.
imediat după ce minerii lui cozma răcoare de-
vastaseră sediul humanitas, filosoful beletrist fu-
sese invitat la o cafea de virgil măgureanu. s- a
dus, riscând să fie otrăvit. darul de 6 sticle de vin
alb l- a oferit, prieteneşte, membrilor gds, lă-
sându- şi paharul plin neatins. amuzant, nu? dar
de ce ar fi incriminat Breban pentru că ar fi în-
cercat să obţină de la Pleşiţă paşaport pentru
mama lui matei călinescu şi musafirul lui măgu-
reanu, nu?

accesele pe temeiul urii de celălalt sunt
uluitor de nedrepte, când bine se ştie că N. Bre-
ban deţine sentimentul prieteniei literare (am
spus prietenie, nu cârdăşie), calitate scriitori-
cească rară pe plaiurile noastre, recunoscută şi de
d. ţepeneag, în un român la paris (p. 197): „Bre-
ban pare să aibă un cult pentru prietenie, dovadă
că şi- a ajutat prietenii, când a putut”. Şi încă,
într- un interviu cu monica lovinescu, la europa
liberă, în 30.09.1973: N.B. „are această ciudată
însuşire ca, în momente decisive, calităţile lui să
învingă slăbiciunile”.

solicitudinea amicală a lui N. Breban a fost
clară când, în „viaţa românească”, l- a apărat pe
liiceanu (text trimis de la Paris) pentru episto-
larul criticat de supuşii regimului ceau. Paran-
tetic spus, nu- mi amintesc ca a. Pleşu să- i fi sărit
în sprijin când dinu Patriciu l- a jignit grav că e
un căcat. culme a recunoştinţei, g.l. lansează
afirmaţia incredibilă că Breban vrea să- l împuşte.
concluzia? să- l anihilăm pe Breban ca terorist.
Încercarea moarte n-a re, dar vă avertizez: Nicolae
Breban e greu de ucis. r
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Un poem de…

Cassian Maria spiridon
* * *
să vezi întreg Bosforul
şi marea cuprinsă între continente
din turnul lui athanasios Basileus

înălţat în Bizanţ
după anul de la hristos cinci-

sute
turnul ce domină galata
neclintit/ încremenit în piatră
între cornul de aur şi strâmtoarea
prin care Neagra mare

se împleteşte cu apele marmarei
un far ce nu mai străluceşte în noapte
cuprins între clădiri pitice

în strâmtoare se mişcă
precum albine-n urdiniş

vapoare
călătorind sub podul 

ce leagă peste valuri două continente
sub puntea în care se-mpreună

negru cu albastru
în faţă ziduri vechi

la adăpostul lor
lupta cândva iustinian



multe întrebări ridicate în privinţa
familiei s- au rezolvat în timp, al-
tele trenează, iar unele abia s- au
deschis, cel puţin în europa. În

orice caz, familia nu este o temă „liniştită” în zi-
lele noastre, ci una în jurul căreia se adună între-
bări dificile.

evident că nici un om care gândeşte serios
nu mai creditează opinia că femeia ar avea o altă
natură, inferioară, decât bărbatul, cum credea
aristotel. moştenirea greco- romană, care a dat
imaginile cu bărbatul ca fortis, melior, principalis
şi femeia ca infirmus, fragilis, pe care le- au con-
sacrat personalităţi cu notorietate certă, precum
toma d’aquino, a dat înapoi. graţie influenţei
creştinismului, în europa a prevalat concepţia,
originată în înseşi acţiunile şi spusele lui isus
cristos, după care femeile şi bărbaţii sunt fiinţe
umane chemate să dea un sens înalt vieţii lor. 

În acest fel, o chestiune principială s- a în-
chis. sunt totuşi şi chestiuni care trenează. cu
timpul, de pildă, s- a atenuat şi imaginea soţiei ca
centru coordonator al vieţii familiei, datorată lui
ioan gură de aur – fapt ce a avut implicaţii sem-
nificative în evoluţia acestei instituţii. corelat,
trenează însă circumscrierea sferei în care fe-
meile şi bărbaţii pot excela. Într- adevăr, nu se
mai prezintă raţiuni ca anumite profesii (aviator,
comandant de unităţi militare etc.) şi funcţii (par-
lamentar, ministru, şef de stat, de guvern etc.) în
viaţa socială să fie rezervate unui gen. egalitatea
juridică şi, tot mai mult, economică a câştigat con-
tinuu teren. dar nu este lămurit cum se poate
evita ceea ce se acuză deja tot mai mult, „efemi-
narea bărbaţilor” şi „masculinizarea femeilor”,
care nu sunt doar fenomene estetice. 

mai mult, androcentrismului incontestabil
al tradiţiei i se opun astăzi devizele justificate ale
feminismului, ce vor să aducă la egalitate femeile
cu bărbaţii. i se opune însă şi un curent mai radi-
cal, care speră să poată delimita o ştiinţă, anu-
mite instituţii şi chiar o tehnologie „feministe”.
este o speranţă ce nu are sorţi de împlinire, căci
unele prestaţii ale oamenilor sunt, într- adevăr,
dependente de genuri, dar altele sunt invariabile
la gen. Ştiinţa şi tehnologiile ţin, după toate indi-
ciile pe care le avem, de prestaţiile fiinţelor
umane şi nu se lasă reduse la un gen sau altul,
chiar dacă, prin diviziunea muncii creată de isto-
rie, mai mult bărbaţii au contribuit direct, până
astăzi, la ele.

sunt însă şi chestiuni ce abia se deschid în
europa. ele rezultă din intersecţia a trei mari
procese din societatea actuală. Pe de o parte, se
întăreşte în rândul noilor generaţii curentul re-
nunţării la familia tradiţională în favoarea locui-
rii împreună, a parteneriatelor contextuale, chiar
a recursului la parteneri de acelaşi sex. se pe-
trece, altfel spus, o relativizare a familiei prin în-
locuirea familiei monogame tradiţionale cu aso-
cieri tranzitorii. Pe de altă parte, s- a consolidat
preocuparea din instituţiile de cult pentru apăra-
rea familiei consacrate. Într- o lume în care se di-
zolvă valori şi organizări ce păreau de la sine
înţelese, instituţiile religioase reafirmă valori
ferme, între care familia tradiţională. În sfârşit,
în europa a devenit stringentă nevoia de găsire a
soluţiilor la declinul demografic. continentul pe
care trăim resimte de multă vreme neputinţa de
a ţine pasul cu creşterea populaţiei din alte arii
culturale, iar acum, odată cu sesizabila nouă mi-
graţie a popoarelor, devin mai acute interogaţiile
privind soarta culturii europene.

Întrebările ce intră mai nou în actualitate
nu sunt uşoare, unele sunt chiar grave. să le con-
siderăm cele mai presante.

dacă aruncăm o privire în exprimările cul-
turale ce se răspândesc pe canalele mediatice,
vom observa că mai trebuie lucrat pentru a face
dreptate istoriei. „societatea mediatică” are avan-
taje indiscutabile, dar trădează ceea ce este exact
şi trivializează ceea ce este profund. Bunăoară,

continuă licitarea unor clişee ale privirii femeii şi,
prin implicaţie, ale considerării raportului dintre
bărbat şi femeie. elocvent este faptul că până şi
o creaţie muzicală cunoscută, precum carmina
Burana, operează cu clişeul unei maria magda-
lena dedată plăcerilor lumii (care se conduce după
maxima „în bucuria lumească îmi voi sfârşi
viaţa!”). misterioasa tânără din magdala, care a
rămas curajoasă lângă cruce în scena răstignirii,
apoi a vestit că „mormântul e gol, iar isus a în-
viat!” şi a fost astfel în punctul de plecare al creş-
tinismului, se cere de multă vreme scoasă din
confundarea postumă cu „păcătoasa” din evan-
ghelia după luca. de aceea, o iniţiativă precum
cea a lui susan haskins de a reconstitui istoria
aşa cum a fost şi de a risipi confuzia operată de
istorie între trei marii – maria din magdala,
maria din Betania şi maria „păcătoasa” – se do-
vedeşte binevenită (mary magdalen: myth and
metaphor, random house, london, 2005). fi-
reşte, sub condiţia ca redarea faptelor să fie fă-
cută cu acurateţe şi să nu se lase condusă de
dispute actuale (ca cea, de pildă, din jurul ordină-
rii femeilor în biserică). 

s- a înaintat în mod salutar spre conştiinţa
egalităţii genurilor, încât discriminările juridice
şi economice bat în retragere în diferite societăţi.
Întrebarea care se pune este dacă egalitatea for-
mală este ultimul cuvânt în relaţia dintre bărbaţi
şi femei. este oare privirea lor ca fiinţe umane re-
dată suficient de egalitatea fixată în textele con-
stituţiilor şi legilor societăţilor moderne? răspun-
sul nu este atât de pozitiv pe cât se aşteaptă
mulţi. egalitatea formală între bărbaţi şi femei
este un pas mare, dar nicidecum ultimul. Pe bună
dreptate, joseph cardinal ratzinger a iniţiat
dubla despărţire în abordarea contemporană a
bărbatului şi femeii: despărţirea de teoria lui
aristotel a „naturii superioare a bărbatului“ şi
despărţirea de „egalitarismul abstract“ în care
Platon a plasat bărbatul şi femeia (Gott und die
Welt. Glauben und leben in unsere Zeit, knaur,
stuttgart, münchen, 2000). renumitul cardinal a
arătat că „diferenţa biologică nu spune nimic” în
ceea ce priveşte potenţialul fiecăruia. dar a face
din femei soldaţi care merg în tranşee sau mineri
care intră în galerii subterane înseamnă „lipsă de
respect în faţa măreţiei lor, a felului lor de a fi alt-
fel, a demnităţii lor”. altfel spus, nu numai an-
drocentrismul, ci şi egalitarismul ce nu ia în
seamă diferenţa constituie „o ideologie ostilă cor-
pului, maniheistă“. 

cultura modernă a avut în familia mono-
gamă una dintre formele ei sociale caracteristice,
pe care modernitatea târzie o presează, cu unele
forţe ale ei, la destrămare. Presiunea este atât de
mare încât pătrunde şi în abordările instituţiilor
religioase. Nu sunt afectate teologia fundamen-
tală şi dogmatica, dar este pusă la încercare teo-
logia morală. Bunăoară, iudaismul considera
familia ca parte a legământului omului cu dum-
nezeu, creştinismul o concepe înăuntrul unei sa-
cralităţi ce izvorăşte din planul divin, dar îşi
rezervă încă timp de reflecţie asupra condiţionă-
rilor vieţii din modernitatea târzie. interogaţiile
se concentrează în întrebarea dacă familia, pe
care cei care se căsătoresc o declară, în momentul
cununiei drept „pentru totdeauna” şi „indisolu-
bilă”, mai rămâne ca atare? 

În aceste săptămâni, cum se ştie, s- a reunit
sinodul familiei la roma. acesta este chemat să
răspundă la numeroase întrebări, între care, dacă
avortul se ispăşeşte prin căinţă, şi inclusiv la
aceea dacă un nou mariaj este apt de comuniune.
opticii reprezentate de ioan Paul al ii- lea (din
Familiaris consortio, 1981) şi Benedict al xvi- lea,
după care primul mariaj rămâne susceptibil de
comuniune, următorul intrând în grija preoţilor,
i se adaugă optica lui Walter cardinal kasper, fa-
vorabilă unei relaxări şi reactivată de discuţiile
din lunile recente. ea invocă, oarecum uimitor,
opinii ale celor care au contribuit la promovarea

„modernismului” în vremea pregătirilor pentru
rezoluţiile conciliului vatican ii şi care, între
timp, şi- au elaborat în coordonate mai largi punc-
tul de vedere. În acest moment, pare că prima op-
tică va prevala, împreună cu apelul ca persoana
să se examineze îndeajuns pe sine (cum cerea
apostolul Pavel, în corintinieni) înainte de a
spune „da” în faţa preotului şi cu distincţia pro-
pusă de actualul papă emerit, între „divorţ” şi
„mariaj nul” (ca urmare a imperfecţiunilor juri-
dice, forţărilor de orice natură, imaturităţii psi-
hice etc.). desigur că optica suveranului pontif va
avea cuvântul decisiv.

creştinismul s- a distanţat de androcen-
trism, dar luptă astăzi, alături de alte curente ale
culturii, cu un fenomen ce se amplifică de la o zi
la alta: comercializarea raporturilor dintre băr-
baţi şi femei. Peter sloterdjik vorbeşte, nu fără
probe, de „sexualcinismul” epocii actuale, căci de
comercialism în această sferă este vorba de multă
vreme. tema dominantă pentru cultura lumii de
astăzi, ivită în raporturile umane caracterizate de
intimitate, este declinul „iubirii”, spre a face loc
„eros”- ului sau, pozitiv exprimat, lupta „iubirii”
pentru a intra din nou în realitatea vieţii din jur. 

spre a circumscrie problema în sine, să ne
amintim că – aşa cum Benedict al xvi- lea re-
marca (în deus caritas est, 2006) – traducerea
greacă a Vechiului testament, care l- a făcut acce-
sibil multor popoare, a folosit numai de două ori
cuvântul „eros”, iar noul testament a vorbit doar
de „agape” şi „phillia”. terminologia exprima de
fapt schimbarea de viziune, mutând accentul de
la „eros”, la „iubire”. tocmai această schimbare,
criticii europeni, culminând cu Nietzsche, o vor
ataca vehement, acuzând sacrificarea corpului
sub dominaţia unei „iubiri” spiritualizate. iar mo-
dernitatea târzie avea să cultive din nou, uneori
în polemică manifestă cu creştinismul, „erosul”,
considerând că apelul la „agape” şi „phillia” ar fi
relicvele unei morale anacronice. 

joseph ratzinger, cel mai profilat teolog al
timpului nostru, a făcut doi paşi ce au schimbat
viziunea. Pe de o parte, el a corectat neînţelegerea
istorică a poziţiei creştinismului faţă de „eros”, ar-
gumentând că „erosul are nevoie de curăţenie
pentru a dărui omului... presimţirea înălţimii
existenţei”. Pe de altă parte, el a respins degra-
darea „eros”- ului în comerţ erotic şi a persoanelor
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Andrei Marga
Familia în chestiune

Creştinismul s- a distanţat de
androcentrism, dar luptă astăzi,

alături de alte curente ale culturii,
cu un fenomen ce se amplifică de

la o zi la alta: comercializarea
raporturilor dintre bărbaţi şi femei



fervoarea specifică a golului care se cere
avortat, umplut cu „materie”, agresat şi sufocat
cu prea- plin defineşte cât se poate de precis direc-
ţia primară a poeziei angelei marinescu, consti-
tuind planul de la care orice căutare a ei porneşte.
ea ne va ajuta să descifrăm şi să definim sintaxa
metafizicii particulare pe care această poezie o
propune („neexperimentală, vizionară la nivelul
conştiinţei, intelectuală ca structură, existen-
ţială”), cu o exactitate – am văzut deja acest lucru
– matematică, cerebrală. ea îi permite poetei să
aspire înspre un spaţiu aflat „în afara poeziei”
sale, pentru a contempla, integral, „întunericul”
din care poezia se hrăneşte şi pe care ea tinde să
îl edifice („mâinile mele au fost întotdeauna pline
de întuneric” – parcul; „când scriu, sunt cu ochii
pe noapte” – Fugi postmoderne).

definiţia particulară a metafizicii pe care o
gândeşte angela marinescu derivă pieziş din eti-
mologia sa prearistotelică, accentul căzând aici pe
physis, adică pe ceea ce este „natural sau „mate-
rierial”. (v. francis e. Peters, termenii filosofiei
greceşti, ed. rom. 1993, pp. 225- 227) speculând
logic etimologia, ajungem la concluzia că, în acest

context, physis- ul (adică ceea ce e doar materie)
reprezintă doar un impas, doar o piedică în efor-
tul cuiva de a trece „dincolo”, într- un spaţiu al
ideilor pure, care se află deasupra materiei. o ac-
cepţiune foarte modernă, însă, privilegiată şi de
către expresionişti (pe o mai veche filiaţie gnos-
tică, via Nietzsche) pune lucrurile într- o lumină
diferită. Pentru adepţii acestei convingeri, „saltul
dincolo” (adică „transcenderea”) pot fi atinse nu
neapărat depăşind materia, trecând de ea într- o
dimensiune suprasenzorială, ci aducând- o pe
aceasta într- o stare „extatică”, de fervoare ener-
getică, făcând- o să intre în „implozie”. este ceea
ce spunea, în esenţă, rilke: nu părăsirea pămân-
tului reprezintă „cheia” unei existenţe artistice
împlinite, ci „transfigurarea metafizică a pămân-
tului”, prin inducerea în el a unei extaze, a unei
fervori. 

Într- o asemenea formulă de transfigurare
„orfică” (privilegiată şi de către maurice Blanchot,
într- o interpretare superbă), cea mai „pămân-
teană” dintre facultăţile omeneşti – adică instinc-
tualul – joacă un rol decisiv, fiindcă – aşa cum
spunea şi Nietzsche în siajul naşterii tragediei –
nu intelectul sau cerebralitatea fac ca universul
să devină dionisiac, ci senzorialul depozitar de
energie. „...numai în prezenţa instinctului este po-
sibilă devenirea metafizică – scrie, la rândul ei,
angela marinescu în spaţiul moral al tăcerii
(Vatra 1986). [...] Şi fără metafizică poezia ră-
mâne doar literatură.” 

metafizica angelei marinescu e metafizica
instinctului dezlănţuit, realizat ca plenitudine.
„Acest obiect filosofic (cerul) este singurul lucru
care îmi mai aminteşte de instinct” – citim în Var
(1989) „singurătatea mea este materie. obiect –
scrie ea în Blindajul final –, este brutală, vio-
lentă.” Pentru a aduce materia la „implozie”,
poeta pune în mişcare o întreagă „furie a concre-
tului”: înghesuie, spasmodic, în vers, „materie.
umbră deasă”, îşi surprinde mâinile „pline de ce-
nuşă. cenuşa e moartea”, se flagelează, îi biciu-
ieşte, îi iubeşte şi îi urăşte pe cei din jur, totul cu
scopul dinamizării a ceea ce este „adormit”, al in-
ducerii unei „nebunii” în „structură”. 

Neavând altă „materie” cu care să umple
„golul”, poeta îşi sacrifică de regulă, într- un mod
spasmodic şi halucinant, corpul, prin intermediul
erosului: viscerele intrate în combustie, senzuali-
tatea galopantă, sexul hipertrofiat, ridicat la rang
de substitut existenţial – şi chiar creierul. ca şi
maria magdalena odinioară, ea porneşte înspre
sublim din moarte, de pe un câmp presărat cu
ruine, la orizontul cărora mijesc cele trei cruci pe
care se leagănă cadavre. r

în „mărfuri” şi a aşezat dezbaterea asupra relaţiei
dintre „eros”, „agape” şi „phillia” într- un orizont
nou, pe care l- a adus în formatul unei dileme:
„dacă omul vrea să fie numai spirit şi să depre-
cieze corpul ca simplă moştenire animalică, spi-
ritul şi corpul îşi pierd demnitatea. iar dacă omul
tăgăduieşte spiritul şi priveşte astfel materia, cor-
pul, ca realitate exclusivă, îşi pierde, de aseme-
nea, măreţia”. această viziune inspiră multe
analize de astăzi consacrate corporalităţii (de
pildă, excelentul volum coordonat de aniceto mo-
linaro, francisco de macedo, Verita del corpo.
una domanda sul nostro essere, Pro sanctitate,
roma, 2008) chiar înăuntrul creştinismului. 

viziunea aceasta a condus la revizitarea
surselor şi, pe această bază, la corectarea, de
exemplu, a înţelegerii răspândite a faimoasei „iu-
biri platonice”. atât cea care a transformat- o
într- un fel de dedicare faţă de forme gândite, mai
curând decât faţă de fiinţa din faţa noastră, cât
şi interpretarea mai nouă (pe care o datorăm lui
michel foucault, din Histoire de la sexualité, ii,
l’usage des plaisirs, gallimard, Paris, 1984), în
care „iubirea platonică” este de fapt dedicare
către „folosirea plăcerii”. dacă recitim simpozio-
nul lui Platon conduşi de noua viziune, vom putea
observa că filosoful vrea, într- adevăr, să separe
„iubirea” de „plăceri”, dar nu merge nicidecum la
a susţine că virginitatea ar fi idealul. mai nou
(vezi Walter reese- schäfer, platon interkulturell
gelesen, traugott Bautz, Nordhausen, 2009) s- a
observat că Platon gândeşte precum medicii an-
tichităţii, adică socoteşte că este de evitat nu alt -
ceva decât „exagerarea”. este adevărat că el a
privit „satisfacţia erotică” din punctul de vedere
al „adevăr/falsului” şi a interpretat derutant fe-
cundarea ca una în suflet, nu în corp (cum se vede
în învăţăturile diotimei), întărind astfel premi-
sele unei neînţelegeri. dar, în fapt, „Platon reco-
mandă un fel de iubire raţională (vernünftige
liebe, orthos eros)” şi creează o perspectivă din-
coace de hedonism şi de ascetism, ca alternativă
şi la unul şi la celălalt.

cu aceasta, revenim pe terenul mai percep-
tibil al demografiei. o criză demografică gravă a
europei au semnalat- o deja mulţi. Între primii
care au explorat- o temeinic a fost istoricul Walter
laqueur (the last days of europe. epitaph for
an old continent, thomas dunne Books, st.mar-
tin’s Press, New york, 2007). el a atras atenţia
nu numai asupra scăderii dramatice a natalităţii,
dar şi asupra faptului că o mare parte a imigran-
ţilor se adaptează, dar nu se integrează valorilor
europene. de unde vine însă gravul declin demo-
grafic de astăzi, care face ca europa să concureze
anevoie cu civilizaţiile din jurul ei şi să iasă din
unele calcule de viitor? cum se poate redresa de-
mografic europa?

Nu se pot face cu uşurinţă generalizări. se
poate spune, desigur, că două războaie mondiale
au efecte ce se resimt în istoria lungă, dar măsu-
rătorile sunt prea puţine. Pe de altă parte, nivelul
de trai are urmări greu de prins într- o formulă.
de exemplu, în anumite societăţi (vedem cazul
româniei) declinul demografic este legat de slaba

susţinere socială a mamei şi a familiei cu copii. În
alte societăţi (de pildă, în ţările scandinave, ger-
mania) nivelul de trai ridicat a mutat sensul asu-
mat al vieţii în dreptul carierei, bogăţiei, turis-
mului şi s- a corelat cu moderarea sporului demo-
grafic. Peste toate, asistăm la o recodificare a ro-
lului bărbatului şi femeii nu numai în economie,
ci şi în societate în lărgime, ale cărei consecinţe
încă sunt departe de a fi cunoscute precis. 

devine însă limpede de pe acum că europa
nu va putea face faţă viitorului fără alte tendinţe
demografice printre europenii înşişi. imigraţia nu
va fi o compensare suficientă, chiar dacă va asi-
gura în prima instanţă forţa de muncă de care are
nevoie fără întârziere industria orientată spre ex-
port de pe continent. 

situaţia demografică din ţările europene de
azi poate avea explicaţii economice, juridice, psi-
hologice. ea nu pare să se poată repune în miş-
care fără o repoziţionare a familiei, iar aceasta
are nevoie de schimbări în investiţii, în economie,
justiţie, dar şi de o schimbare culturală. sunt îm-
prejurări istorice în care este nevoie acută de ma-
nageri şi tehnologi care să implementeze soluţii
aflate la îndemână. situaţia de astăzi reclamă
orizonturi care să motiveze oamenii şi, pentru
acestea, oameni cu viziune care să deschidă noi
orizonturi. de aceea, deocamdată, în chestiunea
familiei, teoria lui hegel a „fundamentului etic”
al acestei instituţii recapătă actualitate. formu-
lând mai practic ideea, se poate spune că numai

dacă în rândul generaţiilor în ascensiune se face
plauzibilă din nou convingerea unui kierkegaard
– care vedea în căsătorie „cea mai importantă că-
lătorie de descoperire pe care o poate întreprinde
omul” – apar de fapt soluţii. Un sens superior al
vieţii umane nu pare să se mai poată asigura, mai
ales în condiţiile mercantilismului şi relativismu-
lui de astăzi, fără un suport cultural capabil să
genereze motivaţii.

la nivelul anilor ’80, economişti europeni de
prim plan argumentau că o creştere excesivă a po-
pulaţiei ar fi sursă de subdezvoltare. continentul
nostru nu mai era însă pândit de pericolul unei
asemenea creşteri. astăzi, chiar economiştii cei
mai prestigioşi din lume spun că lucrurile nu stau
aşa. dimpotrivă, în cazul în care există capacitate
de auto- organizare şi se aplică o politică chibzuită
a diviziunii muncii, tocmai o populaţie mult cres-
cută favorizează dezvoltarea şi competitivitatea.
se poate spune, aşadar, şi că analizele cele mai
riguroase ar trebui să- i îndemne pe cei care îşi
asumă responsabilitatea pentru direcţia de evo-
luţie a societăţilor să întreprindă multe acţiuni
noi în raport cu cele de până acum. r
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Ştefan Borbély
Angela Marinescu – integral
(urmare din pagina 5)



martin Buber (n. 8 februarie
1878, viena – d. 13 iunie 1965,
ierusalim) a fost un filosof
evreu- austriac cel mai bine

cunoscut pentru filosofia dialogului, o formă de
existenţialism religios. a fost interesat mai ales
de ontologie. s- a stabilit la ierusalim în 1938
unde a murit în 1965 la vârsta de 87 ani. acestea
sunt datele pe scurt, aflate în orice enciclopedie.
dar martin Buber a fost şi un mare scriitor de
inspiraţie hasidică, ceea ce l- a impus în literatura
lumii moderne. hasidismul este un curent în iu-
daism, născut în secolul xviii, datorită lui Baal
shem tov, un personaj aproape legendar, care a
recreat iudaismul în spirit mistic şi totodată ac-
cesibil multor evrei din europa de est. o nouă li-
teratură, personaje şi personalităţi noi au atras
oameni care aveau nevoie de un sprijin moral pe
care vechea tradiţie rabinică nu o mai putea
oferi. 

din hasidism s- au născut mesianismul şi
mişcarea habad libavici, care dăinuie şi astăzi
atât în europa, cât şi în america. În literatura
secolului xx, hasidismul a avut drept reprezen-
tanţi în literatură pe martin Buber şi pe isaac
Bashevis singer, cel de al doilea fiind distins cu
Premiul Nobel. teolog, filosof şi pedagog, celebru
pentru filosofia dialogului, martin Buber a stu-
diat la lemberg, actualul lvov, la viena, devine
un promotor al sionismului cultural, preia con-
ducerea ziarului die Welt, în anii 1901- 1904, la
invitaţia lui theodor herzl. din 1904, după
moartea lui herzl, Buber se apropie de hasidism,
îl studiază cinci ani, dezvoltă o nouă concepţie
considerată un neo- hasidism, un existenţialism
iudaic de factură modernă. eliminând bigotis-
mul, ideile dogmatice, el promovează partea mi-
tologică şi narativ-moralizatoare, totodată
atractivă pentru cititorii de orice vârstă. entu-
ziasmul şi bucuria revelaţiei sunt elemente de
bază. În 1916, el înfiinţează la Berlin publicaţia
der Jude, care devine una din cele mai impor-
tante pentru evreii din europa centrală. În 1923,
publică eseul eu şi tu, tradus după 1989 şi în ro-

mână. lucrarea s- a bucurat de ecouri în rândul
intelectualităţii, fiind vorba atât de comunicarea
interumană, cât şi de aceea cu dumnezeu. Îm-
preună cu franz rosenzweig, un alt filosof cele-
bru, începe traducerea Bibliei ebraice în germa-
nă, pe care o finalizează după moartea prietenu-
lui său. Biblia integrală, adică vechiul şi Noul
testament au fost traduse în germană de martin
luther cu patru secole mai devreme, dar din la-
tină, nu din original. din 1923 martin Buber a
devenit profesor la Universitatea din frankfurt,
post pe care l- a părăsit după zece ani, când hitler
a devenit conducătorul germaniei şi a creat re-
gimul nazist. el înfiinţează oficiul central pen-
tru Învăţământul evreiesc, străbate germania
ţinând conferinţe, în special pentru tineri, iar în
1938 este nevoit să emigreze în Palestina. 

a predat la Universitatea ebraică din ieru-
salim, cu unele controverse şi reacţii negative din
partea cercurilor dogmatice, locale, fiind totuşi
recunoscut ca o personalitate. este ales preşe-
dinte al academiei Ştiinţifice şi Umaniste a sta-
tului israel, în anul 1960, a fondat editura mosad
Bialik (nicio legătură cu mossad – n.n.). a militat
permanent pentru dialogul cu lumea musulmană
şi cea creştină, a combătut extremismul de orice
fel. Pe iisus christos îl numea „fratele meu”, re-

cunoscând rolul acestuia în evoluţia umanităţii.
s- a bucurat de aprecieri în cercurile creştine,
uneori chiar mai mult decât în cele israeliene. În
anul 2009 a apărut la editura hasefer, în tradu-
cerea ruxandrei hosu, din germană, o antologie
de povestiri hasidice, intitulată Gog şi magog, o
cronică hasidică”. o carte încântătoare, cu poves-
tiri pline de tâlc, care îndeplineşte dorinţa auto-
rului, martin Buber, de a recrea istoria prin
legendele populare, idee care modifică substan-
ţial viziunea omului modern faţă de realităţi
aproape necunoscute de marea masă a cititorilor.
totodată, cititorul se familiarizează cu termeni
iudaici necesari înţelegerii iudaismului – amo-
raimi (interpreţi ai talmudului), maghid (poves-
titor), miţva (poruncă religioasă, faptă bună)
Şehina (prezenţa divină), tanaimi (învăţători, în
aramaică), ţadic (om drept, milostiv, rabin
hasid), ş.a. la martin Buber se referă adesea în-
văţaţii iudaici din secolul xx, scholem, idel ş.a.
lui martin Buber îi aparţin cuvintele care vor
avea greutate întotdeauna – „israel reprezintă
unitatea lui dumnezeu cu natura, cu pământul”.
este un îndemn sugestiv la pace şi armonie pe
un teritoriu încă extrem de disputat de cele trei
religii monoteiste. r
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Boris Marian
Martin Buber şi filosofia dialogului

o nouă literatură, personaje şi
personalităţi noi au atras oameni
care aveau nevoie de un sprijin
moral pe care vechea tradiţie
rabinică nu o mai putea oferi.

n Marginalii 

Noutăţi editoriale ■ editura contemporanul

■ Platon Pardău
Ore de dimineaţă

■ Nicolae Breban
Jocul şi fuga

■ Nicolae Breban
Singura cale

■ Bogdan Creţu
Iluziile literaturii şi deziluziile criticii



cea mai recentă carte a lui leonard
oprea – noi domenii interzise &
domenii interzise −, apărută în pri-
măvara acestui an la editura tra-

cus arte, nu poate fi supusă unei evaluări critice.
este mai curând o carte de iniţiere decât una de
proză. iar dacă textele din cuprinsul ei le consi-
derăm totuşi proză, trebuie să adăugăm imediat:
o proză parabolică şi esoterică. autorul ştie mai
mult decât noi despre orice (chiar şi despre noi!),
sfidează „cenzura transcendentă”, astfel încât ci-
tindu- l simţim că săvârşim un hybris. Şi totuşi,
el nu are nimic mefistofelic, ci se caracterizează
dimpotrivă printr- un fel de sfinţenie. 

mentorul său spiritual a fost − şi nu fără
consecinţe – N. steinhardt. leonard oprea are în
comun cu N. steinhardt o ardoare a trăirii. spre
deosebire de alţi autori care cred că devitalizarea
reprezintă singura cale de acces spre sacralitate,
leonard oprea mizează – ca şi mentorul său − pe
bucurie.

o istorisire de mare întindere – un adevărat
roman fantasy – este Basmul lui Amot. convocat
de un misterios personaj theofil la o întâlnire
într- un loc îndepărtat, amot îşi ia familia într- o
căruţă şi pleacă la drum, cam aşa cum plecau co-
loniştii în vestul sălbatic. după multe zile de că-
lătorie obositoare, îl întâlneşte pe theophil şi află
că trebuie să- i succeadă în îndeplinirea unei mi-
siuni de mare importanţă (despre care nu i se
spune însă nimic concret). frumuseţea poveştii
constă tocmai în reprezentarea unei metafizici a
transmiterii unei misiuni (indiferent care ar fi
aceasta).

În Basmul lui Amot întâlnim şi o parabolă
(o parabolă în parabolă!) :

la întrebarea ce este trupul omului, învăţă-
ceii lui zalmoxis găsesc trei răspunsuri: „Primul
sună astfel: trupul omului este templul bucuriei
sufletului. al doilea este: trupul omului este tem-
niţa sufletului. Şi al treilea: trupul omului este
doar ţărână în care te întorci după moarte. Pe
toate le credem adevărate. totuşi, trebuie să fie
un singur răspuns. doar unul, zicem noi. care
dintre ele este cel bun?” Înţeleptul le explică: „Ni-
ciunul. sau toate. trupul tău, cum poate fi 
templul bucuriei sufletului tău, dacă el este tem-
niţa lui şi până la urmă devine ţărână? cum
poate fi doar temniţa sufletului tău, dacă este bu-
curia lui şi până la urmă devine ţărână? cum

poate fi doar ţărână, dacă este bucurie, dar şi su-
ferinţă? trupul tău este templul bucuriei sufletu-
lui când îl cinsteşti pe cel Prea Înalt şi sacru; el
este şi temniţa sufletului când vrei să ajungi la
cel Prea Înalt şi sacru şi nu ştii cum; el va fi şi
ţărână ori de câte ori te vei lepăda de cel Prea
Înalt şi sacru.”

„toţi învăţăceii au tăcut tare încurcaţi. Nu
aşa gândiseră ei despre trupul lor. Nu asta dori-
seră să audă. zalmoxis i- a lăsat o vreme să fiarbă
în suc propriu, apoi a vorbit din nou. «aţi greşit
cugetând despre viaţă ca fiind un cadavru. viaţa
este lumină, iar lumina este veşnică».” 

Asasinul unui vis, legenda împăcării uni-
versale, pădurea, evadarea, colonia sunt alte
basme- eseuri- parabole- texte iniţiatice încărcate
de frumuseţe literară. de fapt, toate textele in-
cluse în volum merită citite şi comentate, deşi ar
fi deajuns – de fapt – să fie citite.

*
Pe leonard oprea l- am cunoscut în împre-

jurări care par să ţină de jocul întâmplării, deşi
n- ar fi exclus să fi existat un plan ocult, gândit de
altcineva decât de mine sau de leonard oprea.
Într- o zi de iarnă de la sfârşitul anului trecut, în
staţia de metrou de la Universitate, un necunos-
cut a venit drept spre mine şi mi- a spus:

− domnule alex. Ştefănescu, aş vrea să vă
vorbesc!

avea o voce caldă şi convingătoare, de om
care crede în posibilitatea comunicării.

m- am uitat la el şi
l- am examinat rapid. Puteai
citi pe chipul lui o distincţie
şi o oboseală aristocratică,
rar întâlnite azi. Părea un
prinţ rus aflat în refugiu la
Paris în urma revoluţiei bol-
şevice din 1917. Barba îngri-
jită, hainele elegante, modul
ceremonios (deşi deloc sofis-
ticat) de a se purta m- au im-
presionat.

− sunt leonard oprea...
În memoria mea a în-

ceput atunci să se deruleze
rapid o acţiune de căutare.
Parcă aş fi avut în cap un
computer şi aş fi dat click pe
„find”. leonard oprea... leo-
nard oprea...

În câteva clipe în care
am tăcut uitându- mă atent
la el, mi- au venit în minte
informaţii disparate. leo-
nard oprea... tânăr scriitor
din Braşov... aşa rămăsese
în mintea mea, tânăr, ca
atunci când îi auzisem
prima dată numele... s- a re-
marcat cu cartea lui de
debut din 1984, domenii in-
terzise, care cuprindea po-
vestiri sf de un esoterism
straniu... a mai publicat
apoi, în 1987, un volum de proză scurtă radiogra-
fia clipei... în scurtă vreme interzis şi retras din
librării... în acea perioadă a scris volumul că-
maşa de forţă, care conţinea, încă de la titlu, di-
namită politică... se spunea că autorul participase
la revolta muncitorilor din Braşov din 1987...

revenit la realitate, i- am răspuns lui leo-
nard oprea:

− da, m- aş bucura să vorbim. 
Şi ne- am notat reciproc numerele de telefon,

ca să stabilim ulterior o întâlnire.

*
ajuns acasă, am căutat şi în fişierul pe care

îl am în computerul propriul- zis (în afară de cel
din mintea mea) şi am găsit noi informaţii. leo-
nard oprea, fiul adoptiv al lui vladimir colin, a
fost un dizident declarat, care şi- a asumat dizi-
denţa, nu unul care şi- a revendicat- o abia după
1989, ca mulţi alţii. În legătură cu volumul ra-
diografia clipei a primit o înştiinţare oficială, de
la consiliul culturii şi educaţiei socialiste:

„În lumina exigenţelor formulate la Plenara
cc al Pcr din noiembrie 1988 privitoare la creş-
terea contribuţiei creaţiei literar- artistice la edu-
caţia comunistă, revoluţionară a maselor, s- a
renunţat la mai multe lucrări care nu răspun-
deau în mod satisfăcător la cerinţele privind re-
flectarea plenară a actualitatii socialiste, a
realităţii zilelor noastre. Între aceste titluri se nu-
mără şi volumul dv.”

În acest stil erau redactate înştiinţările-ghi-
lotină, care decapitau cărţile autorilor incomozi
din epocă. terorizat de poliţia politică, leonard
oprea a trebuit să- şi ascundă manuscrisele vii-
toarelor sale cărţi cu dată incertă de apariţie.
le- a închis în cutii de metal şi le- a îngropat în
grădinile unor prieteni.

după 1989, participant febril la reconstrui-
rea democraţiei (suspendată timp de 45 de ani) în
românia, face publicistică, înfiinţează o fundaţie
cu numele tatălui său adoptiv, înfiinţează o edi-
tură – „athena Publishing house” – care are

drept scop propagarea cul-
turii române în străină-
tate. Publică extraordina-
rul său roman-parabolă
cămaşa de forţă, scris în-
ainte de 1989.

În 1999 pleacă defi-
nitiv din românia şi de
atunci... n- a mai auzit ni-
meni de el.

la fel se exprima pe
vremea lui g. călinescu
un ţăran foarte bătrân din
ipoteşti, care îl cunoscuse
pe un copil cu numele
mihai eminovici:

„ţin mintea că stă-
tea tăcut pe marginea la-
cului şi se uita la nuferi.
altădată cutreiera pădu-
rile, cu fratele lui. Pe
urmă, a plecat din ipoteşti
şi... n- a mai auzit nimeni
de el.”

iată că am repetat şi
eu greşeala de gândire a
ţăranului. după cum aveam
să aflu din discuţiile di-
recte cu el, leonard oprea
s- a stabilit în sUa, a scris
în continuare, în română
şi în engleză, şi s- a făcut
cunoscut în întreaga lume,
în special prin cărţile sale

din ciclul teophil magus, combinaţie de înţep-
ciune, mister şi farmec literar. cărţile lui, difu-
zate pe 5 continente, se află în prezent în 52 de
mari biblioteci ale lumii, printre care Biblioteca
congresului american şi Biblioteca vaticanu-
lui. r
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Pe Leonard oprea l- am
cunoscut în împrejurări care par
să ţină de jocul întâmplării, deşi
n- ar fi exclus să fi existat un plan
ocult, gândit de altcineva decât de

mine
Alex. Ştefănescu
Leonard Oprea 
şi domeniile interzise

n Literatura română după o revoluţie

leonArd opreA
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arta şi domeniile de reprezentare şi
creaţie artistică relevă, potrivit ca-
tegoriei frumosului, o formă a rea-
lităţii filtrate prin spiritul fiecărui

creator şi, în primul rând, prin sensibilitatea sa
estetică. realitatea estetică este o realitate a
omului a cărei categorie de referinţă şi reprezen-
tativitate, cea mai înaltă, este cea a frumosului.
Potrivit normei şi modelului de reprezentativitate
artistică, ale căror rădăcini sunt în spiritualitatea
antică grecească, operele de artă constituie o
formă de exprimare liberă a omului care au un
conţinut spiritual, însă acest conţinut ni se dez-
văluie printr- o percepţie nemijlocită. fiind opere
ale omului, ele sunt, de asemnea, expresii ale
ideilor sale despre existenţă, deci, constituie,
într- o oarecare măsură, nu numai reprezentări cu
un conţinut concret nemijlocit, ci au şi un conţi-
nut spiritual, dar cu un mesaj profund afectiv,
emoţional.

gustul estetic şi emoţia artistică. accen-
tuând caracterul afectiv al operei şi fenome nului
artistic (omul trăieşte sentimentul frumosului nu
numai în legătură cu un „obiect” al artei, ci şi cu
un fenomen natural), toţi gânditorii au subliniat
latura profund spiritualizată a acestei emoţii,
ceea ce înseamnă că afectivitatea (emoţia) artis-
tică, estetică, nu este din aceeaşi categorie cu
emoţia sau afectivitatea primară, pe care o avem
în comun cu animalele. Plăcerea artistică (gustul
estetic) este de alt nivel decât plăcerea resimţită
la nivelul existenţei noastre biologice, prin care
satisfacem o necesitate organică. deşi, se poate
spune, oamenii nu- şi filtrează plăcerile –, ci şi le
sporesc sau le reprimă în diferite grade –, pentru
a „gusta” estetic o operă trebuie să fim liberi de
orice constrângere materială, organică, iar aceas -
tă libertate se manifestă, în primul rând, prin
faptul că putem refuza, găsindu- le de „prost gust”
(pentru că nu ne trezesc sentimente estetice) şi,
ca urmare, neacceptându- le ca fiind frumoase,
obiecte, expresii, forme şi fenomene ale naturii,
dar şi forme ale spiritului, altele decât cele este-
tice. astfel, o casă ne satisface nevoia de a locui,
ca şi pe cea de a ne simţi în siguranţă într- un
mediu natural ostil, dar nu orice casă este şi o
operă de arhitectură. emoţiile estetice trezesc o
admiraţie care se perpetuează şi se comunică,
ceea ce înseamnă că este o acceptare liberă, ne-
constrânsă de nevoi imediate. „Prin aceasta se re-
cunosc operele de artă. ele nu servesc pur şi
simplu nevoile practice efemere ale unui grup so-
cial, precum acoperişul unei case, ci, prin mijloci-
rea lor, anumite valori permanente cum ar fi, în
cazul unui monument funerar, ideea vieţii eterne.
operele de artă sunt, în mare, expresii ale ideilor.
Nu este însă suficient ca acest fapt să devină per-
ceptibil inteligenţei noastre. Pentru a încerca o
emoţie estetică este necesar să intrăm în contact
nemijlocit cu spiritul operei: numai atunci vom fi
uniţi printr- o legătură afectivă.” ( P. a. michelis,
estetica arhitecturii).

frumosul este o necesitate a spiritului care
trezeşte în noi o stare de elevaţie şi încântare es-
tetică ce nu este comparabilă cu oricare alta din
atâtea domenii în care ne exercităm facultăţile in-

telective, volitive şi afective, stări subiective pro-
fund umane: curiozitatea, mânia, teama sau frica,
mila ajunsă până la starea de pietate, care sunt
stări ale sufletului orientate spre găsirea unui
echilibru dintre eu şi lume. aceste stări sunt pur-
tătoare, şi ele, de încărcătură emoţională, însă, cu
timpul, ne determină să facem o selecţie, să le
„curăţăm” de sentimentele indefinite, dar pro-
funde, de emoţiile puternice, dar care se pot
stinge dacă nu vin în ajutorul lor aptitudini mai
înalte, de ordin intelectual, care le ghidează către
o ţintă aflată, de această dată, la un alt nivel al
spiritului; aceste din urmă „stări” sau predispozi-
ţii mentale, afective şi volitive totodată, le nu -
mim, convenţional sau nu, resurse şi, în acelaşi
timp, mobile care definesc umanitatea din noi:
setea de cunoaştere şi dragostea de adevăr, nece-
sitatea sau voinţa de a face binele şi de a ne opune
răului, inechităţii, nevoia de a intra în comuniune
cu o realitate care se află dincolo de cea percepută
sau configurată de capacităţile sau facultăţile in-
telective. aceste determinaţii, interioare şi exte-
rioare totodată, existenţiale în fond, orientează şi
ordonează lumea noastră, pun în opoziţie, dar şi
în continuitate, subiectivitatea noastră cu ceea ce
este obiectiv – deşi acest concept este în perma-
nentă schimbare –, cu ceea ce se află dincolo de
voinţa şi puterea noastră de pătrundere şi înţele-
gere, ca şi de acţiune. Însă ceea ce este obiectiv
este tot prin puterea noastră de a gândi sau a în-
ţelege, în ultimă instanţă, este manifestare a su-
biectivităţii noastre creatoare. În acest punct, în
care despărţim lumea (însă, pe de altă parte, o or-
donăm conform interiorităţii noastre, conform
gândirii şi sentimentelor), spiritul nostru poate
păşi pe calea segregării facultăţilor şi aptitudini-
lor, dar şi pe calea pe care, se pare, o ignorăm mai
ales în ultimul timp, a unităţii a tot ceea ce există,
a unităţii originare şi ontologice între eu şi lume.
această cale o reprezintă frumosul ca valoare spi-
rituală şi realitate, caracteristică fundamentală
a existenţei.

deşi nu dorim să propunem o incursiune în
metafizica artei şi a creaţiei artistice – ceea ce va
fi cu totul imposibil în condiţiile subiectului ales
spre discuţie –, trebuie să riscăm, având certitu-
dinea că nu vom greşi prea mult (certitudine ofe-
rită de însăşi istoria artei, dar şi de istoria
conceptelor estetice), şi să spunem că arta a re-
prezentat întotdeauna o afirmare a unităţii exis-
tenţiale profund umane, însă a unei unităţi care
a căutat să ţină laolaltă facultăţile noastre spiri-
tuale din care, cu timpul, unele domenii s- au des-
părţit, prin voinţa şi puterea de convingere – şi
de gândire – a celor care le- au creat, desigur. deşi
nu afirmăm, prin cele anterior spuse, decât un
truism – că arta, ştiinţa, filosofia, religia, pentru
a enumera domeniile fundamentale ale culturii,
fac parte din aceeaşi rădăcină a spiritului sau lo-
gosului ordonator – această stare de spirit trebuie
din când în când întărită, fiindcă ea este pusă de
foarte multe ori sub semnul întrebării sau chiar
negată.

modelul uman – centrul de referinţă şi de in-
terpretare a naturii. centrul ideal, de referinţă,
în domeniul formei operei de artă, este modelul
uman, atât în arta antică (în special, în lumea
greco- romană), cât şi în arta medievală. omul
este model concret, dar şi abstract, atât în lumea
artei, cât şi în cea a ştiinţei, cu atât mai mult, în
reprezentarea lumii sacrului, în sfera religiei. re-
naşterea a ridicat omul la rangul de reprezenta-
tivitate – umanismul, ca formă fundamentală a
culturii şi ideal al creativităţii – aproape perfectă,
dar nu atât în sensul unei idealităţi abstracte, ci
în modul ei concret de afirmare, care ia în consi-
derare atât universalul abstract, cât şi existenţa
individuală, cu toate determinaţiile ei concrete.
forma artistică se va inspira din natură, dar nu
reflectând chipul ei exterior şi trecător, datul con-
cret, ci aspiraţiile omului, şi anume, acelea de a

găsi proporţiile şi armonia unui corp viu, arhitec-
tura, uneori secretă, a organismului, creşterea sa
biologică, studiată ca formă în sine, şi nu ca pro-
ces biologic sau fiziologic. 

Armonia „matematică” a formei. În alter-
nanţa şi schimbarea formelor naturii, artistul re-
nascentist vede modul – natural, deci, sănătos –
prin care o formă creşte şi se desăvârşeşte, găsind
aici o matematică a proporţiilor pe care încearcă
să o traducă plastic într- o matematică sau geome-
trie a frumosului artistic. Pierzând idealul frumo-
sului absolut şi pur, transcendenţa formelor per-
fecte, pictorul sau sculptorul din renaştere o re-
găseşte în armonia (uneori alcătuită din contrarii)
a formelor naturale. În consecinţă, atenţia lui se
mută de la tipuri abstracte la forme concrete, dar
şi aici caută o medie, şi anume, acele particulari-
tăţi care fac din formele individuale o formă fru-
moasă. artistul se mişcă însă în domeniul
admiraţiei şi al experienţei concrete pentru formele
pe care le descoperă în naturile individualizate,
asemenea unui demiurg, care însă nu vrea să
creeze lumea ciclic – ca în timaios al lui Platon –,
ci vrea să o înţeleagă şi să vadă, mai ales, ce con-
tribuie la desăvârşirea ei particulară. de aceea,
idealul său nu va mai fi universalul ori forma fru-
mosului absolut, ci acea generalitate care scoate
în evidenţă formele naturale concrete, făcându- le
plăcute vederii – cultul leonardesc al privirii, al
studiului vizual al naturii –, dar fără să le ră-
pească farmecul vieţii, nici să le coboare în vul-
gar. Putem spune că de abia acum, după o peri-
oadă de tranziţie de la civilizaţia antică, prin arta
medievalităţii extrem de spiritualizate, renaşte-
rea a pus omul în centrul Naturii şi al Universu-
lui şi a redat obiectul natural admiraţiei estetice,
uitând – sau încă nu descoperise – să procedeze
strict ştiinţific, printr- o cunoaştere universală.

„spre deosebire de ştiinţă, interesul propriu
artei nu procedează astfel. Întocmai cum se înfă-
ţişează opera de artă ca obiect exterior, în forma
unui nemijlocit şi determinat mod- de- a- fi şi în
aceea a unei individualităţi sensibile în ce pri-
veşte culoarea, configuraţia, sunetul, sau ca in-
tuiţie singulară etc., tot aşa se prezintă ea şi
pentru contemplarea artistică, fără ca aceasta să
depăşească nemijlocita obiectivitate ce i se oferă,
s- o depăşească atât de mult încât să dorească să
cuprindă conceptul acestei obiectivităţi ca pe un
concept universal, cum face ştiinţa.” ( g. W. f,
hegel, prelegeri de estetică). avem enunţată aici,
sub forma concepţiei hegeliene, modalitatea în
care arta se deosebeşte de ştiinţă în abordarea a
ceea ce numim obiect sau indivi dual sensibil, ca
şi noţiunile de obiectivitate (nemijlocită) artistică
şi obiectivitate ştiinţifică universală, conceptuală.
de altfel, tema nu s- a schimbat, sub aspectul mo-
dului în care este reflectat ţelul artei, pe de o
parte, şi cel al ştiinţei, pe de altă parte, fiind
aceeaşi la Platon (socrate), aristotel sau Plotin,
dar diferenţele ajung să fie majore, deoarece la
Platon obiectul (sensibil) posedă calitatea de fru-
mos în virtutea unei idei a frumosului absolut, pe
care n- o cunoaştem în măsura în care ştim care
sunt lucrurile frumoase, ci pentru că ţintim să ni
se dezvăluie ce este frumosul. or, în concepţia pla-
tonică, descoperim frumosul fiindcă avem remi-
niscenţe ale ideii de frumos, în timp ce la hegel
frumosul este devenire şi proces al spiritului care
se revarsă în natură, este dialectica spiritului
obiectiv intrat (coborât) în istorie. Şi la Platon
există un proces continuu de apropiere de frumos
prin care realitatea ni se dezvăluie sub aspect es-
tetic: văzând frumuseţea din lucruri, se naşte în
noi dorinţa de a cunoaşte frumosul absolut, adică
nu este de- ajuns să ştim τίστικαλòν (ce este fru-
mos), cât, aflând diferitele grade ale frumosului
pe care le regăsim în lucrurile frumoase, ne apro-
priem de τί ὲστι τò καλóν, ideea de frumos în sine,
adică frumosul. r

Mihai Popa
Realitatea estetică

Artistul se mişcă însă în domeniul
admiraţiei şi al experienţei

concrete pentru formele pe care le
descoperă în naturile

individualizate, asemenea unui
demiurg, care însă nu vrea să

creeze lumea ciclic – ca în Timaios
al lui Platon
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cel mai activ dintre fraţii Burliuk,
david (1882- 1967) se impune ca
adevărat organizator al mişcării de
avangardă în această parte a ţării,

activitate care, cum se va vedea, va reverbera pro-
fund nu numai pe întreg teritoriul Ucrainei, dar
şi în imperiul rus, apoi, în japonia şi în sUa,
unde pictorul futurist emigrează după 1920 (aici,
energicul emigrant organizează Prima expoziţie
a artiştilor ruşi din japonia (1920), expoziţii ale
artei ruse în diferite oraşe ale americii, dar şi
prime expoziţii personale la osaka şi tokio (1921)
sau la New york (1923). Plecarea definitivă în
străinătate a fost pentru david Burliuk un bun
prilej de a face cunoscute publicului străin valori
ale artei plastice din imperiul rus, de a răspândi
în toată lumea pânze vândute la expoziţiile pe
care le organiza, dar şi de a oferi informaţii des-
pre futurismul rus, declarându- se, cu o mare doză
de megalomanie, „părintele” acestei foarte impor-

tante mişcări de avangardă din Ucraina şi rusia.
mai mulţi autori occidentali, în special din ame-
rica, au preluat formula lansată de artist, fără a
o verifica mai atent, introducând- o în destule tra-
tate de pictură sau lucrări privitoare la istoria
avangardei universale. Neacceptând- o, nu dimi-
nuăm cu nimic rolul cu totul special jucat de ar-
tistul de la cerneanka în afirmarea cubofuturis-
mului şi futurismului ucrainean şi rus.

mai întâi, să remarcăm, ca o particularitate
a artistului david Burliuk, faptul că, încă de la
început, el se declară creator nu doar ucrainean,
ci şi rus. după studii de pictură la „academia re-
gală” din münchen (1902- 1903) şi la „Şcoala de
arte frumoase” din Paris organizată în salonul
cormon (1904), după ce, fiind foarte tânăr, alături
de v. kandinski şi fr. marc, expune lucrări la re-
numitul salon din münchen „călăreţul albastru”,
david Burliuk revine în ţară în anul 1907 şi- şi
continuă studiile de artă la Şcoala de pictură,
sculptură şi arhitectură în moscova. Între timp,
păstrează legătura cu colegii lui nemţi şi francezi
care- l invită să participe la „expoziţia noii socie-
tăţi de artă” din münchen (1911,1912), la salonul
P. casirer din Berlin (1911), la Primul salon de
toamnă german, organizat în 1913 de galeria
shturm din Berlin, precum şi la „salonul inde-
pendenţilor”, Paris, 1914. 

„acasă”, david Burliuk expune pentru
prima dată în 1905 la „expoziţia în folosul celor
înfometaţi”, organizată la harkov, precum şi la
„expoziţa de lucrări în acuarelă, pastel şi în cre-
ion”, dar debutul său adevărat trebuie considerat
a fi prezenţa lucrărilor lui la expoziţia de grup,
deschisă în 1906- 1907 la Petersburg de gruparea

„stephanos”. expuneau acolo 80 de artişti plas-
tici, între care regăsim nume ale unor mari artişti
ai avangardei, ca Natalia goncearova, mihail la-
rionov sau gheorghi iakulov. 

cu anul 1908, când, împreună cu alexan-
dra exter organizează la kiev expoziţia tinerilor
pictori ucraineni şi ruşi „zveno”, începe adevărata
activitate a lui Burliuk de lider al mişcării de
avangardă. artistul de la cerneanka devine ini-
ţiator, dar şi participant, al unui număr impor-
tant de expoziţii de artă ucraineană şi rusă
avangardistă : „stephanos”, 1909, „impresioni-
ştii”,1909, „saloanele” lui izdebski de la odesa
1909- 1910 (itinerate, cu sprijinul financiar al lui
Burliuk, la kiev, s.- Petersburg, riga), „Uniunea
tineretului”, 1909, „estetica liberă”,1909, „valetul
de caro” (1910, 1912, 1913, 1916, 1918), „expozi-
ţia tineretului liber”, 1911, „coada de măgar”,
1912. dar ceea ce- l recomandă, cu deosebire, în
calitatea invocată mai sus este conceperea, la
cerneanka, în anul 1908, a primei grupări de ar-
tişti cubofuturişti sub titulatura „hylaea”. evo-
când, prin chiar numele ei, bogatele tradiţii
clasice ale tauridei greceşti, deşi îşi propunea în-
noirea radicală a artei, la- nceput, această gru-
pare, spre deosebire de cubofuturismul european,
dar în consens cu boiciukismul, s- a orientat cu
precădere către creaţia arhaică a Ucrainei. a fost
o opţiune agreată de toţi membrii grupării, între
care, în afară de david Burliuk, îi vom regăsi pe
vladimir Burliuk (1886- 1917), Nikolai Burliuk
(1890- 1920), vasili kamenski (1884- 1961), Bene-
dikt livşiţ (1886- 1938), alexei krucionîh (1886-
1968), elena guro (1877- 1913) şi rusul velimir
hlebnikov, (1885- 1922) aflat atunci la cer-
neanka, într- o dispoziţie creatoare de excepţie.
mai târziu, va adera la grupare şi tânărul vladi-
mir maiakovski, descoperit de david Burliuk la
Şcoala de pictură, sculptură şi arhitectură din
moscova unde studiau amândoi.

cu „hylaea”, reboteazată imediat de
v.hlebnikov cu termenul slavianizant „budet-
leanstvo” (de la viitorul verbului slav „a fi” –
„,budet”), sinonim cu denumirea lansată deja în
europa, „futurism”, la drept vorbind, încep acţiu-
nile de teoretizare şi de expunere a cubofuturis-
mului şi futurismului ucrainean şi rus. aceste
acţiuni se săvârşesc, sistematic şi cu efectul scon-
tat, în diferite moduri şi pe căi diverse, majorita-
tea dintre ele găsite de întreprinzătorul david
Buliuk şi de alţi colegi „budetleni”: expoziţii frec-
vente, propagarea mişcării prin ieşirea artiştilor
futurişti pe stradă, vestimentaţie şocantă, dezba-
teri teoretice, elaborarea şi tipărirea de manifeste
şi de texte teoretice, iniţierea unui turneu-confe-
rinţă prin marile oraşe ale Ucrainei şi rusiei, pu-
blicarea de cărţi şi reviste, expunerea de tablouri
în stradă, în sfârşit, prezentarea de spectacole
teatrale şi de filme futuriste. 

apariţia, în 1910, a broşurii curtea cu juri
şi, în 1912, a primului volum programatic budet-
lean o palmă dată gustului public, ce conţinea un
manifest omonim, se datorează în mod decisiv lui
david Burliuk. el a finanţat publicaţiile respec-
tive, semnând şi radicalul manifest care „arunca
de pe vaporul contemporaneităţii” aproape în-
treaga cultură precedentă, propunând o cultură
nouă, „antiestetică”, în toate domeniile artei, în
care s- au şi afirmat toţi semnatarii: literatură,
pictură, teatru, ilustraţie de carte, arte decora-
tive. În acord cu denumirea slavianizantă a gru-
pării lor, cultura nouă trebuia să se configureze
pe temeiul unor tradiţii străvechi, la care se
adăuga arta populară. 

Poate că stilul provocator şi antiestetismul
cu orice preţ al budetlenilor îşi găsesc cea mai ra-
dicală expresie în aceste versuri ale lui david
Burliuk: „e sufletul o crâşmă, cerul- zdreanţă,/
Poemul- damă de consum,/ frumosul – o mizerie
măreaţă”, sau în intervenţia aceluiaşi, din 1909,
cu prilejul „expoziţiei de lucrări din pictura ac-
tuală. impresioniştii”. după cum relatează v. ka-

menski în cartea lui din 1931, drumul unui entu-
ziast, la vernisarea expoziţiei respective, cu vocea
lui tunătoare, Burliuk decreta: „iar noi, maeştri
ai artei actuale, vă deschidem ochii spre arta ade-
vărată care vine. acest taur este simbolul forţei
noastre (...), iar noi vom ataca gustul burgez în
lecţiile noastre, pretutindeni”.

Publicaţiile ulterioare ale budetlenilor-futu-
rişti, declaraţiile şi broşurile lor manuscrise sau
hectografiate (vezi Jocul în iad de a.krucionîh şi
velimir hlebnikov, 1912, o iubire în stil vechi şi
lumeadelacapăt de v.hlebnikov, 1912, curtea cu
juri, 1913, luna costelivă, 1913, la sosirea lui
marinetti. declaraţia grupării „Hylaea”, 1914,
parnasul nărăvaş, 1914, Futuriştii de la „Hy-
laea”. laptele iepelor, herson, 1914, Gramote şi
declaraţii ale futuriştilor ruşi, 1914, trâmbiţa
marţienilor, harkov,1916, darabana futuriştilor,
Petrograd, 1915, Arcaşul, Petrograd, 1915, 1916),
la care david Burliuk a colaborat ca finanţator,
autor sau ca ilustrator, dezvoltă şi demonstrează,
prin creaţii literare sau plastice ce- ţi taie răsufla-
rea, ideile primului manifest al hylaeiştilor: res-
pingerea artei vechi şi crearea unei arte noi
dincolo de normele şi legile estetice cunoscute.
consensuale cu spiritul protestatar al publicaţii-
lor de mai sus sunt şi lucrările de autor ale lui
david Burliuk: o foaie.Vocea unui impresionist în
apărarea picturii, kiev, 1908, Gălăgioşii „benois”
şi noua artă rusă naţională, s.- Petersburg, 1913
sau mai târziile din laborator pe stradă (evoluţia
futurismului), 1920 şi entelehismul. 20 de ani de
futurism, New york, 1930. 

Înfiinţarea, în 1913, a unei edituri pe care
d. Burliuk o numeşte „hylaea”, precum şi dispu-
tele privitoare la arta modernă organizate de bu-
detlenii- futurişti în cele două capitale ale
imperiului rus – moscova şi s.- Petersburg, au
constituit un mijloc extrem de eficace de a- şi răs-
pândi ideile, de a însoţi „palma” dată gustului pu-
blic cu educarea şi formarea acestuia pentru o cât
mai adecvată receptare a artei pe care o propun.
redutabili conferenţiari şi polemişti la întâlnirile
numeroase ale futuriştilor cu publicul s- au dove-
dit a fi david Burliuk, vasili kamenski şi foarte
tânărul vladimir maiakovski. intervenţiile lor
spectaculoase la aceste întâlniri au contribuit de-
cisiv la fuziunea, în 1913, dintre gruparea ucrai-
neană „hylaea” şi gruparea rusească „Uniunea
tineretului”, fuziune anulată în 1914 din cauza
spectacolului budetlenilor cu piesa lui a. krucio-
nîh Victorie asupra soarelui sau, poate mai exact,
din cauza prologului scris în stil arhaic de v.
hlebnikov pentru piesa aceasta a lui krucionîh.

În cadrul disputelor privitoare la arta nouă,
lecţiile lui d. Burliuk, în principal despre pictură,
se remarcau printr- un ton şi un limbaj violent,
ambele menite a „trezi publicul somnolent”. Nu
puţine dintre intervenţiile respective au indignat
profund auditoriul, dar au şi atras atenţia publi-
cului rus asupra fenomenului futurismului nu
doar din rusia, ci şi din Ucraina. Prin substanţa
şi cuprinderea ei, se impune atenţiei conferinţa
Arta nouă în rusia şi atitudinea criticii de artă
faţă de aceasta (ţinută la institutul Politehnic din
moscova, 1913) care se axează pe ideea că noile
direcţii în arta timpului nu şi- au găsit încă o cri-
tică pe măsură. această intervenţie a lui Burliuk
a fost urmată de lecţia aceluiaşi Afirmarea futu-
rismului rus, ilustrată de creaţii în versuri şi
proză futuriste, prezentate, alături de Burliuk, de
tot atât de remarcabilii recitatori v. kamenski şi
v. maiakovski (muzeul Politehnic din moscova,
1913). la seara futurismului rus din 1914 pe
tema, războiul şi arta, david Burliuk a prezentat
lecţia creaţia şi războiul. cu acest prilej, el a dat
o replică dură, antirăzboinică, lui marinetti care,
aflat la începutul acelui an într- un turneu în
rusia, nu contenea să afirme că, pentru toată
mişcarea futuristă, războiul devenise un element
purificator şi inspirator. r

livia Cotorcea
Despre mişcarea futuristă
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lui robert morgan2

1. 

cu multe luni în urmă, un dolar era 870 de
lire, iar eu aveam 32 de ani. şi planeta cântărea
cu 2 miliarde de suflete mai puţin, iar barul din
acea stazione unde am ajuns într- o noapte rece de
decembrie era pustiu. stăteam în picioare aştep-
tând singura fiinţă pe care o cunoşteam în acest
oraş. ea întârzia.

orice călător cunoaşte această stare: un
amestec de oboseală şi nelinişte. când examinezi
cadranele şi mersul trenurilor, când studiezi mar-
mura varicoasă de sub picioare, inspirând amo-
niac şi mirosul pâclit emanat într- o noapte rece
de iarnă de o locomotivă din fontă. asta făceam
şi eu.

În afară de barmanul care căsca şi ma-
troana imobilă care şedea ca un Buddha la casă,
nu vedeai pe nimeni. totuşi, nici noi nu prea con-
tam unii pentru alţii: eu îmi cheltuisem singura
valută din limba lor – cuvântul expresso îl folosi-
sem de două ori. cumpărasem de acolo şi ceea ce
în anii care au urmat avea să se numească
„merda statale”, „movimento sociale” è „morte
sicura” – primul pachet de ms. aşa încât mi- am
ridicat valizele şi am ieşit. 

dacă, lucru puţin probabil, un ochi mi- ar fi
urmărit haina london fog şi pălăria Borsalino
cafenie, acestea ar fi fost o siluetă familiară. Nici
nopţii nu i- ar fi fost greu să le absoarbă. cred că
mimetismul stă printre primele pe lista oricărui
călător, iar italia din imaginaţia mea la ora res-
pectivă era o fuziune din filmele alb- negru din
anii 1950 şi obiectul la fel de monocrom al mese-
riei mele. aşa încât iarna era anotimpul meu.
singurul obiect care îmi lipsea ca să arăt ca un
fante local sau ca un carbonaro era o eşarfă. alt -
minteri, simţeam că nu ies în evidenţă, eram po-
trivit pentru a mă topi în peisaj sau pentru a
intra în cadrul unui film de suspans low- budget,
cel mai probabil, o melodramă.

2.

era o noapte vântoasă, şi înainte ca retina
să înregistreze ceva, am fost copleşit de un senti-
ment de fericire totală: în nări mă lovi sinonimul
ei dintotdeauna – pentru mine: mirosul de alge
îngheţate. Pentru unii, acest sinonim este iarba
proaspăt cosită sau fânul; pentru alţii, mirosul
acelor din pomul de crăciun şi de mandarine.
Pentru mine – sunt algele îngheţate: în parte din
pricina proprietăţilor onomatopeice ale denumirii
ca atare (în ruseşte, alge sună minunat – vodo-
rosli), în care s- au contopit lumea vegetală şi cea
subacvatică, în parte, din pricina aluziei la incon-
gruenţa şi dramă subacvatică ascunsă în această
noţiune. „acolo unde piatra se întunecă sub
spumă”, cum a spus poetul3. te recunoşti în anu-
mite stihii; în momentul când inspiram acest
miros pe treptele de la stazione, eram deja expert
în incongruenţe şi drame ascunse. 

atracţia faţă de acel miros ar fi trebuit, fără
îndoială, să fie atribuită unei copilării petrecute
pe ţărmurile Balticii, patria sirenei rătăcitoare
din poezia lui montale4. eu însă mă îndoiam.
chiar şi din motivul că nu a fost chiar aşa de fe-
ricită copilăria (şi arareori este, fiind o şcoală a
nesiguranţei şi a repulsiei faţă de sine), iar în pri-
vinţa mării, în realitate, din partea mea de Bal-
tică ar fi putut evada doar un ţipar. În orice caz,
această copilărie cu greu ar fi putut stârni nostal-
gia. am ştiut întotdeauna că sursa acestei atracţii
se află undeva în altă parte, în afara cadrului bio-
grafic, în afara structurii genetice, undeva în hi-
potalamus, unde se înmagazinează amintirile
strămoşilor noştri despre locul lor de origine, de
pildă, despre acel ichthus din care a apărut civi-
lizaţia noastră. dacă peştele acela a fost fericit –
aceasta este o altă problemă.

3. 

Un miros este, la urma urmei, un dezechili-
bru de oxigen, invadarea acestuia de alte ele-
mente – metan? carbon? sulf? azot? În funcţie de
intensitatea invaziei respective, obţinem un par-
fum, un iz, o duhoare. e o chestiune de molecule,
iar fericirea, cred, este clipa când detectezi ele-
mentele propriei tale compoziţii în stare liberă.

aici erau destule, în stare de libertate totală, şi
am simţit că păşesc în propriul meu portret din
aer rece.

decorul de fundal era alcătuit din siluetele
întunecate ale cupolelor şi acoperişurilor; un pod
ce atârna peste curba neagră a masei de apă, cu
ambele capete tăiate de infinit. Noaptea, în ţinu-
turile necunoscute, infinitul începe după ultimul
felinar, iar aici, acesta se afla la douăzeci de
metri. era linişte. din când în când, treceau bărci
cu motor, slab luminate, târându- se leneş într- o
direcţie sau alta, tulburând cu elicele lor reflecta-
rea unui ciNzaNo de neon ce încerca să se in-
staleze pe muşamaua neagră a apei. cu mult
înainte de a reuşi, revenea liniştea.

4. 

totul avea ceva din venirea în provincie,
într- un loc pierdut de lume, obscur, poate în locul
în care te- ai născut, după o absenţă îndelungată.
Nu în ultimul rând această senzaţie se explică
prin anonimatul meu, incongruenţa unei siluete
singuratice pe treptele stazione: o ţintă uşoară
pentru uitare. Pe deasupra, era o noapte de iarnă.
Şi mi- am adus aminte de primul vers dintr- o poe-
zie a lui Umberto saba, tradusă cândva, în încar-
narea mea anterioară, în limba rusă: „În
adâncurile adriaticei sălbatice...”5 În adâncuri,
mă gândeam eu, într- un colţ uitat al sălbaticei
adriatice... dacă aş fi aruncat o privire în spatele
meu, aş fi văzut stazione în toată splendoarea ei
dreptunghiulară de neon şi civilizaţie, aş fi văzut
literele de tipar: veNezia. Însă nu m- am uitat.
cerul era plin de stele hibernale, aşa cum se în-
tâmplă adeseori în provincie. Părea că în orice
clipă în depărtare s- ar fi putut auzi un lătrat, un
câine, ba chiar şi un strigăt de cocoş. Închizând
ochii, mi- am imaginat un mănunchi de alge reci
răsfirate pe o piatră udă, poate îngheţată, undeva
în univers. Piatra eram eu, mănunchiul de alge –
palma şi încheietura mea dreaptă. apoi, din nică-
ieri, apăru o barjă largă, acoperită, o corcitură
între o cutie de conserve şi un sandvici, care se
lovi cu un sunet surd de debarcaderul din sta-
zione. o mână de pasageri ieşi în fugă pe mal şi
se îndreptă, trecând pe lângă mine, spre gară.
atunci am văzut singura fiinţă pe care o cunoş-
team în acest oraş; tabloul era feeric.

Iosif Brodski
Fondamenta degli incurabili

n Antologiile Contemporanul eseul1 a fost scris în limba engleză la comanda
consorzio venezia Nuova în noiembrie 1989. a
apărut mai întâi în traducerea italiană a lui
gilberto forti în decembrie 1989: iosif Bdroskij,
Fondamenta degli incurabili. fragmente din
textul în limba engleză au fost tipărite sub tit-
lul in the light of Venice, în „the New york re-
view of Books” (vol.49, no.11, june 11, p.30- 32),
apărând în acelaşi an integral, într- o ediţie ex-
tinsă şi reelaborată în sUa şi marea Britanie:
joseph Brodsky, Watermark, New york: far-
rar, straus&giroux şi london: hamish hamil-
ton. În arhiva new- yorkeză a poetului s- a
păstrat o mărturie cu privire la faptul că
Brodski intenţiona să includă eseul în volumul
of Grief and reason (1994). traducerea în
limba rusă, realizată de grigori daşevski a
apărut pentru prima oară în revista „oktiabr”
(1992, nr.4, p. 179- 205), fiind apoi inclusă în
ediţia de opere, naberezhnaya neistselimyh. 13
esse/sost. v. golîşev, m, slovo, 1992 (205- 254).
În ediţia sobranie socienenij iosifa Brodskogo,
puşkinskii Fond, sankt- peterburg, mmi, apare
în vol.vii, p.7- 58. 

1 cheiurile incurabililor – locul unde erau de-
pozitaţi cei bolnavi de ciumă pentru a fi preluaţi în
gondole şi purtaţi spre... În continuare, notele apar-
ţin traducătorului.

2 a fost prietenul lui, pictorul şi fotograful
american robert morgan care a locuit peste trei-
zeci de ani la veneţia. ediţia Watermark a fost
ilustrată cu 14 foto- gravuri realizate după fotogra-
fiile lui morgan.

3 Where stone is dark with froth, vers din poe-
zia the Fisherman (1916) de William Bulter yeats

4 Brodski i- a dedicat lui eugenio montale un
eseu in the shadow of dante / V teni dante / În
umbra lui dante, pe care l- a inclus în volumul less
than one / menşe ediniţî / mai puţin de unu.

5 in fondo all’Adriatico selvaggio. ...1946.

iosif Brodski



5. 

o întâlnisem pentru prima dată cu câţiva
ani în urmă, în aceeaşi încarnare anterioară, în
rusia. atunci tabloul apăruse în persoana unei
slaviste, mai exact, a unei specialiste în maia-
kovski. Ultimul aspect a fost cât pe ce să excludă
tabloul ca obiect de interes din ochii grupului
meu. dacă nu a fost aşa, s- a întâmplat ca măsură
a virtuţilor ei vizibile. 180 cm, osatura fină, pi-
cioarele lungi, figura îngustă, coama castanie şi
ochii căprui migdalaţi, o rusă acceptabilă, rostită
de nişte buze minunat conturate şi un zâmbet or-
bitor tot acolo, îmbrăcată superb, în piele de că-
prioară de grosimea foiţei de ţigară, cu ciorapi de
aceeaşi nuanţă, izvorând un parfum ademenitor,
necunoscut, cea mai elegantă fiinţă de sex femi-
nin ce călcase vreodată cu piciorul ei care te sco-
tea din minţi în cercul nostru. era făcută din ceea
ce moleşeşte visele unui bărbat însurat. Pe deasu-
pra, era veneţiană.

am trecut cu vederea, fără efort, calitatea
ei de membru al partidului comunist italian şi
slăbiciunea trecătoare faţă de avangarda noastră
formată din băieţii simpluţi din anii 1930, pu-

nând- o pe seama frivolităţii occidentale. cred că
şi dacă ar fi fost o nazistă înveterată, tot nu am fi
râvnit mai puţini la dânsa; ba poate, chiar mai
mult. te înnebunea pur şi simplu, iar când s- a în-
curcat, în cele din urmă, cu un prostănac foarte
bine plătit de descendenţă armenească de la pe-
riferia cercului nostru, reacţia generală a fost mai
curând uimire şi mânie decât gelozie sau dinţi în-
cleştaţi. de fapt, dacă te gândeşti, nu merită să
te mânii pe o dantelărie delicată pătată de un sos
condimentat. Însă noi ne- am mâniat. Pentru că
aşa ceva era mai rău decât o dezamăgire: era o
trădare a texturii.

Pe atunci puneam semnul egalităţii între
stil şi esenţă, frumuseţe şi intelect. eram, totuşi,
un public livresc, iar la o anumită vârstă, crezând
în literatură, crezi că toată lumea îţi împărtăşeşte
sau trebuie să- ţi împărtăşească convingerile şi
gusturile. de aceea, dacă cineva arată bine, era
de- al nostru. Necunoscând lumea din afară, mai
cu seamă, cea occidentală, noi nu ştiam că stilul
se vinde engros, că frumuseţea poate fi doar o
simplă marfă. de aceea am considerat tabloul o
continuare fizică şi o materializare a idealurilor
noastre şi a principiilor, iar toată îmbrăcămintea
ei, inclusiv cea transparentă – o cucerire a civili-
zaţiei.

această asociere era atât de trainică, iar ta-
bloul atât de fermecător, încât chiar şi acum,
după atâţia ani, la o altă vârstă şi, cum s- ar
spune, într- o altă ţară, am adoptat fără să vreau
atitudinea de odinioară. Primul lucru despre care
am întrebat- o, lipit de mulţimea de pe puntea va-
poretto- ului de haina ei din blană de nutrie, a fost
ce crede despre motetele lui montale, recent pu-
blicate. străfulgerarea cunoscută a celor douăzeci
şi opt de perle, reflexul de pe marginea irisului
căprui, prelungindu- se în argintul risipit al căii
lactee – acesta a fost răspunsul primit, dar nici
asta nu a fost puţin. să întreb despre ultimele
realizări în însăşi inima civilizaţiei era, probabil,
o tautologie. se poate ca eu să fi fost lipsit de tact,
deoarece autorul nu era din partea locului.

6. 

deplasarea lentă a bărcii prin noapte era ca
trecerea unui gând coerent prin inconştient. de
ambele părţi, până la genunchi în apa neagră ca
smoala, stăteau imensele cufere sculptate ale pa-
lazzi întunecate, pline de comori insondabile, cel
mai probabil, aur, judecând după lumina electrică

slabă, galbenă ce răzbătea prin fantele obloane-
lor. impresia generală era mitologică, mai exact,
ciclopică: părea că am ajuns în acea infinitate pe
care o văzusem pe treptele de la stazione, iar
acum mă deplasam printre locuitorii ei, de- a lun-
gul unui şir de ciclopi adormiţi, întinşi în apa ne-
agră, care ridicau şi lăsau din când în când câte o
pleoapă.

lângă mine, tabloul în nutrie îmi explica
aproape în şoaptă că mă duce la hotel, unde îmi
închiriase o cameră, că ne vom vedea probabil
mâine sau poimâiine, că ar fi vrut să- mi facă cu-
noştinţă cu soţul şi cu sora ei. Îmi plăcea şoapta
ei, deşi era în armonie mai curând cu întunericul
decât cu mesajul ca atare, şi am răspuns şoptind
la fel de conspirativ că întotdeauna este o plăcere
să- ţi vezi posibilele rude. aici am exagerat un pic,
însă ea râse, tot aşa, pe înfundate, acoperindu- şi
gura cu mâna înmănuşată în piele maro. Pasage-
rii din jurul nostru, majoritatea bruneţi, care con-
diţionaseră apropierea noastră prin numărul lor,
nu se mişcau şi dacă mai schimbau o vorbă, o fă-
ceau coborând tonul, de parcă, şi în cazul lor, erau
chestiuni intime. „rialto” – zise ea cu vocea obiş-
nuită.

7. 

există ceva primordial în călătoriile pe apă,
chiar şi pe distanţe scurte. Ştii că te afli undeva
unde nu se cuvine să fii, avertizat fiind nu atât
de ochi, urechi, nas, limbă, dinţi, cât de picioare,
care nu se simt chiar în largul lor în rolul de or-
gane de simţ. apa pune sub semnul întrebării
principiul orizontalităţii, mai ales noaptea, când
suprafaţa ei seamănă cu o stradă. oricât de solid
ar fi înlocuitorul celei din urmă, puntea, aflată
sub picioarele tale, pe apă eşti mai vigilent decât
pe uscat, simţurile îţi sunt mai ascuţite. Pe apă,
de pildă, nu poţi uita de tine, aşa cum se întâmplă
pe stradă: picioarele te ţin, pe tine şi raţiunea ta,
mereu într- o stare de atenţie, de parcă ai fi o bu-
solă. ei bine, poate că acea sensibilitate pe care o
capătă mintea ta pe apă este de fapt un ecou în-
depărtat, ocolit. În orice caz, pe apă, percepţia alt -
cuiva devine mai acută, intensificată parcă de
pericolul general, reciproc. Pierderea cursului
este deopotrivă o categorie a psihologiei şi a na-
vigaţiei. În orice caz, în următoarele zece minute,
deşi ne mişcam într- o direcţie, am văzut cum acul
singurei fiinţe pe care o cunoşteam în acest oraş
şi al meu s- a desfăcut cu cel puţin 45 de grade.
Probabil pentru că această parte din ganal
grande este mai bine luminată.

Ne- am întâlnit la debaracaderul accade-
mia, devenind prizonierii unei topografii ferme şi
ai codului moral corespunzător. după ce am ră-
tăcit o vreme prin nişte stradele înguste, am fost
adus în vestibulul pensiunii cu acelaşi nume, oa-
recum izolate, unde am fost sărutat pe obraz, mai
curând ca minotaurul, mi s- a părut, decât ca un
erou acoperit de glorie, urându- mi- se noapte
bună. Pe urmă, ariadna mea plecă, lăsând în
urmă un fir îmbătător de parfum scump (shali-
mar?), care s- a evaporat rapid în atmosfera pen-
siunii, pătrunsă de mirosul uşor dar omniprezent
de urină. câteva minute am stat să contemplu
mobila. apoi m- am trântit în pat. 

8. 

aşa a fost prima mea venire în acest oraş.
Nu a fost nici sub nişte auspicii deosebite, nici fa-
tidică. dacă noaptea aceea a adus vreo premoni-
ţie, aceasta a fost doar faptul că niciodată nu voi
deveni stăpânul acestui oraş; dar nici nu avuse-
sem vreodată asemenea speranţe. cred că acest
episod merge ca început, e drept că în privinţa
singurei- fiinţe- pe- care- o- cunoşteam- în acest- oraş
el a însemnat mai curând sfârşitul. am mai
văzut- o de două sau de trei ori atunci, fiind,
într- adevăr, prezentat surorii şi soţului. Prima
s- a dovedit a fi o femeie fermecătoare, înaltă şi
zveltă ca ariadna mea şi, poate, chiar mai stră-
lucitoare, însă mai melancolică şi, după câte pot
să judec, şi mai devotată mariajului. al doilea, a
cărui înfăţişare mi s- a şters cu totul din minte din
pricina redundanţei, era un nenorocit de arhitect
din oribila tagmă postbelică care a stricat contu-
rurile peisajului europei mai ceva decât luf-
twaffe. În veneţia a pângărit câteva splendide
campo cu edificiile lui, dintre care unul, fireşte, o
bancă, căci această specie de animale iubeşte
băncile cu o ardoare absolut narcisistă, cu toată
atracţia efectului spre cauză. Numai pentru o sin-
gură „structură” de acest fel (după cum se spunea
pe atunci) cred că ar fi meritat să i se pună coarne.

Însă deoarece, asemenea soţiei, se număra, cum
s- ar zice, printre membrii partidului comunist,
era mai bine ca sarcina, mi- am zis eu, să le fie în-
credinţată tovarăşilor. Natură searbădă, pe de o
parte, iar pe de alta, când, într- o zi mohorâtă am
sunat din străfundurile labirintului meu singu-
rei-fiinţe-pe-care-o-cunoşteam-în-acel-oraş, arhi-
tectul, simţind probabil ceva nelalocul lui în
italiana mea stâlcită, a închis telefonul. astfel
încât totul trebuia rezolvat de fraţii noştri ar-
meni.

9.

târziu am aflat că a divorţat de arhitect şi
s- a măritat cu un pilot din forţele aeriene ame-
ricane, care s- a nimerit să fie nepotul primarului
unui orăşel din statul michigan în care am locuit
cândva. ce mică- i lumea, şi pe măsură ce viaţa
trece, se micşorează tot mai mult. aşa că, dacă aş
fi căutat o consolare, aş fi putut să o extrag din
gândul că acum călcam pe aceeaşi bucată de
uscat, de astă dată, pe un alt continent. seamănă,
desigur, cu statius vorbindu- i lui vergiliu, însă
chiar se potriveşte ca unii ca mine să vadă în
america un fel de Purgatoriu, lucru la care, de
altfel, face aluzie chiar dante. singura diferenţă
este aceea că paradisul ei este mult mai populat
decât al meu. În orice caz, în ultimii şaptespre-
zece ani m- am întors în acest oraş, sau m- am re-
petat în el, cu frecvenţa unui coşmar.

10. 

cu două sau trei excepţii, din cauza crizelor
mele cardiace sau alte întâmplări de felul acesta,
de fiecare crăciun sau cu puţin timp înainte am
coborât dintr- un tren/ avion/ vapor/ autobuz şi
mi- am cărat valizeze pline cu cărţi şi maşini de
scris, îndreptându- mă spre pragul unui hotel sau
al unui apartament. Ultimul, de regulă, îmi era
oferit de unul dintre puţinii prieteni pe care am
apucat să mi- i fac aici ca urmare a faptului că ta-
bloul s- a pierdut. mai târziu voi încerca să explic
cum alegerea perioadei (chiar dacă o asemenea
denumire este tautologică până la transformarea
în propriul contrariu). acum voi nota doar că, deşi
sunt un nordic, felul în care văd eu paradisul nu
este determinat nici de climă, nici de tempera-
tură. de fapt, m- aş descurca foarte bine fără lo-
cuitorii lui, şi fără eternitate. riscând să provoc
acuzaţii de imoralitate, recunosc că aceasta este
o reprezentare pur vizuală, legată mai mult de
claude decât de un crez, şi există doar în aproxi-
mări. dintre care cea mai reuşită este acest oraş.
Întrucât nu sunt investit cu puterea de a face o
comparaţie în adevăratul înţeles al cuvântului,
mă pot limita la acest oraş.

spun toate acestea de la bun început, pen-
tru a- l scuti pe cititor de dezamăgiri. Nu sunt un
predicator (deşi încerc să- mi păstrez conştiinţa în
stare de echilibru) şi nici un înţelept; nici estet şi
nici filosof. sunt doar un om nervos, prin forţa îm-
prejurărilor şi a faptelor mele, însă un om cu spi-
rit de observaţie. după cum a spus cândva
akutagawa ryunosuke, un scriitor preferat, nu
am principii, am doar nervi. de aceea cele ce ur-
mează sunt mai curând legate de ochi decât de
convingeri, inclusiv de cele referitoare la compo-
ziţia unei naraţiuni. ochiul precede condeiului, şi
nu voi lăsa pe cel de- al doilea să mintă despre si-
tuaţia lui. asumându- mi riscul unor acuzaţii de
imoralitae, le voi suporta cu uşurinţă şi pe cele de
superficialitate. suprafaţa – adică primul lucru
pe care îl observă ochiul – este adeseori mai eloc-
ventă decât conţinutul ei, care este trecător prin
definiţie, cu excepţia, fireşte, a vieţii de dincolo.
studiind chipul acestui oraş pe parcursul a şap-
tesprezece ierni, ar trebui să fiu capabil acum să
realizez ceva credibil, în maniera lui Poussin: să
desenez portretul acestui loc dacă nu în cele patru
anotimpuri, atunci în patru momente ale unei
zile de iarnă.

acesta este scopul meu. dacă mă voi abate,
în acest loc, va fi un procedeu la care recurg lite-
ralmente, unde este un ecou al apei. cu alte cu-
vinte, cele ce urmează pot părea nu o povestire,
ci o curgere de apă tulbure „într- un anotimp ne-
potrivit”. Uneori aceasta e albastru- închis, uneori
e cenuşie sau cafenie; în mod invariabil, este rece
şi nu e potabilă. m- am apucat să o decantez fiin-
dcă ea conţine reflectări, iar printre acestea, şi pe
a mea. r

fragment. traducere, prezentare şi note de
marina vraciu
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Studiind chipul acestui oraş pe
parcursul a şaptesprezece ierni, ar

trebui să fiu capabil acum să
realizez ceva credibil, în maniera
lui Poussin: să desenez portretul
acestui loc dacă nu în cele patru

anotimpuri, atunci în patru
momente ale unei zile de iarnă



celan este în primul rând un poet al dialogului.
Ba chiar, s- ar putea spune, al imposibilului dialog. Nu
degeaba aceste convorbiri (în munţi), text în proză
puţin prizat în românia. Şi nu degeaba acest Vis des-
pre vis, apărut în 1948 la viena, care vorbeşte chiar
despre (im)posibilitatea dialogului. există o cumpănă
(eu aşa am numit- o, deşi traducerea poate fi imper-
fectă), un schimb de suflu, pauza dintre inspiraţie şi
expiraţie (Atemwende), în toată opera lui celan. adică,
momentul în care nici nu mai putem întreba, nici răs-
punde – cel în care suntem, să zicem aşa, suspendaţi,
inerţi, cel în care nu mai putem comunica. Paradoxal,
în efortul continuu de a ieşi din această „suspensie”
constă traseul nostru, în viaţă, ca „animale inteli-
gente”. Numai aşa putem ieşi din zona ambiguă în care
suntem când „animale”, când „inteligente”. Şi vii, şi
morţi. iată cumpăna, pauza de suflu, schimbul de ră-
suflare. ciclul acesta, de mai jos, ultimul apărut, se re-
feră la momentul, indefinibil, în care suflul, răsuflarea,
dorinţa de a ieşi din eterna „suspendare” a propriei
noastre condiţii se cristalizează, devine un cristal al
răsuflării. Şi recuperează, prin chiar această „concre-
ţiune a limbajului”, un dialog oprit, dar încă dorit.

traducerea ce urmează constituie, cum am mai
spus, probabil cel mai dificil test pentru traducătorii din
celan, şi, din câte ştiu, este prima dată când apare, inte-
gral, în limba română. gadamer însuşi se scuza (ca vorbi-
tor matern de germană, şi unul dintre cei mai importanţi
filosofi ai secolului trecut) că n- a înţeles corect un poem
din acest ciclu. N- am pretenţia să le fi înţeles eu, ci doar
să fi deschis, pe cât mi- a fost cu putinţă, un dialog.

Poţi, fără teamă
să mă cinsteşti cu zăpadă:
de câte ori, umăr la umăr,
cu dudul aş traversa vara,
striga frunza- i, cea
mai crudă.

de Nevisat ros,
ţinutul de azimi străbătut fără somn
îşi înalţă muntele vieţii.
din miezu- i
ne frămânţi iarăşi numele
pe care eu, c- un ochi
ce seamănă cu al tău
la fiecare deget,
le pipăi în căutarea
locului prin care 
să pot ieşi în veghe la tine,
limpede
flamă de foame în gură.

ÎN caNelUra
celestei monede din fanta uşii,
îndeşi cuvântul
din care mă desfăşuram
pe când, cu pumnii tremurând
desfăceam acoperişul deasupră- ne
ardezie cu ardezie,
silabă cu silabă, de dragul
licărului de aramă din strachina
cerşetorului de- acolo
de sus.

ÎN râUrile nordice ale viitorului
îmi arunc plasa, pe care tu
o încarci şovăind, şi cu
de pietre scrisele
umbre.

ÎN faţa UltimUlUi tăU chiP
solitar
hoinar între
nopţile care m- au schimbat şi pe mine,

veni ceva ca să oprească
care fusese odinioară la noi, ne- 
atins de gânduri.

PriN aPele rePezi ale melaNcoliei,
de- a lungul
oglinzii lustruite a rănilor
acolo, sunt puşi să plutească cei patruzeci 
de arbori decojiţi ai vieţii.

tu, singura care înoţi
contra curentului, tu 
îi numeri, tu îi atingi
pe toţi.

NUmerele, legate
de fatalitatea imaginilor
şi de a lor contra- 
fatalitate.

craniul 
teşit, la a cărui
tâmplă insomniacă un
ciocan de lumină eratică
în ritmul lumii pe toate 
acestea le cântă.

cărări ÎN striaţiile UmBrite
ale mâinii tale.

În făgaşul celor patru degete
îmi scobesc
binecuvântarea pietrificată.

gri- alBă ex- 
cavare abruptă
a simţirii.

Purtată înspre uscat,
aici, ammophila suflă
desene de nisip asupra
fumului cânturilor care ies din fântâni. 

desprinsă, o ureche ascultă.

Un ochi, retezat în fâşii,
face dreptate acestor toate.

cleŞtele tâmPlei
vegheat de pometele tău.
strălucirea- i argintată, în locul
unde s- a strâns: 
tu şi restul somnului tău – 
curând
vă veţi avea aniversarea.

ÎN grăUNtele de griNdiNă,
în ştiuletele ruginit
al porumbului, acasă
ascultând de târziile, asprele
stele de noiembrie:

în firele inimii, întreţesute cu
convorbirile viermilor - :

o coardă, din care
săgeata scrisului tău şuieră
arcaşule.

stâNd drePt, la umbra
stigmatului în aer.

stând pentru nimeni şi pentru nimic.
Nerecunoscut,
pentru tine
singur.

cu tot ce are loc înlăuntru
şi fără
grai.

de- atâta veghe visul tău împungând.
de douăsprezece ori crestat, în spire
ca de şurub
pe corn
cu urme de cuvânt.

Ultima, hotărâtoarea lui lovitură.

din gâtlejul per- 
pendicular, strâmt
al zilei, bacul tractat
în sus:

trans
bordă rănile cititului.

cU cei PersecUtaţi, printr- o târzie, ne- 
ascunsă
strălucitoare
alianţă.

firul cu plumb al zorilor, aurit,
ţi se- agaţă
de călcâiele
împreună cu care jură, cu care
scurmă, cu care
scrie.

filameNte de sori
deasupra deşertului gri- negru.
Un gând înalt
ca un arbore
reţine tonurile luminii: sunt
încă de spus cântece, dincolo
de oameni.

ÎN carUl cU ŞerPi, pe
lângă chiparosul alb
prin curent
te- au dus.

dar în tine, încă de la 
naştere,
spumega alt izvor, 
în neagra
rază- a memoriei
te- ai căţărat până la zi.

armatUra striaţiilor, axele
pliurilor, punctele
de fractură:
terenul tău.

la amândoi polii
geobusolei, lizibil:
proscrisul tău cuvânt.
cu adevărat la nord. clar la sud.

cUvâNt- coNcreţiUNe, vulcanic
acoperit de vuietul mării.

deasupra, 
mulţimea fluctuantă a
anticreaturilor: ele
flutură steagul – copia şi replica
încrucişează zadarnic cursul timpului.

Până când azvârli cuvântul- 
lună, din care
se iţeşte- n reflux miracolul
şi pe care craterul
în formă de inimă
îl arată gol, de la începuturi, 
de la naşterile
regale.

(te cUNosc, tu eşti cel adânc înclinat,
căruia mă supun, străpuns, şi mereu.
Unde arde cuvântul care de noi mărturie a dat?
tu – ca atât de aievea. ca atât de iluzie – eu.)

drUm corodat de 
vântul razelor limbajului tău
vorbăria pestriţă a pseudo- 
experienţei – poemul meu
în o sută de limbi
poemul, noemul.

eliberat 
din vârtejul rafalelor, 
liber, 
drumul traversează zăpada
cu formă de om, 
zăpada penitenţilor, spre 
mesele şi odăile ospitaliere
ale gheţarilor.

adânc
în crevasa timpurilor,
în
fagurele de gheaţă
un cristal al răsuflării aşteaptă
irevocabila ta
mărturie.

Prezentare şi traducere
de mircea ţuglea
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Paul Celan
Cristalul răsuflării (Atemkristall)

n Antologiile Contemporanul 
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Pe alina Naiu (n. în 9 septembrie 1988 la cara-
cal) am cunoscut-o personal întâmplător, în urmă cu
un an şi vreo două-trei luni, la o lansare de carte (ah,
cât de repede am  ajuns să iau vorbele din gura lui vil-
lon: „unde sunt zăpezile de altădată?”) la muzeul lite-
raturii. atunci, când lumea comenta şi închina un
pahar cu şampanie, iar autorul, pe care îl prezentasem,
„trudea” la autografe,  s-a apropiat de mine o tânără
înaltă, aducând a trestie gânditoare, întrebându-mă
dacă nu ar putea să-mi trimită  câteva din încercările
ei literare. i-am răspuns şi eu cu o întrebare „de ce
nu?!” şi i-am dat adresa de e-mail. după ceva timp, a
sosit  şi „prada” promisă: un  grupaj masiv de poezii,
dar şi un fragment de proză, scrieri cu emoţie şi pros-
peţime, spontane, cu pasaje memorabile, cu o stare ro-
mantică adolescentină, sensibil asimilată. Nu aveam
nicio îndoială că e vorba de un talent nativ puternic,
dar încă nedesprins de lecturi oarecum datate, de fac-
tura celor oferite de manualele şcolare. Pregătirea ei
profesională, de altfel,  nu e una care să o apropie de
literatură, fiind absolventă a facultăţii de comerţ. În
acest caz nu mi-a rămas decât să-i testez  receptivitatea
şi să-i propun să citească texte esenţiale, cu spirit no-
vator, fără să le omită, fireşte, nici pe cele ale noilor ge-
neraţii. rezultatul a fost uimitor. schimbarea la faţă a
început să se producă într-un ritm record, de la o zi la
alta, cu fiecare poem primit. Numele său real, consem-
nat în actul de identitate, Nauiu, apare în semnătura
de sub poeme cu una dintre vocalele  u în minus. Pier-
dere cu o semnificaţie simbolică, dacă nu şi cu valoare
de semn, ori chiar predestinare, căci nu numai numele
de Naiu trimite la miraculosul instrument muzical, ci
şi o creaţie poetică în care domină inefabilul şi vraja.

Ioan Cocora

Trăiri indecente

îmi iert toate cuvintele nescrise,
te iert  scribule ce blodogoreşti zi şi noapte pe unul
din umerii mei, iar pe celălalt mă baţi cu prietenie.

cine-ar fi zis că tocmai tu o să jeleşti
trăirile indecente ale momentului?

taci, scribule, taci! îţi tot aud vocea în capul meu;
uruitul acela de  moară care macină vieţi de poeţi
şi mă scoate din minţi 

hainele  pleznesc pe tine, apoi se-mpreună
ca o liană pe trunchiul unei mânuţe de copil – 
imagine celestă a morţii împietrite

te iert, scribule, te iert pe tine, copacii
ce-şi vâră rădăcinile în mine!

îţi iert răsuflările şi cei câţiva pumni de ţărână.

n-ai fi crezut, scribule, că nu o să trăieşti o viaţă cu
mine,
dar nici că îmi voi revendica dreptul de a te vedea
murind!

Dansuri frenetice

o femeie cade în lanul de maci,
îngeri i se dezlipesc de pe oase,
se prăvălesc ca mirosul de ploaie din cer

în delirul ei neîncetat 
seamănă cu un miel jupuit –
naşte un sine străin de propria-i zămislire

partea cealaltă a drumului  se propteşte în câţiva pi-
loni.
acolo dansează frenetic fumuri de ţigară
ce curg la fel de firesc ca dansul la bară

pun palmele pe pământul ce se ridică deasupra –
şinele coastelor lui trec peste mine.

moartea e singura forţă care mă ţine în viaţă

Liniştea

liniştea înseamnă nopţi cu miere şi lapte
globul pământesc, un fel de matrioşka
oamenii, păpuşi de porumbi niciodată coapte 
hainele, petale uscate de flori
bătrânii, o cutie  de radio pornită din senin la ora 5 a.m.
şi Bună dimineaţa, chişinău! mai matern

decât instinctul de-a spune primul cuvânt în română. 

moartea încă îmi închipui  că este
pământul răscolit
pe pieptul umflat al rădăcinilor de ulmi
ori picioare ude călcând pe lacrimile văduvelor.

niciodată n-am fost mai credincioasă
ca în dimineţile când mergeam de-a buşilea prin bise-
rică
pentru că nu învăţasem să stau în genunchi.

prima mea amintire 
pietre căzând din cer, 
iar dragostea şi acum are sufletul calului meu.

despre libertate ştiu doar atât:
lanţurile sunt lucrate din obsesii de fier.

Scrisoare către mama

dacă tu ai fi ştiut ce înseamnă pentru mine să scriu
poate m-ai fi strâns la piept, mamă
poate că eu m-aş fi făcut din nou mică, mică
într-atât încât să am loc înapoi în uter
şi să nu mă naşti niciodată

mamă, aş vrea să am curajul să-ţi spun
că în multe nopţi tu mi-ai mângâiat părul
şi m-ai privit cu milă când eu împărţeam inima 
cu bărbaţi pe care nu-i cunoşteam

aş fi vrut, mamă,
să vorbesc cu tine despre  ei
să îţi spun cât m-au durut

aş fi vrut să ştii că atunci când m-am dus 
la notariat  pentru casă am stat două ore
am fumat un pachet de ţigări
şi-mi tremurau degetele  pe pix

când m-am mutat
nu mi-am luat nicio zi liberă
am făcut curat toată noaptea
apoi am băut o sticlă întreagă de vin

aş vrea să ştii că am sufletul gol
că adorm cu singurătatea mea
şi, de departe, cea mai patetică noapte 
a fost aceea când i-am spus lui dumnezeu
că poate să se ducă la dracu’,
oricum nu mai cred în el
m-am luat singură-n braţe
şi mi-am spus că mă iubesc

ţi-aş pune şi o întrebare, mamă,
te-aş întreba
cum o femeie minunată ca mine merită totul
dar nu primeşte niciodată nimic

Ploaie toracică

ne îndepărtăm unii de alţii
cu viteza bobilor de porumb
alunecând în palmele asudate ale ţigăncilor
după o spovedanie mincinoasă.

azi
am trecut pe lângă un om
şi m-am gândit că n-am scris prea mult despre dra-
goste.
omul m-a privit 
şi l-am lăsat să-mi caute sufletul prin toate organele
vegetale.

am mers  unul pe lângă altul,
ca un fel de câini ai întunericului
adulmecând cu pofte bolnave
sângele cald al inimilor noastre.

îmi bubuie pieptul,
parcă s-ar pregăti de o ploaie toracică de amploare,
parcă n-aş mai avea inimă,
ci un pumn rupt de la încheietura vreunui înger
sau nouă cai albi cu urme de noroi pe copite.

merităm 
să fim iertaţi pentru tot ce nu ni se întâmplă.

Cerşetori şi canale

sunt atât de tânără
tremur ca ţărâna în pumnii unei mame orfane.
sunt mai bătrână decât ultima picătură de sânge
din venele mortului îngropat de o noapte.

fiecare mort îşi are viii lui. 
morţii mei adorm cu rândul  ţinându-mi crucea pe
braţe.

sunt singurul om
dăruit vreodată de dumnezeu acestui pământ. 
am început să cred că nici măcar nu exist,
că sunt însăşi clona inexistenţei mele.

este atâta pustiu în locul acesta 
unde ne naştem şi unde murim!

câtă minciună şi câtă uitare!
cât frig şi iad şi întuneric
sub pielea aceasta
şi câtă scrâşnire de oase.

adevărul
îmi intră în măruntaie
ca un bătrân milog în canale.

Cenuşăreasă văduvă 

am minţit spunând că nu pot scrie poeme de dragoste
eu însămi sunt un poem prosternat la picioarele mele
am ars ca jertfă toate cuvintele scuipate aleator pe-o
foaie de  hârtie

cuvintele mari nu se scriu cuvintele mari se nasc în-
tâmplător
eu am fost născută nu făcută m-am ridicat dintr-o
apă am traversat 
cele nouă mări cele nouă ţări şi fluturii acum îmi
atârnă pe buze

rochia crescută sub piele îmi înţeapă sângele unghiile
îmi crapă
sar de pe banca pe care abia m-am aşezat speriată şi
neprihănită
de parcă aş fi o partitură pierdută de vânt printre
tufe de liliac 

mă asemăn cu o cenuşăreasă văduvă vitregită de na-
tura împrejurărilor 
cutia milei vomită de atâta consideraţie când i se
bagă mâna-n buzunar 
ar trebuit să iau un şmirghel şi să-mi înlătur tencu-
iala de pe sentimente

Mare Absent

moartea ne pândeşte ca un cerşetor.
colţul blocului care ne locuieşte
nu este decât o realitate paralelă.

mare absent,
roagă-te de această ceaţă
să ne acopere cum un cearceaf de plumb!

sensul vieţii e mâna invizibilă ce ni se strecoară
printre coaste şi ne smulge venele –
buruieni bune de hrănit zile flămânde
de dragoste pură şi cinci sute de vodcă.  

o să ne mai naştem o dată
reîncarnaţi în somnambuli
vieţile noastre de acum o să ne bată la geam
cu evlavia pelerinilor. 

noi o să credem tot mai mult
o să ne închinăm la maldărul de zile
ca la un sac plin de haine murdare.

n-o să mai ştim în faţa cui
am umblat cu tălpile goale.

Război polar

nu vă uitaţi la mine
de parcă nu înţelegeţi nicio limbă în care vă vorbesc!

în toate limbile pământului
mă lepăd de mine. oricâtă apă aş bea
respiraţia mea tot a sânge miroase. 
arăt ca un război polar unde nu mai tremură 
nici zăpada, nici frigul.

sunt boli
care vor suferi întotdeauna de mine. 
îl caut pe dumnezeu
doar să îi pun sabia în mână. 

■ Debut

Alina Naiu



către hypnos

i

ei dormeau. ei se năşteau dormind;
strigăt prin somn cădeau cuvintele
născându-i din ultima silabă.

creşteau dormind, se îndrăgosteau
dormind şi nunta
şi-o celebrau în somn.

Întemeiau aşezări de cuvinte, în somn.
femeile lor năşteau în somn, 
iar ei, cu toţii, îmbătrâneau
în somn
şi mureau astfel.

tineri dormind, le luau locul
în vis, 
noi şi sfâşietoare cuvinte adormite
înlocuiau
vechile, profund adormitele
cuvinte.

ii

dar să se trezească, 
aceasta
nu o voia, nici unul.

ei trăiau în somn pentru că
numai în vis
trăiau cu tot trupul deodată.

Păsările lor zburau dormind, 
peştii lor înotau dormind.
caii lor galopau în somn
şi toamna
în vii, se coceau struguri
de vis.

Nimenea şi
nici unul nu voia să se trezească, 
pentru că numai astfel
forma lor le aparţinea
în întregime şi toată
deodată.

iii

ei îi urau pe cei treji.
spuneau că cei ce sunt treji
nu trăiesc în ei înşişi.

spuneau că cei treji
nu sunt altceva decât
privire, atunci când privesc, 
auz, atunci când aud, 
durere, atunci când se-ndurerează.

ei îi urau pe cei treji.
spuneau că cei ce sunt treji
nu sunt în stare
să-şi locuiască
tot trupul deodată
ci, 
ca şi cum ar fi goi
pe dinăuntru, 
ei, cei treji, aleargă tot timpul
în ei înşişi
fiind rând pe rând
numai o gleznă
sau
numai o tâmplă
sau
numai un braţ –

restul trupului azvârlindu-şi-l
rând pe rând în tenebre.

iv

ei îi urau pe cei treji
numindu-i
„cei fără de trup”

dar ura lor
din când în când devenea
colosală
pentru că, spuneau ei, 
însăşi privirea se poate trezi
şi-atunci în ea nu mai trăiesc
toate culorile deodată, 
…însuşi auzul se poate trezi
şi-atunci în el
nu mai trăiesc
toate sunetele deodată

Şi însăşi culoarea se poate trezi
şi-atunci în ea
nu mai trăiesc
toate vibraţiile deodată

Şi însuşi sunetul se poate trezi
şi-atunci în el
nu mai trăiesc
toate amintirile deodată…

v

ei dormeau. ei se năşteau dormind.
se înmulţeau dormind.
mureau dormind.
dar tot timpul erau identici
cu trupul lor.

ei trăiau în vis
şi chiar şi arborii
ca să-i adumbrească trebuiau
mai întâi să adoarmă
putând numai astfel să-şi zvârle
peste trupurile lor întregi
şi umbra şi rădăcinile lor. 

din vol. roşu vertical,
1967
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■ Antologiile Contemporanul

Nichita stănescu

■ „ceea ce putem spune, până toate acestea se
vor lămuri, este că poetul Nichita stănescu
continuă o serie mare de poeţi din secolul al
xx-lea (Bacovia, arghezi, Blaga, Barbu) şi că
el însuşi este un mare poet care cu închipuirile,
jocurile, teoriile, stările şi abilităţile lui a
schimbat faţa poeziei româneşti. Un mare poet
român într-o istorie imposibilă (epoca totalita-
rismului), un mare liric european aproape ne-
cunoscut .” (eugen simion)
■ „Nichita stănescu se mişca într-adevăr într-o
sferă superioară, siderată de valori exclusiv ar-
tistice. cât despre gustul său pentru compro-
mis, cred sincer că nu prea ştia ce înseamnă
acest lucru, tocmai pentru că era un ingenuu.
dacă nu mi-ar fi teamă că devin prea... doct, aş
zice că spiritul său ludic îl făcea să plutească
pe deasupra situaţiilor, pentru a căror subs -
tanţă tragică cred că nu avea «organ»: tălpile
lui nu se atingeau nici de flori, nici de mocirlă.
singurul păcat al lui Nichita stănescu a fost
crima săvârşită faţă de sine însuşi: distrugerea
sistematică a carcasei care-i asigura superbul
exerciţiu al spiritului. Nichita stănescu este
cel mai important poet român de după cel de-
al doilea război mondial. odată cu el, prin
el,  logosul  limbii române ia revanşa asupra
poeţilor ei.” (Ştefan augustin doinaş)
■ „Poetul intră [...] în posesia unui mesaj esen-
ţial, ce are prestigiul şi misterul vechimii, des-
chizând calea spre adevărurile decisive; iar
înţelesul său orientează fiinţa spre spirituali-
zare şi asceză, este cheia ce permite cu adevă-
rat pătrunderea în spaţiul hiperboreean”. (ion
Pop)
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to hypnos

i

they slept. they were born sleeping;
screaming in their sleep the words fell
giving birth to them from the last syllable.

they grew up sleeping, fell in love
sleeping and celebrated
their wedding in their sleep.

they founded cities of words in their sleep.
their women gave birth in their sleep,
and they, all, aged
in their sleep
and died thus. 

sleeping youths, took their places
in dreams,
new and heartrending sleeping words 
replaced
the old, sound asleep
words.

ii
But to wake up,
that
none of them wanted.

they lived in their sleep because
only in their dreams
did they live with their whole body at once.

their birds flew sleeping,
their fish swam sleeping.
their horses galloped in their sleep
and in autumn
in the vineyards, there ripened dreamlike 
grapes.

Nobody and
no one wanted to wake up,
for only thus
was their shape theirs
entirely and all
at once.

iii

they hated those who were awake.
they said that those who were awake
did not live in themselves.

they said the wakeful
were nothing but
sight, when they saw
hearing, when they heard,
grief, when they were aggrieved.

they hated those who were awake.
they said that those who were awake
were unable
to live
their whole body at once
but,
as if they were hollow
inside,
they, the wakeful, ran all the time
in themselves
being one by one
only an ankle
or
only a temple
or
only an arm -
hurling the rest of their body 
one by one into darkness.

iv

they hated those who were awake
calling them
“those without a body”

But every once in a while
their hatred became
colossal
because, they said,
the gaze itself may awaken
and then all colors at once 
no longer live in it,
… hearing itself can awake 
and then in it
all sounds at once 
no longer live

and color itself can awaken
and then in it
all vibrations at once 
no longer live

and sound itself can awaken
and then in it
all memories at once
no longer live...

v
they slept. they were born sleeping.
they procreated sleeping.
died sleeping.
But all the time they were identical
With their bodies.

they lived in a dream
and even the trees
to give them shade they had to 
first fall asleep
for only thus could they hurl 
over their whole bodies
both their shade and their roots.

from the volume Vertical red,
1967

translated by carmen veronica Borbély

■ “What we can say, until all this is clarified,
is that the poet Nichita stănescu follows in the
line of a great series of twentieth-century poets
(Bacovia, arghezi, Blaga, Barbu) and that he
himself is a great poet who, with his imagi-
nings, his games, theories, moods and abilities,
has changed the face of romanian poetry. a
great romanian poet in an impossible history
(the age of totalitarianism), a great european
lyrical poet who is almost unknown.” (eugen
simion)
■ “Nichita stănescu really moved in a higher,
bewildering sphere of exclusively artistic va-
lues. as for his taste for compromise, i honestly
believe he did not really know what that
meant, precisely because he was ingenuous.
Were i not afraid i might become too... erudite,
i’d say his playful spirit made   him float over
and above the situations, for whose tragic sub-
stance i think he had no “sense”: his feet would
tread neither on flowers, nor on sludge. Nichita
stănescu’s only sin was the crime he commit-
ted against himself: the systematic destruction
of the carcass that ensured his superb exercise
of the spirit. Nichita stănescu was the most
important romanian poet after the second
World War. With him, through him, the logos
of the romanian language takes its revenge on
its poets.” (stefan augustin doinaş)
■ “the poet becomes [...] the holder of a key
message, which has the prestige and mystery
of age, paving the way for the decisive truths;
and its meaning orients the being towards spi-
ritualization and asceticism it is the key that
truly allows access to the hyperborean space.”
(ion Pop)

■ Antologiile Contemporanul

Nichita stănescu
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ointrospecţie elementară privind
destinul literaturii pre- iugoslave,
iugoslave şi post- iugoslave, marcat
în mod fatal de opera lui ivo andrić,

generează în mod onest reveniri obsesive la soarta
literaturii române, ocolită de peţitorii Nobel (cu no-
tabila şi emblematica excepţie a hertei müller) ca
o vădană rămasă fără ladă de zestre. cine, atras
de chemarea de sirenă a culturii, ocoleşte ruta tu-
ristică obligatorie (fortăreaţa medievală kaštel şi
ćevapii sfârâind în jarul neostenit din valea de la
poalele cetăţii) a oraşului bosniac trávnik, fostă
capitală a Bosniei otomane, fost centru politic al
Bosniei în secolul 19, actuală capitală a cantonului
Bosnia centrală şi ajunge la modesta casă ivo an-
drić, prezentată cu discreţie ca fiind locul naşterii
sale / casa sa părintească (rodna kuća) şi trans-
formată ulterior în muzeu memorial, poate gusta
mici surprize alese, cu nimic mai prejos decât ce-
lebrii cevapi de travnik, pentru care se abate aici,
câteodată chiar şi pentru 2- 3 ore, protipendada din
sarajevo. 

custodele casei şi muzeului andrić, enes
Škrgo, de la care te- ai fi aşteptat cel mult să ştie a
număra restul şi să- ţi potrivească fără greşeală, în
mână, biletele de intrare în casa memorială, se în-
sufleţeşte deodată când aude, de doar două- trei ori
pe an, că provii din ţara în care a lucrat, ca diplo-
mat, timp de câteva luni, din toamna lui 1921
până în toamna lui 1922, celebrul scriitor ce avea
a primi, în 1961, singurul în întreaga literatură iu-
goslavă, Premiul Nobel al academiei suedeze. Prin
decretul nr. 5259 din 1 octombrie 1921 al regelui
alexandru i karadjordjevic / karađorđević, ivo
andrić primeşte gradul consular de consul clasa a
ii- a şi este numit la consulatul general al rega-
tului sârbo- croato- sloven de la Bucureşti. câteva
luni mai târziu, la 8 iunie 1922, la Belgrad, proas-
pătul rege alexandru se căsătoreşte cu Principesa
maria de românia, fiica regelui ferdinand al ro-
mâniei şi a reginei maria. sunt ipoteze din care
rezultă că numirea lui ivo andrić la legaţia din
Bucureşti nu ar fi fost deloc străină de dorinţa pri-
mului rege iugoslav de a pregăti minuţios nunta
sa din 1922 cu Principesa maria. Prin decretul nr.
4949 din 14 noiembrie 1922 al aceluiaşi rege, ivo
andrić este numit la consulatul din trieste.

două vor fi fost, în biografia şi bibliografia
acestuia, accentele pe care custodele casei, exce-
lent cunoscător al vieţii scriitorului, nu va obosi să
ţi le aducă aminte de vei binevoi să treci vreodată
modestul prag al casei andrić – perioada şederii
lui ivo andrić în Bucureşti, la consulatul general
cu rang de legaţie al regatului sârbilor, croaţilor
şi slovenilor şi nuvela noaptea la Allhambra (noć
u Alhambri), scrisă în 1924, la doi ani după ce an-
drić părăseşte Bucureştiul pentru destinaţii diplo-
matice mai pitoreşti (trieste, graz, ulterior roma,
marsilia, Paris, madrid, geneva, Berlin etc). Nu-
vela noaptea la Allhambra (Noć u alhambri) este
publicată în premieră în volumul de proză scurtă
Pripovetke, publicat la Belgrad, în 1924 (paginile
104- 113 ale ediţiei princeps). 

la prima vedere, nu sunt date care să ateste
că vreuna din întâlnirile culturale ale lui ivo an-

drić cu românia interbelică ar fi fost relevante în
planul devenirii sale autentice (poietice/literare):
după debutul în volum din 1918 (ex ponto, proză
lirică, zagreb), primii ani de ucenicie literară con-
semnează numai tentaţia sârguincioasă de şlefuire
a limbajului, dresat să încapă între pliurile mai
multor ţesături, dintre care cel puţin una care să
placă şi cetitorilor săi din centrala de la Belgrad
a ministerului său de externe. În 1921- 1924, forţa
epică cu care a redat motivele şi destinele oameni-
lor din istoria ţării sale (motivaţia oficială a decer-
nării Nobelului din 1961), era încă departe.
dovadă stă includerea rarisimă a nopţii la Al-
lhambra în volumele postume de proză scurtă, dar
în sine şi aerul puber al scrisului său, care încă îşi
căuta drumul spre sine. 

Pe de altă parte, se poate consimţi că Bucu-
reştiul pare a juca un oarecare rol în căutarea dru-
mului propriu, de vreme ce în anul numirii sale la
legaţia din Bucureşti va fi început colaborarea cu
prestigioasa revistă srpski književni glasnik (mo-
nitorul literar sârb), iar publicarea prozei sale
scurte devine scurtă şi sigură cale spre sine (în
1920 se publică prima sa povestire, put Alije djer-
zeleza / drumul lui Ali Gerzeles, iar primul său
volum de nuvele, pripovetke, apare în 1924). 

o scurtă retrospectivă a locurilor ce îi vor fi
marcat inclusiv amprenta textuală sublimată de
mai târziu lasă să se întrevadă şi o posibilă urmă
a Bucureştiului în bucătăria creaţiei sale – ne pare
imposibil ca Bucureştiul nostru interbelic, miste-
rios şi şarmant, să nu fi lăsat urme (şi) aici. andrić
însuşi descrie Bucureştiul de atunci ca fiind un
oraş zgomotos, vesel şi colorat. 

Ştim despre ivo andrić că a locuit, în Bucu-
reşti, pe strada frumoasă nr. 14 (această stradă îi
şi poartă, astăzi, numele) şi că nutrea o nostalgie
aparte pentru cafenelele din micul Paris, din care
aroma de cafea ieşea biruitoare mereu. suntem
încă în faza nostalgică, deopotrivă literară şi bio-
grafică, unde dorul de višegrad, oraşul său mistic
de pe drina, pregătea cu lenevie malaxorul literar
care avea să îi aducă celebritatea după exact 40 de
ani, odată cu Nobelul.

Într- un anumit fel, istoria primelor sale
scrieri este una a cafenelelor lor: în Belgrad, în
1919, ivo andrić frecventa cafeneaua moscova,
împreună cu alte viitoare nume sonore ale litera-
turii sârbe şi (ulterior) iugoslave (miloš crnjanski,
stanislav vinaver, sima Pandurović, sibe miličić
etc). Puţin mai târziu, rămas fără prietenii din
Belgrad, cine oare i- or fi fost camarazii de cultură
cu care gusta îndelung graţiile cafelei de Allham-
bra şi unde oare să fi fost, pe harta mereu fluidă a
Bucureştiului nostru, acest mistic loc de refugiu în
care se vor fi ivit primele semne ale operei de ma-
turitate a lui ivo andrić? Poate numai o istorie a
Bucureştiului de altădată ne poate evoca, mai bine
şi mai mult decât însuşi andrić o face, în scurtele
sale evocări ale vremii, frumoasele cafele ce s- au
dus ale Alhambrei de odinioară... 

Forţa epică de mai târziu este pregătită de
malaxorul cultural din anii 20, din care Bucureş -
tiul se decupează în mod propriu. Ştim, e un pod
pe drina (e un pod pe drina / na drini ćuprija,
1945), sunt semne lângă drum, se scrie o cronică a
consulilor la travnik (cronica din travnik / trav-
nicka kronika, 1945), dar nimic din toate aceste
n- ar fi existat fără nopţile de la Allhambra, unde
se torcea lenevos, în aburii cafelei obligatoriu tur-
ceşti, în Bucureştiul încă necomunist şi magic, fu-
iorul poietic de mai târziu. 

În ultimii ani, exegeza lui ivo andrić relevă
noi posibile puncte de contact cu Bucureştiul. Po-
trivit exegetei Perina meić, profesor de literatură
croată şi teorie literară la facultatea de filosofie
a Universităţii din mostar (Bosnia şi herţegovina),
din aceeaşi perioadă bucureşteană a lui ivo andrić
se poate reţine şi o epistolă remarcabilă, fără rele-
vanţă literară intrinsecă, trimisă de andriæ în
1922 de pe strada frumoasă unui prieten din sa-
rajevo / Bosnia, scriitorul şi criticul literar croat
augustin Čičić (epistolă este datată 13 octombrie
1922 şi este transmisă sub formă de scrisoare în-
soţită de o carte poştală, în noiembrie 1922.

epistola, găsită în septembrie 2010 de către
exegetă şi păstrată la Biblioteca mănăstirii kre-
ševo din Bosnia şi herţegovina, reprezintă, potri-
vit aprecierilor acesteia, cea mai importantă probă
confesivă privind procesul creativ al scriitorului (în
scrisoare, andrić prezintă unele detalii din care ar
rezulta influenţa cronicilor franciscane asupra
operei sale, precum şi confesiunea potrivit căreia,
în perioada respectivă, ar lucra la un roman călu-
găresc; a fost avansată şi supoziţia potrivit căreia
acesta ar putea fi chiar curtea Blestemată / prok-
leta avlija, roman publicat abia în 1954 şi tradus
recent şi în limba română; până la publicarea aces-
tei epistole şi interpretarea ei de către exegeză, s- a
crezut că elaborarea curţii Blestemate ar fi început
abia în 1928, la 6 ani după plecarea lui andrić din
Bucureşti). 

există, de asemenea, posibilitatea ca nara-
ţiile despre Bucureşti şi românia ale lui ivo andrić
să fi fost concludente şi în aşa- numita corespon-
denţă diplomatică a acestuia, pe care avea obliga-
ţia profesională de a o transmite centralei minis-
terului său de externe. 

În acest domeniu – corespondenţa sa diplo-
matică, elementele de referinţă lipsesc. o mistui-
toare curiozitate lăuntrică, deformată poate chiar
de cântecele de sirenă ale propriei mele profesii,
mă îndeamnă să mă întreb cum vor fi fost rapoar-
tele sale diplomatice din epocă – dacă, bunăoară,
aveau acelaşi gust al cafelei lenevoase pe care îl
simţi la Allhambra şi în întreaga sa nuvelistică de
până la graz. Nu m- am ostenit încă să caut în ar-
hivele diplomatice ale ministerului local de ex-
terne, puţin agasat de uşurinţa cu care opera sa
literară nu face nici un efort să te însoţească peste
tot în Bosnia şi herţegovina, de la anticariatele de
lângă Podul latin la recente ediţii de lux din lan-
ţul de librării/knjižare, de la višegrad la trávnik,
de pe drina pe Neretva etc. 

Nu m- am ostenit suficient, aşa cum pare a se
fi ostenit andric însuşi, documentându- se înde-
lung pentru ficţiunea cronica din travnik la Bi-
blioteca Naţională şi la arhivele ministerului
francez de externe (Paris, 1927), unde citeşte co-
respondenţa lui Pierre david (consulul francez din
travnik) şi la arhivele Naţionale austriece (viena,
1937), unde parcurge şi conspectează corespon-
denţa consulilor austrieci Paul von mittesser şi
jakob von Paulisch, care au activat în serviciul di-
plomatic al ţării lor, la travnik, în perioada 1808-
1817.

În limba română, din datele noastre, până în
prezent s- au tradus şi publicat din opera literară
a lui andrić celebrele romane podul de pe drina şi
cronica din travnik (mai multe ediţii, ţinând cont
de notorietatea titlurilor evocate, dintre care men-
ţionăm cronica din travnik. Viziri si consuli, edi-
tura pentru literatură Universală, Bucureşti,
1967), volumul de proze scurte povestea cu elefan-
tul vizirului (editura pentru literatură Univer-
sală, Bucureşti, 1966), povestiri din Japonia,
editura kriterion, 1973, curtea blestemată (în
volum separat, editura Uniunii sârbilor din ro-
mânia, 2005), precum şi antologia semne de lângă
drum (editura curtea veche, Bucureşti, 2010). 

suntem siguri că efortul recuperator al edi-
torilor români va continua în anii următori, mai
ales că opera lui ivo andrić este văzută încă sub
formă de semn tutelar al unei literaturi care nu
mai produce nume sonore de talie egală. În pofida
revendicării recente îngust- etniciste a literaturii
sale (sarajevo, Belgradul şi zagrebul îl revendică,
în perioada post- iugoslavă, ca fiind propriu), în po-
fida exploatării pantagruelice a numelui său (cele-
brul regizor emir kusturica şi- a construit recent
un mini- oraş cinemagic, Andrićgrad, pe drina mis-
tică a višegradului, în vecinătatea faimosului pod
otoman), nu încetez să cred că destinul recuperator
pozitiv al lui andrić va birui aceste frici de linie. 

Ştim, ne spune andrić însuşi, e un pod pe
drina, e un pod pe drina care dezbină, dar în
egală măsură ştim, am fost acolo, e un pod pe
drina care uneşte. acelaşi. r

Dorin Popescu
E un pod pe Drina care uneşte

Ştim, ne spune Andrić însuşi, e
un pod pe Drina, E un pod pe Drina
care dezbină, dar în egală măsură

ştim, am fost acolo, e un pod pe
Drina care uneşte. Acelaşi

ivo Andrić
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mă aflu cu antonio în Parcul cu
statui, într- o zonă marginală a
romei. Nu ştiu cum am ajuns
aici. iubitul meu, care tocmai

mi- a dăruit un frumos inel de logodnă, m- a plim-
bat prin tot oraşul şi a ales parcul acesta pentru
a fi câteva clipe singuri. iar când l- am întrebat de
ce singuri – „toţi ăştia au gură, mâini, au înţepe-
nit pe socluri dar ochii li- s deschişi!” – antonio a
îndrugat ceva din care n- am înţeles mare lucru;
adică, nu mai sunt dar au fost... Pe vremea când
se mişcau, vorbeau, fumau marijuana şi făceau
dragoste, noi nu existam... acum lucrurile stau cu
totul altfel... ceva de genul acesta...

„important este că suntem împreună”,
crede antonio, caută din priviri o porţiune de
gazon pe care să ne aşezăm.

asta aştept de la el şi nu- mi dau seama că
lui nu- i trece prin cap gândul meu, ci- şi caută că-
ţeaua: unde s- a rătăcit micuţa koka?... o strigă
pe nume şi ea îi răspunde dintr- un boschet în care
se uşurase...

suntem acum împreună, ignorând statuile,
morţii de piatră, căci habar n- am ce să- i răspund
lui antonio când încearcă să- mi explice că toţi in-
divizii aceştia, cu mutrele lor serioase, aş spune
severe, dar împietrite, au trăit şi continuă să tră-
iască în conştiinţa romei, a romanilor... a, da?...
să le fie de bine..., pentru că nu pricep cum de
mai trăiesc dacă au mierlit- o, unii, spune antonio,
cu mai mult de două mii de ani în urmă... asta
n- o mai cred... Îl las pe antonio să vorbească sin-
gur, proţăpit în faţa unui bărbat cu cioc şi cu ochii
scoşi din orbite, cu o ţâră de păr coborându- i pe
frunte, şi iau urma kokăi care, schelălăind, a
tulit- o pe o alee înghesuită de mărăciniş de- o
parte şi de alta. o ajung în marginea parcului,
pregătită să marcheze cu pipi o rotondă din piatră
masivă, pe jumătate înecată de ierburi. o las să- şi
vadă de treabă şi aştept să apară antonio pentru
ce am avut amândoi de gând când am intrat în
parcul ăsta fără niciun chichirez, de la marginea
romei.

„ceea ce vrei tu, nu se poate aici, îmi suflă
caracatiţa. Întâi, pentru că e de faţă mama lui
antonio, al doilea, nu sunteţi cununaţi la biserică
şi pe urmă lucrurile astea nu sunt permise în faţa
fetiţelor...”

cred că are dreptate... surorile mele mân-
găie, pe rând, capul kokăi, căţeluşa le acceptă fi-
indcă miros a mâncare, a canal şi gunoaie dospite
şi mai ştiu eu ce mintea ei de câine îşi închipuie
că poate primi de la nişte amărâte.... cum naiba
le cheamă nu mai ştiu. În noaptea precedentă i
le- am descris lui antonio cu atâtea amănunte că
s- a minunat cât de bine îmi seamănă... iar acum
ele se joacă cu câinele, n- au reacţionat în niciun
fel când caracatiţa le- a avertizat: iat- o pe sora
voastră... Nu s- au bulucit să- şi ascundă capul în
poala mea, ca pe vremuri...

mai târziu, caracatiţa şterge cu un prosop
pluşat – unde l- o fi căpătat? – rotonda de piatră
şi aprinde în patru părţi câte o lumânare neagră.
mă apropii deşi nu mi- a cerut s- o ajut şi rămân
cu gura căscată: ţeasta uriaşă cu orbitele acope-
rite de o piele stafidită este a donei carmela,
mama lui antonio.

„e dusă, a cuprins- o pământul, numai căpă-
ţâna i- a rămas afară”, îmi şopteşte caracatiţa, de
parcă eu aş fi chioară, n- aş fi văzut cum stau lu-
crurile.

zău, mi- e ciudă când soră- mea mă crede
proastă... Îi smulg prosopul de sub braţ şi m- apuc
să tamponez uşor oasele capului babei; nici urmă
de păr, nicio pielicică n- a mai rămas pe ţeasta
tare şi lucioasă ca tiuga, însă ştiu una şi bună:
sunt plătită cu o mie de euroi pe lună, plus casă,
plus masă şi acum parte la pomana babii...

ceara sfârâie şi înăbuşe flama dar
soru- mea, când îşi pune ceva în minte, nu se dă
bătută: face palma căuş în contra curentului, de-
geaba... vântul bate din toate părţile, flacăra chi-
britului se zbate ca o apucată şi moare. caraca-
tiţa – aşa e ea – nu renunţă. ceva mai încolo, su-
rorile noastre se hârjonesc între ele. cele mai mă-

rişoare îşi vâră între pulpe fustele largi când vân-
tul trage de ele, le ridică, fluturându- le; celor mai
mici nu le pasă. chiuiesc de plăcere, lăsând vân-
tul să le mângâie pulpele şi buricul. mie mi se
pare că dona carmela vrea să- mi vorbească şi- mi
vâr nasul în găvanul urechilor babei. Înăuntrul
lor mi se pare că tună şi fulgeră. să mor dacă în-
ţeleg mare lucru. Pe urmă se face noapte...

„fă, miando, se holbează la mine soru- mea
a mare, mai e până la noapte. Nu vezi că baba
încă nu şi- a dat duhul?...”

„Un nor mare, vânăt, a acoperit roma...”
„Numai parcul şi o parte din oraş, nu roma

întreagă!” se răsteşte caracatiţa.
cu nimic nu se- nvoieşte... dar are dreptate.

Nu departe de aici, un val de foc se împrăştie pe
cerul de deasupra oraşului; peste numai o por-
ţiune din cerul care luminează cartierele bogate
ale romei.

„N- ai ce căuta acolo, m- a povăţuit antonio,
când i- am spus că mi- ar fi drag să mă plimb cu el
prin roma bogată; sau singură... carabinierii
sunt suspicioşi şi cooperează foarte bine cu Poliţia
din românia. ar pune numaidecât laba pe tine...”

„Pentru ce? dacă nu fac rău, nu calc pe ni-
meni pe bătătură...”

„au câini care găsesc drogul şi în gură de
canal. Nu- ţi dai seama dar duhneşti a marijuana
de la o poştă. te înhaţă, şi de- aici toate nenoroci-
rile: te droghezi, n- ai permis de muncă şi vii din
românia. trei delicte grave în italia...”

„hei, fată, unde ţi- e mintea? ţine lumâna-
rea asta...”

mă împleticesc în faţă, lângă surioarele
mele. toate au lumânări aprinse în mânuţe. Pri-
mesc şi eu una care se frânge de la mijloc, o
strâng în palmă şi aştept să se stingă repede. că-
păţâna donei carmela pare că a înţepenit în gura
enormă a unui şarpe negru, care se opinteşte din
răsputeri s- o înghită.

„Nu şi- a plătit toate datoriile în lumea
asta”, explică caracatiţa surorilor noastre şi ele,
proastele, chiar o cred, se strâng una într- alta şi
se văicăresc ca la uşa cortului, fără să ştie de ce.

mie îmi vine să înjur, gândindu- mă la mia
de euroi pe care dona carmela nu mi- a plătit- o pe
luna din urmă. N- am s- o recuperez câte zile voi
avea, s- a dus pe apa sâmbetei... văzându- mă în-
cremenită, caracatiţa s- a burzuluit la mine:

„fă, miando..., m- a împins spre femeia us-
cată şi neagră, prăbuşită peste rotonda de piatră.
sărută mâna mamei, nu te uita..., acum se duce...”

m- am aplecat şi- am atins cu buzele fruntea
uscată a hârcii, ea a părut că rânjeşte, mi- a pe-
trecut braţul pe după mijloc, m- a tras spre ea
până m- am pomenit închisă în coşul pieptului ei,
chiţăind ca şobolanul în clupsă...

Pe urmă, mă aflu la intrarea unui culoar
lung şi pustiu. Îl aud pe antonio dar nu- l văd.

„este o veche stradă romană, spune. la
roma sunt multe străduţe asemănătoare în par-
tea veche a oraşului... sunt locuite de oameni
pentru care spiritul vechi al cetăţii continuă să
conteze; nu- şi doresc nimic altceva...”

Nu înţeleg nimic. mi- amintesc numai că o
stradă ca asta am văzut într- un documentar tv,
urmărit de antonio cu sufletul la gură. reporte-
rul pălăvrăgea, iar antonio îi înghiţea cuvintele
laolaltă cu fumul de marihuana, în timp ce eu, în-
tinsă pe canapea, aşteptam să apară cineva din
căsoaiele ale jegoase, înnegrite de mucegaiuri. Pe
urmă, antonio a dispărut cu totul, vreau să spun
şi vocea lui, care s- a rostogolit ca un ecou peste
pietrele caldarâmului înspre partea cuprinsă de
întuneric a străzii...

Îmi trece prin minte că m- am rătăcit, habar
n- am dacă trebuie să mă întorc sau să merg în-
ainte. la caturile de sus ale clădirilor se sting,
una câte una, lumânările şi strada agonizează
acum într- un ciudat întuneric, un amestec de vio-
let şi albastru. din direcţia opusă, un ou de mări-
mea unui câine se rostogoleşte spre mine dar
odată ajuns la câţiva paşi, o recunosc pe caraca-

tiţa şi aş vrea să mă bucur. Îi spun că şi antonio
este pe aici, a dispărut pentru câteva minute să- şi
procure ţigări speciale.

„antonio?... care antonio?...” întreabă
soru- mea şi îmi repetă povestea cu vameşul ita-
lian care a întors- o de trei ori cu spatele spre
italia pentru singurul motiv că e ţigancă.

tac, mă priveşte prea puţin povestea soru- mii...
„Şi afurisit să fie el dacă nu era mai negru

şi mai oacheş ca mine!” bleastămă pe cel care se
numea tot antonio.

Îi mai spun că antonio e iubitul meu dar
caracatiţa ori nu m- a auzit, ori nu- i pasă. dă la
iveală din sân un pacheţel din carton în foiţă de
staniol şi mi- l strecoară în palmă:

„să nu- l pierzi... le fumăm mai târziu
amândouă... mi le- a dat antonio, după ce i- am
arătat ceea ce el n- a văzut cam demultişor în
vama aia nenorocită...”

cerşim o vreme de- a lungul străzii aceleia
întunecoase. Nu trebuie să facem eforturi prea
mari. Nu vedem pe nimeni, nu ne strigăm neno-
rocirea către nimeni. În schimb, oameni acoperiţi
de întuneric ne observă şi ne aruncă de la caturile
de sus ale clădirilor ceea ce le prisoseşte: lucru-
şoare vechi de îmbrăcăminte, obiecte de toaletă,
conserve, cutii cu ciocolată, franzele ambalate în
pungi de hârtie, chiar un cuţit lung de bucătărie
şi o armă cu mânerul scurt, nou- nouţă. fireşte că
m- am repezit să ridic eu arma, nu mai văzusem
una la fel în viaţa mea. N- am apucat s- o ating căci
soru- mea a mare a împins arma cu piciorul în ri-
golă.

„Un blestemat de criminal ne- a întins o
cursă, mă îndepărtează caracatiţa. dacă ne- ar fi
găsit amprentele pe arma aia, şi- ar fi spălat pă-
catele cu libertatea noastră...”

„ei, aş!... cine?...” întreb ca o proastă.
„antonio, îmi răspunde sec caracatiţa. fi-

reşte, nu iubitul tău, nici vameşul; un mafiot de
broscar care tocmai a săvârşit o vendeta...”

ceva mai încolo, un grup de umbre vocife-
rează. e prea târziu să le mai evităm. Ne apro-
piem de ele ca şi cum nimic nu s- ar fi întâmplat.
Ne oprim şi întrebăm ce s- a întâmplat, altfel,
ne- ar fi luat ele, probabil, la întrebări.

„Nu se vede? auzim un glas de bărbat. l- au
lichidat pe antonio...”

Pe trotuar, lângă zidul clădirii, o prelată as-
cunde cadavrul unui tânăr. Ni se spune că tipul
a fost lichidat, crezându- se că în geanta de pe
spate avea bani mulţi. fusese urmărit din mo-
mentul în care ieşise dintr- o bancă.

caracatiţa dă la iveală o lumânărică şi o
aprinde. o lipeşte de caldarâm. eu îmi fac cruce,
îngenuchez şi rostesc o rugăciune. Închei în tra-
diţia ţigănească:

„să- i fie ţărâna uşoară ca piatra de moară.
amin!...”

impresionate, umbrele ne îmbrăţişează.
simt bancnote şi mai mari şi mai mici înghesuite
în buzunare. i- am înduioşat pe broscari.

„să ne vedem acum de drum”, mă împinge
de la spate caracatiţa.

„Ba să mai rămânem, îi zic. ăştia nu fac po-
meni?...”

„ia- o dracului din loc şi nu mai pune între-
bări, zice soru- mea or să ne linşeze...”

„de ce- ar face- o?... Ne- au arătat prietenie”,
nu- mi iau gândul de la euroii căpătaţi.

totuşi, trebuie să ne îndepărtăm cât ai clipi.
rudele şi prietenii mortului îşi dau cu părerea
despre presupusul criminal. o voce bănuieşte că
a făcut- o cineva din mafia; în schimb, cei mai
mulţi sunt gata să jure că atentatorul era român:

„de două zile mişună pe- aici câţiva români.
mai mult ca sigur că aparţin grupului evacuat din
tabăra pe care primăria a evacuat- o la începutul
săptămânii...”

Ne cărăbănim cum putem mai repede... r

■ fragment din romanul 
negru profund, noian de negru

Florin logreşteanu
Visul negru

Suntem acum împreună, ignorând
statuile, morţii de piatră, căci
habar n- am ce să- i răspund lui
Antonio când încearcă să- mi

explice că toţi indivizii aceştia, cu
mutrele lor serioase, aş spune

severe, dar împietrite, au trăit şi
continuă să trăiască în conştiinţa

Romei
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să-şi ţină fiecare memoria în lesă 
ca pe câinele lui orb credincios

curat, aseptic şi aproape fără amintiri, să fie. 
nu în fiecare zi freci cu periuţa de dinţi înmuiată în clor tot,
ci doar în zilele în care e spaimă  în casă,  în stradă, în memorie.
şi iar se arată moartea.
ea are sex  transparent cu gust de smirnă, scorţişoară 
şi mai ales cu gust  de cuvinte
se plimbă moartea prin mintea ta şi printre oameni  
cu sexul  ei doar din cuvinte şi alte cuvinte.

de aceea speli tu cu periuţa de dinţi înmuiată în clor 
casa, strada şi memoria în care e spaimă.
nu în fiecare zi faci asta. 

sau poate că da, sau poate că da.

de aceea  să-şi ţină fiecare memoria în lesă 
ca pe câinele lui orb, credincios  
pe care uneori  la intervale egale
îl tot spală milimetru cu milimetru 
cu periuţa de dinţi înmuiată în clor.

în ierbarul cu oameni vii, în ierbarul cu tine viu

o să cobor, o să urc  fără lift 10, 100, 1001 de etaje şi de înâmplări
până când moartea ta se va face doar o ficţiune plină de sânge şi doar de cuvinte.
(de dor: doar cuvinte).

tot urc, tot cobor fără lift, îmi  pun  iarăşi şi iarăşi mâinile la ochi
(gratii fără speranţă) şi tot doare şi doare.

ascensorul  funcţionează, ascensorul funcţionează, dar eu nu. doar eu nu. 
eu tot  pe scări.  îmi ţin respiraţia, îmi pun iarăşi mâinile la ochi:  10, 100, 1001 de
etaje 
şi de înâmplări puse în ierbarul cu oameni  vii, cu tine în faţa gării de nord
tu în tricoul tău roşu, sângele tău care face să explodeze bulevardul şi gara.

stau îmbrăcată în roşu (sângele meu) în faţa liftului care e doar o punte spre dincolo
cu memoria înghesuită într-o singură valiză stau eu.  am în ea un ierbar cu oameni
vii,
un ierbar cu tine viu, amar, făcut din note muzicale şi din cuvinte.  să scriem, zic. 
fiecare  în cercul lui  de oţel, fiecare în pătrăţelul de pe tabla de şah de sub cer, din cer. 
până când moartea ta se va face doar o ficţiune nedureroasă.

stau îmbrăcată în roşu (sângele meu) în faţa liftului stau eu.

moarte e o lentilă perfectă îmbrăcată în blană de felină
(şi uneori  moartea  se dezbracă)

moartea îţi aşează în loc de pleoape un perete de sticlă-telescop 
de dincolo poţi să apropii şi să îndepărtezi cu maşinăria aceasta  vie ca un ochi,
oameni şi întâmplări
poţi să te uiţi la oameni, poţi să-i reciteşti mereu şi mereu ca pe nişte cărţi iubite
îndelung.

moartea se apropie totdeauna  tiptil, în vârful ghearelor ei  de oţel, de femeie fru-
moasă şi geloasă 
care schimbă toate yalele de la uşi.  
şi apoi  dulce îţi aşează în loc de pleoape un perete de sticlă – amar telescop. 
moarte e o lentilă perfectă îmbrăcată în blană de felină.
de aceea nu vezi şi nu vezi de peste râul cât un lac de trecut cu piciorul pe îngheţ
(pentru că peste lentilă e blană de felină).

şi uneori e striptease: moartea  se dezbracă. se îmbracă. 
pe muzică : „you can leave your hat on”. moartea are în urechi doar vocea lui joe cocker.
şi pe vocea lui,  moartea  iese din blana ei de felină în care e îmbrăcată 
şi  rămâne  doar cu  pălăria (exact ca în cântec).
doar că moartea  trişează şi peste vocea lui joe cocker  care spune „you give me a
reason to live”
pune ea vocea ei de sirenă şi cântă aproape fals: you give me a reason to die. 

moartea se dezbracă. rămâne doar cu trupul ei perfect  
în care adăposteşte în loc de uter un râu şi un luntraş. 
şi moartea continuă să cânte cu voce de sirenă peste vocea a lui joe cocker:
„you give me a reason to die, you give me a reason to die, you give me a reason to die ”. 

caligrafie în care urletul de om bate urletul de câine
e concert de jazz la poalele blocului, la poalele lumii
unde urletul de om bate urletul de câine şi cade printre tomberoane de tablă in-
scripţionate aproape matematic. e concert de jazz sub cerul de oţel, sub cerul de
tablă ciuruit ca o sită de ceai, ca o sită de căutător de aur. din  cer cad, înspre
cerul ciuruit se înalţă rugi şi  amintiri-pepite  stoarse ca o lămâie.

strânge pumnii, respiră. cerul e în creierul tău, cerul e doar memoria ta. 
în rest lumea e foarte înaltă  şi foarte bloc. 
bine măcar că e jazz, e concert, e aproape suportabil  şi urletul de om bate urletul
de câine. 

citesc o pisică: realitatea carnivoră 
ceva sfâşietor aproape de nenumit, de nerostit o să cadă din cer.
din cerul minţii tale. desigur autobuzele, tramvaiele, metrourile, vecinii 
îşi văd de ale lor.  tot fierb amintiri în mari cazane de inox,
pe care le trec  prin nesfârşite serpentine. şi-atât. 
până şi tu, până şi tu îţi vezi de ale tale:
tot uzi plante triste:  aloe vindecător-carnivore
din care cresc ochi de supraveghere  întotdeauna  fără pleoape. 

îmi trag sufletul, citesc o pisică: realitatea care se tot alintă
la picioarele mele urcate pe tocuri,
realitatea e şi ea urcată pe tocuri, pe picioroange, 
pe  neuronii  în formă de stea.
toţi fierb amintiri în mari cazane de inox
îmi trag sufletul, citesc o pisică: realitatea carnivoră.

visul e un balaur cu marsupiu
visul se întinde, cerneală sepia peste tine şi peste lume
e un balaur. şi nu mai poţi să-i numeri capetele pe degete
visul e un balaur cu marsupiu 
în care: doar vicleana înmiresmata lui pungă doldora de cerneală 
sepia

crezi că levitezi când de fapt înoţi în marsupiul lui cu cerneală 
şi nici măcar atât nu mai faci,
stai doar la suprafaţă în marea îngheţată făcută din taste de plastic.

aici unde speranţă nu e,  banchiză-baliză nu e şi nici colac de salvare.

(întâmplările vii de-abia îşi mai trag sufletul)

am şi eu pălăria mea cu îngeri. acum. 
violet în apus blocurile şi oamenii. de sub pălăria ei cu îngeri, din mijlocul cuvintelor
ei  caligrafiate impecabil, bunica zicea că violet e o culoare de doliu. în memorie sunt
smochini îngropaţi în cenuşă şi bandajaţi cu celofan,  gata pregătiţi pentru ger. tot-
deauna cade,  însă un ger  încă mai cumplit decât în imaginaţie. 
ce pânză violet peste ochii larg deschişi, cât celofan şi ce furtună de cenuşă,  peste
oameni-smochin şi peste memoria lor. care pulsează  ca o inimă şi aruncă în aer
obiecte întâmplări şi cuvinte  care luminează orbitor în violet.
caligrafiez după dictare. acum am şi eu  pălăria mea cu îngeri. şi totdeauna  cade
un ger-înger  muzical, încă mai cumplit decât în imaginaţie. ce pânză violet peste
ochii larg deschişi, cât celofan şi ce furtună de cenuşă peste memorie şi peste lume.

un cordon ombilical-zgârie nori între noi 
(cu tramvaie, metrouri şi troleibuze)

între noi creştea  cu – fără durere un cordon ombilical 
prin care circulau tramvaie, metrouri şi  troleibuze 
care cărau doar aripi de îngeri presate
şi  măcar 1001 de cărţi, măcar 1001 de poeme de plantat 
în memoria ta şi a mea. 
tu spuneai:  pod de cărţi între noi, şi podul se chiar arăta
numai bun de bătut cu tramvaiul cu metroul cu troleibuzul
cu doar inima în tălpile goale prin pădurea de sticlă pisată.

eu îmi puneam mâinile la ochi. gratii şi-atât. o dată şi încă o dată. 

între noi creştea cu – fără durere un cordon ombilical-zgârie nori 
bântuit de vocile celorlalţi şi de vocile noastre. 
eu îmi tot puneam mâinile la ochi. tu doar ziceai: pod de cărţi 
ca pe-o parolă de intrare.

noaptea torcea ca o pisică bântuită de vieţile noastre de dinainte.
şi  de ielele-buruiene  îmbrăcate în zale.

eu îmi puneam mâinile la ochi, 
tu tot ziceai  pod de cărţi, ca pe-o parolă de intrare
mă uitam în palmă ca într-o oglindă oarbă şi ea.

tramvaie, metrouri şi  troleibuze cărau doar aripi de îngeri presate 
în cordonul ombilical care ne tot înălţa. 

tu spuneai:  pod de cărţi între noi  şi podul se chiar arăta.

Ileana Bâja

n Poeme
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de lungă vreme, eugen dorcescu
trudeşte migălos la un ambiţios
proiect liric. acum avem posibilita-
tea de a scruta întregul acestei

creaţii, văzută de unii ca o riscantă aventură per-
sonală, ancorând temerar în sfera religiosului.
dacă e să cercetăm, fie şi fugitiv, tradiţia poeziei
religioase la români, putem zice, alături de i. Ne-
goiţescu, că „lirismul religios nu prea are repre-
zentanţi de seamă”; iar în ultimele decenii, din
pricini pe care le ştie toată lumea (paranteza
ateistă), poezie religioasă s- a scris masiv în exil
(aron cotruş, Paul miron, horia stamatu, george
ciorănescu etc). Urmată, previzibil, de o explozie
postdecembristă (inflaţionară). Unii critici res-
ping ipoteza „fracturii” în lirica lui eugen dor-
cescu, afirmând că e vorba de o continuitate
(cazul lui livius Petru Bercea). ca poet al cetăţii
reale, dar şi al celei imaginare (glorificând „arhi-
tectura visului”), autorul timişorean vădea luci-
ditate şi virtuozitate, o geometrie raţionalistă, o
sensibilitate frământată, şi ferme opţiuni prozo-
dice, dintotdeauna. zbuciumul său interogativ,
trecut prin lecturi esenţiale (metabolizate) şi o ex-
perienţă mistică care, inevitabil, l- a marcat, l- au
apropiat de fiorul sacru. evident, poetul era de-
plin familiarizat cu textele biblice (constatase va-
leriu anania) şi intrând în această „atmosferă”,
el nu produce versificări de circumstanţă, atent
la poeticitate şi semnificaţii etice. efortul său vi-
bratil se distanţa de geometria rece, păstrând,
însă, solemnitatea, cadenţa imnică, suflul neolo-
gizării; fiindcă poetul re- creează, într- un nou lim-
baj, teme şi motive străvechi, cheltuind erudiţie
şi aflând în credinţă reazemul. călăuza/ instanţa
nu este o voce exterioară de vreme ce adevărul,
prin iradiere divină, sălăşluieşte în noi. reîn-
noind, aşadar, anumite motive, gravitând în jurul
temei deşertăciunii, eugen dorcescu nu rescrie,
ci re- creează. se cuvine să observăm că înainte de
a cultiva statornic filonul religios, eugen dor-
cescu, cândva un penetrant critic, a câştigat „pa-
riul cu poezia” (mircea Bârsilă). sunt, recunosc,
printre cei care au regretat „dezerţiunea” criticu-
lui eugen dorcescu, refugiat – definitiv – în poe-
zie. mai ales că, păgubitor, nici poetul n- a fost
receptat „cum se cuvine”, observase laurenţiu
Ulici. din păcate, anii care au trecut de la această
constatare n- au îndreptat lucrurile. chiar dacă
un virgil Nemoianu se întreba: „câtă lume îşi dă
seama că eugen dorcescu e unul din marii noştri
poeţi contemporani?” cărţile s- au ivit ritmic şi,
privind îndărăt, trebuie să recunoaştem că,
într- adevăr, poetul impune, ultimele sale tenta-
tive editoriale fiind pe deplin convingătoare.
regretul însă (în ceea ce mă priveşte) rămâne,
chiar dacă poetul şi- a început o impunătoare ca-
rieră europeană.

temperament grav, de o seriozitate necon-
trafăcută, eugen dorcescu ar vrea să împace con-

trariile; e încercat de voluptatea de a trăi „univer-
salitatea entropiei” şi, în acelaşi timp, vrea să în-
temeieze un sens, pătrunzând în „profunzimea
vitală a ontologicului”. visul clasicist s- a destră-
mat, dar autorul n- a lepădat „masca parnasiană”.
este, chiar dacă mai puţin vizibil, un tempera-
ment romantic controlat de tirania lucidităţii;
propune, îngrijorat de soarta comunicării şi obse-
dat de efortul decodării, o poezie hermeneutică
având ca suport imaginarul; în fine, nu agreează
băşcălia, tifla sprinţară (atât de gustată la meri-
dianul balcanic), dar iubeşte, în replică, ordinea,
rigoarea, disciplina. o veşnică dedublare, o ten-
siune a contrariilor par a măcina siguranţa afi-
şată. spirit metodic, poetul suferă de o
„melancolie redondantă”, cum recunoştea. ve-
chiul „medievalism evocator” nu uită că litera-
tura, sociologic vorbind, este fapt de comunicare.
că există numai prin lectură şi, desigur, prin ac-
cesul la sens. e drept, severitatea formală, filtrul
livresc, intelectualizarea emoţiilor par a alimenta
o meditaţie impersonală, pe alocuri ceremo-
nioasă, blocând – pudic – „dezvăluirile”; poetul nu
cade în senzorial, ar vrea, dimpotrivă, îndeosebi
în cărţile de început, un lirism disciplinat, stăpâ-
nit de „rigoarea himerei” şi, în acelaşi timp, e ten-
tat de „fluidul semn” şi „tulburea armură”, de
„şoaptele” ei, descoperind haloul cuvintelor, vraja
lor umbroasă. Înspăimântat de asemantism, de
hora buimacă, nepăsătoare a cuvintelor, deschi-
zându- se, totuşi, poetul congelează elanul confe-
siv, dorind a reverbera în celălalt, comunicân-
du- se. grija decodării îi stăpâneşte tiranic liris-
mul, de o libertate controlată, prudentă şi de o vo-
luptate „rece”. sub crusta textelor, impecabile
prozodic, afişând cândva o solemnitate impene-
trabilă, ghicim şuvoiul fierbinte, iscodelnic-neli-
niştit, atentând nu la arhitectonică ori la seve-
ritatea formală a discursului, ci anunţând despăr-
ţirea de o picturalitate golită de uman, sedusă de
un perfecţionism glacial, aerat. dar, ciudat, poe-
tul – interesat de concretitudine – se reîntoarcea
la general şi scufundându- se în textele sacre în-
vaţă, în numele speciei umane, lecţia umilinţei şi
a deşertăciunii, lepădându- se de trufiile care în-
volburează (vai, inutil!) viaţa literară. e atent
mereu la „cantitatea de fiinţă” absorbită în operă,
iradiind discret.

temperament romantic, cum bine l- a
„văzut” ion arieşanu, poetul – cel care ne anunţa,
prin 1985, că însângerează „deşertul de zăpadă”
– nu- şi exhibă trăirile; le divulgă surdinizat, cu
delicateţe şi zgârcenie, conjugând componenta
cosmică, onirică şi poetică, lăsându- se bântuit de
reflexivitate melancolică (adriana iliescu). apoi
ar fi vorba de interesul pentru spiritual, captând
o secretă tensiune mistică. Într- o lume perversă,
cuprinsă de degradare, plonjând în derizoriu, în-
conjurat de făpturi hâde ori chiar ameninţat de
„apocaliptica fiară” (v. Abaddon), el, traversând

deşertul vieţii, înţelegând călătoria ca năzuinţă,
cuprins de smerenie, aşteaptă semnul sacral. Ne
oferă, desigur, şi „hronicul urbei” şi aşteaptă, iz-
băvitor, „lacrima norilor”, pendulând între idilic
şi grotesc, între trăire şi reverie, între carnal şi
duh, copleşit de puzderia de senzaţii şi interoga-
ţii. lirica sa creşte sub semnul antitezei. În „tha-
natica oglindă”, cuprins de disperare, mâhnire,
resemnare, va descoperi, pe urmele altora, că
„toate sunt deşertăciune”. Şi porneşte într- o difi-
cilă şi temerară căutare: „totu- i să fii în stare să- l
găseşti/ Pe- acela care e”. ecclesiastul în versuri
(1997) îndemna la păzirea poruncilor, încheind cu
o frisonantă întrebare: „ce foloseşte omul scos din
lut?” epoca noastră, aspirând la mântuire cogni-
tivă, va recunoaşte că barbarizanta gândire sim-
plificatoare ne- a aşezat, în numele raţiunii
suficiente, în plin „hazard organizatoric”. dar ne-
voia de certitudine poartă sarcina unei obsesii
cvasireligioase, recuperând, adeveritor, o in-
ocenţă pierdută prin „dezvrăjirea lumii” (Prigo-
gine). Înţelegerea omului, blamând gândirea
leneşă, rămâne incompletă, deschisă, revizuibilă.
mustrând noua eră pentru optimismul ei nemă-
surat, rozaceu, ambalat de înclinaţii delirant-ra-
ţionalizante (chiar măcinate fiind de pulsiuni
contrarii), „geometria zeificată” va căuta soluţii
în blagiana „zare interioară”. Şi dacă dumnezeu,
în limbaj teologic, cunoaşte – în lume – o prezenţă
de intensitate, el are – ca trăire individuală – o
prezenţă harică. evident, avem în vedere creşti-
nismul simplu, ţărănesc, cinstind rânduiala unei
lumi de „frumuseţe bătrânească”; o astfel de cu-
răţie morală, plină de suavităţi şi îndemnând la
pioşenie, poartă o predispoziţie religioasă. se con-
fundă, putem zice, cu evlavia religioasă; dar nu
tematizează, ci respiră firesc într- un univers bine
rânduit. aşa fiind, trezirea poetului s- a produs
odată cu „descoperirea” suferinţei: infernul per-
sonal, vremelnicia, derizoriul şi, desigur, râvnita
izbăvire într- o lume dezaxată, decăzută, „departe
de esenţe”, arătându- i calea întru mântuire. dar
la eugen dorcescu poezia religioasă e trăire me-
diată a misterului, deosebitoare – ca arie şi inten-
sitate – de poezia mistică. Şi, probabil, cronică
(1993) vestea/ semnifica ruptura (prin ton, sub-
stanţă ideatică, viziune). Încât, iată, peste patru
decenii care s- au scurs de la debutul său liric (pax
magna, 1972), un titlu prevestitor, confirmând că
avem de- a face cu un scriitor cu program. cu ele-
gii (2003), eugen dorcescu deschidea un nou
filon, dezvoltat în moartea tatălui (2005). venind
după poemas del Viejo/ poemele Bătrânului
(2012), în traducerea rosei lentini, las elegias
de Bad Hofgastein, scrise în toamna lui 2010 şi
apărute anul trecut (editura mirton, 2013) bene-
ficiază de traducerea (sobră) şi prefaţa (doctă) a
lui coriolono gonzález montañez. acest buchet de
elegii, preluând „tactilitatea inimii”, poate fi citit
drept cartea mamei, vorbind despre o imensă ab-
senţă, îndurată ca „o prezenţă negativă” a „cuplu-
lui de lut”: „tatăl şi mama s- au/ retras în
pământ”. traversând râul morţii, cea care i- a dat
fiinţă moare zilnic, fiul recunoscând, în liniştea
compactă de la Bad hofgastein: „nu te pot risipi,
nu te pot aduna”. În „camera obscură a memoriei”
sau răsfrânt pe cosmicul ecran, acest ecou negru
bântuie în hăurile eului: „cum poţi deplânge/ pe
cel care pleacă/ din propriu- ţi sânge?” a rămas
golul, casa părintească pustie, încât sentinţa epi-
logului (Adam) vine să recunoască imensa singu-
rătate, urmaşii- vrăjmaşi ai omului de pământ
(ha’adham, ebr.). Pentru a conchide: „În adâncul
ascuns,/ sub iluzoria lume a/ slavei deşarte,/ Fi-
inţa- i sinteza de nepătruns/ dintre viaţă şi
moarte”. r

Adrian Dinu Rachieru
Trezirea poetului

Poetul era deplin familiarizat cu
textele biblice (constatase Valeriu

Anania) şi intrând în această
„atmosferă”, el nu produce

versificări de circumstanţă, atent
la poeticitate şi semnificaţii etice

n Recitiri



recenta expoziţie retrospectivă Nico-
lae truţă, de la muzeul de artă din
râmnicu vâlcea, intitulată „cobi-
liţa curcubeu”, itinerată apoi la sla-

tina şi la turnu severin în noiembrie 2015,
reprezintă, în egală măsură, un binemeritat oma-
giu adus artistului oltean, dar şi un prilej de re-
considerare a unei opere cuprinzătoare, în care
pictura, grafica, sculptura şi poezia îşi dispută
permanent întâietatea. fiindcă aşa a fost Nicolae
truţă, un artist polivalent, curios, celebral, inte-
resat de mai toate mijloacele de expresie plastică,
dar şi un pedagog de excepţie, pe care- l evocă cu
emoţie discipolii din multele generaţii pe care le- a
format.

Nicolae truţă s- a născut pe 9 februarie
1949 în comuna curţişoara (dobreţul de astăzi),
judeţul olt, şi a părăsit această lume, după o
viaţă bogată de artist, la 16 august 2010. Un rol
important în formarea sa l- a avut profesorul ilie
marineanu de la liceul de muzică şi arte Plastice
din craiova, cel alături de care Nicolae truţă ex-
punea pentru prima dată în 1968. În 1974 picto-
rul a absolvit cursurile secţiei Pedagogice a
facultăţii de desen de la Universitatea din timi-
şoara. a deschis numeroase expoziţii personale,
majoritatea în galeriile din zona olteniei, în ca-
pitală şi alte câteva oraşe importante ale româ-
niei. a participat la expoziţii de grup şi la tabere
de creaţie, pe unele chiar le- a organizat. Nicolae
truţă nu s- a rezumat la pictură, limbajul plastic
în care opera sa se exprimă plenar, ci a lucrat, de-
opotrivă, grafică şi sculptură de for public. Plas-
ticianul a fost dublat de un poet cu mult har care
a transferat lirism atât textelor sale
literare, cât şi lucrărilor pe care le- a
semnat, inclusiv titlurilor acestora. 

expoziţia itinerantă „cobiliţa
curcubeu”, titlu el însuşi insuflat de
o fire de poet, a reunit lucrări de pic-
tură şi grafică din cele mai impor-
tante serii ale autorului, dintre care,
măcar pentru frumuseţea titlurilor
voi aminti câteva: „miresele dobreţu-
lui” şi „miresmele dobreţului”, „lo-
godnă cu cerul”, „lacrima mesteacă-
 nului”, „trifoi cu patru... ploi” sau
„clipa aviară”. alături de peisaj,
genul în care Nicolae truţă a excelat,
au fost expuse portrete în ulei şi por-
trete în creion sau peniţă, un auto-
portret al artistului, câteva lucrări
din seria nudurilor şi din seria inspi-
rat intitulată „logodnă cu cerul”.

În arta contemporană româ-
nească s- au manifestat şi se mani-
festă încă artişti cu o accentuată
dimensiune spirituală, explicită sau
disimulată. Nicolae truţă aparţine,
în mod cert, celei de a doua categorii. religiozita-
tea lui transpare fie din picto- poemele ordonate

pe hârtie în forma crucii, fie din
câteva serii de picturi în ulei în
care artistul pune într- un discret
dar convingător dialog imanen-
tul cu transcendentul, cerul cu
pământul, lumina cu întuneri-
cul. vocaţia lui evidentă pentru
peisaj, pentru studiul după na-
tură, pentru lucrul în plein air,
au condus la realizarea unor lu-
crări amprentate de o discretă
spiritualitate. grav dar nu lipsit
de spirit ludic, încântându- şi
ochii şi sufletul de bucuriile gra-
tuite pe care le dăruieşte lumea
creată de dumnezeu, Nicolae
truţă şi- a imortalizat în nume-
roase pânze locul natal, dobre-
ţul, pe care l- a transformat în
topos artistic, smulgându- l astfel
trecerii şi uitării. emblematice
sunt, astfel, cele două serii de lu-
crări, „miresele dobreţului” şi

„miresemele dorbreţului”. Prima se alcătuieşte
din pânze compuse pe verticală, împărţite în două
registre. cel de jos înfăţişează fragmente de pei-
saj hibernal, cu case şi câmpuri înveşmântate în
haină imaculată de zăpadă, cel superior, mult
mai amplu, este numai cer. În sine, tipul acesta
de relaţionare a două elemente fundamentale,
cerul şi pământul, se constituie într- o inspirată
metaforă a nemărginirii în care lumea noastră,
cea de sub cer, are cel mult valoa-
rea unui punct. artistul intuia şi
simţea veşnicia, fără a- şi refuza
bucuria lucrurilor trecătoare. de
aceea, a doua serie, „miresemele
dobreţului”, alcătuită din peisaje
pictate acasă, în satul natal, face
apel la simţul olfactiv prin inter-
mediul privirii, deşi noţiunea de
„mireasmă” din titlu sugerează
mai degrabă atmosfera unică,
energiile viguroase ale locului
natal, percepute de artist parcă
prin toţi porii şi transferate apoi,
inspirat, pânzei. Peisajele din a
doua serie invocată sunt pitoreşti,
mult mai bogate în detalii şi mult
mai colorate, tratate cu bucuria şi
totodată nostalgia artistului matur
care se reîntoarce la obârşie. din
ciclul „miresmele dobreţului” şi
din ciclul „clipa aviară” fac parte
şi „portretele” de păsări domestice, tratate cu
umor şi candoare, împăstate în culori calde.

seria de uleiuri pe pânză nu-
mită „ochi de lumină” pune şi ea în
dialog lumea de jos cu lumea de sus,
penumbra şi întunericul pâmântului
cu lumina care irumpe din cerul ne-
mărginit. „ochiul de lumină” se des-
chide ca o fereastră, în zare, în
planul îndepărtat al unui peisaj cu
arbori şi căpiţe de fân.

Nu mai puţin, seria compactă
intitulată „logodnă cu cerul” trimite
spre privitor mesajul unui suflet de
artist care l- a căutat pe dumnezeu
în frumuseţea lumii create de el. lu-
crările din acest ciclu sugerează, în
sintetice forme vegetale, arborele
vieţii, simbol prezent în zugrăveala
bisericilor noastre, îndeosebi pe poa-
lele iconostaselor. 

inspirat fizionomist, Nicolae
truţă a fost preocupat şi de figura
umană. cele mai sugestive portrete
înfăţişate în pânzele sale sunt cele
ale părinţilor ţărani, pictate, nu în-
tâmplător, într- un clar- obscur ce

evocă întoarcerea în timp şi legătura cu o spiţă de
neam oltenească pur- sânge. În creion sau peniţă,
truţă a realizat portrete ale unor personalităţi

culturale sau portrete de prieteni şi cunoscuţi, cu
multă vervă şi simţ al detaliului.

Pictorul Nicolae truţă s- a manifestat mai
degrabă ca un „clasic”, atât în alegerea temelor,

cât şi în expresia plastică. a fost mai puţin inte-
resat de natura statică, pe care n- a neglijat- o
însă, chiar dacă i- a acordat mai puţin spaţiu în
opera sa. Natura şi omul sunt cele două teme pe

care s- au dezvoltat cele două direcţii principale
ale picturii şi graficii lui Nicolae truţă, un pictor
sensibil, cu suflet de poet, dar care şi- a strunit
permanent trăirile şi a ştiut să aleagă din amal-
gamul de „ispite” ale lumii vizibile doar ceea ce i
s- a părut a fi esenţial şi susceptibil de a deveni
peren. 

voi încheia cu un cuvânt de apreciere pen-
tru doamna elena truţă, soţia artistului, care, cu
multă convingere şi implicare continuă, prin fie-
care expoziţie şi prin fiecare nouă publicaţie de-
dicată lui Nicolae truţă, să menţină vie
amintirea artistului lângă care a trăit o viaţă.
asociaţia culturală ce poartă numele regretatului
pictor, figură emblematică a olteniei, a publicat
deja mai multe albume de artă, precum şi volume
cu amintiri despre Nicolae truţă şi coordonează
expoziţiile retrospective ale acestuia. cu ocazia
vernisajului expoziţiei „cobiliţa curcubeu” de la
muzeul de artă din râmnicu vâlcea, mulţi dintre
prietenii artistului au venit special de la slatina
şi de la craiova pentru a- i aduce un omagiu aces-
tui artist unic în felul lui. r
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luiza Barcan
Nicolae Truţă – 
artistul emblematic al Olteniei

Asociaţia culturală ce poartă
numele regretatului pictor, figură
emblematică a olteniei, a publicat

deja mai multe albume de artă,
precum şi volume cu amintiri

despre nicolae Truţă şi
coordonează expoziţiile

retrospective ale acestuia

n Cronică plastică



Bunul meu prieten, îţi trimit câteva
versuri scrise de două bune prietene
ale româniei, poete de cotă înaltă la
ora actuală în china. În titlu, am ca-

ligrafiat numele lor în pronunţie românească. În
continuare, le voi nota numele în caractere chine-
zeşti şi în alfabet latin, 潇潇 xiao xiao şi 张 战
zhang zhan, aşa cum sunt receptate la ora actuală.
adaug neînsemnatelor mele rânduri portretele aces-
tor două poete şi imagini ale mai multor tablouri
semnate xiao xiao. citeşte, te rog:

XIAo XIAo  este poet şi pictor din Beijing. a
publicat mai multe cărţi de poezie, pentru tine
notez: sub copac, femeia şi cântecul, timpul mersu-
lui pe călcâie. Poemul narativ plânset din altă lume
a fost inclus între creaţiile feminine reprezentative
ale deceniului 9 al secolului xx. a editat culegeri de
poezie modernă, chineză şi universală. Într- una fi-
gurez şi eu. a participat cu tablouri la atâtea sa-
loane de pictură, încât mi- ar fi imposibil să le notez
aici. cumpără- i un tablou. ţi- l va vinde întovărăşit
de un poem în caligrafie proprie, pentru că ea, indi-
ferent dacă întâi a executat pictura sau mai întâi a
scris poezia, caută sens aceleiaşi idei în ambele arte. 

ZHAnG ZHAn, născută în 1963, este din sud
şi trăieşte în changsha, capitala provinciei hunan.
scrie de mică, dar a început să publice târziu, întâi
în revistele literare. cum ajunsese să fie căutată de
redactori şi să i se ceară poezii şi iar poezii, a început
să se ia în serios, mai ales că bărbatul ei este unul
dintre romancierii chinezi în vogă. În anul 2010 şi- a
strâns unele poeme în cartea coliba de zahăr negru,
editura jiangsu. au urmat alte volume de poezie,
însă îşi continuă meseria şi scrie mai mult pentru
sertar, fiind profesor de literatură şi ziaristică la in-
stitutul  pedagogic nr.1 hunan.
XIAo XIAo  
Îi sPUN sUfletUlUi...

vrei să fii fericit cu viteza o sută de mii
să înlănţui iluziile de luni şi de ani
să le scoţi pe gât
să le arunci

când deschizi ochii din fereastra temniţei
respiri adânc, îţi palpezi venele

fluctuaţiile cele mai fine, cele mai reale din adân-
cul sufletului

cât zgomot vine dinspre duşmanii imaginari
câte poticniri în sângele tău
câte necroze din partea aceea întunecoasă

Nu vrei să laşi orice să devină posibil
ai doar un singur trup, o inimă bătută de vânt 
Pe spatele durerii scrie fericire

fie ca greutăţile nefatale ale vieţii 
să se purifice pentru mine 
minimum şaizeci de secunde, maximum cât o să
mai trăiesc 

xiao xiao, 13 martie 2009, dimineaţa

o Parte

versuri pentru tabloul meu  

am ascuns o parte a vieţii mele
cu fiecare pensulă, în acest tablou

de cine să mă ascund
Prinsă în vâltoarea culorii în cerc

visul se răspândeşte în direcţia opusă timpului 
ziua devine o spărtură a nopţii
Unde durerea e parte a iubirii

aşa cum obişnuinţa iubirii se pierde în detalii
Şi iese din salon

Într- o clipită, sufletul se trezeşte în culoare
o umbră se întoarce la roşu, galben, albastru

Şi iar amestec viaţa în verde curent
moartea o abstractizez în lac negru

xiao xiao, 4 mai 2008, în Beijing

ZHAnG ZHAn
credit

lui  haizi

fratele meu, această poezie înfometată – credito-
rul meu
mă prinde, an după an
fiecare fărâmă de verb, semn de punctuaţie, frân-
tură de frază 
Îmi intră în carne şi- n sânge, îmi unge oasele
se desprinde din mine
la fel ca noi
trăitori pe planeta asta
minoritate perpetuă – poeţii
cu o piatră singură, imensă
radem amarul şi greul cel negru
Pentru a da la iveală aurul
În negura de la marginea lumii
scânteiem 

xiao xiao, 2014

cadoU PeNtrU UN om
am de gând să adun norii

la fel cum înainte de a ploua
adun hainele tale

la vară, voi culege mai multe stele
să- ţi pregătesc o găleată de îngheţată 

se înserează
când vei apărea pe potecă, venind de departe
o să te strig

vreau  să păstrez buchetul acesta de gardenie
să pot vedea chipul tău neliniştit 

te- aş călca pe picior
să urli de durere

declam un descântec  zen  în fiecare ceai pe care
ţi- l pregătesc
Îngân versete buddhiste de câte ori te strig

o să mă strecor printr- o poartă îngustă a timpului
să intru în copilăria ta
mă apropii nevăzută şi îţi şterg nasul 

vreau să te văd cum te faci mare
vreau să îmbătrânesc cu tine

ah, tu eşti stânca rostogolindu- se pe muntele acela

vreau să ne simţim amândoi lipsa
vreau să se întindă pustiul şi în inima ta

zhang zhan, 2014

NoaPtea Pe mUNte

cobor de- alungul pârâului pe drumul în spirală
trec de golful cu Peşti, de fluviul regele dragon,
de izvorul apa rece
drumul e abrupt, îngust
stânci uriaşe, ca nişte paravane
Pârâului nu- i pasă de drum
Şipoteşte într- una
Unde se duce? Unde mă duc?

Noapte cu suişuri şi coborâşuri, ca galopul unui cal
negru
sprayul de nas în fereastră

Brusc, o pasăre de noapte taie cerul ca un demon
ţipătul trece peste fluviu

Închid fereastra
o stea izolată pe o latură a cerului

ador noaptea aceasta neagră
Un om desparte siluetele grele al munţilor
de parcă o singură barcă

se agită pe valuri de piatră

iubesc singurătatea
ah, iubesc singurătatea scânteietoare a acestei
perle negre
de parcă se stăvede prin stâncă
Şi se înşurubează adânc în inima mea

Şi tu, pârâu, pârâu
tu îţi vezi de drumul peste stâncile
care- ţi aţin calea
asta e, tu ţi- ai găsit drumul 

zhang zhan, 2015
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ajuns la a zecea ediţie festivalul in-
ternaţional „anim’est”, iniţiat în
2006 de tinerii entuziaşti mihai mi-
trică – astăzi director al festivalu-

lui – şi laurenţiu Brătan – astăzi director
financiar, are o identitate inconfundabilă, înnobi-
lată de lupta pentru revigorarea animaţiei româ-
neşti. el a devenit un demn continuator al festi-
valului de la mamaia, înfiinţat
cu jumătate de veac în urmă, pe
atunci a doua competiţie inter-
naţională majoră specializată în
„arta a opta”, după cea de la an-
necy. din păcate, festivalul ro-
mânesc acuzat de politrucii
vremii de „cosmopolitism” n- a
trăit decât trei ediţii, în anii
1966, 1968 şi 1970, dar a lăsat
urme în producţia naţională de
gen, în permanent progres este-
tic şi industrial până în 1990.

anim’est- ul de azi începe
să se apropie de dimensiunile şi
diversitatea repertorială a celui
de la annecy. festivalul include
mai multe secţiuni competitive
(lungmetraj, scurtmetraj, film
studenţesc, videoclip, animash,
minimest) şi oferă multe atracţii
în secţiunile necompetitive. exis -
tă şi o competiţie românească,
alimentată în general cu scur-
tmetraje realizate în facultăţile de film (UNatc,
sapientia, UNarte) sau de realizatori indepen-
denţi, în creştere numerică şi valorică datorată şi
workshop- ului anual organizat de festival în alt
sezon, Worksheep, cu care directorul executiv
vlad ilicevici are de ce să se mândrească. creşte-
rea anim’est nu se măsoară numai în număr de
filme şi autori participanţi, ci şi în numărul spec-
tatorilor care umplu sălile bucureştene studio şi
elvira Popescu. Înghesuiala tinerilor printre afişe
şi gadget- uri viu colorate rămâne una dintre im-
aginile cele mai optimiste despre viaţa cinemato-
grafică bucureşteană. marele merit al programu-
lui este că el reflectă excepţionala diversificare a
mediului animaţiei din ultimii ani, viteza fenome-
nului de hibridizare intensificat de noile tehnici
digitale, care face greu de definit azi conceptul de
„cinema de animaţie”. după părerea marelui spe-
cialist în new media lev manovich, „cinemaul di-
gital este un caz particular de animaţie, care
foloseşte filmarea reală ca pe unul dintre nume-

roasele sale elemente.1” foarte diverse ca tehnici
şi stiluri, peliculele prezentate anul acesta la
anim`est au ilustrat mai bine ca oricând procesul
acesta de transformare.

au luat parte activ la amplificarea peisaju-
lui actual al animaţiei programele oferite de invi-
taţii ediţiei: şcoala norvegiană de animaţie – cu o
selecţie consistentă de scurt şi lung metraje, din

care a făcut parte şi excelentul lung metraj eli-
beraţi- l pe Jimmy de christopher Nielsen –,
şcoala franceză de animaţie gobelins, studioul
„autour de minuit”, distins cu un Premiu oscar
în 2010, festivalul de animaţie „mostra” din lisa-
bona. au fost incluse în zilele festivalului şi atrac-
tive master class- uri, printre care cel oferit de

cineastul japonez koji yamamura, membru în ju-
riul principalei secţiuni competitive.

festivalul a început cu premiera naţională
a muntelui magic, noul film al regizoarei anca
damian care a câştigat, cu precedenta peliculă de
animaţie, crulic, în 2011, un mare Premiu la an-
necy. ca şi acesta, noua creaţie realizată prin -
tr- un cocktail de tehnici (grafica animată, clay-
mation, filmare reală, cartoane decupate) este tot
un documentar de animaţie şi porneşte de la o po-
veste adevărată, aceea a disidentulului polonez
anti- comunist adam jacek Winkler. alpinist, fo-
tograf, aventurier, Winkler a părăsit în tinereţe
ţara natală, stabilindu- se la Paris, pentru a se de-
dica marilor cauze ale secolului trecut. după ce a
luat parte la mai toate manifestaţiile împotriva
abuzurilor comunismului, s- a decis să lupte, în
timpul invaziei sovietice în afganistan (din 1979)
alături de mujahedinii ascunşi în munţi, conduşi
de comandantul massoud. ridicarea unui steag
al solidarităţii cu poporul afgan pe muntele mont

Blanc a făcut celebru nu-
mele polonezului care a
murit în 2002, în timpul
unei alte ascensiuni soli-
tare, pe masivul mont
maudit.

minuţios documen-
tat, filmul sosit pe ecra-
nele noastre cu două men-
ţiuni la festivaluri impor-
tante (karlovy vari şi ot-
tawa) marchează etapele
parcursului lui Winkler în
forma unui dialog cu fiica
lui, ania, martor privile-
giat al vieţii eroului, din
relatările căreia scenariul
s- a inspirat. textura vi-
zuală bogată a muntelui
magic, care include im-

agini din benzile desenate de polonez, fotografii
şi material filmat cu personajul real este omoge-
nizată de o concepţie regizorală coerentă şi origi-
nală. foarte actuală în contextul reactivării
conflictelor multinaţionale în aceeaşi zonă, mun-
tele magic se adresează în primul rând spectato-
rilor adulţi, care pot înţelege subtitlităţile

reflecţiei despre eroism, ca şi trimiterile cinefile
(la pelicule de eisenstein, Wajda, fritz lang).

multe filme ar merita un comentariu spe-
cial, dar să privim în primul rând asupra titluri-
lor validate de palmares. ar fi de remarcat
recordul de premii obţinute de producţiile fran-
ceze: marele Premiu al festivalului a revenit
scurt metrajului Yùl et le serpent (Yùl şi şarpele)

de gabriel harel, o alegorie
despre violenţă urmărind rela-
ţia dintre un băiat de 13 ani şi
un şarpe, care- i vine în ajutor
când este atacat de un delin-
cvent adult, în timp ce Premiul
pentru cel mai bun film de lung
metraj, a fost acordat peliculei
Adama de simon rouby, po-
vestea adolescentului african
adama pornit în căutarea fra-
telui său pe frontul de la ver-
dun, în timpul primului război
mondial. evocarea acestei con-
flagraţii, cu ocazia comemoră-
rii a 100 de ani, a adus o
menţiune la secţiunea studen-
ţească şi scurtmetrajului fran-
cez les élucubrations d’un
soldat inconnu (elucubraţiile
unui erou necunoscut) de Nils
lacroix, „pentru estetica fru-
moasă şi naraţiunea de efect”.
Palmaresul secţiunii principale

a mai inclus şi Premiul pentru film de scurt me-
traj acordat filmului leftover (resturi), o altă pro-
ducţie franceză, semnată de tibor Banoczki şi
sarolta szabo.

tot un film francez a cucerit Premiul pentru
cel mai bun film studenţesc: deux amis (doi prie-
teni) de Natalia cernysheva, cei doi prieteni apar-
ţinând unor lumi diferite. competiţia „minimest”,
cu un juriu alcătuit din copii, a ales drept câştigă-
tor filmul iranian Hairy moo moo (părosul moo
moo) de hadi tabasi şi rasoul zarrin, în timp ce
Premiul Publicului a revenit amuzantei pelicule
germane roadtrip, semnată de xavier xilophon. 

secţiunea naţională a competiţiei a aliniat
la această ediţie, la start, filme de calibre foarte
diferite, în primul rând în termeni de producţie
(adică foarte scurte pelicule studenţeşti făcute
mai mult cu entuziasm şi producţii bazate pe un
buget mai mic sau mai mare, dar cu mai mulţi co-
laboratori). a fost ales câştigător filmul călătoria
de marian Poiană, o călătorie în timp generată de
amintirea războiului (de data aceasta cel de- al
doilea), cu avantajul unei tratări omogene a teh-
nicilor 2 d şi 3d. 

dintre cele zece titluri ale secţiunii româ-
neşti mai merită amintite colinda de octavian
frecea, o poveste amuzantă despre conflictul din-
tre tradiţie şi globalizare, sf- ul parodic omulan!
de matei Branea, satira de moravuri recunoş-
tinţă de Ştefan şi andrei scărlătescu, piatra ma-
gică de toth arpad, un basm cu zâne şi vrăjitoare
care impune prin complexitatea tehnicilor. merită
reţinute şi două pelicule semnate de tinere au-
toare: distanţa de andra miron, ce încearcă să
găsească alte unităţi de măsură pentru distanţe,
în afara metrilor şi centimetrilor cunoscuţi, şi
loop de claudia ilea, un interesant autoportret.
să sperăm că acestor nume li se vor adăuga la
ediţia următoare altele şi că animaţia româ-
nească va continua să se revigoreze. succesele
ancăi damian se cer egalate. r

■ lev manovich, the language of the new
media, cambridge ma:mit Press, 2002, p.287

Dana Duma
Arta animaţiei, tot mai 
aproape de realitate

Festivalul a început cu
premiera naţională a Muntelui

magic, noul film al regizoarei Anca
Damian care a câştigat, cu

precedenta peliculă de animaţie,
Crulic, în 2011, un Mare Premiu la

Annecy

n Festivaluri Anim’est
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s- a stins, în vara acestui an, după o
lungă şi grea suferinţă, o mare
doamnă a filmului românesc, mal-
vina Urşianu. o mare doamnă – i- aş

zice – a „filmului de autor”, deoarece cineasta a
avut o filmografie regizorală şi scenaristică alcă-
tuită exclusiv din filme de autor, ceea ce în-
seamnă un caz unic în românia şi un caz foarte
rar în lumea filmului mondial. cred chiar că,
re- memorând exemplara creaţie cinematografică
a eminentei regizoare, însăşi definiţia filmului de
autor trebuie revăzută şi adăugită, deoarece
avem de a face nu numai cu filme scrise şi regi-
zate de autoare, ci cu filme gândite şi trăite de
dânsa, câte ceva din propria biografie regă-
sindu- se în toate principalele eroine ale filmelor
sale, fie ele de actualitate sau istorice, malvina
Urşianu fiind, deopotrivă, gioconda fără surâs,
sau doamna ruxandra de pe vremea lui vodă lă-
puşneanu. totul a pornit cu filmul Gioconda fără
surâs, a cărui premieră avea loc în aprilie 1968
(dar aceasta se întâmpla la mai bine de un dece-
niu după ce malvina Urşianu fusese îndepărtată,
din motive politice, de la regia filmului Bijuterii
de familie, al cărui scenariu, pornit de la romanul
lui Petru dumitriu, îl scrisese!). Personajele prin-
cipale din lung metrajul de debut al malvinei Ur-
şianu, irina şi caius, se reîntâlnesc după 20 de
ani de la o despărţire ale cărei cauze le presupu-
nem: tânăra femeie, inginer chimist, a renunţat
la viaţa personală în favoarea vieţii – şi reuşitei
– profesionale. Nu este deloc lipsit de semnificaţii
faptul că personajul legendar al giocondei îşi
pierde surâsul tocmai în perioada anilor ’50- ’60,
adică în primul „obsedant deceniu” din suita de-
ceniilor obsedante care au urmat până în prezen-
tul imediat. cazul de eşec sentimental este
analizat cu luciditate, personajele sunt, cum scria
cineva, ca nişte „cutii de rezonanţă” ale propriilor
greşeli din trecut. identificându- se cu eroina titu-
lară, malvina Urşianu avertizează, în nume pro-
priu, că fiecare om trebuie să se simtă responsabil
nu numai pentru propriul destin ci şi pentru des-
tinul celuilalt. irina şi caius – cărora silvia Po-
povici şi ion marinescu le desenează portrete în
aqua- forte – înţeleg prea târziu acest adevăr, ast-
fel încât continuarea însingurării lor este inevita-
bilă, sentimentele erodate nu suportă niciun fel
de recondiţionare. În următoarele trei drame mo-
derne ale autoarei, minunata actriţă silvia Popo-
vici a continuat să fie alter- egoul giocondei şi al
malvinei Urşianu, în creaţii actoriceşti pentru
toate anotimpurile: alexandra în serata, lena în
trecătoarele iubiri şi doamna ruxandra în În-
toarcerea lui Vodă lăpuşneanu. 

alexandra din serata (mai 1971) este fiica
Profesorului (kovács györgy), în conacul căruia
se petrece simbolica „serată” dintre două ere so-
cial- politice, acţiunea filmului petrecându- se în
noaptea dintre 23 şi 24 august 1944. În fapt, ale-
xandra silviei Popovici era o altă giocondă, cu câ-
ţiva ani înainte de a- şi pierde surâsul, aflată la
vârsta unor majore opţiuni existenţiale, pusă în

situaţia de a- şi alege destinul, şi tânăra,
atunci, alegea. din distribuţia filmului
mai făceau parte, printre alţii, george
motoi, cornel coman, mihai Pălădescu,
silvia ghelan, mihaela juvara, gilda ma-
rinescu, lucia mureşan. lena din trecă-
toarele iubiri (ianuarie 1974), acest
puternic film al dragostei şi dorului de
ţară, este un personaj de sorginte ceho-
viană, căruia silvia Popovici îi fixează, în
ochii femeii cândva părăsite, şi lacrima de
amărăciune pe care n- au şters- o anii.
joacă în trecătoarele iubiri şi alţi actori
de suflet ai autoarei, george motoi, cor-
nel coman, mihai Pălădescu, dar perso-
najul episodic cel mai tulburător este
creat de Beate fredanov, în rolul unei
profesoare de franceză, originare din Bre-
tagne, care îşi caută, parcă, pe ţărm
euxin, urmele paşilor de mult pierduţi sub

val de atlantic, într- o secvenţă tulburătoare, cu
adevărat antologică. În rolul doamnei ruxandra
din Întoarcerea lui Vodă lăpuşneanu (martie
1980), silvia Popovici etalează o prestanţă de- a
dreptul regală, situându- se, cum s- a mai spus,
între gesturile de afectuoasă devoţiune faţă de
bărbatul iubit şi acelea de aspră judecată la
adresa nesocotinţelor acestuia. din distribuţia
acestui film – care se înscrie şi rămâne printre
cele mai valoroase filme istorice româneşti – mai
fac parte, printre alţii, george motoi (alexandru
lăpuşneanu), valeriu Paraschiv (moţoc), cornel
coman (Petrea), eugenia Bosânceanu (elena
doamna), eusebiu Ştefănescu (despot vodă), me-
lania Ursu (doamna chiajna).
la despărţirea prematură de
silvia Popovici, în tristul sep-
tembrie 1993, regizoarea măr-
turisea cu emoţie: „Nu ţi- am
spus niciodată cât ţi- am admi-
rat talentul; faptul de a- ţi fi dă-
ruit rolurile cele mai frumoase
pe care le- am scris, nu a însem-
nat totul (...). ţi- am admirat pu-
terea de a îndura cu egală
demnitate şi graţie momentele
glorioase ca şi cele dure ale vie-
ţii. mi- ai descifrat şi întruchi-
pat gândul cinematografic cu o
bucurie care făcea să nu se vadă
efortul. ce suprem act de ele-
ganţă! fragilă fizic, dar atât de
puternică moral, m- ai ocrotit de
angoasele din timpul filmării,
mi- ai calmat suferinţele neîm-
plinirilor, mi- ai îmblânzit în-
tâmplările vieţii, mi- ai luminat sufletul cu
preţuirea ta. ţi- am mulţumit oare deajuns pentru
toate acestea? mă apasă sentimentul de a nu fi
făcut- o...”. am reprodus aceste emoţionante gân-
duri ale regizoarei la o relativ recentă şi bineve-
nită evocare a silviei Popovici, organizată la
teatrul Naţional din Bucureşti, din iniţiativa pa-
sionatei şi inimoasei fiice a ilustrului actor geo
Barton. 

În următoarele două lung metraje ale au-
toarei, filmele de război liniştea din adâncuri şi
pe malul stâng al dunării albastre, gioconda-
malvina Urşianu era încă o copilă. liniştea din
adâncuri (februarie 1982) este un film dedicat
luptei antifasciste a patrioţilor români şi are în
centrul intrigii personajul inginerului voinea (ge-
orge motoi), un specialist în petrol, care, îndeosebi
după ce- l va cunoaşte pe tânărul Petre Bratu (da-
niel tomescu), acuzat de sabotaj şi condamnat la
moarte, se va alătura forţelor democratice. mai
joacă în film gina Patrichi, emanoil Petruţ, val
Paraschiv, valentin Plătăreanu, maria rotaru,
lucia mureşan, eusebiu Ştefănescu, costel con-
stantin, corneliu revent, eugenia Bosânceanu.
În pe malul stâng al dunării albastre (august
1983), personajul central este o femeie de viţă bo-
ierească, zaza (gina Patrichi), care are de înfrun-

tat avatarurile războiului şi ale confruntărilor so-
cial- politice din epocă, filmul urmărind, de fapt,
destinul dramatic al unei „citadele sfărâmate”,
printre ceilalţi interpreţi ai filmului fiind gheor-
ghe dinică (matei), stela Popescu (zaraza), ge-
orge constantin (costi), maria rotaru (doamna
costi), emilia dobrin (cumnata lui costi), alter-
ego-ul regizoarei, de data aceasta, fiind fetiţa le-
nora (dana felicia simion), care, în finalul
filmului pe malul stâng al dunării albastre, sal-
vează un tablou de familie din conacul în flăcări
al mamei sale, un tablou pe care îl vom regăsi în
camera lenorei dintre- un film ulterior al regizoa-
rei. am amintit numele personajelor din acest
film tocmai pentru că ele vor apărea, la o altă vâr-
stă, în filmul de mai târziu al regizoarei, Figuran-
ţii (octombrie 1987), dedicat tocmai supravieţui-
torilor „citadelei sfărâmate”, un film în care o vom
reîntâlni, chiar în rol principal, şi pe lenora (de
data aceasta în interpretarea marianei Buru-
iană). Între timp, regizoarea mai realizase un
lung metraj, o lumină la etajul zece (octombrie
1984), în care alter- ego- ul său era inginerul maria
dinu (irina Petrescu), o giocondă fără surâs care,
după ani de detenţie, din pricina unei nefondate
acuzaţii de „sabotaj economic”, încearcă să- şi re-
facă viaţa, să se reintegreze în societate. mai
jucau în acest film, printre alţii, gheorghe dinică,
mircea diaconu, rodica mureşan, florina luican,
ion Niciu, val Paraschiv, eusebiu Ştefănescu,
cornel revent. Următorul film al malvinei Ur-
şianu a fost filmul de televiziune Aici nu mai lo-
cuieşte nimeni, realizat în 1995, un film cu o
distribuţie de elită a cărui intrigă vizează două

dintre temele predilecte ale re-
gizoarei, şi anume destinul ne-
fericit al unor femei care- şi
pierd – din felurite motive –
surâsul şi destinul tragi- comic
al „figuranţilor” istoriei. alter-
ego-ul regizoarei devine actriţa
tamara creţulescu, în rolul
unei reputate arhitecte care, în
urmă cu 18 ani, a fost părăsită
de logodnic, fugit în franţa,
drept pentru care ea a fost
arestată de securitate, iar în
închisoare a născut o fetiţă,
care astăzi nu- i prea poate în-
ţelege drama. este vorba, aşa-
dar, în film despre destinul
nefericit al unei femei – ră-
masă şomeră după 1989 – care
nu se poate regăsi pe sine după
ce a trecut prin grave trauma-
tisme familiale, politice, profe-

sionale. filmul se bazează şi pe interpretările de
excepţie ale unor „monştri sacri” precum ileana
stana ionescu, sanda toma, valentin teodosiu,
ruxandra sireteanu, vali voiculescu- Pepino, pe
interpretările altor actori de prim rang precum
maria rotaru, tania Popa, valeriu Popescu, olga
Bucătaru. tamara creţulescu va rămâne alter-
ego-ul regizoarei şi în ultimul film al malvinei Ur-
şianu, ce lume veselă! (martie 2003), unde va
interpreta rolul medicului oculist maria Şerban,
o femeie divorţată, aflată la o vârstă respectabilă,
care trăieşte o experienţă inedită de iubire cu un
pacient mult mai tânăr decât ea, pictorul dan
(florin Piersic jr.); în paralel, filmul dezvoltă cea-
laltă temă predilectă a autoarei, prin personajul
unchiului mariei, alexandru Şerban, intrerpretat
de ioan Niciu, un personaj care aparţine unei alte
lumi, unei vechi familii boiereşti, deposedată de
averile ei în anii regimuluii comunist, iar azi de
noii parveniţi, printre care, deloc întrâmplător,
numitul ali (silviu Petcu), care îi ia bătrânului
alexandru tot ce- i mai rămăsese, inclusiv nu-
mele. r

o mare doamnă – i- aş zice – a
„filmului de autor”, deoarece
cineasta a avut o filmografie

regizorală şi scenaristică alcătuită
exclusiv din filme de autor, ceea ce
înseamnă un caz unic în România

şi un caz foarte rar în lumea
filmului mondial

Călin Căliman
Malvina Urşianu, marea 
doamnă a filmului de autor
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Premiu goncourt al anului 1960 –
singurul obţinut de un român vreo-
dată – şi Premiu dante alighieri al
anului 1981, vintilă horia, stabilit

în 1953 la madrid, profesor de literatură compa-
rată la Universitatea complutense, fundator al
colecţiei de cărţi de buzunar punto omega şi al
revistei Futuro presente (o bornă pentru elita cul-
turală spaniolă de la începutul anilor ’60, prin in-
termediul căreia a introdus în spania dezbateri
asupra implicaţiilor filosofice ale noilor ştiinţe
precum fizica cuantică şi astrofizica, împreună cu
alţi doi eminenţi români, lupaşcu şi Nicolescu),
colaborator al gazetelor ABc, semana, el Alcá-
zar, cuadernos Hispano- Americanos, dar şi al al-
tora editate în franţa şi italia, este autor al unor
romane gnoseologice, metafizice dintre care enu-
măr: Viaje a los centros de la tierra (o culegere de
interviuri cu personalităţi considerate centrele
culturale ale terrei precum jünger, jung, Ştefan
lupaşcu, heisenberg), dumnezeu s- a născut în
exil (roman în care se iveşte scriitorul însuşi de
după umărul exilatului ovidiu), cavalerul re-
semnării (istoria prinţului valah radu Negru care
împlineşte conştient o voinţă superioară prin ade-
rarea voluntară la un desen divin), la séptima
carta (roman al cărui protagonist este Platon),
mormânt în cer (roman dedicat aventurii existen-
ţiale a artistului mistic el greco) ş.a. 

romanul pentru care îi cere permisiunea şi
care o descrie în două capitole – sub numele de
sandra şi, bineînţeles, sanda – pe sanda Popescu
duma, o româncă hispanistă care l- a cunoscut pe
vintilă horia prin anii ’70 este persecutaţi- l pe
Boecio!, o pledoarie a alegerii libertăţii supreme
printr- o coerenţă spre absolut, opţiune salutară
a suferinţei purificatoare a lui tomás singurán
în Bărăgan şi a senatorului roman severino Boe-
cio, prizonierul lui teodorico.

am avut plăcerea s- o cunosc pe sanda anul
acesta la madrid, unde cu tonicitate ajunge, din
timp în timp, pentru a retrăi emoţii prin aducerea
aminte a altor decenii pline de bucurii, lacrimi şi
speranţe.

În 1969, sanda, descendentă a unei bunici
matematiciene care, în 1905, a dat bacalaureatul
cu „băieţii” ca să se poată înscrie la facultatea de
matematică a Universităţii din Bucureşti, deoa-
rece la liceele de fete nu prea se studiau ştiinţele
exacte, a unei mame, matematiciene de aseme-
nea, laureată la sorbona, în astronomie, şi a unor
străbunici, bunici şi tată, avocaţi, preoţi, amatori
şi colecţionari de artă, poeţi (bunicul, în afară de
reuşite versuri personale a tradus simbolişti în
română şi piese de teatru dintre care molière în
versuri), pleacă, de fapt a fost declarată fugară,
din Bucureşti cu o bursă – exiguă – oferită de au-
torităţile spaniole, la madrid. Peste puţin timp,
mânată de dorinţa de a contacta exponenţi ai exi-
lului român, are şansa de a- i întâlni pe vintilă
horia şi pe soţia sa, olguţa theohari, fiica docto-
rului anibal theohari, căruia capitala îi cinsteşte
memoria printr- o stradă în cartierul rezidenţial
cotroceni, alături de altele precum carol davila,
mihail Petrini, Petre herescu, dimitrie dră-
ghiescu. 

anii ’70 sunt anii unei adevărate prietenii
la nivel uman, spiritual şi patriotic, deoarece vin-
tilă horia, rupt de românia de mai bine de două
decade, voia să ştie ce se întâmpla în ţară, cum
arătau şi ce gândeau tinerii. sanda îi povestea
universul pe care îl cunoştea şi care uneori îl bu-
cura, alteori îl întrista.

amintirile pe care tânăra studentă le poar -
tă mereu în inimă sunt legate de îmbărbătare,
sprijin şi încredere. ca toţi exilaţii, şi sanda are
momente în care se simte la capătul puterilor,
luptând cu o viaţă grea, plină de dificultăţi mate-
riale, de nesiguranţă, teamă şi singurătate,
dando palos a ciegas, cum spune o expresie cu-
rentă spaniolă. cuvintele profesorului şi scriito-
rului vin să- i alunge tristeţea, explicându- i că nu
există vieţi neînsemnate, ci doar vieţi unice, mari,
ale fiecăruia dintre noi care merită şi trebuie
trăite ca atare. 

anii ’80 o îndepărtează pe sanda de madrid,
pleacă în statele Unite pentru a preda limba spa-

niolă, însă relaţia de prietenie cu familia horia
continuă prin intermediul scrisorilor. 

revine la ambasada româniei de la ma-
drid, în 1997, după un lustru de la petrecerea din
această lume a gânditorului vintilă horia pentru
a- l întoarce acasă. sanda organizează astfel pri-
mul omagiu în cadrul căruia prezintă cartea pre-
miată de Uniunea scriitorilor din românia la
secţia de cărţi traduse din limba română în alte
limbi, sfârşit de exil/Fin del exilio, carte tradusă
din limba română – singura de altfel scrisă în
limba română de vintilă horia – în limba spa-
niolă, moment care uneşte oameni de toate culo-
rile politice, mai aprinse şi mai pale, marcând
împăcarea dintre două românii. meritul îi apar-
ţine ambasadorului stelian oancea care reuşeşte
să adune pe teritoriul românesc două culturi, ro-
mână şi spaniolă şi diverse ideologii, de stânga,
de centru şi de dreapta. 

azi, vintilă horia are o bibliotecă- altar în
casa sandei din Bucureşti, care reprezintă un colţ
de reculegere, de inspiraţie şi de speranţă pentru
domnia sa şi pentru toţi cei care ajung acolo. stu-
denţi, prieteni îi cer cu evlavie cărţile vintiliene
pentru a străbate noi căi line, drepte, străluci-
toare spre absolutul cunoaşterii.

În lungile noastre conversaţii, în madrid şi
în Bucureşti, sanda mi- a dezvăluit că, în urma
unei convorbiri pe care a avut- o cu vintilă horia
asupra numelor de familie care se agriculturali-
zaseră în Bobu, Bumbăcea, cioară, dudaş, ma-
criş, verdeţ sau se industrializaseră în cazan,
Nicovală, sau pur şi simplu coborau din cara-
ghioase porecle ţărăneşti precum, Băbălău, Bur-
tică, trandafir cocârlă, câşu, doicaru, Păţan,
observând cu tristeţe dispariţia… escilor, i- a de-
dicat o „glumă” literară – ultimul dintre popeşti
–, pe care a publicat- o în jurnalul el Alcázar din
madrid. sanda a tradus- o în româneşte şi, cu per-
misiunea domniei sale, o redau publicului român.

dana oprica

Vintilă Horia
Ultimul dintre Popeşti

atenţie la cap!
mai e mult?
vreo cincisprezece trepte.
aşteptaţi un pic. Nu mai pot.
asta nu- i nimic. sunt mai puţin de o sută

dacă le luăm de jos în sus. iată, eu am şi ajuns.
merită, vă asigur. se vede de minune până foarte
departe. eu urc aici în fiecare zi. 

e îndeletnicirea dumneavoastră. 
e adevărat, dar am şi eu ceva anişori. mata

eşti mai tânăr. 

câţi aveţi?
cinci sute douăzeci.
mă refer la dumneavoastră.
Păi eu, vezi mata… dă- mi mâna şi fii atent.

Nu e prea mult loc aici, sus. dar e mai răcoare şi
se aude vântul care parcă ar trage de clopote
chiar cu propriile lui mâini. e un loc sfânt.

Nu mai spuneţi prostii. Nu e decât un turn,
un post de observaţie. Unde spuneaţi…?

acolo, dincolo de râu. În pădure. e acolo un
acoperiş roşu. Îl vezi? chiar acolo e…

chiar aşa? 
aşa spune lumea, cei care reuşesc să treacă

râul, cei care încă mai pot fugi. de mai bine de
şaizeci de ani nu fac decât să fugă. câteodată se
întrezăreşte ceva ca nişte luciri de armă şi se
aude muget de motoare şi nechezat de cai. sunt
mulţi.

câţi?
Pădurea e plină, după câte se pare. Nici

n- aş şti să le dau de număr. În partea aceasta a
râului, în sat, se află ai matale. 

de ce ai mei? Nu cumva sunteţi şi dumnea-
voastră de prin partea locului?

aşa s- ar zice. ai mei sunt mârlanii, ai du-
mitale – soldaţii şi poliţiştii. 

Şi care- i diferenţa?
Niciuna.
sunteţi impertinent.
e un fel de a zice. N- am vrut să te jignesc.

Îmi cer iertare. În aceste singurătăţi, orice vine
din afară pare altfel. 

chiar şi eu?
Păi, cam aşa ceva. mata porţi uniformă, eu

nu. 
Şi ce- i rău în asta?
Nimic. dar e semn de război. aici toţi sun-

tem foarte paşnici.
Pentru că atacă întotdeauna ceilalţi.
Bineînţeles. cel puţin de când lumea. Un

străbun al meu, primul dintre Popeşti, era
pe- aici, cu o păpuşă mare de cârpă, o sperietoare
de ciori pe care o făcuse chiar el.

Un bărbat în uniformă, la fel ca mine… 
da’ de unde! era un păpuşoi de cârpă care- i

semăna, îmbrăcat civil, cum sunt şi eu acum. l- a
legat cu mâinile- n sus, de aceeaşi frânghie de care
trăgea clopotele; atinge- o, pune mâna. eu eram,
de fapt, cel care le tragea de jos, de la distanţă,
dar părea că o făcea clopotarul, şi nu păpuşoiul
(clopotarul putea fi uşor confundat cu acesta). ei
trecuseră râul prin albie, pe acolo, prin dreapta
acoperişului. a venit un copil să mi- o spună. „tă-
tarii”, a intrat strigând, „tătarii au trecut râul! au
şi intrat în sat”. Şi a rupt- o la fugă. atunci am în-
ceput, adică bunul meu a început să tragă de
frânghie. iar păpuşoiul se bălăbănea ca şi cum el
însuşi ar fi tras de ea. din când în când, aruncam
câte o privire spre piaţă, îi vedeam cum înaintau,

n Corespondenţă din Spania Vintilă Horia, rupt de România de
mai bine de două decade, voia să
ştie ce se întâmpla în ţară, cum

arătau şi ce gândeau tinerii
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adică, îi vedea moşu- meu, cu săbii, cu arcuri, cu
săgeţi şi cai… cu tot tacâmul. el îşi punea pie-
lea- n băţ, pentru că rămăsese singur în mijlocul
satului, iar în cap avea doar gândul acela care, de
n- ar fi izbândit, vai şi- amar ar fi fost de Popeşti,
pentru totdeauna. era un fel de dor de a se des-
prinde din prăpastia nefiinţei. Şi trăgea de ta-
lăngi fără încetare. Uşile bisericii erau încuiate,
pe dinlăuntru, bineînţeles. când au ajuns în faţa
clopotniţei, tătarii au tras cu săgeţile împotriva
nebunului care, fără să- i pese de ei şi stând pe
mai departe atârnat de frânghie, trăgea toate cele
trei clopote deodată. cinci sau şase săgeţi au stră-
puns trupul clopotarului, dar acesta a continuat
să tragă de talăngi. Îţi dai seama? Şi au tras din
nou. ca nebune, clopotele răsunau tot mai tare.
Bunicul sau străbunicul, ori ce- o fi fost el, conti-
nua să tragă de ele, pradă groazei şi spaimei, dar
altă salvare nu avea. alte săgeţi au străpuns
pieptul şi pântecele nebunului, dar clopotele bă-
teau mereu şi mereu, din ce în ce mai abitir. caii
au început să necheze, să se agite frământând pă-
mântul scoşi din fire, cu lovituri sălbatice de co-
pite. Păsările şi- au luat speriate zborul, înde-
părtându- se spre apus, dintr- o singură unduire
de aripi. degetele bunelului sângerau. Şi atunci
se întâmplă ceea ce era de aşteptat. tătarii au
făcut stânga- mprejur şi s- au îndepărtat în galop,
trecând din nou râul, pentru a dispărea în pă-
dure. când, mai târziu, s- au întors ai mei, duş-
manul se făcuse nevăzut, ca şi cum l- ar fi înghiţit
pământul. talăngile mai sunau încă lin, obosite,
dar mulţumite. străbunul meu îşi spăla mâinile
la fântână, o vezi, chiar cea din mijlocul pieţei.

da. o văd.
Şi aşa a intrat în istorie. trebuie să faci

ceva fără de pereche pentru a intra în istorie.
istoria o fac oamenii, masele.
aşa crezi mata? dar, atunci, de ce există

nume, unele ilustre, altele care dispar fără urmă?
Ştefan cel mare, mihai viteazul, căci nu există is-
torie fără nume celebre, care să nu fi întemeiat o
stirpe. cum ar fi primul dintre Popeşti; eu voi fi
ultimul, pentru că eu pun capăt epopeii neamului
meu. cu mine, Popeştii ies din istorie.

deci, nu aceea a fost prima şi ultima? vrei
să spui că au mai fost şi alte fapte eroice ale Po-
peştilor?

Bineînţeles. 
dar când?
Păi, peste câteva generaţii, chiar când me-

ritul nostru dintru- nceput era pe punctul de a se
stinge. dar, de data aceea, era vorba de turci. Pe
aici, mereu a dat târcoale câte cineva. dacă nu tă-
tarii, atunci turcii; dacă nu ei, atunci ungurii sau
ruşii.

luaţi aminte la ce spuneţi!
dar cei care ne urmăresc din pădure, cine

sunt?
soldaţi sovietici, aliaţii noştri fireşti.
Păi, atunci, ce cauţi dumneata aici, în turn?
Şi cum spui că a fost cu turcii?

Păi, de data aceea, moşul meu, dumnezeu
să- l odihnească în pace, lăsase poarta descuiată.
Nu că ar fi fost mulţi, erau doar vreo duzină, dar
erau înarmaţi până- n dinţi, fioroşi, crânceni şi
sângeroşi, ca toate popoarele neşcolite şi păti-
maşe. Ucideau ca să omoare şi cucereau ca să bi-
ruiască. Ştii, mata, cum e lumea stepei…

lăsaţi- vă de filosofii…
să- mi fie cu iertăciune. aici, în pustietatea

clopotniţei, parcă te simţi împins să filosofezi,
chiar împotriva voinţei tale. Şi- atunci, au intrat
buluc, fără nici o grijă, lovind uşa cu picioarele;
credeau că biserica era la fel de pustie ca satul,
părăsită, şi că toate odoarele ei fuseseră lasate la
bunul plac al pohtei lor. aproape că se înnoptase.
Bunul meu, al patrulea Popescu, pusese o lumâ-
nare aprinsă la icoana maicii domnului, o Pre-
cistă făcătoare de minuni, al cărui chip fusese
zugrăvit în secolul al xiv- lea într- o mănăstire din
Bucovina. Încă se mai află acolo. ai văzut- o oare?
iartă- mă, dar nu vroiam a te jigni. Ştiam eu că
mata nu crezi în lucruri de- astea. Şi, ori de câte
ori vreunul dintre turci rămânea singur, departe
de ceilalţi în bezna bisericii, străbunul meu îi în-
figea pumnalul în piept sau în spate, ori în pân-
tece, cum îi venea mai la- ndemână. Pe ultimii i- a
ucis chiar cu propriile lor săgeţi, trăgând în ei de
la înălţimea corului, din orice unghi se nimerea.
Şi, ori de câte ori vreunul dintre ei cădea în pro-
pria- i baltă de sânge pe duşumelele neprihănite,
bunul meu îşi făcea semnul crucii şi cerea iertare
Precistei. Pe ultimul, şeful sau căpitanul lor sau
ce- o fi fost el, o namilă de om cu mustăţile pe oală,
un ienicer fără suflet, l- a găsit chiar în faţa icoa-
nei; dar, când a ridicat iataganul, maica domnu-
lui a suflat în flacăra lumânării şi aceea s- a stins.
eu am făcut un pas la stânga, şi atunci iataganul
a deşirat întunericul şi s- a oprit în duşumeaua de
lemn; lumânarea s- a reaprins dintr- o dată şi
atunci am putut să văd bine unde împlântasem
pumnalul. am îngenunchiat, s- a pus şi el în ge-
nunchi în faţa icoanei şi lacrimi a vărsat îndelung
în liniştea nopţii, înconjurat de acele trupuri fără
de viaţă.

după cum văd, se pare că voi, Popeştii, aţi
făcut un târg cu bunul dumnezeu. 

Nu, domnule. oamenii nu sunt vrednici de
astfel de înţelegeri. lucrăm astfel doar spre bi-
nele celorlalţi. mă gândesc la ai mei. Şi dumne-
zeu este de partea binelui, să- mi fie vorba cu
iertare.

aş cam vrea să coborâm.
dar nu ai văzut încă mai nimic. de cum or

cădea frunzele, vedea- vei tancuri şi tunuri, le vei
putea socoti numărul şi vei putea da socoteală de
el superiorilor dumitale.

dar eu n- am de gând să întârzii pe- aici cu
săptămânile. Nici vorbă de aşa ceva. Începe să mă
ia cu ameţeli. Înălţimea, ştiţi cum e…

sprijină- te de zid şi îţi va trece imediat. Pri-
veşte peste acoperişuri.

eu nu înţeleg însă cum aţi putut dumnea-
voastră, Popeştii, să vă păstraţi atâta amar de

timp cinul, să întemeiaţi un neam, pe o arie atât
de măruntă.

Păi, nu suntem mai mult decât un sat, ceva
mărunt în sine. faima noastră nu trece dincolo
de fruntariile lui.

În pofida acestui lucru, au trecut de atunci
aproape trei sute de ani, iar numele vostru îşi
păstrează faima, în ciuda nevoilor pe care cu
atâta eroism le- au înfruntat Popeştii.

Nu, domnule, iertată- mi fie îndrăzneala,
dar cam acum un veac, făcut- am altă boacănă
dintr- ale noastre.

Şi cum a fost? căci toate astea par a nu mai
avea sfârşit.

Păi, n- a fost nimic grozav. ceva pe măsura
timpurilor noastre, ştii mata.

Nu mâniaţi pe dumnezeu. revoluţia s- a
fost înfăptuit, şi încă de două ori în timpurile
noastre.

vedeţi, moşul acela a luptat de data aceea
împotriva reacţiunii.

aşa mi se pare a fi fost mai bine.
vreau să spun că împotriva ruşilor, cam pe

la 1848.
ruşii ţarului…
Bunelul meu – sau ce- o fi fost – era împo-

triva reacţiunii, în contra voiei sale, fără s- o gân-
dească, numai pentru că, în acel moment, ruşii
intraseră în sat. cred că puţin îi păsa lui de reac-
ţiune sau revoluţie. era un biet ţăran ca mine, om
fără uniformă, nările lui nu aveau harul de a
adulmeca depărtările, ele doar simţeau împreju-
rimile. Păi, uită- te şi mata, erau aici, ca noi doi
acuma, moşul meu şi ofiţerul sovietic, adică rus,
al cărui aghiotant rămăsese jos, chiar sub noi, în
faţa porţii. ai noştri se retrăseseră către apus, iar
ofiţerul vroia de fapt să observe locul, pentru ca,
după aceea, să- şi informeze artileria. de aici se
observau nespus de bine toate mişcările trupelor
noastre: să- l las să coboare ar fi însemnat capitu-
larea alor noştri, să- i dau inamicului pe tavă ştiri
exacte despre poziţiile noastre. Bunelul meu a
calculat fără cusur situaţia, importanţa acelui
fapt, răspunderea sa pentru trecut şi pentru pre-
zent, în care într- un fel sau altul era amestecat şi
viitorul, adică eu, ultimul Popescu. era vorba şi
de ieşirea lui cu onoare din istorie. ceva trebuia
să se repete. de nu, pentru sat nu mai exista is-
torie şi nici pentru mine. În 1848, unul dintre cei
ce se aflau în clopotniţă trebuia să iasă în mod ho-
tărât din istorie, pentru a putea lăsa locul său ce-
luilalt. iar moşul meu se credea, ca şi mine în
acest moment, ultimul Popescu. 

hai să coborâm.
Păi, încă n- ai văzut nimic. dar soarele

apune peste câteva clipe şi vei putea zări cum ul-
timele lui raze lucesc în chiulasele tunurilor. Şi,
atunci, ajungând la locul potrivit, străbunul meu,
numărul 15 din seria Popeştilor, eu fiind numărul
19, i- a spus căpitanului rus: „să- mi fie cu iertare,
dar armata dumneavoastră este un rahat”. fără
să mai pregete, căpitanul îşi scoase sabia din
teacă şi vru să îl străpungă pe cel de- al cinspre-
zecelea Popescu; acesta puse capăt dezastrului
dintr- o singură mişcare, căci îşi calculase di-
nainte poziţia şi momentul, astfel încât braţul că-
pitanului, îndreptat spre hău, împins spre abis de
mişcarea propriei sale săbii, îl sili pe duşman să
se arunce de sus chiar peste aghiotant; amândoi
au rămas striviţi şi fără glas chiar în faţa acestui
sfânt lăcaş. legenda spune că talăngile au sunat
lin de două ori, ca pentru a- i înfăţişa atotputer-
nicului sufletele acelea fără de prihană. Îţi dai,
oare, mata seama?

hai să coborâm. mă simt întrucâtva ameţit.
Păi, sigur, dă- mi mâna. cu toată încrederea.

■ traducerea după textul publicat de vintilă
horia în ziarul spaniol el Alcázar aparţine his-
panistei sanda Popescu duma

referiţe bibliografice:
interviu cu sanda Popescu, realizat de dana oprica,
în limba spaniolă, la radio collado- villalba, oraşul în
care a trăit vintilă horia: 
http://www.ivoox.com/programa-progenitores-05-07-
2015-audios-mp3_rf_ 4725670_1.html
guvenul manea mănescu 1: 
https://ro.wikipedia.org/ wiki/guvernul_manea_mă-
nescu_(1)
componenţa guvernului manea mănescu 2: 
https://ro. wikipedia.org/wiki/guvernul_manea_mă-
nescu_(2)



scrierea unei cronici după lecturarea
masivului volum al adrianei Babeţi
este un proces destul de intimidant.
Amazoanele. o poveste reprezintă un

travaliu de concepere şi de cercetare întins pe o du-
rată de trei decenii, după cum povesteşte autoarea,
iar, la final, după ce impresiile s- au decantat, moti-
vaţia acestei lungi incursiuni este destul de evi-
dentă. volumul este unul compact, exhaustiv, redac-
tat cu minuţiozitate, rigurozitate şi acribie ştiinţi-
fică, fără a deveni însă o lucrare pedantă sau dificilă,
pasiunea autoarei inspirând, la rândul ei, o pasiune
în persoana fiecărui lector, mai ales, având în vedere
că, în rândul amazoanelor putem găsi figuri dintre
cele mai diverse: pentru cei care nu se delectează cu
lecturi din homer, autorii decadenţi sau clasici,
există lisbeth salander; pentru aceia care în copi-
lărie erau captivaţi în faţa ecranului, urmărind se-
rialele cu femei aventuroase şi puternice, există
xena sau Nikita. „fiecăruia după nevoi“, pare să ne
spună autoarea, însă un lucru este sigur: fascinanta
istorie culturală a amazoanelor nu poate lăsa indi-
ferent pe nimeni.

adriana Babeţi îşi proiectează chiar volumul
ca pe un tratat de luptă, cu toate strategiile de ri-
goare – Îmbărbătare, Atac, incursiune, contraatac,
Încercuire, Asalt, paradă şi retragere, în descen-
denţa unei dorinţe mai vechi, aceea de a scrie un
eseu despre fortăreţe, un studiu despre „arme şi li-
tere“, pasiune descinsă din jocurile de strategie mi-
litară, învăţate de la un ofiţer în perioada copilăriei.
Şi o luptă va fi, în final, toate „fronturile“ vor fi aco-
perite, iar figura amazoanei triumfă prin armele
specifice exegezei: apelurile la istorie, filosofie, lite-
ratură, antropologie, psihologie, studii culturale, so-
ciologie, istoria artei etc. fireşte, este vorba despre
o poveste, nu despre o istorie (cum a fost cazul dan-
dysm- ului) dintr- un motiv foarte simplu: amazoa-
nele reprezintă creaţii şi reminiscenţe ale unui
anumit tip de imaginar, ele sunt proteice, circum-
scrise de un context socio- cultural, astfel încât fie-
care orizont mentalitar îşi are apanajele şi em-
blemele sale. mutatis mutandis, indiferent de ce ar
reprezenta şi care le vor fi atributele, au continuat
să desemneze o imagine şi un statut şi să suscite in-
teres încă din antichitate.

reiterând ideea propusă de autorii celebrelor
cinci volume din istoria femeilor în occident, cercetă-
toarea remarcă faptul că, în lumea greco- romană, fe-
meile erau subsumate unor idealuri şi funcţii limi-
tate, precum afirmă şi demostene: „Pentru desfătare
– curtezana, pentru treburile zilnice – concubina, iar
pentru îngrijirea căminului şi născutul urmaşilor –
soţia“, toate jucând cuminte rolul unor reprezentări
predefinite. astfel că nu este de mirare că amazoa-
nele sunt nişte personaje „ex- centrice“, din afara ca-
nonului, nereglementate de imaginarul occidental şi
nesupuse dogmelor utilitare.

inventarierea filologică şi istorică a acestora
începe cu definirea, cu stabilirea originii şi a cadre-
lor de provenienţă. amazoanele sunt menţionate
pentru prima dată de homer (în iliada), iar statutul
lor este unul problematic şi confuz: sunt considerate
a fi, rând pe rând, femei de spiţă zeiească, fiice ale
lui ares, un neam din partea de apus a lybiei (dio-
dor din sicilia), văduve sau soţii răzvrătite care, în
urma umilinţelor suferite din partea învingătorilor
în războaie, îşi compun o nouă personalitate: răzbu-
nătoare, agresivă, stringent antipatriarhală.

oricum ar sta lucrurile, există o certitudine:
ele vor reprezenta întotdeauna alteritatea, chiar
barbarul, asemănându- se, în acest fel, cu vagabonzii
sau străinii, nevorbitori de greacă, pentră că, după
cum se ştie, statutul de barbar era foarte bine deli-
mitat în lumea greacă, ajungând să însemne, de cele
mai multe ori, tot ce nu era conform cu o realitate
primordială. de aici provin, desigur, şi deformările
şi exagerările sau istoriile imaginate puse pe seama
lor. Pentru cei care au avut interogaţii cu privire la
imaginea din popular culture, a femeilor cu un sin-
gur sân, autoarea oferă surse istorice şi bine dozate,
de la strabon şi diodor din sicilia, care, pe urma lui
hipocrate, vorbesc de arderea sânului drept, până
la interpretări ulterioare, unde prefixul privativ (a)
devine unul inclusiv (filologul m. a. Bailey), când se
argumentează că, de fapt, ele ar fi femei cu sânii ro-
buşti sau că sunt carnivore şi nu consumă pâine.

rădăcinile lor sunt, şi ele, dintre cele mai di-
verse: după eschil, diodor şi strabon, acestea provin
de la gurile termodonului; alte surse indică malul
lacului meotis, poalele caucazului sau munţii alba-
niei scite, libia, insula hespera.

dificultăţile de interpretare şi de autentificare
a informaţiilor sunt enorme, dar caracteristicile care
le- au făcut celebre rămân aceleaşi: sunt femei care
trăiesc în matriarhat, puternice, agresive, luptă-
toare şi, deseori, de o cruzime care o depăşeşte pe
cea a bărbaţilor. Pe parcursul întregului volum,
adriana Babeţi procedează cu minuţiozitate la o re-
definire a raporturile imagistice, a ceea ce repre-
zintă, în funcţie de epocă, acest tipar istoric şi
cultural. de cele mai multe ori, imaginea lor este
„îmblânzită“, încărcată cu un plus de feminitate prin
diferite strategii, pentru a se conforma unui canon
sau unei viziuni. amazoana evului mediu va repre-
zenta, dată fiind emergenţa creştinismului, o figură
barbară, în completă neconcordanţă cu statutul fe-
meii impus şi respectat (deşi, mai există o grilă: ro-
manele ni le prezintă ca fiind şi viteze, dar şi
„înţelepte şi pline de graţie, pentru a nu perturba
drastic modelul creştin“), în timp ce, în secolul xx,
poveştile de dragoste le vor accentua feminitatea, es-
tompând agresivitatea şi inaccesibilitatea.

mutaţiile survenite devin vizibile şi în renaş-
tere, unde se proiectează o imagine ambivalentă, din
secolul al xiv- lea intrând tot mai mult în uz terme-
nul de „virago“; acesta desemnează, pe de- o parte,
femeile robuste sau fecioarele războinice, dar, pe de
altă parte, nu trece mult până când sensul devine
peiorativ, caracterizând o femeie de tip dominatrix,
care nu necesită nici protecţie masculină şi nici ne-
voie de bărbaţi în genere. astfel că, punctează au-
toarea, „din secolul al xix- lea îl vom întâlni, în lim-
bile engleză şi franceză ca fiind echivalent pentru
xantipe, harpii, scorpii“.

Barocul, la rândul său, este deţinătorul unor
surse textuale care aduc în scenă femei puternice.
autorii din „siglo de oro“ – lope de vega, calderón
de la Barca, tirso de molina – denotă un interes
crescând faţă de „mujer varonil“, dar, în acelaşi
timp, circumscriu o opoziţie paradigmatică: preţul
pe care aceste femei trebuie să-l plătească pentru
dorinţa lor de emancipare, care este unul catastro-
fal: prin faptul că renunţă la dragoste, considerată
a fi apanajul şi scopul sui generis al femeii, ele îşi
pierd, astfel, esenţa ontologică. Bogat este barocul
şi în reprezentările plastice, unde cele două tablouri
ale lui rubens (Bătălia amazoanelor), depun măr-
turie pentru această fascinaţie pe care imaginarul
insolit, grotesc, noir al barocului o păstrează în sub-
sidiar, dar şi în avanscenă.

tributar radicalismelor este şi secolul roman-
tic, pentru care emblematică este atitudinea lui
heinrich von kleist, care va rescrie duelul dintre
ahile şi Pentesileea, acesta devenind „textul de gra-
niţă care produce marea breşă, deoarece se desparte
de orice canon“, sfârşindu- se cu victoria şi sinucide-
rea Pentesileei. deşi ne- am aştepta, în acest mod, la
o „resuscitare a temei amazonice în literatură şi
arte, realitatea este însă că bilanţul amazoanelor
este destul de firav în perimetrul romantismului“.
Printre multiplele explicaţii, autoarea menţionează
însăşi figura eroului romantic, timid, firav, care nu
ar fi putut imagina decât femeile angelice sau, din
contră, demonice, dar rareori unele puternice, virile,
care să contrasteze atât de mult cu o imagine efemi-
nată şi lipsită de corolarul puterii. cel mai adesea

însă, secolul romantic este străbătut de ideea eman-
cipării naţionale care se conjugă, astfel, cu liberta-
tea; vom remarca, în acest sens, multiple opere în
care femeia luptătoare este tocmai imaginea liber-
tăţii (libertatea conducând poporul, delacroix) şi în-
truchiparea unui ideal care striveşte servitutea.
inspiraţia pentru toate aceste prototipuri ar putea
fi găsită atât în revoluţia franceză, care „urcă şi
apoi striveşte pe scena istoriei amazoanele“, dar şi
de apariţia unor femei emancipate, scriitoare, ar-
tiste plastice, conducătoare de saloane, printre care
se remarcă louise de gachet (exilată din franţa),
celebră pentru apariţiile în travesti bărbătesc.

cele mai incitante figuri vor rămâne amazoa-
nele decadenţilor, care paradoxal, deşi erau în mare
parte misogini (Baudelaire predică des repulsia faţă
de corpul feminin) au dat naştere la un tipar al fe-
meii virile, androgine, fiind simptomatică „fascina-
ţia pe care o exercită asupra dandy- lor cele două
categorii: curtezana şi amazoana“. cercetând tere-
nul (autoarea are la activ câteva studii despre deca-
dentism şi dandy), adriana Babeţi nu respinge
ipoteza conform căreia aceste particularităţi ciudate
(dandy- ul este el însuşi efeminat) îşi găsesc explica-
ţia într- un „psihism abisal trans- istoric“. de altfel,
în epocă, sunt celebre două studii; cel al lui j. j. Ba-
chofen, apărut în 1861 – das mutterrecht, consacrat
matriarhatelor şi volumul Venus im pelz al lui sa-
cher- masoch, care impune un model dominant de fe-
minitate, în timp ce masculinul devine entitatea
subjugată (masochismul).

În sfârşit, cel mai eteroclit secol cu privire la
reprezentarea amazoanelor este secolul xx; acestea
îşi vor face apariţia în popular culture şi vor fi re-
pede asimilate de imaginarul modern, prin interme-
diul serialelor tv, comicsurilor, filmelor, artelor,
revistelor şi reclamelor. Pentru cultura înaltă vor
rămâne în memorie figurile lui lisbeth salander,
cele din filmele lui tarantino (kill Bill) sau ale lui
ang lee (tigru şi dragon), dar şi eroinele de benzi
desenate: Wonder Woman, catwoman etc. În Apo-
caliptici şi integraţi, Umberto eco realiza şi el acest
mare impact pe care l- a avut popularizarea figurii
feminine puternice în spaţiul public şi care a dus la
dezvoltarea studiilor de gen, dând naştere la mai
multe valuri ale mişcării feministe. autoarea trece,
desigur, în revistă prezenţa pe scena politică şi so-
cială a acestor amazon- figures, cu toate implicaţiile
pe care le produc, de la mişcările separatiste din eu-
ropa occidentală, la valurile feministe şi post-femi-
niste care, în acest fel, recuperează terenul pentru
studiile de gen. cu alte cuvinte, cercetătoarea nu
pierde din vedere niciun aspect în configurarea unui
portret complex şi contribuţia teoretică substanţială
revelează, pe lângă virtuţile speculative excelente,
şi o informaţie foarte bine gestionată.

Întrebându- se cum stau românii la reprezen-
tările de acest tip, Babeţi remarcă faptul că, într- o
cultură întârziată şi eminamente patriarhală până
la un punct, conturările profilului nu aveau cum să
fie consistente. totuşi, ele există. Un prim text care
ar configura figura amazoanei este Hronicul vechi-
mei a romano- moldo- vlahilor (dimitrie cantemir),
după care, în epoca interbelică, le vom întâlni în per-
soana adei razu, eroina hortensiei Papadat-Ben-
gescu sau în unele opere ale avangardiştilor. o
particularitate ciudată a fenomenului românesc ar
fi aceea că amazoana este mult mai des conturată
în texte tradiţionaliste decât moderniste. o posibilă
explicaţie pe care o avansează este amprenta epocii:
„sunt de notorietate în epocă rezerva, dispreţul,
chiar aversiunea unor scriitori pentru acest model
de feminitate rebelă“. va mai trebui să treacă ceva
timp până autorii vor scăpa de impactul dogmelor
generalizate.

studiul este unul dintre cele mai fermecătoare
pe care am avut ocazia să le citesc; el nu se adre-
sează doar literaţilor sau „amazonologilor“. dimpo-
trivă, neofiţii vor găsi multiple paliere care să
suscite curiozitatea şi imaginaţia, de exemplu, capi-
tolul dedicat secolului xx, unde se trec în revistă şi
impactul automobilelor, şi generaţiile de flappers,
dar şi cel intitulat Amazonstyle, unde regăsim ele-
mentele care contribuie la edificarea acestui model:
cele de bodybuilding, de nutriţie, vestimentaţie, bi-
juterii, stilizări, celebra „pantaloniadă“ declanşată
de apariţia jeansi- lor. cum am menţionat anterior,
erudiţia şi bibliografia vastă nu reprezintă un obsta-
col, nu se constituie în pedanterie, ci sunt pur şi sim-
plu uimitoare, cazuistica rafinată ajungând, în cele
din urmă, să prindă în mreje orice lector. la finalul
volumului, nu am putut decât să îmi imaginez un
scenariu asemenător celui din Watchmen; cât de
bine i s- ar potrivi unei amazoane cuvintele lui rors-
chach: „None of you seem to understand. i’m not loc-
ked in here with you. you’re locked in here with
me!”. r

● adriana BaBeţi, Amazoanele. o poveste,
editura Polirom, 2013, 740 p.
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institutul de prognoză economică a îm-
plinit 45 de ani de la înfiinţare, un timp
în care s- a afirmat cu excelenţă în cer-
cetarea ştiinţifică de specialitate in-

ternă şi, într- o egală măsură, internaţională. să
scrutăm timpul. care a fost misiunea acestui in-
stitut pentru că, aşa cum prea bine se ştie, acum
45 de ani discutam în cu totul alţi termeni despre
prognoză? 

aveţi dreptate. la constituire, institutul se
numea de „Planificare”, fiind înfiinţat în cadrul
fostului csP (comitetul de stat pentru Planifi-
care). se dorea atunci a oferi atunci un suport şti-
inţific pentru activitatea de „planificare”. restric-
ţiile de ordin ideologic însă limitau accesul la pro-
gresele realizate de cercetarea economică pe plan
mondial. cu toate acestea, datorită cercetătorilor
din institut, s- a reuşit realizarea unor studii pe
baze moderne la acea dată, cum a fost aplicarea
modelului input- output (denumit al balanţei le-
găturilor dintre ramuri, Blr, în terminologia so-
vietică), a modelului funcţiei de producţie cobb-
douglas etc. 

o întrebare ce se pune de la sine: în ce constă
necesitatea, valoarea şi utilitatea prognozei într- o
lume a schimbărilor, multe luându- ne prin sur-
prindere?

În primul rând, capacitatea de a face predic-
ţii, prognoze, este atributul oricărei ştiinţe ma-
ture, iar ştiinţa economică tinde în ultima vreme
spre acest statut. deşi într- adevăr „lumea” econo-
mică se află într- o perioadă de schimbări rapide,
de o complexitate neatinsă în trecut, ştiinţa eco-
nomică se adaptează, în principal prin folosirea
unor noi metodologii, tehnici de calcul şi modele.
actualmente, aparatul statistico- matematic folo-
sit de către economişti este deja comparabil cu cel
al altor discipline ştiinţifice, ceea ce permite stu-
dierea dinamicii complexe de azi a economiei. as-
tăzi, modelele, tot mai sofisticate, propuse de
către cercetare, devin adesea instrumente indis-
pensabile pentru realizarea unor scenarii de prog-
noză, utile pentru fundamentarea politicilor
economice – de la nivel de guvern, de firmă şi
chiar până la nivelul gospodăriilor populaţiei.
Problema esenţială rămâne însă aceea a înţelege-
rii şi interpretării corecte a ipotezelor şi a rezul-
tatelor simulării unor asemenea modele de către
decidenţi politici şi de către opinia publică.

dezvoltarea economică este condiţionată de
o relaţionare complexă a mai multor factori, nu
puţini aleatori. se vorbeşte frecvent de efectul „flu-
ture” sau „lebădă neagră”. cum se elaborează o
prognoză în condiţiile în care suntem şi o ţară
membră a uniunii europene?

datorită progreselor obţinute în ultimele
decenii pe plan mondial, ştiinţa economică este
mai bine pregătită astăzi pentru studierea pro-
blematicilor legate de dezvoltarea economică, in-
clusiv prin luarea în considerare a factorilor
aleatori. Ne referim în principal la studierea co-

relaţiilor dintre dinamica pieţei financiare (carac-
terizată prin serii cu frecvenţă înaltă şi printr- o
volatilitate ridicată) şi aceea a variabilelor ma-
croeconomice. Utilizarea unui aparat statistico-
matematic avansat, a metodelor neparametrice şi
a modelării nelineare, în special, permite în pre-
zent obţinerea unor estimări robuste (din punctul
de vedere al testelor statistice) ale parametrilor
şi, pe baza unor interpretări corecte, a unor prog-
noze şi predicţii realiste. În calitate de membru
al Uniunii europene prognozele privind evoluţia
economiei naţionale pot fi permanent comparate
cu acelea realizate de către organismele comuni-
tare specializate. În acest fel este asigurată com-
patibilizarea prognozelor naţionale cu cele la
nivelul de ansamblu al Uniunii europene.

care dintre proiectele realizate în ultimul
timp în institutul dvs. consideraţi a fi reprezen-
tativ, cu un impact real asupra evoluţiei vieţii eco-
nomico-sociale?

impactul real asupra vieţii economico-so-
ciale al studiilor realizate în institut este dificil
de evaluat, având în vedere că în prezent politi-
cile economice doar sporadic fac apel la rezulta-
tele cercetării ştiinţifice, orizontul primelor fiind
de regulă unul scurt. cu toate acestea, studiile
realizate în institut, de regulă vizând înţelegerea
fenomenelor din economie şi estimarea corectă a
corelaţiilor care se stabilesc pe termen mediu şi
lung între variabilele economice, pot contribui la
fundamentarea mai bună a politicilor economice
orientate spre realizarea unei creşteri economice
sustenabile. În acest sens, printre proiectele de
dată recentă realizate în institut le menţionăm pe
următoarele: „convergenţa economică în Uni-
unea europeană – teorie şi aplicaţii” care este un
proiect al academiei române, „modelarea
non- lineară a impactului crizei asupra interacţiu-
nilor dintre pieţele financiare şi variabilele
macroeconomice în europa centrală şi de est”
(proiect idei). tot din cadrul proiectelor acade-
miei române amintim „analiza ciclurilor econo-
mice internaţionale folosind reţelele complexe”,
„stimularea clusterelor locale – factor determi-
nant al competitivităţii regionale”, „model de ana-
liză comparativă a principalilor indici de
performanţă economică şi socială ai ţărilor din
Uniunea europeană”, „ coeziunea economico-so-
cială în românia din perspectiva strategiei eu-
ropa 2020”, „hepatita c – soluţii economice
inovativ creative privind accesul pacientului la
tratamente noi, alternative viabile pe termen
scurt şi termen lung”, un proiect s.c. abbvie) şi
încă multe altele. de asemenea, menţionăm că în
prezent în institut se derulează proiectul „econo-
mie şi calitatea vieţii” din cadrul strategiei de
dezvoltare a româniei în următorii 20 ani,
2016- 2035, proiect de ţară al academiei române.

În actualele condiţii de multiplă inter-rela-
ţionare, cum se integrează institutul dvs. în re-
ţeaua de cercetare europeană şi mondială? 

Putem afirma că în prezent institutul este
solid ancorat în cercetarea economică mondială,
fiind practic integrat în reţeaua europeană de cer-
cetare. ca argumente voi menţiona numeroasele
colaborări cu institute partenere din Uniunea eu-
ropeană, cele două proiecte fP7, recent finalizate,
la care institutul a fost partener, alte două pro-
iecte propuse pentru noua rundă de competiţii eu-
ropene pentru cercetare orizont 2020, precum şi
participarea cercetătorilor noştri la proiecte ale
Băncii mondiale sau ale altor organizaţii interna-
ţionale, în colaborare cu colegi din europa, china,
taiwan şi sUa. ca exemplu de colaborare în pro-
iecte de cercetare, menţionăm proiectul smile
(synergies in multi- scale inter- linkages of
eco- social systems), derulat în perioada 2007-
2011 (eU seventh framework programme, theme
8 “socioeconomic sciences and humanities”), care
a reunit parteneri din şase state ale Ue. 

Vorbind de prognoză, ne gândim, fără a des-
considera aportul seniorilor, la tinerii cercetători.
sunt mulţi tineri în institutul dvs.? cum le asi-
guraţi formarea specifică?

În prezent, în institut îşi desfăşoară activi-
tatea 7 tineri cercetători (sub 40 ani), dintr- un

total de 24 cercetători. aceştia sunt sprijiniţi pen-
tru formarea lor la standarde înalte de cercetare
prin programe doctorale (şcoala doctorală a aca-
demiei române) şi postdoctorale (o şcoală docto-
rală, sub egida academiei române, se derulează
actualmente prin programul naţional PosdrU),
precum şi prin stimularea lor pentru participarea
la proiectele şi colaborările internaţionale ale in-
stitutului, la stagii de cercetare de scurtă durată
în institute şi universităţi prestigioase din Uni-

unea europeană şi din alte zone ale lumii, inclu-
siv în cadrul schimburilor interacademice. 

e cunoscut faptul că o problemă cardinală
în activitatea de cercetare ştiinţifică este aceea a
evaluării în disciplinele fundamentale. cum se
face evaluare şi, fireşte, cu ce urmări?

În institutul nostru sistemul de evaluare
aplicat este cel oficial, utilizat la nivel naţional şi
în cadrul academiei române pentru activitatea
de cercetare şi pentru învăţământul superior. cri-
teriile principale sunt cele referitoare la numărul
şi calitatea publicaţiilor (articole în reviste isi
sau Bdi, cărţi la edituri consacrate din ţară şi
străinătate, cărţi aflate în sistemul de biblioteci
Worldcat), la numărul de citări, la participarea
în proiecte de cercetare internaţionale şi la con-
ferinţe şi seminarii internaţionale, la efectuarea
de stagii de cercetare în institute şi universităţi
din străinătate etc. rezultatele pe care le putem
raporta constau în următoarele: institutul publică
trimestrial revista „romanian journal of econo-
mic forecasting” (prima revistă economică isi din
românia); plasarea la ideas- rePec (cea mai
mare bază bibliografică în domeniul ştiinţelor
economice) pe primul loc din românia (cu excep-
ţia ase Bucureşti şi iNce, care înglobează toate
departamentele şi institutele componente); situa-
rea la top a institutului în cadrul sistemului cer-
cetării economice din academia română; partici-
parea activă şi cu bune rezultate a institutului
sau individual a cercetătorilor la competiţiile na-
ţionale şi internaţionale pentru obţinerea de pro-
iecte, contracte, burse sau stagii de cercetare etc.

de o vreme încoace, când se vorbeşte de vii-
torul economiei din ce în ce mai mulţi oameni sunt
sceptici, chiar sceptici. se aude frecvent şi vocea
casandrelor. cât de aproape de realitate este un
asemenea scepticism?

Într- adevăr, numărul scepticilor se pare că
a crescut în ultima vreme, dar aceasta nu este o
noutate. Periodic apar asemenea valuri de scep-
ticism, de regulă atunci când bazele economice se
schimbă. iar astăzi se pare a fi o asemenea pe-
rioadă. conform unor autori este vorba de trece-
rea la „noua economie”, care începe a deveni
predominantă. este vorba de era „digitală”, unde
„producţia” de informaţii, de cunoştinţe, de inova-
ţii, tinde să devanseze, ca valoare, producţia de
bunuri materiale (a căror producţie este deja în
bună măsură standardizată). desigur, pe funda-
lul creşterii producţiei materiale, impusă de creş-
terea populaţiei şi a standardului de viaţă în
regiunile mai sărace astăzi, se pune problema ca
producţia de informaţii şi cunoştinţe să fie una
veritabilă. sunt sigur că trierea se va face în mod
natural, deoarece economia (şi societatea, în ge-
neral), aşa cum se recunoaşte tot mai des în ul-
tima vreme, funcţionează pe termen lung conform
unor legi naturale, independent de opiniile sau
acţiunile politicienilor sau mass- mediei. r

Trecerea spre o nouă economie

n Elena Solunca în dialog cu Lucian Liviu Albu

Deşi într- adevăr „lumea”
economică se află într- o perioadă

de schimbări rapide, de o
complexitate neatinsă în trecut,

ştiinţa economică se adaptează, în
principal prin folosirea unor noi
metodologii, tehnici de calcul şi

modele



38

AnUL XXVI  t nr. 11 (764)  t 2015

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

Constantin Cubleşan
Basarabia. Sentimental şi polemic

fără îndoială, cel mai activ scriitor
basarabean în actualitatea literară
românească prezent în numeroase
publicaţii culturale şi literare, cu o

frecvenţă debordantă, leo Butnaru se ilustrează
superlativ atât în poezie, cât şi în proză, în eseis-
tică, în traduceri nu mai puţin – volumele din
avangarda rusă sunt fundamentale pentru cu-
noaşterea fenomenului în cercetarea critică a is-
toriografiei noastre de azi –, venind acum şi cu o
memorialistică (perimetrul cuştii, 2012), oarecum
aparte în volumul lista basarabeană. copil la
ruşi (editura cartea românească, Bucureşti,
2013). spun aparte, întrucât nu avem de- a face cu
o simplă rememorare sentimentală a anilor copi-
lăriei şi adolescenţei, cât cu un angajament pole-
mic, eseistic în fond, pe tema identităţii istoriei
contemporane a moldovei de dincolo de Prut, dis-
cutând în pandant şi două cărţi ce abordează, di-
ferit, aceeaşi chestiune: cea a eufrosinei kersnov-
skaia (cât valorează un om, 12 caiete cu „sute şi
sute de pagini”) şi cea a lui victor erofeev (enci-
clopedia sufletului rus, „roman- eseu, asta cred că
este anume”), completându- se reciproc într- o im-
agine emoţionantă şi grotescă deopotrivă, a unei
lumi româneşti (în fond) pe care cititorul nostru
încă nu o cunoaşte îndeajuns, în profunzime.

scriitorul face parte dintr- o generaţie lite-
rară apărută şi afirmată în anii de după cel de-al
doilea război mondial (s- a născut în 1949 într- o
comună, Negureni, de lângă orhei), într- o socie-
tate sovietică, oarecum îndestulătoare, în care se
şcolează („elev sovietic”), dar care e marcată de
reminiscenţele unui trecut dramatic nu prea în-
depărtat şi a unei realităţi (în prelungire) ime-
diate marcată de constrângeri sub semnul teroa-
rei: „Unii consăteni (ne) mureau în accidente la
tăiatul pădurii în siberia, unde colhozul trimitea,
la cererea autorităţilor locale de peste patru- cinci
fuse orare depărtate, echipe de «drujbari» şi mâ-
nuitori de topoare, în caz contrar neprimind cotă
de lemn de construcţie solicitată. astfel că, atunci
când spuneam în precuvântarea la aceste amin-
tiri din copilărie despre porumbarul meşterit sub
streaşina casei noastre din scânduri, mirosind a
răşină şi tămâie, eu nu aveam de unde şti că acest
miros nu era unul de tămâie şi mănăstire din
carpaţi, ci altul – de siberie, frig şi pustie, cu reni
şi licheni… Până a fi lăsate în adâncul gropilor de
mormânt şi a fi acoperite cu ţărână, sicriele ne-
gurenilor miroseau încă a răşină ce se coagulase
pe lângă sârma ghimpată a gulagului”. dar evo-
carea copilăriei are seninătatea şi jovialitatea cu
care satul însuşi – oamenii şi copiii împreună cu
care se joacă, învaţă şi munceşte – îl înconjoară,
protejându- i oarecum evoluţia inocentă în ani, în
viaţă: „haideţi să păstrăm şi în continuare starea
de naivitate fantezist-creatoare a copilăriei noas-
tre, pentru a vedea şi pricepe (şi accepta) cum, de-
parte, la marginile orizontului, unde un pandant
al curcubeului îşi face delta în ţărână (…) copilul
(care am fost, care aţi fost) prinde a aştepta, şi tot
aşteaptă să prindă ceva, însă pluta undiţei nu se
scufundă în băltirea- deltirea curcubeică, pentru
că, deocamdată acel peştişor de aur înoată a alint
doar pe creasta, în zenitul arcului multicolor”. În
această aură se coagulează romanul copilăriei
sale („copilăria se converteşte în roman – ca
parte a simfoniei cunoaşterii de lume şi de sine,
a devenirii «exterioare» şi autodefinirii”). avem
de- a face astfel cu „un roman memorialistic”, în
care sunt evocate „momente din copilărie”, auto-
rul relatând („ce mi s- a întâmplat chiar mie”), cu
o sinceritate cuceritoare, fapte de un eroism juve-
nil, portrete ale părinţilor, rudelor şi ale oameni-
lor apropiaţi, prinse în episoade conflictuale ce au
marcat viaţa satului din acei ani, totul cu o dega-
jare în scriitura narativă, capabilă a cuceri citito-
rul şi a- l emoţiona, introducându- l într- o epopee
a cotidianului convenţional, nu lipsit însă de poe-
ticitate, căci leo Butnaru este, nu- i aşa, un poet
veritabil. se vorbeşte astfel despre situaţia părin-

ţilor („părinţii mei erau simplissimi ţărani proas-
păt şi dureros despropietăriţi de colectivizarea
ruso- sovietică”), despre jucăriile cu care se delecta
la ţară („vioara din hlujan de cucuruz”, „telefonul
din şnur simplu, la capete cu cutii goale de chi-
brituri”, „tractoraşul din mosor simplu de aţă cu
propulsie din cauciuc răsucit în interiorul său”
etc.), despre şcoală şi abecedar, despre cărţile pe
care ar fi vrut să le aibă şi să le citească („vie-
ţuind într- un mediu colonial, de valori rătăcite
aiurea şi noi rătăciţi de valori, copilăria mea nu
avea nici pe departe atâtea cărţi, pe cât ar fi vrut
să le citească, iar cele care îi cădeau sub ochi de
multe ori aduceau a abjectă parodie ideologi-
zată”), despre filmele văzute la un cinematograf
improvizat („spectacolul cinematografic îl asigura
o instalaţie itinerantă, ce deservea câteva locali-
tăţi /…/ fiecare colhoz trimitea o maşină în satul
vecin, de unde prelua mecanicul cu tot cu apara-
tură”), dar şi despre prigonirile naţionale imediat
după război („evreii din Negureni fuseseră adu-
naţi în ghiol şi mânaţi cu o dârjală de un biet cio-
ban tânăr şi prost, care le cerea imperios şi
mânios să se cufunde în apa mâloasă”), despre în-
chiderea bisericii („cum venea vorba despre închi-
derea bisericii, negurenii se puneau vârtos pe
blesteme şi sudălmi”), despre dispoziţia drastică
a lui hruşciov („un megaloman fantezist, cam
brutal, cam nu prea instruit, cam soldăţoi”) de a
lichida caii pentru a fi înlocuiţi de tractoare („bie-
ţii căişori, aceşti oneşti trudnici ai satelor noastre,
erau urcaţi, câte trei- patru, în caroseriile maşini-
lor şi duşi «la carne», la abator”), despre anii de
foamete de după război („nu trecuseră mulţi ani
după cumplita foamete”) ş.a.m.d., totul relatat di-
rect, prin ochii copilului de atunci, dar cu fireasca
cenzură a scriitorului de acum, ca într- o recapi-
tulare a unui timp marcat de istoria vremii:
„acesta ar fi să fie portretul copilăriei noastre şi
al înaltului duh protector care ne- a însoţit pe par-
cursul ei, pentru ca, la un timp fixat de zodii, să
ne petreacă pe porţile de aur în lumea mai mare,
mai vastă, a adolescenţei, de unde, pe porţi de
plumb, aveam să ieşim spre imensitatea lumii
maturităţii supuse grelelor încercări de obscuran-
tismul unei exclusiviste ideologii sugrumatoare
de libertate”. 

calitatea „romanului” copilăriei sale, pe
care leo Butnaru îl recompune din nenumărate
tablouri de viaţă autentică, rezidă în caligrafia
elegantă a relatării, a povestirii oarecum reţinute,
fără excese în edulcorarea acestora, dar şi fără
atacuri pătimaş partizane la adresa atâtor priva-
ţiuni de ordin social şi moral, pe care le- a suportat
în acei ani, odată cu întreaga colectivitate a satu-
lui său, a ţării, la drept vorbind. e o carte-mărtu-
rie, simplă şi adevărată, sinceră şi demonstrativă,
din care nu lipsesc pasaje de o caldă evocare a na-
turii locurilor natale, de care sufletul său poetic
se simte mereu şi indistructibil legat: „Îmi amin-
tesc că, uneori, primăvara venea foarte devreme,
cu toporaşi – flori ale niciunui călău. Şi cu închi-
puirea de cântec a piţigoiului! frânturi de triluri,
mici partituri bizare, zise parcă dintr- un nai de
zăpadă pe ducă – melodia ţine doar până sârguin-
cioasa suflare a păsării topeşte fluidele dalbe ale
ultimei ninsori. cu rândunelele aliniate pe liniile
de telegraf./ Primele zile de primăvară, în care

priveam nu că atent, ci cu încordare de… titan,
să pot surprinde adevărul a ceea ce ni se spunea
la şcoală – că: natura învie. aşa va învia şi omul,
ca mugurele, ca ghiocelul ce apare de sub zăpadă,
ca firul de iarbă…” 

Pe cât de temperată nostalgic este prima
parte a cărţii, copil la ruşi, pe atât de polemic
este comentariul eseistic al celei de a doua părţi,
lista basarabeană şi nu mai puţin a celei de a
treia părti, românii şi enciclopedia sufletului rus
la care se adaugă epilogul, în felul său exegetic,
intitulat Gombrowicz: idei (şi) pentru realitatea
românească. acestea nu sunt pagini memorialis-
tice, dar vin să copleteze, dintr- o altă perspectivă,
istoria anilor copilăriei evocate, cu fapte de un
dramatism şocant pe care leo Butnaru le reco-
mandă cititorilor în completarea imaginii acelui
univers, a acelei lumi din care el a pornit spre
viaţă şi pe care nu atât el, cât omenirea nu are
dreptul a le uita, a le trece cu vederea, azi. este
vorba de jurnalul eufrosinei kersnovskaia („bo-
ieroaică la 33 de ani, de profersie «civilă» medic
veterinar”), intitulat cât valorează un om, repre-
zentând jurnalul ei din deportarea siberiană,
unde fusese trimisă odată cu o numeroasă popu-
laţie de români basarabeni, în ideea nedeclarată
făţiş, de exterminare a acestei populaţii. ea pro-
pune o listă – o altă listă a lui schindler, cu tri-
miterea, pe care o face leo Butnaru, la filmul lui
steven spielberg – a celor deportaţi, din Basara-
bia, şi din care „nimeni dintre acei nenorociţi nu
mai avea să se întoarcă la soroca”. relatările bo-
ieroaicei sunt cutremurătoare, începând chiar cu
acel moment al îmbarcării oamenilor în trenurile
morţii, pe care scriitorul basarabean le reţine în
comentoriul său: „era ziua de 13 iunie 1941, când
eufrosina kersnovskaia se pomeneşte înghesuită
într- un vagon pentru vite, peste ani scriind în
ego- textul său memorialistic: «astăzi nu mai ţin
minte cum nimerisem în acel vagon. Îmi amintesc
doar de gloată, de soldaţi, de ţipete, ghionţi, îm-
bulzelă în vagonul supraîncărcat cu oameni bui-
măciţi şi sfâşiaţi». acolo, în gara de la floreşti,
unde, dincolo de scândurile grosolane ale vagonu-
lui, foşnea ciudat stufărişul oglindit în apele rău-
tului… răutul parcă ar fi prevestit răutatea care
o aştepta, de aici încolo, spre zările siberiene, în-
chise, haşurate de sârma ghimpată a gulagului…”
desigur, propunerea pentru un film, cu această
listă basarabeană, ar avea un impact în public la
fel de puternic precum a avut şi filmul lui spiel-
berg. e o provocare aruncată cineaştilor noştri,
din Bucureşti sau din chişinău. 

În comentariul cărţii lui victor erofeev („În
această cercetare ca şi culturologică dar, concomi-
tent, şi politică, autorul generalizează mentalita-
tea rusă, experienţa istorică a omului patriei
sale”), leo Butnaru este şi mai polemic, efectuând
nu atât o exegeză literară, cât o interpretare so-
ciologică punctuală pe marginea textului, cu inci-
tante raportări şi paralelisme între ceea ce poate
constitui esenţa spiritului naţional rus, basara-
bean sau românesc. e un angajament critic ce
merită o atenţie aparte. voi reţine însă, între al-
tele, doar trimiterea către mitul meşterului ma-
nole, cu o conotaţie originală, nici vorbă, anume
aceea că alegerea femeii unuia dintre zidari, care
să fie sacrificată în pereţii bisericii, a fost o simplă
tragere la sorţi de tip ruletă rusească („ruleta ro-
mânească”). e o interpretare ce împinge în deri-
zoriu sensurile legendei. alegerea soţiei meşteru-
lui nu a fost un joc hazardat al acestuia ci, dacă
vreţi, un joc, cât se poate de tragic, cu destinul,
cu soarta, cu propria desăvârşire umană prin
creaţie. ceea ce este cu totul altceva decât o aven-
turoasă provocare a morţii printr- un gest ce mi-
zează pe pura întâmplare. În fine… 

copil la ruşi de leo Butnaru este o carte-do-
cument, realizată cu mijloacele unui discurs roma-
nesc, de cea mai bună factură memorialistică. r

Scriitorul face parte dintr- o
generaţie literară apărută şi

afirmată în anii de după cel de al
Doilea Război Mondial

Noutăţi editoriale ■ editura ideea europeană

■ Jidi Majia
În numele Pământului şi al Vieţii
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Măştile răului
Îndeobşte, răul nu- şi arată nicicând chipul

hâd care, fireşte, ar îndepărta pe oricine şi, perfid
prin fire, se ascunde viclean în spatele binelui,
care acceptă pentru că, oricum, biruinţa defini-
tivă este a adevărului şi dreptăţii, congenere lui,
chiar dacă ceva mai tardivă. o face spre învăţă-
tură şi îndemn, care ne duc cu gândul la cuvintele
mântuitorului: „În lume necazuri veţi avea. dar
îndrăzniţi. eu am biruit lumea”. or, biruinţa asu-
pra lumii este una asupra răului ce o bântuie din
clipa în care neascultarea l- a izgonit în spaţiul

amestecului dintre bine şi rău cu o evoluţie entro-
pică. autorul răului este diavolul (de la diabolon),
cel care desparte, separă, duşmăneşte şi cum nu
o poate spune deschis, pe faţă, foloseşte nenumă-
rate măşti care de care mai seducătoare. este, ce- i
drept, destul de inventiv, dar nu creativ, şi asta
este marea lui slăbiciune care face ca biruinţa să- i
fie efemeră şi spre înfrângere. radu ciuceanu l- a
întâlnit în temniţele comuniste, i- a smuls masca
şi- i arată chipul aşa cum este în toată hidoşenia
lui. mai precis, aşa cum s- a înfăţişat în temniţele
comuniste prin care a trecut de- a lungul celor
aproape cincisprezece ani într- un adevărat leto-
piseţ al grozăviilor greu de imaginat pentru mulţi
dintre cei de astăzi. Periplul prin aceste vămi ale
diavolului a început îndată după căderea mişcării
Naţionale de rezistenţă- oltenia, organizaţie din
care făcea parte, şi are ca repere de tristă evocare
închisorile de la Piteşti, gherla, dej, jilava, vă-
căreşti. răspunzând unei întrebări puse de un alt
fost deţinut politic, constantin Pompi-
lian, despre duşmanii cei mai cumpliţi,
radu ciuceanu a răspuns spre înţe-
leaptă învăţătură şi neuitare: „din inte-
rior, indiferenţii, iar din exterior ideo-
logii! Primii ne- au trădat prin nepăsare,
ceilalţi prin teroare şi crimă.” din indife-
renţa primilor, din teroarea şi crima su-
portate cu credinţa în dumnezeu s- au
născut cinci cărţi pe care este necesar şi
util să le cunoaştem spre o mai temeinică
înţelegere a istoriei recente şi, de ce nu,
a firii noastre umane îndeosebi când e
nevoită să vieţuiască în condiţii duşmă-
noase până la omucidere. În ordinea apa-
riţiei, menţionăm „intrarea în tunel”,
„Potcoava fără noroc”, „Pecetea diavolu-
lui”, „Prea mult întuneric, doamne”. ci-
tind acest al cincilea volum, cu gândul la
povestirile altor foşti deţinuţi politici (între ei şi
tatăl meu) capătă transparenţă faptul că atât de
„neutra” indiferenţă este primul pas spre răutate
şi duşmănie, forme predilecte de manifestare ale
diavolului, mereu în căutarea „tainei” omului, un
autentic „călcâi al lui ahile” spre a- l distruge.
semnificative în cel mai înalt grad sunt cuvintele
unui preot, şi el supus rigorilor din închisorile co-
muniste, care regreta sincer de fiecare dată când
trecea câte o zi fără să facă un rău. e cu mult mai
mult decât o simplă împărţire între călăi şi vic-
time şi tâlcurile ce se pot desprinde se structu-
rează într- o adevărată anatomie şi fiziologie a
sistemului concentraţionar de la noi. consecinţele
lor se pot repera şi astăzi, fireşte, disimulate, îm-
brăcate în straiele demagogiei de tranziţie. Înfă-
ţişând plastic o adevărată frescă a infernului
românesc, memorialistul o face deopotrivă cu ri-
goarea istoricului şi cu înţelepciunea cugetătoru-
lui ce descoperă cum între alb şi negru, purtând

amprenta lor de specificitate, nuanţele de gri duc
povara întunericului şi a celor mai înspăimântă-
toare ameninţări. Închisorile comuniste, spaţiu al
„reeducării”, s- au constituit ca parte bine inte-
grată într- un laborator de modelare a celebrului
„om nou”, deprins să acţioneze neabătut după
principiul „cine nu e cu noi, este împotriva noas-
tră”. toate se desfăşoară în siajul neuitatei întru
dezumanizare satanică „pax sovietica”, din care a
apărut şi „gulagul” românesc. 

Piteştiul a fost prima şi, neîndoielnic, cea
mai „înaltă” şcoală de reeducare, concepută după
principiile pedagogice ale lui macarenko iar „be-
neficiarii” direcţi trebuiau să fie mai cu seamă ti-
nerii intelectuali. odată formaţi în spiritul
ideologiei comuniste, ei ar fi trebuit să ducă mai
departe „idealurile”, dar mai ales principiile pe-
dagogice. „magiştrii” greu de întrecut erau th.
georgescu, al. Nicolschi, pe numele său adevărat
Boris grünberg, un adevărat scaraoţchi, dar şi
Pantelei Bodnareko, constantin avădanei şi alţii.
Peste toţi şi toate, se distanţează legendarul ţur-
canu, „geniu al răului”, altfel, la început şi pentru
puţin timp fost membru al gărzii de fier. com-
portamentul lui plin de ură înverşunată şi sadism
aproape patologic întrece cu mult capacitatea de
exprimare a oricărui cuvânt. era un monstru ieşit
dintr- un adevărat „bestiariu” care, într- o logică
întristătoare, a fost şi spaţiu de martiraj, de ex-
primare deschisă a unor idealuri care păstrează
nealterat conceptul demnităţii omului ca „homo
sapiens”. se practicau cele mai cumplite torturi
încununate cu acea „reeducare totală” în care tor-
tura nu mai era doar mijloc pentru spălarea cre-
ierelor, ci era aproape un „scop” în sine, mergând
până acolo încât deţinuţii erau siliţi să se tortu-
reze reciproc. simbolică este personalitatea colo-
nelului vais înmănunchind atributele obligatorii
pentru un membru al „partidului unic”, dar as-
cunzând un trecut incompatibil cu această cali-
tate. la Piteşti tânărul radu ciuceanu a stat
destul de puţin, dar experienţa trăirilor rămâne
una crucială ce i- a marcat întreaga viaţă. o con-
stantă de- a lungul acestor ani a fost rugăciunea
„dă- mi doamne să nu- mi pierd credinţa”. mutatis
mutandis au fost şi celelalte închisori care, în
timp, au făcut ca românia să fie un fel de închi-
soare. În aceste locuri ale groazei se putea detecta
geneza unei lumi aparte, în care relaţiile interu-
mane urmau un joc sinistru prin care transpare
patern- ul clasic ce perpetuează tradiţii care îi
menţin sensul şi face să nu- şi piardă rostul.

Nimic din ce- i uman nu lipseşte din această cro-
nografie care îşi rotunjeşte atipic unitatea şi unde
tot ce este uman se construieşte după regulile
unei absurde anamorfoze. Nu lipsesc nici lumi-
nile, chiar dacă mai puţine şi menţionăm portrete
cum sunt cele ale lui ernest Bernea, Ştefan Ne-
niţescu sau emil lăzărescu ş.a. care dau un plus
de culoare şi căldură acestei fresce a unui timp al
cărui spectru încă mai persistă în viaţa noastră
socială şi politică. 

cartea este şi o invitaţie la reflecţie asupra
unui timp ce nu l- am dori retrăit, dar pe care
avem datoria a- l cunoaşte aşa cum a fost şi este
amprentat în mentalul nostru. dincolo de farme-
cul mărturisirii, de stilul alert al scriiturii ce tri-
mite cu gândul la un posibil scenariu de film,
remarcabil este spiritul de nobilă demnitate în
care e scrisă cartea. Nu e loc pentru nicio lamen-
taţie, niciun resentiment şi totul se conformează
cu înţelepciune legilor nescrise ale unei senină-

tăţi senioriale care şi- a însuşit măiestria de a con-
verti suferinţa în înţelepciune. 

Seminarul Internaţional 
„Penser l’Europe”

aula academiei române a găzduit în zilele
de 2- 4 octombrie cea de a xiv ediţie a seminaru-
lui internaţional „Penser l’europe” cu tema „este
ştiinţa o dimensiune a identităţii europene?”. ma-
nifestarea ce se configurează deja ca o tradiţie a
fost organizată de academia română şi fundaţia
Naţională pentru Ştiinţă şi artă (fNsa), Banca
Naţională a româniei, institutul francez, insti-
tutul francez pentru relaţii internaţionale, aca-
demia regală de limbă şi literatură franceză
din Belgia, academia regală de Ştiinţe econo-
mice şi financiare din spania şi academia regală

a doctorilor din spania. despre importanţa aces-
tei manifestări şi relevanţa teoretică a temei puse
în discuţie au vorbit, în şedinţa de deschidere mo-
derată de acad. eugen simion, preşedinte fNsa,
acad. ionel- valentin vlad, preşedintele acade-
miei române; sergiu Nistor, consilier al preşedin-
telui româniei; ionuţ vulpescu, ministrul cultu-
rii; es françois saint- Paul, ambasadorul franţei
la Bucureşti; prof. thierry de montbrial, fondator,
preşedinte al institutului francez de relaţii in-
ternaţionale; acad. jaime aluja, preşedintele aca-
demiei regale de Ştiinţe economice şi financiare
din Barcelona; acad. jacques de decker, secretar
permanent al academiei regale de limbă şi lite-
ratură franceză din Belgia; acad. eugen simion,
preşedintele fNa. au participat personalităţi
proeminente ale vieţii ştiinţifice şi culturale din
franţa, Belgia, spania, italia, austria, grecia,
serbia, algeria, israel şi, fireşte, românia. lucră-
rile seminarului s- au desfăşurat pe patru secţiuni
tematice: „europa culturii. Ştiinţă, învăţământ,
cercetare, şanse egale”, „cultura ştiinţifică în eu-
ropa noastră”, „identitate europeană – ştiinţă
universală” şi „Poate salva ştiinţa identitatea eu-
ropeană”. comunicările şi discuţiile care au
urmat se pot aşeza sub semnul principiului după
care adevărurile ştiinţei nu au patrie, însă oame-
nii de ştiinţă au patrie. Un moment special al se-
minarului l- a constituit lansarea volumului „la
pensée et l’action” semnat de thierry de mont-
brial apărută la editura fundaţiei Naţionale pen-
tru Ştiinţă şi artă. despre valoarea acestei noi
apariţii editoriale au vorbit acad. eugen simion,
care semnează şi prefaţa, monseniorul ioan
robu, membru de onoare al academiei române,
prof. univ. mircea dumitru, rectorul Universităţii
din Bucureşti, membru corespondent al acade-
miei române. În încheiere a luat cuvântul
thierry de montbrial care a spus că între cei care
cred că nimic nu are sens şi totul are un sens, el
se află între cei din urmă şi că din această pozi-
ţionare memoria poate fi asimilată cu identita-
tea. r

Pagină realizată de 
elena solunca moise

■ Academia Română ■ Ştiri ■ Evenimente ■ Cărţi 



www.contemporanul.ro

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

GS1 România.
www.gs1.ro

Apare lunar 5 lei

Adresa redacţiei: 
Asociaţia ConTEMPoRAnUL
C. P. 113, o. P. 22, Sect. 1, bucureşti, cod
014780 
tel./fax: 4021 212 56 92; 4021 310 66 18
E-                   mail: office@contemporanul.ro;

contemporanul@yahoo.com

Abonamentele se pot face la sediul redacţiei, prin 
Compania naţională „Poşta Română” S.A., Acta
Legis SRL, Zirkon Media, S.C. orion Press Impex
2000 SRL, S.C. Manpres Distribution SRL.
Revista este distribuită de Editura Regală SRL 
(tel.: 021 317 90 81) şi poate fi cumpărată din 
magazinele InMedio, Relay.
Abonamente
România: 60 lei/an
Străinătate: 50 euro/an

Abonamente pentru România cu plata prin sms:
12 euro + TVA (12 numere: 2 sms-uri cu textul
EPG la numărul 7466)

Taxele de expediere sunt incluse.
Adresa poştală/ pentru corespondenţă: 
Asociaţia Contemporanul
oP 22, CP 113, Sector 1, bucureşti

Sediul central:
Calea 13 Septembrie, nr. 13, bucureşti, sector 5 
cod: 050711

Proiect editorial co-finanţat de
Administraţia Fondului Cultural
naţional
Proiectul nu reprezintă în mod
necesar poziţia Administraţiei
Fondului Cultural naţional. AFCn nu este
responsabilă de conţinutul proiectului sau de
modul în care rezultatele proiectului pot fi
folosite. Acestea sunt în întregime
responsabilitatea beneficiarului finanţării.

Cod fiscal: 26718854
Cont Lei: Ro61RnCb0072115479360001
bCR Filiala Sector 1 bucureşti
www.contemporanul.ro
www.ideeaeuropeana.ro
www.librariapentrutoti.ro
www.bibliotecaeuropeana.ro
www.europressgroup.ro

Noutăţi editoriale


