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Boris Marian
Spinoza –
primul evreu secularizat 

Astfel l-a numit pe celebrul filosof un cercetător
canadian: Benett Muraskin. Acesta relatează
că, la scurt timp după înfiinţarea Statului

Israel, Ben Gurion a cerut Rabinatului din Ierusalim să
ridice excomunicarea (herem) lui Spinoza, dar cererea a
fost refuzată. Născut într-o familie de marani, la
Amsterdam, în 1632, a fost educat în spirit iudaic,
cunoştea ebraica, portugheza, spaniola, olandeza, latina.
De la Gersonide (Levi Ben Gerson), iudaist din sec. XIV
(m. 1344) a preluat teza priorităţii raţiunii faţă de reve-
laţie, iar Descartes (1596-1650) l-a iniţiat, prin scrierile
sale, în raţionalismul filosofic. La 27 iulie 1656, Spinoza
a fost excomunicat din comunitatea evreilor din
Amsterdam, printr-o procedură, conform cutumei, total
umilitoare. Împreună cu un prieten, conaţional, excomu-
nicat şi el, Juan de Prado, Spinoza îşi continuă studiile,
scrie, iar numele de Baruch şi-l preschimbă in Benedict.
Deşi i se propune să se convertească, refuză. Nevoit să
lucreze ca şlefuitor de lentile, Spinoza se îmbolnăveşte de
plămâni şi moare în 1677.

Baza filosofiei lui Spinoza este panteismul, care con-
travine doctrinei iudaice. Dar, sub aspect etic, el nu a
renunţat niciodată la normele iudaice, general valabile
pentru oricare om. Einstein spunea că Dumnezeul său
este cel al lui Spinoza. Formula spinoziană „Deus sive

natura” (Dumnezeu ori natura) a devenit un lait-motiv
pentru Novalis, Goethe, Schelling, Hegel. Fiind în cores-
pondenţă cu diferiţi filosofi, teologi, oameni de ştiinţă
(ex. Christian Huygens, cercetător în domeniul opticii),
Spinoza a scris „Principiile filosofiei carteziene”, „Etica”,
„Scurt tratat despre Dumnezeu, om şi fericirea lui”,
„Tratatul politic”, „Tratatul despre îndreptarea intelectu-
lui”.  A fost negociator de pace între olandezi şi coaliţia
anglo-franceză, la Utrecht, a refuzat o catedră la
Heidelberg, în ciuda insistenţelor lui Leibniz.

La universitatea Ebraică din Ierusalim, cu prilejul
tricentenarului comemorativ, în 1967, s-a cerut anularea
excomunicării acestui mare olandez evreu. I. Brucăr a
scris despre el că „a fost cel mai sfânt dintre oameni,
după Christ” (Ed. Hasefer, 1998, „Spinoza”, prefaţă Ion
Ianoşi). Spinoza nu a negat „cauza tuturor cauzelor”, ci
s-a opus imaginii primitive a unui Dumnezeu care „face
totul”. Dr. I. Glicsman, în interbelic,  a scris cu înţelegere
despre „ereticul” Spinoza, cel care a apropiat religia de
ştiinţă. „Firea întreagă este însufleţită, viaţa şi materia
sunt atribuite ei”, afirmă Spinoza. Goethe şi Heine au
găsit un nesecat izvor de inspiraţie în gândirea sa. Textul
excomunicării este, citit astăzi, o mostră de bigotism ridi-
col. („Nimeni să nu stea mai aproape de el, de patru coţi”
etc). Între Uriel Acosta şi Spinoza există o comunitate de
destin, dar Spinoza era filosof. I-a precedat pe iluminiştii
francezi, pe savantul Lavoisier: „Viaţa, cugetarea nu sunt
produse, ele sunt eterne, materia este finită în timp şi
spaţiu”. Aristotel, Maimonide, Descartes au fost maeştri
săi, aşa cum Biblia şi Talmudul i-au format primele imag-
ini despre lume.
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Cine ne împuie urechile, cum ar zice fra-
tele Eminescu, cu „nenorocul” nostru, cu „injus-
tiţia” zeilor sau cu predestinarea noastră spre
suferinţă şi ghinion, spre ratare şi neşansă...?! Da,
e adevărat, unii poeţi ardeleni, în frunte cu Goga,
tipărind la începutul secolului trecut în foile mici,
româneşti, din capitala Maghiarilor, au emis şi ast-
fel de „vaete”, dar trebuie să remarcăm că ele nu
erau lipsite de o anume vigoare, nu numai a sufe-
rinţei colective, dar şi a expresiei; cu atât mai
mult cu cât apăreau într-o capitală opresoare şi
„echivalentul” acestora ar fi fost, poate, versuri şi
texte naţionale ce ar fi apărut la Ruşi, în timp ce
ei şi Tătarii cutreierau plaiurile mândre ale
Moldovei lui Ştefan sau la Istanbul, pentru fraţii
noştri din Ţara Românească! Şi luptele noastre,
nu numai cele „ardelene”, dar toate câte au fost şi
au prins glas în acele provincii ce visau o ţară
mare şi unită a tuturor celor care vorbeau şi
simţeau româneşte, au început, poate, e
drept, cu aceste „strigăte de jale”. Care, în
afara frumuseţii lor estetice, au avut marele
merit de a „striga prin literă”, prin slovă, prin
logos şi, prin aceasta, de a îngheţa o realitate
care plutea peste noi, în aburii vorbei şi a
gemetelor, de secole. Litera scrisă care era
născută nu numai pentru a atrage atenţia
altora, a străinilor sau a noastră, asupra
„injustiţiei” şi „durerilor”, dar care în esenţă
trebuia să confirme, să edifice şi să unească
o naţiune. Un popor şi nu doar o „populaţie”,
cum ne caracterizau cei care în secole ne-au
stăpânit. 

Nu, eu nu cred că noi am fugit sau că
am boicotat istoria. Noi am rămas şi suntem,
noi suntem capabili de a ne exprima această
existenţă, realitate, ca şi dreptul la acestea
printr-o creaţie de înalt nivel, în toate zonele
majore de activitate umană şi am demonstrat
acest lucru chiar şi în perioadele grele, vit-
rege ale contemporaneităţii. Ca şi vecinii
noştri din nord sau din sud cu care am
împărţit, un timp destul de lung, aceleaşi
opresiuni şi false principii. Nu, noi nu sun-
tem sclavii unor resentimente şi plăgi
morale trecute; dacă am purtat, cum ar
spune un poet, secole la rând jugul istoriei
nu înseamnă că azi, acum, acest jug ne-a
intrat în carne şi în reflexele noastre
morale şi ideatice! Nu cred în nici un fel
că suntem condamnaţi de a fi pentru eter-
nitate ceea ce am fost sau ceea ce unele
spirite aplecate spre scepticism şi neîn-
credere organică în existenţă şi în justiţia
ei, aparentă sau ascunsă, răbdătoare şi
uneori profetică! – credeau că suntem, în
sensul fatal al unui destin ce ţi-a fost arun-
cat odată de nişte zei nepăsători şi cinici
şi de care nici o apă, oricât de „vie”, nu te
poate spăla, nu te poate salva!

Nu, încă o dată, nu cred că nu am
fost, în sensul unei etnii, al unui neam ca-
re nu are viitor! Iar faptul că ne-am unit
târziu, teribil de târziu – ca şi Germanii
de al căror exemplu adeseori dramatic ne-
am sprijinit de-a lungul acestui lung
excurs despre Vină! – nu înseamnă că am
fost lipsiţi de noroc! Ce înseamnă noroc,
la urma urmei, în acest caz, când e vorba
de soarta a mii şi mii, a milioane ce se
nasc sub acelaşi cer şi care, în ciuda atâ-
tor fapte şi forţe ce-i dezbină, în timp, în
lungul, infinitul timp al istoriei trăite,
prin nu ştiu ce altă forţă, dominantă, se retrag,
cad, se adună, se recunosc în cele din urmă şi
definitiv între aceleaşi margini, fruntarii, hotare,
graniţe?! Nu cumva această forţă ce-i alătură după
atâtea rătăciri se cheamă noroc?!... Şi, nu cumva
acest noroc înseamnă o formă a izbândei, o
izbândă a unirii şi a recunoaşterii unei profunde
asemănări, dar şi a originilor comune, vechi şi, de
ce să n-o spunem – ilustre?! O recunoaştere a unei
anumite aristocraţii istorice, fapt însă ce nu tre-
buie să ne ridice deasupra altor neamuri, cum au
crezut unii din trecutul apropiat, îngâmfaţi şi
poate speriaţi de propriile lor calităţi sau de mira-
colul acestei uniri, forţe şi noroc peste veacuri!
Dar nici să ne facă să ne pierdem credinţa în noi
înşine, după o noapte sau un deceniu de insomnie
a idealului naţional; după o altă „rătăcire” ce a
fost, e drept, o dictatură aspră şi nedreaptă, dar...
credem noi, numai una din acele numeroase dicta-
turi cărora, în Timp, după cum se vede, se scrie,
se simte şi se cântă, le-am trăit, rezistat şi până la

urmă le-am înghiţit. Cu acea răbdare calmă, puter-
nică – căreia, unii grăbiţi sau răuvoitori îi zic
pasivitate sau, de-a dreptul laşitate! – ce arată nu
numai un organism viril, puternic, flexibil, în
timp, al „etniei” noastre, dar şi al indivizilor luaţi
în parte; ca şi un solid, rezistent stomac moral,
apt de a digera elemente adeseori indigeste şi
uluitor de heteroclite, de diverse, de „duşmane”.

Sfârşitul, rezultatul final al unui proces
este nu numai semnul, dar şi esenţa sa, ceea ce

numim organicitate, viabilitate, structură sau, cu
un termen mai pretenţios, dar just – necesitate!
Or, dacă finalul, semnul ultim şi categoric al lun-
gului proces pe care l-am trăit în istorie, în istoria
celor Trei Provincii care s-au unit pentru a forma
ceea ce numim Naţiunea română, este, după cum
o vedem, propria noastră realitate, propria noas-
tră existenţă, înseamnă că, de fapt, în ciuda tutu-
ror lamentaţiilor poetice şi istorice, soarta noastră
este una profund norocoasă. Seamănă, cum o mai
spuneam, cu acea minciună enormă care este
înscrisă pe piatra tombală a celui mai mare poet
al Românilor, a lui Eminescu: 

Mormânt făr’de noroc
şi fără de prietini!...

Mormântul, nu-i aşa, care, în timp, s-a ară-
tat a fi cel mai norocos şi cu cei mai mulţi pri-
etini din toată istoria cunoscută a neamului
nostru.

Nu cumva acelaşi lucru se întâmplă şi
cu hulitul nostru noroc în istorie, cu neîncre-
derea noastră în prezent, în cel imediat, dar şi
în cel de mâine, dacă ne este permis de a face
o timidă metaforă?! Încă o dată nemulţumiţi cu
ce ne-a fost dat să trăim, încă o dată nemulţu-
miţi de prezent şi adunând asupra lui toate
fantomele şi relele posibile, încă o dată
nemulţumiţi şi indignaţi de trecutul nostru, de
strămoşi, dar şi de adulţii care au trăit ultima
invazie. De cei ce au rămas şi de cei ce speră;
şi nu speră doar de la o vreme încoace, de la
„patruşopt” sau de la revoluţie, ci au sperat
mereu, afund şi încăpăţânat, chiar şi atunci
când strigătele lor de speranţă, de încredere,
în urechile străinilor sau ale celor slabi sau
răutăcioşi, păreau gemete sau blesteme! Dar
erau, indubitabil, semne ale vieţii, ale unei vi-

gori de a fi şi de a rămâne – de a fi sta-
bili şi aceiaşi într-o maree de graiuri, fig-
uri şi etnii. Şi faptul de a ne recunoaşte şi
de a mărturisi vina, eroarea sau slăbici-
unea unui timp, a unei perioade, drama-
tice, e drept dar asemănătoare cu sigu-
ranţă, într-un fel sau altul cu altele din
trecutul nostru nu lipsit de încercări şi
clătinări, capacitatea de a ne asuma, cu
acel calm al bărbăţiei şi vigorii care ne-au
ajutat totdeauna de a fi, de a rămâne şi
mai ales de a fi unicele repere de stabili-
tate pe acest teritoriu, pe care, cu drept,
îl stăpânim – nu ne va slăbi şi nici nu ne
va diminua sau înjosi imaginea pe care o
avem despre noi. Sau pe care alţii ar tre-
bui s-o aibă!

Iar recunoaşterea vinii, asumarea
ei s-ar putea transforma în contrariul ei.
Ca şi în cazul metaforei acelui personaj
dramatic pe care l-am luat ca model intu-
itiv, ca o metaforă posibilă a unei dificile,
o recunoaştem, cauze – Mitea Karamazov
ce-şi asumă vina altuia, a unui necunoscut!
Şi o face cu toată puterea şi generozitatea
fiinţei sale morale şi în felul acesta el
devine un altul în propriii săi ochi şi ai
femeii sale, dar şi un înalt model. Al pu-
terii unui om ce, după grave rătăciri,
găseşte drumul spre sine, un drum, o cale
nu numai a salvării dar şi a victoriei. Acea
sămânţă a victoriei care, în esenţă, este
viaţa însăşi, principiile ei mereu vii, pozi-
tive, acea viaţă care nu înşală dacă insul

sau colectivitatea umană nu se depărtează de ea,
n-o trădează prin pierderea credinţei!

Credinţa afundă, miraculoasă adesea, în
justiţia, necesitatea, în legile Ei. Credinţa în exis-
tenţă, cea fizică, individuală, dar şi în cea colec-
tivă, în organicitatea şi norocul ei, adică în
amintirea veşnic vie a acelei forţe care ne-a spri-
jinit şi ne-a ajutat de a atinge încă o dată limanul,
ţărmul sigur, bogat şi prieten. De unde putem con-
templa cerurile, istoria, dar şi propria noastră
fiinţă, aşa cum tatăl şi fiul se recunosc cu o
bucurie şi uimire greu de descris; aşa cum o
mamă – sau Mama noastră, Istoria, ne recunoaşte
de fiecare dată cu acel surâs inimitabil al unei
madone florentine, scăldate în aurul, roşul şi
albastrul peisajului.

NICOLAE BREBAN

„Injustiþia“  zeilor

Salonic

Nu cumva acest noroc înseamnă o
formă a izbândei, o izbândă a

unirii şi a recunoaşterii unei pro-
funde asemănări, dar şi a ori-

ginilor comune, vechi şi, de ce să
n-o spunem – ilustre?! O

recunoaştere a unei anumite aris-
tocraţii istorice, fapt însă ce nu

trebuie să ne ridice deasupra altor
neamuri, cum au crezut unii din
trecutul apropiat, îngâmfaţi şi

poate speriaţi de propriile lor ca-
lităţi sau de miracolul acestei

uniri, forţe şi noroc peste veacuri!
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Oleg Garaz 
Territoria sau despre 
lectura muzicală de sine

În 2003, Oleg Garaz scotea la casa Cărţii
de Ştiinţă volumul Poetică muzicală în
convorbiri. Ştiam deja câte ceva despre

el, însă nu amănuntele colorate din fişa biobibli-
ografică prin care se descrie cu umor, câteodată,
galben: „Născut în 5 ianuarie 1964 în oraşul
Soroca din nord-estul Basarabiei. Liceul de Muzică
Ştefan Neaga din Chişinău, la secţia teoretică, pe
care o absolv la limita exmatriculării în 1983, an
în care moare tata. În 1984 am plecat pentru doi
ani în Armata Sovietică, la trupele aeriene, unde
în timpul serviciului am fost arestat de cel puţin
trei ori, şederea la răcoare însumând aproape
şaizeci de zile din totalul de şapte sute treizeci
petrecute după sârma ghimpată. A fost un poligon,
trebuie să recunosc, nu cu mult mai dur decât gră-
diniţa. În 1987 trec de barajul admiterii la Conser-
vatorul de Stat Gavriil Musicescu din Chişinău.
După trei ani de studii, sunt exmatriculat fără
drept de apel, însă la o săptămână de la emiterea
ordinului, rectorul mă reînmatriculează pentru a
mă expulza în România. Ajung astfel, în octombrie
1990, la Academia de Muzică Gheorghe Dima din
Cluj, la Facultatea Teoretică, unde îmi cultiv în
continuare speranţa, într-o mare măsură iluzorie,
de a deveni muzicolog. După trei ani de studiu
asiduu, evit exmatricularea prin repetarea
anului patru, însă nu trec de barajul sesiunii
din anul terminal, fiind picat la examenul de
specialitate. Între timp, scriu articole, cronici,
recenzii şi eseuri la Tribuna (Cluj), Familia
(Oradea), Steaua (Cluj), Contrafort (Chişinău),
Sud-Est (Chişinău) şi altele. După doi ani de
pauză, timp în care lucrez la televiziunea
locală CBN, falimentată imediat după plecarea
mea, revin la Academia de Muzică pentru a-mi
termina studiile, inclusiv cele aprofundate. În
1998, devin membru-stagiar al Uniunii Compo-
zitorilor şi Muzicologilor din România. Din
1998, lucrez ca redactor la Departamentul
Cultură al cotidianului local Monitorul de Cluj,
de unde sunt concediat în 1999, revin în urma
unui proces, însă în 2000 sunt concediat defi-
nitiv. Procesul de revendicare a sumelor pe care
mi le datorează durează până în prezent. În 2000,
trăiesc bucuria de a o cunoaşte pe producătoarea
clujeană de televiziune Carmen Cristian, a cărei
„mascotă” devin în mai multe producţii audio-
vizuale retransmise de nenumărate ori pe pos-
turile naţionale TVR 1, TVR 2 şi TVR Cultural. În
2001 reuşesc, în sfârşit, să fiu acceptat la docto-
rat, pe care, însă, nu-l finalizez în patru ani,
riscând şi în acest caz o exmatriculare. Public mai
multe studii în revista de specialitate Muzica şi
mă implic în propagarea radiofonică şi televizată
a fenomenului muzical pe plan local şi naţional. În
2003 îmi ies de sub tipar primele două volume de
carte – Contraideologii muzicale (Editura Limes,
Cluj) şi Poetica muzicală în convorbiri (Editura
Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj) [a apărut, între timp,
şi Muziconautice (Editura Tribuna, Cluj, 2006)]. În
2004 încep scrierea volumului cu titlul
Territoria...” Pe coperta a patra, notam: „Oleg
Garaz are ceva de spus. Şi fiindcă ţine cu tot
dinadinsul să fie auzit/ascultat, alege calea cea
mai potrivită: vorbeşte alături de nume – cele mai
multe dintre ele – bine auzite şi ascultate.
Interviurile sale atipice şi rebele desenează
chenare bogate, baroce (aglomerarea contradicto-
riu-armonică se împacă şi cu postmodernitatea ca
atitudine, şi cu poetica muzicală ca pre-concept),
în care întrebaţii sunt obligaţi – respectuos,
fireşte – să încapă. Şi o fac, ei înşişi eliberaţi de
eventuale reticenţe, acceptând jocul şi bănuindu-i,
cuceriţi, miza – concert baroc pentru singurătăţi
expresive pe o idee de Oleg Garaz...” Am transcris
aici fişa autorului (parţial) şi textul escortă fiind-
că ele se leagă de excelentul roman ego-grafie
Territoria. Fişa conţine materialul brut al romanu-
lui, iar textul meu se poate plia pe maniera
garaziană de a scrie proză, căci O.G. rămâne în
continuare şi în primul rând cel-care-se-întreabă.
Într-o atitudine apropiată de cea a analiştilor
interbelici, să zicem, refuză să „poarte cu sine un
străin” şi se supune unui interogatoriu în rafală.
Eseistul rafinat şi cu extraordinară putere de sin-
teză ţine şi el aproape. În cele patru secvenţe suc-
cesive ale ego-grafiei, tot atâtea evoluţii „înalte”
fără plasă: Territoria, Trilogia scarabeului, Totemul

şi Tatuajele tatălui meu, Ovidiu Mircean observă,
în foarte atenta postfaţă, „ferocitatea unei priviri
introspective care nu îşi va cruţa cititorul de
nemijlocirea ororii sau de tandreţea stângace,
ludică, a unei sensibilităţi paroxistice”. Tot el
enunţă şi cheia cea mai bogată a lecturii: străină-
tatea. Într-adevăr, e vorba despre radiografierea
nemiloasă şi blândă – oximoronul fiind figura
predilectă, în stare să împace cele mai atroce con-
trarii şi să dezvăluie surâsul ascuns sub grimasa
cea mai teribilă – a „patru ipostaze ale
străinătăţii: România văzută prin prisma iden-
tităţii etnice, cei doi ani de armată sovietică trăiţi
alienant la limita coşmarescului, figura ocultată,
încifrată a tatălui, sau propria interioritate
scindată. Străinul prin excelenţă este autorul
însuşi”. 

Viaţa cazonă, cu toate abrutizările pe care

le presupune, e reconstituită în pastă groasă, de
un realism abia îmblânzit de plasticitatea foarte
specială a frazei care, sub regim memorativ,
(re)descoperă şi păstrează surprize oximoronice:
„sârmă ghimpată lăbărţându-se pe nişte stâlpi de
beton de o îndoielnică verticalitate, nisip «minat»
pe ici-colo cu grămăjoare de excremente umane,
alţi stâlpi, de iluminare, cu câte un bec chior pen-
dulând în bătaia vântului, ca un spânzurat, cu un
scrâşnet abraziv, impersonal şi de aceea atât de
morbid, cuşti cu ciobăneşti germani urlând si-
nistru în afara Perimetrului şi... privighetorile”. În
această secvenţă, chestionarul identităţii are rubri-
ci albe: „Nu am nici un statut. Sunt în afara
oricărei ierarhii. Sunt într-o gaură neagră. Sunt o
gaură neagră. Nimeni nu mă observă. Aproape
nimeni nu-mi vorbeşte. Mi se poate întâmpla orice.
Mişun, frec, lustruiesc, mătur, sap, mişun, alerg,
spăl, transpir, mătur, frec, mişun, frec, mişun,
frec, mişun. Adică învăţ să fiu soldat.” 

„Expulzat în România”, află că aparte-
nenţa etnică e o simplă fatalitate; dar nu una con-
structivă/destructivă prin simpla ei enunţare. Nu
are o sfinţenie/nobleţe apriorică şi nu reprezintă
o soluţie exaltarea ei verbală. Incluşi Uniunii
Sovietice, moldovenii („baserii”) erau cu toţii
„nişte astronauţi rătăcind pe orbite browniene în
limitele câmpului gravitaţional, magnetic şi
radioactiv al Moscovei şi în aparenţă totul era în
regulă”. Sub costumele spaţiale, însă, rezista som-
nolând „identitatea bazică, originară”. 1989 aduce
o schimbare brutală: de la „statutul de imperial
cosmopolit cu acces nelimitat pe toată suprafaţa
unei şesimi a mapamondului”, la „provincialismul
unui statut insular, cu garduri de sârmă ghimpată
şi vămi ridicându-se din toate părţile”. Cele două
ţări, România şi Moldova, sunt radiografiate cu o
precizie de bisturiu a observaţiilor. Analistul
politic iese în prim-plan, iar enunţurile sale sunt
memorabile şi fiindcă sunt secondate de expresi-
vitatea aparte, deja cunoscută, a eseistului:
„Experienţa noastră ca români am reînceput-o,
practic, de acolo unde o lepădaseră ancestorii
noştri, de prin 1940. Iar acest decalaj de jumătate
de secol şi-a spus din plin cuvântul şi ajuns în
România mă simţeam paleo, adică de-a binelea

învechit şi termenul care mi se potrivea cel mai
bine era, de fapt, paleoromân. Mă simţeam
arhaic, un interbelic rătăcind printre românii
p(r)ostmoderni”. Mai mult chiar, lunga călăto-
rie spre ţara promisă se încheie cu desco-
perirea de o năucitoare tristeţe că acolo, „nu-l
aştepta nimeni”. Chestionarul identităţii se
completează tremurător, tatonând în van în
căutare de certitudini, de temelii ferme. 

Excepţionale sunt paginile de scrutare a
ungherelor sinelui care descriu alteritatea (fun-
ciară, în cele din urmă, căci alterii sunt vârste
succesive şi simultane, împieliţări ale imagi-
naţiei, euri complementare într-un interior
bogat mobilat) şi încercarea (re)compunerii
unui eu integrat. În această secţiune sunt cele
mai multe secvenţe poematice, muzici negre în

canon prelung, cu reveniri şi replieri amintind, pe
undeva, de prozele lui Henry James ori ale lui
Durrell, sau poate, ale lui Sebastian: „Mă locuiam
pe mine însumi ca pe o casă veche, bântuită şi
prin care, fără a mă observa, rătăceau tot felul de
personaje ale închipuirii mele, spiriduşi, vârcolaci
sau oameni-cu-cap-de-câine din poveştile bunicii,
care însă nu aveau nici o treabă cu mine. Şi eu,
ca şi ei, rătăceam prin această casă, însă fără sen-
timentul posesiunii, şi mă simţeam de parcă aş fi
greşit uşa apartamentului. Toate erau noi şi
străine, iar gazdele acelei case care, de fapt, eram
eu însumi, tot întârziau să apară. 

(continuare în pagina 38)

IRINA PETRAº
Cum să ţii pasul cu zecile, sutele de cărţi care se adună,
munţi, în jurul tău? Cărţi citite, răsfoite, cu fişe de lectură
drept semn de carte, cu însemnări pe marginea filei. O cro-
nică, ori două pe lună şi multe promisiuni nerespectate.
Această rubrică va recupera, măcar în parte şi telegrafic,
restanţele „criticei” care sunt. Fără nici o ordine 
sau ierarhie.

Delphi
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Aproape tot ce-ţi vine să spui despre
această carte a fost deja spus şi, ca
atare, nu mai merită să fie repetat.

Chiar descrierea reacţiilor personale în faţa textu-
lui nu poate să ofere decât o copie a unui şablon
aproape universal. Un nod în gât, asemenea aceluia
pe care l-ai simţit privind, în 1939, Veninul, cu
Michèle Morgan şi Charles Boyer, în 1945
Intermezzo cu Ingrid Bergman şi Leslie Howard,
sau alte filme. E adevărat că, revăzute, douăzeci de
ani mai târziu, nu mai simţi nimic decât poate
uşoara melancolie a amintirii unei emoţii defuncte.

Se prea poate ca soarta lui Love Story să fie
identică cu aceea a acestor celebre filme lacrimo-
gene, să se spună în anul 2000 despre acest best-
seller din 1970: a trăit cât trăiesc florile şi filmele.
Dacă peste tot se va mai spune atunci ceva despre
el. Nu vreau să fac profeţii. Nu mă pot împiedica,
însă, să nu-mi amintesc romanele de imensă popu-
laritate, ale lui Crocket şi Marlitt, adevărate best-
seller-uri din preajma primului război mondial,
îndeosebi în ţările anglo-saxone şi germanice, –
despre care îmi vorbea mama mea, care plânsese
citindu-le căci erau cum nu se poate mai patetice.
Era vorba într-însele de tinere fete sărace care se
îndrăgosteau de lorzi, ori de tineri săraci, dar de
mare merit, care iubeau fete de neam mare.
Romancierii aceştia de extraordinar succes atunci,
cine-i mai citeşte astăzi? Nici nu ştiu dacă i-am
ortografiat bine numele celui dintâi, căci nu l-am
văzut (precum nici pe acela al lui Marlitt), nefiind
pomenite nicăieri.

Dar faptul că o carte are sau nu are succes, că
succesul ei e mai mic sau mai mare, este o pro-
blemă de sociologie literară, disciplină care ne poa-
te spune încă prea puţine lucruri mai ales cu
privire la motivarea fenomenelor. Căci, incontesta-
bil, Love Story este un fenomen ce nu poate fi tre-
cut cu vederea. Fără să încercăm o prea ştiinţifică
explicaţie, am putea spune că virtutea esenţială a
acestei cărţi este în acelaşi timp, cea care-i justifică
audienţa excepţională, şi cea care îi constituie
fragilitatea. Cu alte cuvinte, cartea trăieşte azi
exploziv şi moare mâine (dacă totuşi ne permitem
o profeţie, căci criticul se cuvine să fie niţel profet)
pentru unul şi acelaşi motiv. Care este acesta?

Cei care au elogiat cartea (de la unii amatori
entuziaşti până la unii „specialişti” reticenţi) au
făcut-o, înainte de toate, pentru evidenta, pentru
fireasca ei simplitate, cu un cuvânt, pentru firescul
ei. Cititorilor din 1970, acest mic roman li s-a părut
„o bucată de realitate, foarte adevărată, prezentân-
du-se nemijlocit”. Evident, pentru a deschide bari-
erele inimii atâtor cititori (şi spectatori, de altfel),
Erich Segal a găsit un cifru sau, întrucât e vorba
de baiere, o metodă de a le dezlega. Desigur nu
este acelaşi lucru a înmuia inima (fiară bătrână!)
câtorva mii ori a câtorva milioane de cititori.
Cifrele îşi au raţiunea lor pe care raţiunea noastră
o poate cuprinde, dar cu oarecare greutate. Între
succesul Suferinţelor tânărului Werther, care a
cucerit Europa (adică cel mult câteva zeci de mii de
cititori) şi acela al unui film cu Greta Garbo ori –
să zicem – Brigitte Bardot, care ating inima şi
seceră adeziunea câtorva milioane bune de specta-
tori, deosebirea nu este numai a unor zero-uri în
plus sau în minus. Receptarea Poveştii de iubire a
lui Erich Segal este de natura filmului din secolul
XX, nu a micului roman al tânărului Goethe, pe
care Napoleon l-a citit – dacă nu mă înşel – de opt
ori. Şi, totuşi, dacă cercetăm aceste cazuri de
receptare a unor opere ceva mai de aproape,

observăm că există cel puţin un motiv
esenţial pentru care Goethe în juvenilul
său roman epistolar şi porfesorul Segal
în povestea sa de dragoste au găsit,
deopotrivă, cheia inimilor contempo-
ranilor lor.

S-ar putea spune că, în general fere-
cate, inimile oamenilor nu aşteaptă
decât cheia fericitoare care să le deschidă. Dar sunt
deschideri şi deschideri. Pentru ca un scriitor să
formeze cifrul prin care se obţine „deschiderea”
sau adeziunea, el trebuie să găsească o convenţie
nouă (sentimentală, intelectuală, lingvistică, lite-
rară) care să înlocuiască convenţiile în curs. Or,
convenţia care cucereşte este cea pe care – în neg-
ativ latent, în forme virtuale – scriitorul o descop-
eră în însăşi plasma umană contemporană. Numai
acele cărţi surprind, care au fost mult aşteptate.
Ele se prezintă investite cu prestigiul evidenţei,
încununate cu aureola adevărului. Convenţia pe
care o propun nu este sesizată ca o convenţie, ca
un artificiu, ci ca natura însăşi. Pregătită prin
Rousseau, inima europenilor a compătimit cu
Werther, a agonizat cu el.

Ar trebui explicate multe din cele privind, mai
mult ori mai puţin, direct cartea lui Segal, consi-
derată în contextul social, moral, estetic, lingistic,
literar al timpului nostru, pentru ca să ne apro-
piem oarecum de înţelegerea „cazului” său. Nu fără
să-şi dea seama (ceea ce constituie meritul său),
autorul Poveştii de iubire a acumulat în foarte sim-
plul său opuscul mai multe elemente care corespun-
deau unor „aşteptări”, deci puteau să dea, în
creuzetul acesta pe care-l constituie publicul recep-
tor, nişte precipitate ale adeziunii imediate şi fer-
vente. Înainte de toate – într-o epocă a contorsiu-
nilor şi alambicării prozei refuzate de marele pub-
lic – însăşi simplitatea aproape naivă a povestirii.
Apoi găsirea unui limbaj extrem de contemporan
pentru exprimarea câtorva şabloane etern valabile:
iubirea între doi tineri de condiţie inegală, opoziţia
unor părinţi la această iubire, greutăţi şi satisfacţii
în viaţa domestică, tânăra fată pe patul morţii etc.
Prin limbaj contemporan înţeleg: gesticulaţie senti-
mentală, ton al povestirii, raport al Naratorului fic-
tiv (în acest caz, tânărul rămas singur după moar-
tea iubitei şi soţiei) faţă de propria sa naraţiune,
cuvinte, expresii etc. Fireşte, Erich Segal n-a
descoperit America. Nu este cel dintâi, îndeosebi în
literatura americană, care să-şi pună eroina –
căreia eroul îi face o declaraţie în aceşti termeni:
„– Jen... ce-ai spune dacă te-aş informa... dacă ţi-aş
spune că m-am îndrăgostit de tine” – să-i răspundă,
după „o mică pauză” şi „cu o voce foarte blândă”:
– „Aş spune... că mănânci rahat”. Nu, Segal nu
este cel dintâi în nimic. Dar el a ştiut să îmbine cu
iscusinţă acte, cuvinte, tonuri (îndeosebi, un anumit ton
„Harvard”, studenţesc, degajat, tineresc, încă o dată, dega-
jat, foarte firesc), cristalizate într-un text ce pare foarte
modern fără să şocheze conservatorismul funciar al marii
mase a cititorilor, ci doar excitându-l plăcut pe ici pe colo,
prin mici expresii shocking.

Nimic nu este mai convenţional decât gesticu-
laţia pasiunilor, limbajul afectelor şi tonul naraţiu-
nilor care le exprimă. Dar convenţiile se schimbă.
Îmi amintesc vizionarea (în ultimii ani) a unui film
de cinematecă: Fiul şeicului cu Rudolf Valentino şi
Wilma Banki. Rareori am râs cu mai multă poftă
la un film, urmărind gestica sentimentală, expresia
patosului, ca la această celebră peliculă care i-a
făcut pe părinţii noştri să verse torente de lacrimi.
E un lucru ştiut: nu ne mai manifestă sentimentele

(în gesturi sau cuvinte) ca la începutul secolului al
XX-lea, nu mai vărsăm cu aceeaşi uşurinţă lacrimi
şi nu mai leşinăm cu aceeaşi promptitudine la
auzul unor veşti proaste, ca oamenii din saloanele
secolului al XVIII-lea. În schimb, avem şi noi con-
venţiile noastre. Şi mai ales, chiar dacă nu le prac-
ticăm, convenţiile ideale ale unei existenţe „mo-
derne”.

Autorul Poveştii de iubire a găsit deci cifrul
care deschide inimile multora oferind o imagine a
unor convenţii ale epocii. Dar nu acelaşi lucru l-a
făcut Goethe în amintitele Suferinţe ale tânărului
Werther? Ce explică subita înflăcărare a „Europei”
pentru cărţulia germanului dacă nu aceeaşi
descoperire a unui nou cifru sentimental, lingvistic,
literar?

Să fie, oare, Poveste de iubire de Erich Segal un
fel de nou Werther al secolului XX? Nicidecum.
Căci una este să găseşti noua convenţie fericită şi
alta să propui un model uman. Segal ca şi Goethe
a găsit o formulă convenţională nou-atrăgătoare.
Goethe, nu şi Segal, oferă modelul literar al unei
existenţe umane. De aceea, dacă azi Werther nu ne
mai face să plângem (şi cu atât mai puţin să ne sin-
ucidem) este pentru acelaşi motiv pentru care
Segal ne face azi să plângem. Convenţia – repet:
sentimentală, lingvistică, literară – din Werther es-
te de mult abolită şi nu răspunde în noi la mai
nimic, deci nu stârneşte participarea noastră. În
schimb, el trăieşte prin ceva ce este dincolo de con-
venţiile desuete, de „modernitatea” sa defunctă:
prin ceea ce numeam modelul wertherian, printr-o
parabolă etern valabilă, închizând în sine trăirea
umană şi expresia acestei trăiri.

Nu cred că Poveste de iubire oferă un asemenea
model peren. Ca atare, cred că – după cum
spuneam la începutul acestor note – această poves-
tire străluceşte azi şi piere mâine, printr-o conjunc-
tură favorabilă azi, inevitabil defavorabilă mâine,
căci, convenţiile proaspăt-atrăgătoare azi, sunt plic-
ticos-respingătoare mâine. Nu vom râde niciodată
la moartea unei tinere femei, dar ne va face să
zâmbim – ca la Fiul şeicului – felul în care un scri-
itor „modern” altădată închipuia o asemenea
dramă. Astfel, Love Story câştigă şi pierde prin
aceeaşi calitate a sa. Prin ceea ce această povestire
ne face azi să plângem, mâine ne va face să zâm-
bim.

Ceea ce nu înseamnă că n-am citit-o – ca toţi
contemporanii noştri – dintr-o suflare. Şi de ce să
negăm, cu plăcere. Căci oricât de sofisticaţi am fi,
sau poate tocmai de aceea – nu ne poate lăsa
indiferenţi câte o frază ca aceasta, banală desigur
ca aproape toate frazele din care ne este ţesută vor-
birea despre semenii noştri, frază pe care o
rosteşte Naratorul despre iubita sa moartă: „Cât de
mult îi plăceau lucrurile simple ale vieţii”.

Nicolae Balotă
Foto: Aura Christi

NICOLAE BALOTĂ

„LOVE STORY”
– UN ROMAN FĂRĂ VIITOR



6

ANUL XIX Nr. 1 (670)

CO
N

TE
M

PO
RA

N
U

L.
 ID

EE
A

 E
U

RO
PE

A
N

Ã

Poezia lui Vasile Voiculescu accede,
începând cu volumul Pârgă (1921)
la orizontul ei propriu, la accentele
sale autentice, volumele anterioare

putând fi aşezate sub semnul căutării stilistice, al
exerciţiului expresiv şi al discipolatului. Într-ade-
văr, dacă Poezii (1916), cartea sa de debut, tran-
scria, fără discernământ şi exigenţă, teme de fili-
aţie tradiţionalistă, neizbutind să contureze
autorului o fizionomie prea distinctă (ecourile din
Coşbuc, Cerna sau Vlahuţă putând fi percepute cu
supărătoare claritate) iar placheta de poezii patri-
otice Din Ţara Zimbrului dădea relief, într-o
manieră exterioară şi prea discursivă, unor senti-
mente de mare “înălţime” etică şi, poate tocmai de
aceea, greu tratabile în peniţa fragilă a poeziei fără
o deplină asumare interioară –, cu volumul Pârgă
V. Voiculescu câştigă în originalitate şi expresivi-
tate. Se precizează acum teme predilecte, toposuri
individualizatoare, se decantează un stil greu con-
fundabil ce topeşte în sine un simbolism aparte
tratat în mod uşor didacticist, o vervă descriptivă
şi o graţie specifică ce hieratizează imaginile lirice.
Dacă la Vlahuţă sau Cerna ideile produceau impre-
sia unor corpi străini de discursul poetic ce le adă-
postea, neasimilaţi, de o disproporţionată şi neper-
misă autonomie, la Vasile Voiculescu ideea e
absorbită cu totul în discurs, dizolvată în lirism,
prin cele mai variate şi multiple procedee artistice,
cu concursul, mai ales, al alegoriilor, care traduc
idealul, rarefiat prin chiar natura lui, în termeni ai
sensibilului. Discursul se „densifică” astfel, ideile
capătă pondere şi determinaţii, vagul se precipită
în retortele liricului. Doar câteva exemple sunt
suficiente pentru a proba registrul amplu şi variat
al alegoriilor. Astfel, poetul se simte un dia-
mant spălat de mâna Domnului în apele eter-
nităţii (imagine de superbă plasiticitate ce
traduce fragilitatea şi frumuseţea fiinţei
umane, aurorala prezenţă a omului), un
arcuş purtat pe o vioară de mâna lui Dum-
nezeu, un potir turnat de marele Faur. Alte-
ori, cugetarea poetului veghează ca un coră-
bier care întâlneşte „ostroave mari de ide-
aluri” iar durerea este pentru el o piatră-n
care zac vine întregi de aur etc. În ceea ce
priveşte lexicul acestei poezii, el are preg-
nanţă şi aderenţă la obiect, poetul eludează
normele rafinamentului formal, al artificiu-
lui convenţional(izant), tocmai cu scopul de a
procura cititorului o cât mai acută senzaţie
de concreteţe şi de impresie a viului. Cuvin-
tele aspre, bolovănoase aproape, suculente,
se adresează parcă mai mult simţului gustu-
lui decât percepţiei estetice; sunt cuvinte ce
violentează sensibilitatea unui cititor cu pre-
dilecţie pentru o poezie languroasă, efeminată. E
un vocabular ce nu are tradiţie estetică, sunt
cuvinte neconsacrate poetic, anonime, prin care
poetul subminează convenţia, o restructurează şi
refuncţionalizează, cuvinte a căror vigoare expre-
sivă nu fusese diluată prin excesivă exploatare li-
rică. 

Cum sublinia G. Călinescu, la Vasile Voicu-
lescu „poezia începe cu vorba. Fiecare cuvânt are
un son liric. Poezia aceasta ne-ar putea duce la
cuvintele potrivite argheziene cari, şi ele, sunt
alese după caratul lor. Dar poezia rezultă acolo
numai din potrivire. Cuvintele d-lui Voiculescu au
un must propriu, au o carne, o densitate, sunt ele
înşile o obiectivare de stări”. Cuvântul îşi păstrea-
ză astfel o forţă elementară, are pondere şi putere
de sugestie, este el însuşi realitate ce se oferă per-
cepţiei, traducând tocmai acea voinţă de a con-
cretiza, de a figura şi de a modela „ideea” poetică
în pasta fenomenalului. Într-o poezie din volumul
Destin, poetul scoate în relief, cu o remarcabilă
voinţă de vizualizare şi concretizare, natura şi
finalitatea cuvintelor, evident, tot printr-o alegorie:
“De-acolo din pajiştea de aur a durerii,/ Unde gân-
durile pasc în turme neştiute/ Smulse din florile
tainei şi iarba tăcerii,/ Coboară cuvintele, negre
mieluşele mute (…)” etc.  Un poem sugestiv intitu-
lat Poezia şi care conţine retorismul etic al unei
arte poetice, figurează în mod simbolic actul
creaţiei lirice, eul liric resimţind cu acuitate, cu
tragism, aproape, conştiinţa convenţiei poetice, a
“farsei” care e, în cele din urmă, orice punere în
scenă a cuvintelor: „M-am băgat surugiu la
cuvinte/ Le momesc cu văpăi, le hrănesc cu
jăratec,/ Le strunesc în ham de gând, când lin,
când sălbatec,/ Le-ncing cu harapnicul dorului şi
mână ‘nainte!// Ca să nu zboare la cer ca puricii
din basm, pripite,/ Mă plec la fiecare, migălos

faur/ Şi-ncalţ agerile versuri la copite/ Cu pot-
coavele rimelor de aur/ (…)Loc, loc!/ Rădvanul
coboară pe pământ,/ Dar aci se destramă crăiasa
de imagini,/ Amuţesc, speriaţi zurgălăii de rime-n
vânt,/ Chingile se rup, caii răzvrătiţi, cuvânt de
cuvânt./ Strâng aripile şi fug înapoi pe paragini,/
Rămân, negre, dârele roţilor pe albele pagini”.
Poetul are, nu de puţine ori, conştiinţa foarte
fermă a condiţiei sale de artizan (“faur”) ce
îmblânzeşte elanul cuvintelor, dar şi intuiţia, nu
mai puţin limpede, a insuficienţei acestor instru-
mente poetice imperfecte, simple “dâre negre” ale
extazului imaginaţiei, reminiscenţe parcă necon-
cludente ale aventurilor interioare ale sensibi-
lităţii. Voiculescu resimte cu intensitate nebănuită
aici drama limbajului incapabil să desemneze fără
rest, integral, realitatea cu multiplele ei feţe, după
cum înregistrează cu luciditate relaţia subtilă din-
tre exprimat şi neexprimat, dintre nomabil şi
inomabil. Pe de altă parte, poezia voiculesciană se
vădeşte a fi una ce mizează extrem de mult pe

vizualitate, pe reflexele cromatice, pe jocurile per-
spectivei, fapt ce indică din nou voinţa sa de con-
creteţe, de extaz senzualist, de contact empatic cu
obiectele circumscrise poetic, ca şi o viziune mai
mult panteistă decât teistă asupra lumii. 

Imaginile, conturate în tuşe dense, având
obiectualitate şi concreteţe, nu exclud însă, cum
am observat, filigranul stilizat al detaliilor prelu-
crate cu rafinament, ca în pastelul Seară întârzi-
ată, poem ce are, după expresia lui G. Călinescu,
alura unei „iniţieri în cosmos”: “Din umbra ce-şi
vărsase mireasma ei jilavă/ Un brad bătrân şi
pustnic privea cum, sus, stingher,/ Urcând către
lumina ce se-nchidea în slavă/ Cu largi rotiri un
vultur se-nşuruba în cer./ A-nvineţit deodată văz-
duhul tot. Din partea/ Uitatei nopţi un crainic
împrăştia fiori./ Urcat pe-un munte galben şi-aido-
ma cu moartea/ Cosea pe zări amurgul livezi de
roşii flori”. În altă ordine de idei, resortul primar
al poeziei voiculesciene se dovedeşte a fi unul de o
dublă natură. Avem a face, pe de o parte, cu o
dominantă evocatoare (în poeziile ce caligrafiază
peisaje, locuri, aşadar în pasteluri) şi, pe de altă
parte, cu un impuls invocator, asumat cu precădere
în poeziile de inspiraţie religioasă. De altfel,
temele religioase alimentează masiv lirismul lui
Voiculescu, cu un timbru al cărui farmec inedit e
furnizat de amestecul de graţie stilizată şi tuşă
densă, de materialitate grea şi hieratism botticel-
lian. Aceste teme (Naşterea, Prezentarea Magilor,
Moartea lui Isus) sunt prelucrate alegoric şi dau
identitate ortodoxismului lui Voiculescu, anterior,
cum bine se ştie, mişcării gândiriste. O imagine de
o cu totul semnificativă prestanţă este aceea a
îngerului care e, scrie Călinescu, convenţie decora-
tivă “nu lipsită de efluvii lirice (…) însă sensul ei
este graţios, şi caligraficul ca în pictura primi-
tivilor”.  Deosebit de sugestivă pentru avatarurile

acestei imagini în poezia voiculesciană, poate fi
citarea poemului, cu rezonanţe şi accente arghe-
ziene neîndoielnice, L-am lăsat de-am trecut: „L-am
cunoscut de cum l-am zărit, /Trimis înadins de
soartă,/ Mi-a trecut pe la poartă/ Şi nu s-a oprit./
Era cu părul ca aurora/ Aripile, cu pene de
lumină,/ Lânced le târa la picioarele tuturora,/
Prin pulbere şi tină”. Impresia ce se desprinde din
aceste versuri e mai degrabă una de desacralizare
prin vizualizarea celor mai mici detalii, supranatu-
ralul fiind, de această dată, inserat în ordinea na-
turală, terestră a firii. Integrată ordinii comune,
tratată în termenii firesc-nefirescului, neinter-
zicându-se privirii profane şi profanatoare, detal-
iere a miracolului, descriere a ceea ce nu poate fi
descris, apariţia îngerului voiculescian are ceva
din destinul aceluia al lui Marquez, din celebra
povestire. Să fie, această poezie, o prefigurare, cu
atât mai semnificativă, a fantasticului din proza
postumă a lui Voiculescu? 

O altă dimensiune ce structurează poezia
lui Vasile Voiculescu este aceea morală. Turnura
etică, manifestă ori subiacentă, se impune per-
cepţiei ori intuiţiei cititorului, care nu poate eluda
uşorul didacticism ce periclitează uneori efectul
estetic. Elocvenţa etică, iconografia stilizată ade-
sea cu remarcabilă fineţe, figuraţia biblică, idilicul
sau evocarea mitologiei româneşti sunt numai
câteva dintre datele poeziei voiculesciene dinainte
de 1944, care au fost, dacă nu ignorate cu totul,
atunci măcar neglijate, şi care dau operei lui
Voiculescu o fizionomie atât de particulară. Aici
trebuie căutate, de fapt, latenţele, resursele ce se
vor dezvălui pe deplin odată cu publicarea
Sonetelor închipuite…, a povestirilor cu tentă fan-

tastică şi a lui Zahei orbul, faţa ascunsă
a unei personalităţi proteice, de incon-
testabilă valoare.

Lirismul voiculescian ne cap-
tează, astăzi, interesul prin două aspecte
mai importante: mai întâi prin vigoarea
fluxului poetic, emanaţie a unei naturi
lirice, nu doar robuste, dar şi profunde,
care preface în lirism toate lucrurile şi
fiinţele ce se oferă ochiului lăuntric al
poetului şi, mai apoi, prin graţia detaliu-
lui, prin caligrafia cu minuţie de artizan
a reliefului lucrurilor, prin sugestia deli-
cată a intimităţii lor ireductibile la ma-
nifestările exterioare, dar traductibile, în
fulgurante clipe privilegiate prin acestea.
Din aceste constante, ireconciliabile până
când nu le intuim complementaritatea –
autentică şi verificabilă – se naşte poezia
voiculesciană în ceea ce are ea mai ori-
ginal. Nu sunt, probabil, deloc deplasate

similitudinile ce se pot remarca între poezia de
acest tip şi arta icoanelor pe sticlă, amestec de ro-
busteţe a reprezentării şi fior metafizic, emanaţie
necenzurată de forţă telurică şi stilizare exorcizan-
tă a lucrurilor. În liniile ei mari, poezia lui Voi-
culescu trădează o evoluţie liniştită, fără seisme
expresive care să-i deturneze cursul trasat parcă
de implacabile intenţii auctoriale prestabilite, sti-
pulate, s-ar spune, o dată pentru totdeauna, cu pre-
cizie similidemiurgică. Nu este, de asemenea, deloc
greu de stabilit o ascendenţă în poezia filosofică în
care s-au exersat, desigur, fără prea mare succes
estetic, Vlahuţă sau Panait Cerna.  Există, însă, o
netă diferenţă specifică a poeziei voiculesciene ce
nuanţează locul său în perimetrul aşa-numitei „po-
ezii filosofice”. Dacă Vlahuţă sau Cerna inserează
conceptul în poem tale quale, fără o adecvată pre-
lucrare lirică prealabilă, fără nici o figuraţie me-
nită să-i confere vitalitate şi viabilitate artistică,
lirismul sucombând tocmai din pricina ponderii
conceptuale pe care e silit să o susţină, Voiculescu,
însă, „cugetă prin alegorii, prin parabole şi apo-
loguri, cu care el sporeşte vechiul tezaur al cărţilor
sacre şi al tradiţiilor mistice” (Tudor Vianu).

IULIAN BOLDEA

Avatarurile alegoriei
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I. Andrei Simuţ

Decenii de-a rândul, colectivul de li-
teratură comparată de la Facul-
tatea de Litere din Cluj-Napoca a
funcţionat în simbioză cu literatu-

ra română, teoria literaturii şi folclorul, dobândind
autonomie acum câţiva ani, când catedra şi-a înfiinţat,
prin diligenţele providenţialului Corin Braga, un
Centru de cercetare a imaginarului (Phantasma:
www.phantasma.ro), şi-a deschis un site pe Inter-
net, a intrat în legătură cu centre similare din
Europa şi Statele Unite, a lansat o revistă inter-
disciplinară de studii intitulată Caietele Echinox,
inclusă azi în câteva baze internaţionale de date,
şi a inaugurat o prestigioasă serie de carte la
Editura Dacia (Mundus imaginalis), în care au
apărut deja titluri prestigioase, cum au fost – nu
fac decât să eşantionez – De la metaforele obse-
dante la mitul personal al lui Charles Mauron,
Şamanii tunguşi al lui Laurence Delaby, Misterele
de la Eleusis al lui Paul Foucart sau Mitul
androginului al lui Jean Libis. 

Deloc întâmplător, efervescenţa in-
telectuală din jurul catedrei şi a centrului
a început să dea roade livreşti, concre-
tizate într-o pleiadă de tineri cercetători de
mare talent, axaţi pe teme dificile, bine
fundamentate erudit şi beneficiind din
plin de avantajele unei bibliografii occiden-
tale, consultate parţial prin intermediul
Internetului. Dintre ei, Constantina Rave-
ca Buleu a publicat deja 3 cărţi redutabile,
una despre reflectarea Greciei în imagi-
narul cultural şi literar european, alta
despre relaţia dintre Nietzsche şi Dostoiev-
ski, şi o a treia, foarte recentă, despre pa-
radigmele puterii în secolul al XIX-lea,
Ioana Macrea-Toma a debutat cu o analiză
a angoasei în literatura sud-americană, Mi-
haela Haşu cu una despre haiku, Andrada
Fătu-Tutoveanu cu una despre prezenţa
halucinogenelor în mitologie şi literatură,
seria continuând acum cu debutul lui An-
drei Simuţ – fiul orădeanului Ion Simuţ –
despre romanul apocaliptic (Literatura traumei) şi
al Iuliei Micu despre decadenţă şi muzicalitate în
opera celui care a scris Muntele vrăjit (Thomas
Mann, istoria unei partituri literare). Ambele cărţi
au câştigat concursul pentru manuscrise al Filialei
Cluj a Uniunii Scriitorilor, fiind editate de către
Casa Cărţii de Ştiinţă sub oblăduirea inimoasei
Irina Petraş, care s-a îngrijit şi de patronatul spir-
itual simbolic al celor două volume, cel al lui
Andrei Simuţ fiind cauţionat de către Sanda Cor-
doş, iar cel al Iuliei Micu de cel care vă scrie aces-
te rânduri. 

Colegi de generaţie fiind, cu totul întâm-
plător, şi legaţi printr-o afinitate senină reciprocă,
Andrei Simuţ şi Iulia Micu dau dovadă, în scris,
de o diferenţă de structură evidentă. Mai pozitivist
decât colega sa de debut, apropiat nu numai prin
genă ereditară de formula cumpătată, nespecula-
tivă a tatălui, cu care împarte pasiunea pentru re-
ferenţialitatea indiscutabilă a istoriei, Andrei Si-
muţ e un analist al suprafeţelor integratoare şi un
ponderat raţionalist de factură obiectivistă, făcut
să meargă pe terenuri ferme, prin evitarea scrupu-
loasă a nispurilor mişcătoare. Dimpotrivă, la Iulia
Micu gustul pentru speculativ şi abisal e mai vizi-
bil, ca şi darul de a extrapola fragmentul într-o
direcţie riscantă, interdisciplinară. Andrei Simuţ e
un clasic cu nostalgia manierismului ponderat, a
cărui evoluţie către sinteze obiective poate fi în-
trevăzută  încă de pe acum, pe când la Iulia Micu
chemarea eseismului şi a riscului intelectual sub-
lim sunt evidente, cum e şi mătasea grea, decaden-
tă în care-şi drapează demonstraţiile sau darul, nu
întotdeauna verificabil, de a se apropia de lite-
ratură pe calea metaforei, lăsând lucrurile să plu-
tească într-un vag de esenţă livrescă şi interdisci-
plinară, care invită la participare mai degrabă
decât să fixeze. 

Anii ’40 ai secolului XX, pe care-i anali-
zează Andrei Simuţ, sunt ai crizei: lumea e în
război, Europa literaţilor e divizată între absen-
teismul intelectualizant al celor care cred că lite-
ratura te apără de toate ingerinţele istoriei şi a
celor care incită la implicare. În acest deceniu va
debuta Războiul Rece, se va parafa ofensiva roşie
a Moscovei, va fi aruncată bomba de la Hiroshima,

va fi detronat electoral Churchill şi va muri Roo-
sevelt. Spre sfârşitul deceniului, Adorno va decre-
ta ritos că „după Auschwitz, a scrie poezie este o
barbarie”; Stefan Zweig, care nu mai apucă înche-
ierea păcii, sinucigându-se la 22 februarie 1942,
cedează în faţa istoriei corupte întreaga operă,
foarte prolifică, a unui angajat indirect: „mi-este
absolut clar că tot ce am scris în acei ani, astăzi
nu mai are importanţă; toate ambiţiile noastre, gri-
jile noastre, dezamăgirile şi revoltele noastre îmi

par azi de-a dreptul liliputane”; Virginia Woolf e o
altă voce care se cere a fi ascultată:  „Nici o altă
generaţie nu s-a confruntat cu o asemenea nesigu-
ranţă. Poate că nici una nu a avut o sarcină atât
de cumplit de grea. E de mirare că ei nu au fost în
stare să ne dea mari poeme, mari piese de teatru,
mari romane?”

Apocalipsa e adânc înscrisă în aceste
cuvinte şi gesturi deznădăjduite, dar nu trebuie
uitat că tot acesta e şi deceniul în care Sartre pu-
blică Fiinţa şi Neantul, în care Thomas Mann con-
cepe Dr. Faustus, în care Hesse publică Jocul cu
mărgele de sticlă, Camus Străinul, Hemingway
Pentru cine bat clopotele sau Saint-Exupéry Micul
Prinţ. Pe Andrei Simuţ îl interesează modul în
care literatura şi memorialistica decantează în
apocalipsă prea-plinul istoriei atroce şi modul în
care ea surmontează militant deznădejdea prin
distopia 1984 a lui George Orwell, „obsesie” pen-
tru autorul nostru, convertită apoi în subiect
exegetic (cele mai substanţiale capitole din carte îl

au ca subiect pe Orwell). Excesul istoriei e
pertinent analizat în carte, autorul cre-
ditându-i cu bună-ştiinţă pe toţi, chiar şi
atunci când umanismul zgribulit conver-
teşte în limbă de lemn atrocităţile prin care
el trece: „...am şi început să lunecăm în pră-
pastie, suntem în prăpastie...” – scrie Julien
Green într-o vreme în care Malraux e pe
front, cu arma în mână, şi continuă: „supre-
ma voce a vremurilor noastre, aceea care
face să amuţească orice iubire, orice geniu,
orice conştiinţă este groaznicul lătrat al
tunului.” Neputând să i se opună nazismu-
lui – vestigiu anacronic, de secol XIX, spu-
ne autorul, uitând, totuşi, expresionismul
–, mulţi intelectuali occidentali văd sal-
varea în „posibilitatea de a a importa forme
de organizare de tip comunist”, eroare pe
care o anatemizase şi Bernard-Henri Lévy
în Aventurile libertăţii. 

Condamnarea prin retroactivare în-
tr-o perioadă în care comunismul şi-a trăit
traiul, după ce a purtat istoria într-o direc-
ţie obedient-grotescă, colectivistă şi experi-

mentalistă, e uşor de făcut acum, când monstrul e
ucis şi nu mai poate muşca, dar cu totul alta pare
să fi fost situaţia în anii ’40, pe fondul unui na-
ţionalism fundamentalist şi furibund care ştersese
cu totul internaţionalismul utopic şi confratern de
pe harta unei Europe căzute în ontologism
reducţionist. Nu întâmplător, evreii care vor fi eli-
beraţi din lagăr şi cei care vor fi scăpat de această
experienţă dezumanizantă – în sensul rasial con-
ferit acesteia de către Bettelheim – vor reacţiona
universalist şi internaţionalist la trauma care-i
încercase dincolo de gratii, racordându-se din
mers la modelul constructiv al socialismului
expansiv moscovit, care scăpase şi din proba nea-
gră a recesiunii din anii ’30. Avangarda realizase
aceeaşi repliere prin pozitivare, care o poartă din
nou în proximitatea stilistică a Moscovei: Simuţ o
aminteşte doar, o altă carenţă relativă a cărţii
fiind aceea de a nu fi discutat mediul cultural ger-
man din anii care par s-o incrimineze. Nici lite-
ratura sovietică nu e analizată, deşi poate nu e loc
în care patetismul eroic al celui de-al doilea război
mondial să-şi fi găsit o proiecţie mai ideologizată
decât aici. 

Andrei Simuţ insistă în bună măsură pe
Orwell (1984 şi scrierile conexe), creditând jur-
nale, într-un capitol în care apar şi incidenţe
autohtone (E. Ionescu, M. Sebastian, M. Eliade
sau J. Acterian – V. Voiculescu va apărea în secţi-
unea dedicată „interpretării şi suprainterpretării”
lui 1984), se opreşte la Ernst Jünger, dar, din nou,
mă întreb cum de i-a putut scăpa Cum am scris
Doctor Faustus al lui Thomas Mann, unul dintre
marile jurnale ale perioadei? Pornită foarte bine,
ca o analiză a beletristicii la trauma războiului,
lucrarea sfârşeşte prin a păşi în afara obiectului
său de elecţiune beletristică, unilateralizând per-
cepţia şi îngustând-o înspre memorialistică.  

ªTEFAN BORBÉLY

Două debuturi
clujene
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Pe muchie de hîrtie

Moto: „De la vîrsta de 6 ani, am avut
pornirea de a desena forma lucrurilor. Către 50
de ani publicasem infinit de multe desene, dar

tot ce am creat pînă la 70 de ani abia merită să
fie luat în seamă. Abia la 73 de ani am înţeles

oarecum structura adevăratei naturi a animalelor,
ierburilor, copacilor, păsărilor, peştilor şi

insectelor. Prin urmare, la vîrsta de 80 de ani voi
mai face unele progrese, iar la 90 de ani voi
pătrunde taina lucrurilor. La 100 de ani, voi

ajunge, desigur, la un stadiu minunat, iar cînd
voi avea 110 ani, tot ce voi face, chiar şi un

punct sau o linie, va fi viu”. Hokusai.

Inteligent şi rafinat sau, cum ar spune
el însuşi, „fresh, frel, bril”, Val
Gheorghiu a lucrat frumos cu ima-
ginea-de-sine. Arată constant stailiş,

părînd abia venit dintr-un tour francez sau de la o
şedinţă de shooting. Ogaratic, cum ar zice
Sadoveanu, flanează ca monden ori ca nevrotic,
contra plictiselii ori muncii severe. Cu comilitoni
dar, mai ales, fără. A flana e în moarea (Creangă)
sau în naturelul (Caragiale) lui. Mărşăluitor pînă-i
„gem genunchii de mers” pe Sărărie după fantas-
ma unui tramvai retro, gonind puşcă
dimineţile spre atelierul său din strada
Armeană, 18, etaj 2, dînd o fugă „la
nervoşi”, întorcîndu-se ca să audă carillonul
Palatului, grăbindu-se spre Sala Voievozilor,
unde are un vernisaj la care a invitat tot
Iaşul, „pe la 6 fix”.

Coboară Sublima Pantă a Dochiei
sau urcă dealul Copoului ca un „Sisif al
Bellelor Arte”; hălăduieşte prin pădurea de
la Breazu, ca să „adauge, prin cultură,
puţină natură naturii” (Gérard Genette).
Cînd iese pe Lăpuşneanu cu ochelarii John
Lennon (lentilă mică, verzuie), bunul
promeneur pare că-i pe urmele celor patru,
N. Tonitza, Şt. Dimitrescu, Francisc Şirato,
Oscar Han, care-l aşteaptă la un vin sincer,
în locanta supranumită „Academia Liberă”.
De dragul lui oraş, „rămas anacronic, adică
nătîng-nostalgic”, chit că-l ameninţă cu o
plecare în Bermude, nu se poate despărţi,
cum nu se desparte de „drag-mizerabila
Românie”. Cu romînii (în ortografia autoru-
lui, cu î din i), împăcaţi cu „România
Farfurizilor”, e dur, pe dreptate. 

Tîrgul bahluvian îl răsplăteşte: se
lasă citit de Val Gheorghiu ca un roman,
personaje fiind uşile, uşile…. Celebre ori
umile. Le duce cu sine în atelierul hiperor-
donat, fără fir de praf, unde toate-s la locul lor: şi
ulcica, şi conul de brad, şi tipsia, şi spatula, şi pen-
soanele, şi radioul. Pînă şi căţeluşa-vulpiţă e la
locul ei, pe preş. „Dali, mi-a spus Val, nu dormea
dacă şosetele nu-i erau aliniate în anume fel”.
Acolo, în atelierul de pe Armeană, mută pe pînze
zonele erogene ale oraşului. Val Gh. e specialist în
triunghiuri amoroase: Mitropolia – Turnul Goliei –
Baia Turcească; Muzeul Gane – Casa Pogor –
vechiul turn de apă din Păcurari.

Îmi închipui că-i spune unei clădiri cum i-a
spus Chagall Bellei sale: „Nu te mişca… Rămîi
exact aşa!” Şi că ea îl ascultă. Nu-i Val mai intim
cu o clădire (fie Bojdeuca din Ţicău sau
Filarmonica decojită de fard), cum i-am spus în
romanul meu, Conversaţie pe Titanic? Îl tot plimb
prin proza mea, cu nasu-i berjerac, sub pălăriuţa
mereu alta, cu mersul constant elastic şi cu orgoli-
ul lui imperial, tocmai pentru că VGH este un
brand al Tîrgului, dulcele. Dar şi Val Gh. îl
regalează, pictîndu-l cu iubire şi reprezentare.
(Fireşte, nu Iaşul inestetic, sordid cu Casa Conachi
decăzută-n bar, avînd pissoir-ul la stradă, între
coloane). N-are cultul detaliului, cum afirma ritos
un cronicar plastic? Ba bine că nu! 

Odată, parafrazîndu-l pe Gabo Márquez
care mărturisea că a învăţat arta descrierii de la
Hemingway, bătrînul fiind în stare să descrie şi
cum dă colţul o pisică, l-am antrenat într-un pariu:
trebuie să faci aşa fel ca mîrtanul ăsta gris foncé
să dea colţul printre picioarele unei dame aproape
nudă. Poţi? Nu spune că nu!

Nimic n-a fost „mai lesne(a)” pentru Val.
Dezmăţul erotic cere mînă sigură şi mă gîndesc la
Ele, dezmăţatele, la femeile în dans, în zbor, cu
toate pînzele sus, urcate pe simezele unei expoziţii.

Cu păr Jugendstil şi pubis roz, cu picioare-n arc
voltaic, cu sîni cîrni şi otrăvitori, un insectar de
duduci şi zăbzuci, de fîţe, de seduisante, toate
vivante, pempante, ataşante, ca-n visele unor nopţi
de vară/iarnă. 

Îl cunosc pe Val Gheorghiu din ’68, cînd

am intrat în redacţia revistei „Cronica”, aşadar de
– oho! – aproape 40 de ani. „Salut, Picasso!”, îi
spunea pe atunci nenea Mitru tehnoredactorul
(primul care-l zărise pe pictor în redactorul de la

„Flacăra Iaşului”, care încălţa clasa munci-
toare cu cizme de cavaler-guard, ca-n ficţi-
ile mele; în realitate, înlocuia, la cerere,
opincile cu „cizme de cauciuc, negru-
smoală” şi-i punea pe eroii muncii socia-
liste, tractorişti şi turnători, forjori şi
betonişti şi colectivişti, să zîmbească la
unison, modificîndu-le linia gurii). Deţinea
o rubrică intitulată Crochiu, pe care avea
să i-o desfiinţeze Liviu Leonte, din motive
extraliterare. Ca un alt Philippe Lejeune,
Val Gheorghiu adoră crochiul, fragmentul,
schiţa scurtă, „momentul”, nota de lectură
succintă, schemuţa-scenuţa.

Aici îmi vine în minte răspunsul
dat de Cioran curiozităţii unui trecător
care l-a recunoscut: „Vous êtes Cioran?”;
„Je l’étais!”. Ei bine, Val a rămas acelaşi în
disponibilitatea de-a fi mereu altul, în inge-
niozitatea de-a oferi mereu altceva: după o
porţie de plenairism, desen după model (nu
antic, ci viu), schiţe „sur le vif” de
anatomie feminină; întrerupe seria dra-
matică Strigătul cu o terapie prin arbori;
se arată „nebun după desen” ca Hokusai.
Val a dovedit, după (Van den) Velde că
„linia este putere. Ne încîntă apoi cu flori
nemaivăzute, din grădina Vameşului
Rousseau. Perioada anti-fauvistă, a gri-

urilor (Desculţii lumii) primeşte ca replică Pantof
(la Dana Gallery, din capătul străzii Lăpuşneanu)
în alb şi roz şi pur. Pulpele cabrate ale femeii în
roşu fac un Arc de triumf şi-mi bîzîie în minte un
poet suprarealist: femeie ca aceea, roşie, n-am mai
văzut! O talpă albastră (titlu) îşi povesteşte ireali-
tatea, ca şi tocul alb. Din bentiţa unui pantofior
ţîşneşte miraculosul, după cum mănunchiul de
toporaşi mov, înghesuiţi, la căldură, într-o gheată
de-un roşu pompeian îţi creează „o euforie vag
dementă”, ca lui Val însuşi vocea lui Cher. „Cher,
moncher”, l-a rîs Nicolae Turtureanu pe melosensi-
bilul Val, de decenii stîlp al Filarmonicii. „Fie! fru-
mos ne-ncălţaşi, unchiule!”, l-am gratulat eu a la
nenea Iancu, după vernisaj, la o tequila cu sare. 

De precizat că noi, adică Val, poetul pore-
clit Nickleby şi cu mine facem un trio special,
fiecare încercînd să fie disponibil pentru ceilalţi.
La o bere-n trei la Bolta Rece, în „profum de
mititei” (Val vrea musai o bere Ciucă) sau la
Cafeneaua Diavolo. Îmi întreţin spiritul de com-
petiţie discutînd cu ei. „Parcă sîntem la concursul
Cine ştie cîştigă”, hăhăie Turtureanu. Da, dar
acum cine nu ştie cîştigă, precizez eu. Facem
glume culturale, ca să zic aşa, discutăm printre
pocale despre politicale şi poale. Deopotrivă
‘manfişişti, punem pe masă „un bîrfuţ spumos”.
„Să ne despărţim, vorba ăluia, de trecut, hlizind”,
îndeamnă Val. Trei trouble fêtes de Ciric, pentru că
pe Mihai Ursachi nu-l mai putem socoti. Telefonul
lui Val bipăie mereu, prilej de comentarii şi de
ipoteze.

MAGDA URSACHE

Banca 
de flash-uri

Îmi închipui că-i spune unei
clădiri cum i-a spus Chagall
Bellei sale: „Nu te mişca…

Rămîi exact aşa!” Şi că ea îl
ascultă. Nu-i Val mai intim cu

o clădire (fie Bojdeuca din
Ţicău sau Filarmonica decojită

de fard), cum i-am spus în
romanul meu, Conversaţie pe

Titanic? Îl tot plimb prin proza
mea, cu nasu-i berjerac, sub

pălăriuţa mereu alta, cu mersul
constant elastic şi cu orgoliul
lui imperial, tocmai pentru că
VGH este un brand al Tîrgului,

dulcele.

Salonic
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Mă reapropii, încet-încet, de minunata planetă lirică, iubită de
mine, planeta numită Rilke. Jurnalele de tinereţe (volum ce
cuprinde Jurnalul florentin şi Jurnal. Westerwede. Paris. 1902),

semnate de acest indiscutabil mare poet european (traduse splendid de poe-
tul şi prozatorul Bogdan Mihai Dascălu), sunt un eveniment nu numai fiind-
că ne creează condiţiile propice familiarizării cu laboratorul de creaţie al
acestui monstru de litere. Găseşti, aici, emoţionante poeme, scrise de Rainer
în perioada în care se află la Florenţa. Citeşti conspecte – strălucite, prin
sensibilitatea lor bine informată – privind arta florentină, pictorii şi sculp-
torii pre-renascentişti şi renascentişti: Giotto, Botticelli, Michelangelo,
Perugino, Giorgione, Rafael etc. etc. Comentariile la sculpturile şi picturile
celebre sunt, de obicei, însoţite de amintiri, panseuri, divagaţii, şi condimen-
tate fiind cu imagini, metafore ce curg năvalnic, în minuscule şi blânde cas-
cade, impresionează. Aşa cum te pun pe gânduri părerile poetului despre
artist şi despre artă, despre gloată şi misiunea înaintaşilor, apţi de a se rea-
liza, firesc, exclusiv în singurătate. De fapt, ceea ce caută pretutindeni Rilke,
aflându-se în unul dintre epicentrele Renaşterii, Florenţa – fie pe cheiurile
râului Arno, fie în Palazzo Serristori sau Ponte alle Grazie, fie în Piaţa
Signoriei, fie pe Ponte Vecchio, în Basilica di San Miniato al Monte sau în
Piazza della Repubblica, Bargello, Palazzo del Bargello del Popolo, sau ori-
unde altundeva – este anume solitudinea; tocmai de aceea, referindu-se la
singurătatea ineluctabilă a creatorului, pomeneşte nu o dată „voinţa întru
solitudine” şi nevoia de forţă. Ah, cât de adânci şi puternice pot fi rugăciu-
nile indirecte pentru proliferarea forţelor lăuntrice! Aşa cum este, de pildă,
următoarea: „Doar de forţă am nevoie. Toate celelalte le am în mine pentru
a deveni un apostol. Nu vreau să merg prin toate ţările şi să încerc să-mi
răspândesc învăţătura. Nici măcar nu vreau să o las să încremenească şi să
împietrească într-o învăţătură. Vreau să o trăiesc. Şi doar în sufletul Tău,
Iubire (da, ortografiate aşa, cu majusculă – n.n.), vreau să merg în pelerinaj,
adânc înlăuntru, adânc, până acolo, unde se transformă în templu. Şi acolo
vreau să îmi ridic dorul precum un chivot, întru gloria Ta. Asta vreau”. Iată
o sublimă profesiune de credinţă. Iată o misiune formulată răspicat într-o
lume în care – după cum se afirmă în una dintre elegiile rilkeene – „totul e
misiune”. Tăcut, solemn şi peste măsură de contemplativ – „priveşte”,
exclamă undeva poetul, renunţând la ghidurile turistice –, din miezul splen-
dorilor florentine, Rainer încearcă să-şi găsească locul, încearcă să-şi cio-
plească drumul către sinele său liric; este, acesta, un adevăr dedus din su-
gestiile date celor care degustă arta cu seriozitate şi aplecare, îndemnul de
a iubi înainte de toate, desprinzându-se şi impunându-se laolaltă cu altele, nu
mai puţin viguroase, cum sunt, bunăoară, următoarele: „Dacă aţi fi doar o zi
nemoderni, atunci aţi vedea câtă veşnicie se află în voi” sau: „Cei care se
simt veşnici, sunt mai presus de frică. Ei văd în fiecare noapte locul în care
se va face zi şi sunt liniştiţi” sau: „Să devin tare şi puternic peste fricile de
o zi şi peste chinurile de peste noapte. Şi să împlinesc ceea ce resimt drept
misiune. Şi să simt când o împlinesc, pentru a deveni astfel mai avut şi mai
cuprinzător şi mai plin de o măreaţă mândrie umilă”, precum şi alte sugestii,
însemnări, porunci, îndemnuri constituindu-se, în cele din urmă, pe largi
spaţii emoţionante, în litanii ori în poeme în proză de o frumuseţe
răvăşitoare, chemându-te, iar şi iar, să le reiei, pentru a te înfrupta din înţe-
lesurile lor multiplicate la fiecare lectură, răscolindu-ţi forul lăuntric. Şi asta
cu atât mai mult, cu cât Rainer se percepe ca pe un teren viu, activ, pururi
pregătit să privească, să viseze şi, mai ales dimineţile, să scrie, să descrie tot
ce vede, visează, contemplă în ceasurile pline de rod ale zilei, devenind ast-
fel o oglindă ontică, în care, în ore privilegiate, poţi să-ţi vezi reflectat chi-
pul, complice întru artă, întru înălţările în spirit. Astfel, paginile de jurnal

florentin, gândit ca o seamă de scrisori adresate iubitei sale, Lou Andréas
Salomée (marea femeie şi intelectuală, cunoscută de Rainer în 1896, la
München – pe când ea avea 36 de ani, iar poetul, fiind născut pe 4 decem-
brie 1875, la Praga, avea 22 –, întâlnire care a semnificat începutul unei
relaţii tumultuoase de complicitate şi dragoste), fizic vorbind absentă, dând
dovadă însă în mintea, sufletul şi opera poetului, de o prezenţă copleşitoare,
îşi depăşesc statutul de răvaşe, transformându-se, încetul cu încetul, în pre-
texte de a escava sinele creator, tratat de atâtea şi atâtea ori drept un rege
spre care se ajunge exclusiv în condiţii alese. Existenţa de zi cu zi, cotidia-
nitatea, de care, vai, altădată, autorul memorabilelor Elegii duineze – scrise
ulterior, răstimp de circa doisprezece ani şi constituind, laolaltă cu Sonetele
către Orfeu, vârful creaţiei rilkeene –, nu sunt altceva decât prilejuri de a-ţi
crea condiţii propice dibuirii eului superior, a eului absolut, invocat şi teo-
retizat cu asupra de măsură de ucenicul lui Immanuel Kant, Fichte. Aceste
tulburătoare pagini nu sunt altceva decât o urmărire continuă, neobosită –
cu spaimele alintate şi iute reprimate – a misiunii de a fi şi de a exprima
felul în care devii, clipă de clipă, nietzschean, ceea ce eşti.

Laudele aduse clipei repede muritoare nu sunt deloc rare. Nici contem-
plarea mărilor interioare în care se varsă, selectiv, ceea ce poetul îşi doreşte
să se afle acolo, nebănuit de aproape, nebănuit de adânc. Vârful piramidei
ontice este, vrei ori nu vrei să recunoşti, Ochiul, iar scopul prim şi ultim se
focalizează în vedere: „În cele din urmă, la asta se rezumă totul: să vezi în
viaţă totul, valoarea a ceva prin altceva; chiar şi ceea ce e mistic, chiar şi
moartea. Nimic nu are voie să se ridice spre altceva şi orice să-şi
îmblânzească vecinătăţile. Atunci orice îşi are semnificaţia şi, ceea ce este
esenţial: totalitatea este un întreg armonios, plin de linişte şi de siguranţă
şi de echilibru”.

Merită, de bună seamă, să urmăreşti cum se consumă – în freamăt,
deznădejde şi aşteptare – momentele de derută şi spaimă, agitaţie şi nervo-
zitate, însoţite de lunecările în bezna cea mai groasă şi vărsându-se, într-un
târziu, în marea linişte fecundă, explodând în bucurii – când poetul exclamă
excedat şi atent la tumultuoasa-i viaţă lăuntrică: „Totul freamătă în mine” –,
căci astfel se deschid alte şi alte iluminate poteci interioare, bucuria de la
sfârşitul sinuosului traseu (definit cu simplitate de o Virginia Woolf drept un
soi de „susjossusjos”) dovedindu-se a fi din cale afară de laborioasă şi aptă
de a da roade impresionante, şi, în consecinţă, previzibil, noi pagini,
înflorind, cu dărnicie, metafore, grădini austere de poeme. Asemenea trasee
îl duc, treptat-treptat, pe iubitul de noi poet spre constatări profunde, cu iz
aforistic: „Simt că sunt pe drumul de a deveni un confident a tot ceea ce
vesteşte frumuseţea” sau: „Le devin lucrurilor din ce în ce mai mult un apos-
tol, cel care le amplifică răspunsurile şi mărturisirile prin întrebări raţionale,
cel care le răpeşte înţelepciunile şi îndrumările şi cel care învaţă să răs-
plătească tăcut dragostea lor generoasă cu umilinţa învăţăcelului” sau: „Arta
e un drum spre libertate. Cu toţii ne-am născut în lanţuri. Unul ori altul îşi
uită lanţurile: le argintează sau le aureşte. Noi însă vrem să le rupem nu cu
o forţă urâtă şi brutală; vrem să creştem din ele în afara lor” etc. etc. 

(continuare în pagina 38)

Foamea de a fi

AURA CHRISTI

Rainer



În mod deloc surpinzător asistăm azi la
ceea ce s-ar numi transformarea radicală a
ştiinţelor umane fapt care impune o recon-

strucţie metodologică a noţiunii de subiect cu
implicaţii multiple. Redefinirea conceptelor, însă,
nu este o soluţie în sine de vreme ce ceea ce
defineşte sau ceea ce constituie natura internă a
acestor concepte este reprezentat de mai mult
decât variabilitatea lor semantică de către o anu-
mită logică a intersubiectivităţii. Modificările con-
ceptuale nu se ivesc exclusiv în urma deplasării
sistemului lor de referinţă care permutează sem-
nificaţiile, le deplasează sau pur şi simplu le
alterează din punct de vedere sintactic sau seman-
tic. De altfel, distanţa care credem să existe între
aspectul vizibil al unei noţiuni (dimensiunea sa
lingvistică) şi conţinutul său, nu este
niciodată o dovadă a separării propriu-zise
între ceea ce se afirmă şi ceea ce ar fi cu
adevărat în spatele cuvintelor în virtutea
ideii după care totdeauna ar exista o dis-
cursivitate dublă. O asemenea situaţie ne-ar
menţine într-o perpetuă stare de paralizie
a cunoşterii iar formele ce le citim, ve-
dem, auzim, etc. nu ar fi mai mult decât
nişte transfugi, fantome lingvistice în mod
fundamental şi care pot depăşi orice li-
mită impusă de criteriile epistemologice. 

Portretul (post) modern al ştiinţelor
umane, însă, se doreşte a fi undeva în
proximitatea posibilităţii de a „decon-
strui”orice tip de legătură cu concreteţea
realului (ghicim aici o dezavuare a realu-
lui înţeles ca oponent direct al jocului
lingvistic) şi poate de aceea între disjuncţi-
ile care se ivesc atunci când încercăm să
stabilim minima conexiune între ceea ce
se afirmă şi ceea ce este dincolo de lim-
baj, tentativă care face parte nu neapărat
dintr-o strategie generală de regăsire a
concretului ci din nevoia de semnificare
dincolo chiar de marginea de care dispu-
nem înaintea unui eveniment, se petrece o

formă de tranziţie din care la rându-i se naşte ilu-
zia conform căreia limbajul este capabil să genere-
ze structuri ontologice independente. Iar aceste
structuri ontologice independente ar include tota-
litatea evenimentelor fictive care devin acum
expresii la fel de autentice ca oricare dintre cele ce
posedă o referinţa concretă – de exemplu noţiunea
de „unicorn”. Dar chiar şi atunci definiţia eveni-
mentului lingvistic, nu poate depăşi cu totul natu-
ra realului. Mai precis, un eveniment, care în
genere poate fi considerat la fel de bine faptul de
a emite o propoziţiei oarecare iar dacă e să ţinem
cont de incidentele ontologice pe care aceasta le
poate produce în afara sa nu văd de ce am consi-
dera limbajul ca fiind în afara unui tip de respon-
sabilitate epistemologică sau fenomenologică şi
care i-ar fi oferită în virtutea dimensiunii sale es-
tetice, un eveniment aşadar poate fi definit într-o
primă etapă ca ceva care umple nu spaţiu până
atunci nemarcat. Fireşte, nu este vorba aici de o
responsabilizare a celui care enunţă ceva (această
temă poate fi aşezată într-o altă circumstanţă
analitică) ci de o reconvertire a semnificării

enunţurilor de care dispunem în virtutea faptului
că nimic din jocul narativ nu se instituie în pura
exterioritate a subiectului. Totdeauna există un

subiect şi totdeauna exis-
tă o subiectivitate care se
afirmă intrinsec la nive-
lul oricărui enunţ. Or,
dacă este să analizăm
transformările care au loc
la nivelul a ceea ce nu-
mim ştiinţele umane în
versiunea lor „continen-
tală” ceea ce frapează, în
mod constant, este dispa-
riţia sau, mai degrabă,
împingerea subiectivităţii
la marginile lor adică
acolo unde nu ar putea fi
curpinsă de o definiţie,
alta decât ceea ce s-ar ivi
în urma unei forme de
libertate care nu vizează
aproape nimic. În acelaşi
timp, majoritatea con-
ceptelor care au fost uti-
lizate în scopul de a
denunţa un ataşament

faţă de referinţele externe
discursului teoretic au fost
desfiinţate/destituite, ceea
ce face ca reiterarea implic-
ită a oricărei „forme” care
nu se potriveşte cu pura
discursivitate teoretică, mai
precis cu o libertate noţio-
nală internă pe care aceste
tipuri de forme au caştigat-o
să nu poată fi considerată
tocmai în totalitatea ei ling-
vistic-ontologică. Forma nu
mai subzistă în umbra unei
realităţi căreia trebuie să i
se refere în permanenţă, ci
devine o entitate autonomă.

Paradoxul constă aici în
posibilitatea generării de
sens, mai precis a încrederii
în posibilitatea de a furniza
un sens oarecare dincolo de referinţa externă. Dis-
cursul ştiinţelor umane continentale aflate sub

influenţa, îndrăznesc să spun, parţial nefastă a
deconstructivismului lui Derrida, sau a ceea ce s-a
înţeles din deconstructivismul lui Derrida (pentru
a fi mai toleranţi) suferă de o libertate care se
autogenerează, altfel spus, această libertate se con-
stituie în exterioritatea referinţelor obişnuite, tari,
ontologice. Însă mai departe de discutabilitatea
exerciţiului lingvistic pe care deconstructivismul îl
produce, lucrurile pot fi interpretate din alt punct
de vedere. Ce s-a petrecut cu însăşi noţiunea de
subiect şi de subiectivitate într-un mod atât de
neaşteptat încăt derapajele noţionale să pară per-
fect rezonabile? Ce s-a întâmplat cu statutul onto-
logic al subiectivităţii în condiţiile în care definirea
sa rămână stipulată la nivelul activităţii subiectu-
lui aflat într-un praxis permanent? Ceea ce vedem

azi ca fiind subiectul uman este exclusiv
dimensiunea sa vizibilă, o constantă exte-
rioritate care se preschimbă. Dacă subiectul
nu mai are nici o capacitate de a se recon-
strui în urma compromiterii conceptuale,
ideologice etc., în care a fost antrenat o
lungă, mult prea lungă perioadă de timp (a
se vedea distorsiunile la care a fost expus
de ideologiile de stânga, de exemplu) să
însemene acest fapt că azi nu mai suntem
în poziţia de a găsi resorturile necesare
pentru a construi o funcţie a subiectului şi
subiectivităţii independent de epuizarea
tuturor definiţiilor care au fost furnizate
pănă acum?

Reluând problematica limbajului, tre-
buie spus ca orice disfuncţie lingvistică nu
face la urma urmei decât să trădeze o alta
care se va fi produs deja înlăuntrul struc-
turilor subiectivităţii. Geneza limbajului,
din acest punct de vedere, rămâne subiec-
tul. Atunci de unde rezultă varietatea
noţională şi definiţională care proliferează
în umbra subiectivitaţii ca şi cum aceasta
ar fi dispărut într-un trecut absolut? Criza
ştiinţelor umane apare ca rezultat al incer-
titudinii referenţiale: nu mai ştim cine este
subiectul, cine enunţă şi, în mare măsură,
cui se adresează, construcţia textuală care

devine astfel neutră. Aceasta înseamnă că ne
aflăm înaintea a două tipuri de problematici care
trebuie rezolvate, metodologic vorbind, separat. 

Prima dintre ele se referă la statul subiectului
şi natura sa, în condiţiile în care totalitatea sa este
postulată exclusiv la nivelul exteriorităţii: subiectul
este acolo în lumina clară a zilei de azi şi nimic
mai mult. Acest fapt implică analiza raportului din-
tre interioritatea şi exterioritatea subiectivă, care
este tratat în mod special de fenomenologia
husserliană. A doua dintre ele se referă la prolife-
rarea limbajului în calitatea sa de structură aparte
ce se formulează aproape independent de ceea ce
ne-am aştepta ca el să definească ori cel puţin să
ne permită să zărim în spatele enunţurilor. Dacă
lucurile stau cu adevărat aşa, trebuie revăzut în ce
măsură dihotomia limbaj-subiect este, nu atât au-
tentică în sens epistemologic cât mai degrabă utilă
pentru a explica seria paradoxurilor subiectivităţii.
Criza ştiinţelor umane ar fi în aceste condiţii, doar
tabloul general care conţine problematica propusă
aici: natura subiectivităţii în discursul teoretic con-
temporan.
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Ştiinţele umane
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subiectivităţii
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Urmuz este, pentru a vorbi în spiritul
prozei sale, un hibrid regionalistic: s-a năs-
cut în Muntenia din tată şi mamă

moldoveni. A „bântuit” provincia natală, fun-
cţionând ca judecător în oraşe din sudul Româ-
niei. La vârsta de cinci ani s-a întâmplat să stea,
vreme de un an, în Franţa lui Jarry. A murit la 40
de ani, trăgându-şi un glonţ în tâmpla dreaptă, pe
când devenise locuitor al capitalei României, fiind
grefier la Înalta Curte de Casaţie din Bucureşti.
Scrisul său este uneori explicat prin biografia sa.
O face chiar şi N. Balotă (De la Ion la Ioanide,
1974), care exclude biografismul în interpretarea
prozei lui Blecher, o proză care, măcar indirect,
are cauzalitate biografică. Mi se pare bizar că
boala lui Urmuz, mentală, de origine istorică,
medievală, acedia, ar avea un rost determinant lit-
erar, iar eroziunea oaselor şi muierea muşchilor,
morbul lui Pott, la Blecher, n-ar avea răsfrângere
literară. E drept că, din scrisorile către
Maria G., reiese că Urmuz nu se implica,
omeneşte, în ceea ce scria, ci numai lite-
rar. Reţin mai cu seamă faptul că el făcea
literatură detestând literatura (pe calea
aceasta a ajuns Ionesco la teatru, prin
provocarea literaturii cu glacialitatea dis-
preţului) sau doar denunţând-o, amuzân-
du-se. Prozele sale, el şi le califica drept
umoristice şi fanteziste şi le denunţa, la
rândul său, ca „trăzneli riscante”
(21.IV.922). Există mărturii că Urmuz vo-
ia, în mod obsesiv, să scrie aproape per-
fect, se îndoia de importanţa scrisului său
şi, totodată, se temea că s-ar putea şti la
slujba sa din domeniul juridic că este şi
scriitor.

Nu chiar uşor, s-a impus norma ori-
ginalităţii şi singularităţii lui Urmuz. Exis-
tă mărturii că scria astfel pe la 1908, deşi
scrisul său e cunoscut din 1922. A fost
înţeles de foarte puţini, în context inter-
belic. A fost ignorat de E. Lovinescu, mi-
nimalizat de P. Constantinescu
(„minor”, „haotic”), respins de
G. Călinescu („simple elucubraţii
premeditate”), dar şi protocro-
nizat în derâdere de acelaşi
(prin el „suprarealismul român
este anterior celui francez şi
independent”). L-au recunoscut
avangardiştii, care au avut o
revistă numită după pseudoni-
mul său literar. A fost imitat şi
emulat de Jacques Costin,
Ionathan X. Uranus, Cugler şi
alţii.

Urmuz ar fi uimit să ştie
că are o câtime de universali-
tate. A fost recunoscut şi promo-
vat în Franţa, tradus în 1965, de
româno-francezul Ionesco, cel
care vedea în el – într-un fel, aş
spune, halucinant, pentru critica
românească majoră a vremii sa-
le –, pe „unul din precursorii re-
voltei literare universale, unul
dintre profeţii dislocării forme-
lor sociale, de gândire şi de
limbă care, azi sub ochii noştri,
se dezagregă absurde ca eroii
autorului nostru” (Les lettres
nouvelle, janvier-février, 1965). A
fost proiectat (dar mai degrabă
reproiectat, din păcate) în avan-
garda universală, manierism,
futurism, expresionism, suprare-
alism, freudism,  absurd, exis-
tenţialism, antiliteratură, textualism. Comenta-
torii săi l-au alăturat lui Flaubert, Alfred Jarry,
Raymond Roussel, Franz Kafka, Lewis Carroll,
Harms, Schulz, Gombrowitz, Beckett, Ionesco,
Bacovia, pentru proximitatea lumilor lor onto-
retorice. Acest scriitor care refuza orice literatură
şi totodată sacraliza arta în general, este suficient
de ambiguu şi de straniu, de străin de decorul li-
terar, larg şi intens previzionat, pentru a fi desco-
perit şi dincoace ori dincolo de avangardă, futu-
rism, (pre)suprarealism, absurd, într-o premoder-
nitate clasicistă a scriiturii (sintaxei) şi a prozei
poematico-simbolice, cu semantism forjat la inter-
ferenţa dintre religie şi filosofie, în gnosticism.
Cum citim textele lui Urmuz din Algazy & Gru-
mmer, 1930 (Pagini bizare, 1970)? Înainte de a
răspunde, să amintesc că, în articolul M. Blecher

(apărut în „România literară”, în anul 1988, la 50
de ani de la moartea prozatorului, G. Bogza
notează, spăşit, că şi titlul dat de el prozelor lui
Urmuz, Pagini bizare, este inadecvat. Mai precis,
este reducţionist. Paginile lui Urmuz nu sunt doar
bizare. E greşită o lectură unidimensională a lor.

Jocul cu bizareriile este controlat cu o seriozitate
dramatică. Revin acum pentru a răspunde la între-
bare. Poate că e bine să facem o lectură inversă
scriiturii. Dacă autorul întoarce realul pe dos
(croşetează mai complicat, câteva ochiuri/cuvinte
pe faţă, câteva pe dos...), de ce nu i-am întoarce
scriitura antirealistă şi subversivă, pentru a o
prinde, măcar cu o parte din referinţa ei?

Decorurile, inventarele de obiecte şi
„gândiri” din Pâlnia şi Stamate (roman în patru
părţi) sunt expuse prin viziune halucinatorie. E
prezentă obsesia constrângătoare a gramaticii. Un
preot-statuie apare „ţinând în mână o sintaxă”.
Sintaxa ajunge, aşadar, palpabilă, concretă.

Abstractul devine concret, statuar,  autoritar.
Totodată, statuia-preot mai ţine în mână şi o sumă
derizorie de bani. Aşadar, sintaxa, susţinută de
forţa religioasă (cu care Urmuz echivalează arta în
general), fiind o emanaţie a spiritului divin, este
totodată ieftină, la îndemână, cum se vede din
proximitatea aşezării ei.

Descoperim aici obiecte diferite şi în
aparenţă incompatibile, de la ambient la infinit.
Ele sunt însoţite de reflexii comune din diferite
domenii, de la ştiinţe la filosofie. Lucrurile au alte
funcţii şi relaţii decât cele obişnuite, iar uneori
acestea devin foarte complicate, cum se întâmplă
cu masa de aici. Ca în vise, verosimilul decade în
neverosimil, revine sau dispare, este marcat de
alternanţă sau oscilaţii. Naratorul, în postura
descriptorului, (de)valorizează totul într-un fel
înşelător. După ce spune că „restul nu prezintă
nici o importanţă”, el oferă detaliul esenţial al

unei încăperi ireale. Graniţa real-ireal se
mută pe nesimţite. Încăperea, fără uşi şi
ferestre, are vederea în exterior, şi aceasta
este posibilă printr-un tub. Vederea menţine
comunicarea vizionară, halucinantă. Prin
tub trece intermitent un fum, fapt care ne
informează despre inconsistenţa şi spiritu-
alitatea materiei. Tubul prinde ceva
noaptea şi altceva ziua, totul fiind determi-
nat de unele ştiinţe şi cunoştinţe fundamen-
tale şi comune, uneori inseparabile, ale lui
Stamate.  Numeroase contraste sar în ochi.
Există un tip de contrast pe care l-aş numi
interobiectul, aşa cum există un alt tip de
contrast de tip intraobiectual. De pildă, aici,
un prim contrast interobiectul descoperim
în salonul deopotrivă somptuos şi întu-
necat.

Spaţiul (h)ermetic se deschide într-o
comunicaţie unică, tubulară. Comunicarea
se produce printr-un tub vid; un vid rotund,
un vid perfect. Prima cameră este întune-
cată, a doua cameră, orientală, este luxoasă

şi fantastică. A treia cameră, la
subsol, este o „sub-pământă”.
Aici nu pot locui decât sub-
oameni. Camera aceasta ar fi cea
mai importantă, la ea trebuie să
se ajungă întotdeauna, fiind
chiar „sala de recepţie”. Obser-
văm că ea nu se află, cum se
obişnuieşte, în faţă, ci în dos.
Halucinaţia proiecţiei narative
răstoarnă realitatea, schimbă sau
eludează cauzele şi efectele.
Acest spaţiu tricameral rămâne
nefolosit, întrucât familia Stama-
te locuieşte chiar mai jos. Cum
ar veni, reluând un termen de
aici, într-o sub-sub-pământă. Văzu-
tă astfel, ea este o familie de sub-
sub-oameni. Locuirea se face într-
un canal. Canalul este un spaţiu
simetric, similar, complementar
cu tubul de contact cu exteriorul.
Canalul locuit are doar un capăt
cunoscut. Acest capăt nu este
însă cel al intrării, cum am cre-
de, pe unde se pătrunde cu un
atelaj, un cărucior tras de o
manivelă. Personajul bolnav, dar
imobilizat fizic, al lui M. Blecher,
stă aşezat, într-un fel locuieşte şi
el, pe un cărucior. Aici, la
Urmuz, capătul este aproape ter-
minal, pentru că şi acesta se mai
termină o dată (nu ştim când se
termină ceva cu adevărat), cu o

cameră semănând cu o carceră. În spaţiul carcer-
al, familia Stamate stă ferm legată de un ţăruş.
Locuieşte un spaţiu evident simbolic. El mar-
chează absenţa libertăţii. Familia, ca prim cerc
social, constrânge şi este constrânsă, cu propria sa
încuvinţare. Toţii membrii familiei Stamate sunt
legaţi, în mod mai curând voluntar. Satira familiei
ia forme simbolice hiperbolizate. De altfel, absenţa
libertăţii în familie apare nu doar foarte clară, dar
şi previzibilă. Ne dăm seama de acest fapt încă de
la descinderea în oximoronica încăpere a sălii de
recepţie din „sub-pământă”. 

MARIAN VICTOR BUCIU

Urmuz

Delphi
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Cartea lui Gheorghe Mocuţa, călătorie.
exil (Editura Brumar, Timişoara, 2007,
cu o apreciere pe ultima copertă de

Cornel Ungureanu), are o semnificaţie aparte,
fiind provocată de o experienţă dramatică de
viaţă, constituind astfel un original jurnal de stări.
Ea pare scrisă dintr-o suflare, nemediată, consem-
nând dimensiunea absurdă şi înstrăinată pe care
existenţa o capătă pe neaşteptate, datele fulgu-
rante, comprimate ale iluziilor/deziluziilor, uimi-
rilor/amărăciunilor, surprinse din mers, ca într-un
carusel obsesiv de imagini, ca într-o colecţie de
fragmente obţinute prin tehnica coup d’oeil. Poetul
foiletează aspecte ale unui Paris eclectic, plin de
monumente, dar dezolant, al banlieurilor, al ames-
tecului de culturi, al invaziei magrebiene, al vacar-
mului babelic. Deşi se remarcă simţul fin al obser-
vaţiei, selectând elemente expresive, specifice locu-
lui, cartea este, în esenţa ei, elegiacă, reprezen-
tând o călătorie visată, ţintuită însă pe
suportul sufletesc al unui exil. Domină o
anumită placiditate, o expectaţie care con-
firmă, de fapt, dimensiunea iniţiatică,
orfică, a ieşirii din/a căderii în sine.

Călătoria întreprinsă este, în primul
rând, în cotidian, în factologie, în propria
realitate/experienţă, o scrutare exis-
tenţială la diferite niveluri, într-un Paris
mai degrabă interior: „pe mine nu mă
cheamă/  nici paleologu/ nici goma/ nici
monica lovinescu// mie prietenii îmi spun
mocuzini/ şi am venit la paris/ să amân
moartea/ cu o zi/ o săptămână/ un an/ şi
notez într-un jurnal/ cam tot ce mi se
întâmplă.” (****, p. 5). Parisul, prin care
poetul peregrinează, aparent fără ţintă,
reprezintă mai curând o imagine afectivă,
un loc al înstrăinării, sugerând alegoric
absurdul existenţei, recurgând la percepţii
bacoviene, decupaje din real, inventarul
cotidianităţii (interioare de cafenele, trans-
portul public, hotelurile zgomotoase ale
imigranţilor, afişe dezolante ieşind din
pubele, slogane comerciale sau politice).

Poezia se rezumă de obicei la simple
notaţii, la clipuri care jalonează un
perimetru imaginar, la corespondenţe ale
unei afectivităţi circumspecte, tehnică în
principal postmodernistă conţinând, de
fapt, datele tragice ale unui clivaj, ale
unei incongruenţe. Realitatea capătă
dimensiunile derizoriului, melanj de
evenimente, simplu decor neutru, enu-
meraţie de obiecte. Drama proprie, legată
de o operaţie decisivă pentru viaţa fiului
său, se pierde în avalanşa de evenimente
mondiale. Toate se supun aceluiaşi flux al
trecerii, al inutilităţii. Cartea reprezintă
aventura unei înfrigurări care, paradoxal,
se transformă în luciditate şi imbold
ludic, sfidând destinul printr-un fel de
haz de necaz. Poetul caută în cotidian cer-
titudinea vieţii, în mişcarea impasibilă a
marelui oraş care anulează identităţile, în
masa frugală, în senzaţiile elementare.
Volumul este un puzzle care, din mici
secvenţe, vrea să reveleze esenţa vieţii,
să-i dea o minimă concreteţe. Prin simpli-
tatea ei, este o poezie ascetică, încercând
să surprindă o stare indefinibilă, mai
mult nervii/nervurile acesteia, conver-
tirea panicii în percepţii prime, replierea
într-o atitudine de negândire, de perple-
xitate, în încercarea neputincioasă, dis-
perată de a scăpa de sine. De aceea, pen-
tru a se elibera, poetul se întoarce la ges-
tul simplu, cum ar fi masa – iniţiatică,
sursă de viaţă şi de moarte: „la masa de
prânz/ nouilles orientales cu gust de vită/
totul e gata în trei minute/ un săculeţ de
orez thai/ adus din zona tsunami/ şi gar-
nisit cu sauce napolitaine (2 euro borcan-
ul)/ lucian pregăteşte mujdeiul cu ustur-
oi din argentina/ numai paneurile de curcan sunt
franţuzeşti/ nu vorbesc de salată/ (un cocktail de
salades toniques et croquant/ pour donner à vos
repas un air de fête)/ la sfârşit un café de colom-
bie (100% arabică)/ rămas dintr-un hotel cam-
panile/ are miros de câmpuri de cânepă./
pliculeţul de zahăr l-am şterpelit dintr-un han
unguresc/ (kft. 6701 szeged tel/fax: 3662/479-961/
finon kristalycukor 5 g căpşunile sunt mari dar nu
prea dulci/ le-au cules concetăţenii noştri din
spania/ 1 euro o jumătate de kilogram./ deschi-

dem geamul spre porte de bagnolet/ la porte de
lilas a înflorit liliacul/ şi leucocitele şi trom-
bocitele fiului meu/ hemoglobina e încă sub li-
mită./ firimiturile le dăm la porumbei/ le
ciugulesc sperioşi de pe gemuleţul kitchinetei/ cu
vedere spre blocurile gemene (les mercuriales)/ de

la intrarea în paris.// astfel de masă bogată/ cine
pe ea n-ar da viaţa lui toată.” (melting pot la hotel
pasteur). Poetul îşi agrementează discursul cu
reclame, intertextualităţi, imagini neprelucrate, în
bună măsură vizuale, inserări în limba franceză.
Existenţa, realitatea sunt percepute ca o derulare
cinematografică, prezentate într-un singur plan,
fără adâncime, mimând/falsificând adevărata

viaţă. Conexiunile întâmplătoare, colecţia de
secvenţe având ca numitor comun Parisul, sporesc
impresia de înstrăinare, de irealitate. Absurdul
vag, monotonia, starea implozivă, schematismul
conţin latenţe, sunt premise ale manifestării
supranaturalului: „deodată o pereche de tineri
începe/ să se sărute cu foc/ în aplauzele celorlalţi/
stau înlănţuiţi până le cresc aripi/ şi încep să se
înalţe/ spre turnurile catedralei/ ca într-o pânză
de chagall/ sfidează toate legile firii/ până se
prăbuşesc în apele senei.” (colţul meu de
par(ad)is).

Odată cu tensionarea/patetizarea discursului,
se configurează dorinţa psihanalitică a tatălui de
a-şi devora fiul pentru a-l salva de moarte,
desprinzându-se şi o simbolică euharistică mai
complicată, ori imaginea fiului căzut din ideal în
imanent, precum şi cea a însoţirii acestuia de
către tatăl debusolat, pe drumul calvarului.

Scenele alternante, cele premonitorii, cu
înclinaţie funestă şi cele pline de vitalitate,
relevă caracterul nedrept al existenţei,
amestec de moarte şi senzualitate, dar mai
ales incertitudinile pe care poetul le ali-
mentează: „de nouă luni port fătul angoasei
în cap/ a început să mişte să dea din
picioare/ mi-a provocat o mică hemoragie”
(moarte & solduri la paris).

Semnele unui îngheţ afectiv, ale unui
soi de autism sunt produse de
reprezentarea cvasifotografică a realului,
care este excesiv vizualizat, de inserţia de
reclame culese la întâmplare de pe traseul
deambulatoriu, de inhibarea eului în
favoarea unei prezenţe covârşitoare a exte-
riorităţii/străinătăţii. Viaţa apare ca un
erzaţ, ea nu se mai trăieşte combustiv, poe-
tul trece numai prin decorul ei insensibil.
Lumea, Parisul, natura, dar chiar şi sufle-
tul nu mai participă la dificultăţile omului.
Parţial, este o călătorie în infern, adică
într-un loc fără sentimente, în care rea-
lităţile se amestecă, în care funcţionează
ireconciliabil două entităţi: spitalul şi stra-
da, ambele amăgitoare, purtând iluzia
vieţii. Deşi cartea este una a disimulării
eului, pe nesimţite, paradoxal, se con-
turează un autoportret virtual al omului
singur, însemnat de moarte, răbdător şi
smerit, viguros, pentru care, în faţa absur-
dului inflexibil, valorile ştiute îşi pierd sen-
sul. De aceea, o astfel de poezie se mani-
festă mai mult prin muţenie, prin umilirea
orgoliului cuvintelor, prin întoarcerea la
firesc. Este vorba, în fond, de o călătorie
resimţită ca un exil, pentru că nu aspectele
culturale, turistice sunt căutate, ci pulsul
vieţii, imaginea socială, gestul vulnerabi-
lităţii umane, congruente cu neliniştile
poetului. Parisul pare el însuşi un muri-
bund, îl umileşte pe cel străin, îi oferă pe-
riferii sordide, înţesate de imigranţi, îi
risipeşte iluziile. Ironic, scriitorul conchi-
de: „iar viitorul sigur va fi religios/ imamii
îl înfruntă-n moschei pe sarkozy/ şi-n
notre-dame turiştii îl caută pe cristos.”
(călătorie).

Exprimând experienţa amară a exilu-
lui, cartea este o elegie fără sentimenta-
lism, într-un fel, Tristele lui Gheorghe
Mocuţa. Şi totuşi, într-un epilog, datat
anterior experienţei pariziene, metropola
luminii îşi păstrează toate caracteristicile
care au consacrat-o: „pe esplanade de la
défense/ parisul intră în balans/ din mii de
ochi clipesc în zare/ champs elysées’n apus
de soare// mulţimi de flashuri izgonesc/
pe zei din negrul dom ceresc/ noian de ful-
gere ţin trena/ acordeonului pe sena/ când
se-nfiripă o idilă/ între-un metec şi o
copilă// paris nocturn-alb babilon/ cu zeci
de limbi şi-un singur ton/ magrebieni
turişti evrei/ studenţi nababi poeţi lachei/

americani şi nemţi şi ruşi/ artişti famelici şi
hinduşi/ panchiste şi clocharzi soioşi/ café-au-lait
înalţi osoşi// din subterane urcă seve/ spre cerul
marilor manevre” (balada parisului nocturn).

Călătorie. exil sunt cele două feţe ale aceleiaşi
monede, reprezentând însă suprafaţa şi adânci-
mea, ceea ce se vede şi ceea ce se trăieşte, slujind
unei filosofii a ieşirii din sine, a înstrăinării, a
pierderii identităţii, a morţii, şi a întoarcerii, adică
a învierii.

PAUL ARETZU

Călătorie
din/în sine

Parnasul
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Elvira Pascalovici zăbovise în Marea
Amniotică, cinci zile peste termen.
Biologic, cele nouă luni petrecute
acolo, fuseseră timpul jocului, al

metamorfozelor, al alunecării în şi din ipostaze,
măşti şi costume de carne spectaculoase, pe care
ea le urmărise cu ochi lucioşi, compacţi, ca două
măsline negre implantate în gelatina capului
transparent, ataşat când la un corp de mormoloc,
când la unul de peşte, când la unul de
broască, dotate şi ele, pe rând, cu tot felul
de cozi, solzi şi înotătoare, care debu-
şaseră în cele din urmă, în patru lopăţele
de carne translucidă, înmugurite la
capete, ca nişte corali. Legată de ţărmul
matern cu un furtun de carne care se-nco-
lăcea tandru în jurul ei, Elvira dormea
visând membrane, organe şi tuburi, care
fuseseră de mult şi către care ea aspira cu
toată fiinţa ei aflată într-o continuă,
tumultuoasă şi terifiantă facere şi des-
facere. Apoi, pe la sfârşitul unuia dintre
mezozoicele  sau  paleozoicele uterine,
după cinci zile de furtună şi agonie,
marea maternă o expulză la mal, aproape
sufocată: un pachet de carne albastră,
sugrumat cu funia cordonului ombilical.
Aşa începuse totul: fără gând, fără pre-
simţire şi fără putinţă de întoarcere. Iar
abisala Mare Amniotică, nereuşind să
umple nici măcar o găleată de tablă gal-
vanizată, fusese aruncată, împreună cu
sacul magic al placentei, la canal. Era o
dimineaţă friguroasă de martie şi, pe
cerul  încă întunecat, sclipeau palid,
spate-n spate, doi peşti uriaşi, legaţi de
boturi cu o sfoară  fără capete şi fără
noduri. 

Tatăl Elvirei, Sergiu Pascalovici,
îşi trăia existenţa între cei câţiva para-
metri inevitabili geneticii sale iudaice:
demnitatea – protejată de un strat gros,
şi necesar, de umilinţă – umorul, o capa-
citate extraordinară de supravieţuire şi
revolta perpetuă împotriva prostiei şi
ticăloşiei omeneşti. Mama Elvirei,
Alexandra, era o frumoasă floare de
ciulin de la Dunăre. Se întâlniseră la cur-
surile unei şcoli serale. Sergiu  o curtase
îndelung pe Alexandra, până să poată
pătrunde la ea în casă, unde singurul lu-
cru cu adevărat impresionant, avea să
constate, era sărăcia. Se căsătoriseră
după şapte ani: atâta cât să mestece, să-
-nghită şi să digere prejudecăţile de rasă
şi clasă, blindându-se pentru certa ostracizare care
avea să urmeze. Atâta cât trei, din cele cinci
surori ale lui Sergiu, să se mărite, dându-i şi lui
putinţa şi libertatea să se însoare. Când Sergiu o
invitase pentru prima oară la el acasă pe
Alexandra, de un revelion, surorile lui se strân-
seseră toate într-o cameră,  în acelaşi pat,
plângând şi schelălăind, până ce patul se
prăbuşise sub ele, cu un bubuit ce reverberase
până în sufragerie, unde mama Rut şi bunica
Molka, călâi şi indigeste, se sileau să facă conver-
saţie.

Cum nu se născuse biserică sau sinagogă,
care să le binecuvânteze erezia, Sergiu şi
Alexandra se căsătoriseră la Oficiul Stării Civile,
de unde se duseseră direct la Capşa, împreună cu
gaşca lor de prieteni creştini şi evrei, împerechiaţi
după legile nepăsătoare ale tinereţii. Alexandra
era îmbrăcată într-o rochie de un negru antracit,
cu o şopârlă de ştrasuri în piept. Părul de la tâm-
ple îi era tras  înspre spate şi înnodat, migdalân-
du-i ochii glazuraţi de o abia discernibilă tristeţe:
Alexandra avea treizeci de ani, nu douăzeci şi
cinci, cât îi spusese lui Sergiu şi de atâta
aşteptare, albise complet. Fără ca Sergiu s-o ştie,
îşi vopsea părul. Sergiu, cu trăsăturile moi, acvi-
line, turnate parcă în săpun, cu părul uns cu
briliantină, în smokingul cu revere de mătase, în
cămaşa albă cu pieptar plisat şi floarea de lămâiţă
prinsă în piept, radia. Patruzeci de ani mai târziu
– la vreo zece după ce Sergiu murise, singur în ca-
sa din Cotroceni – când Elvira aproape că-l iertase
pentru faptul de a nu fi fost tatăl pe care şi-l
dorise – privind la fotografia lor de nuntă şi la
dragostea care emana din trăsăturile lui, înfă-
şurând-o – palpabilă încă – pe Alexandra, într-o
băşică transparentă, protectoare şi adulatoare,
Elvira avu revelaţia cuplului acela de oameni
tineri, îndrăgostiţi şi liberi, care nu-i datorau

nimic. Plânse până aproape se sufocă, la gândul că
iubirea lor ii curgea, vie, prin vine, reglându-i res-
piraţia şi temperatura corpului, împingându-i în
afară părul şi unghiile, accelerându-i bătăile inimii
şi fabricând saramura fierbinte, care-i ardea acum
obrajii.

După nuntă, Sergiu şi Alexandra locuiseră
o vreme în casa lui Sergiu, din Şerban Vodă.
Alexandra constatase că, la cea mai mică contra-
rietate, în casa aceea se urla feroce, orgasmic. Toţi
aveau vocaţia mâniei, voluptatea urletului. Era ca
şi cum urletele se transmiseseră ereditar, răsu-
nând în arborele genealogic al familiei Pascalovici,
de secole, la fel de încărcate de insulte şi
blesteme, ca lava unui vulcan de vaporii ei de sulf.
Mânia părea să fi fost însăşi urzeala pe care se
ţesuseră  continuitatea şi omogenitatea familiei
Pascalovici, blazonul ei. Doar Rut, mama, parcă
prin compensaţie, părea de o blândeţe inepui-
zabilă. Molka, matriarhul familiei, luase hăţurile
în mână, de îndată ce Eli, tatăl lui Sergiu, se
dovedise incapabil să-şi susţină nevasta şi cei cinci
copii. În urma unui consiliu de familie, Eli fusese
ostracizat pentru cinci ani – timp în care avea
datoria să se consolideze financiar – iar „văduva”
şi cei cinci copii, căzuseră în spinarea îngustă şi
dură a Molkăi. Molka preluase conducerea ate-
lierului de lângă Vulturul de Mare, cu energia şi
inconştienţa neofiţilor. Învăţase repede destulă
franceză cât să se înţeleagă cu reprezentanţii
firmei Godin şi cumpărase licenţa de fabricare a
godinurilor în România. Salvase de la reziliere şi
onorase contractul cu primăria, pentru felinarele
şi capacele de canal ale Bucureştilor şi se lansase
în fabricarea de sfeşnice şi candelabre de biserică.
Numele Pascalovici străbătea discret oraşul, gra-
vat, atât pe orizontală, pe monedele de fontă ale
capacelor de canal, cât şi pe verticală, pe trupurile
erecte ale felinarelor. Se mutaseră din Vânători în
Şerban Vodă, într-o casă mare, cu scară inte-

rioară, aşezată în inima întunecată a unei curţi ce
dădea,  printr-un portal de fier forjat, în curba de
vărsare a Căii Şerban Vodă, în Piaţa Unirii. 

Aici filmul se rupea. Ca şi cum placa
fotografică a memoriei colective a neamului, ar fi
fost supraexpusă şi evenimentele s-ar fi şters, fără
putinţă de recuperare. Sau ca şi cum umezeala şi
mucegaiul ar fi mâncat trupurile transparente,

făcute parcă  din aripă de libelulă, ale
protagoniştilor şi vieţile lor ar fi fost apoi
repovestite conform unui ethos cuminte şi
inofensiv. Ajunseseră până la Elvira  rumori
despre prăvălirea Molkăi pe scara inte-
rioară din Şerban Vodă, despre Eli
Pascalovici, internat la Spitalul Central şi
despre Aroganta, sora cea mai mare a lui
Sergiu, care fugise în lume cu un ungur.
Dar toate astea aveau gustul unor mirodenii
exotice strecurate din greşeală în zeama
unei sănătoase tocăniţe autohtone şi nu se
insista asupra lor: era de la sine înţeles că
data viitoare vor fi evitate. La data când
Alexandra intrase în Şerban Vodă, Eli
murise demult – la ani buni după ce se reîn-

torsese acasă şi-i mai făcuse lui Rut
trei copii – Molka nu mai conducea
decât bucătăria – păzind cu străşnicie
ca oala de fiert laptele să nu fie
folosită decât pentru lapte – iar Aro-
ganta fusese recuperată, cu tot cu
ungur, şi trăiau şi ei în Şerban Vodă. 

În urma unui eveniment obs-
cur, Sergiu şi Alexandra se mutaseră
din Şerban Vodă, în Chesarie – o
stradă aflată între Mitropolie şi Piaţa
Coşbuc, în casa unui fost maior din
Garda Regală. Sergiu renunţa la con-
fortul din Şerban Vodă – camere
mari, tavane înalte, baie de faianţă cu
alămuri şi bucătărie cu plită – iar Ale-
xandra era fericită să aibă numai pen-
tru ei doi, un hoch parter format din
două camere, hol, o bucătărie impro-
vizată într-o fostă cameră de bonă şi
la subsol, o cămară, spălătoria şi clos-
etul. Locuiseră acolo – făcuseră soco-
teala – două mii nouă sute optzeci de
zile, înainte ca doctorii să-i dea voie
Alexandrei să conceapă. Alexandra
scuipa sânge o dată pe lună, în timp
ce sfârşitul ciclului lunar o lăsa aşa
cum o şi găsea: la fel de curată ca o
fetiţă. La cercetare, plămânii ei se
dovedeau fără cusur, dar doctorilor nu

le venea să rişte, câtă vreme sursa acelei hemop-
tizii rămânea necunoscută. Până când unui doctor
mai isteţ îi veni ideea că sângele scuipat pe gură
putea fi sângele lunar, de care corpul se debarasa
cum şi pe unde putea. Urmă un tratament în
urma căruia, aproape de sfârşitul războiului, se
născură Rebeca şi, exact cu un an şi nouă luni mai
târziu, Elvira. Mai trăiseră cu toţii în casa aceea
încă nouă mii o sută douăzeci şi cinci de zile. Până
când, într-o dimineaţă pe la şase, oglinda uriaşă,
în formă de clepsidră, cadou de nuntă de la Rut,
se prăbuşise din perete cu un tunet năprasnic,
parcă dând semnalul brutal al sfârşitului. La scur-
tă vreme, se mutaseră din Chesarie. Sau, cum îi
plăcea Elvirei să spună, după ce-i mestecase
îndelung şi-i digerase în măruntaiele ei, casa îi
scuipase pe fiecare destinului său. 

Dar, fireşte, nimic n-o putuse consola vre-
odată pe Elvira pentru pierderea acelei case, cu
mizeria ei barocă, cu fereastra uneia din încăperi
dând, bizar, pe o scară ce duhnea a urină de
pisică; cu cotloanele ei opace, învelite în cruste
geologice de praf, unde colcăiau inofensive
lighioane reale şi mortal de periculoase lighioane
imaginare. Că fibra şi zidăria delabrată a acelei
case făceau parte din ţesuturile Elvirei şi că pro-
priul ei sânge curgea prin măţăraia de conducte a
casei, Elvira nu mai avea nici o îndoială. Doar că
aflase asta  târziu, când nu se mai putea întoarce.
Sau, trebuise să nu se mai poată întoarce, ca să
afle asta. Într-o stare de placidă conştienţă, Elvirei
i se părea că cele aproximativ nouă mii o sută cin-
cizeci de zile trăite acolo, constituiau un număr
insuficient ca să justifice o asemenea obsesie. 

Fragment

ANCA PEDVIS

Chesarie
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Dincolo de „etajările” seci ale mono-
foniei substantivale a tipului de dis-
curs mai sus arborat, devenit inerent

„canonului” comercial editorial, se ascunde o
muncă teribilă. Aş spune chiar titanică şi nu cred
că aş exagera deloc. În spatele acestei expeditive
prezentări de carte plasată pe site-ul unei edituri,
stă rodul unui demers critic deosebit de impor-
tant pentru istoria – aş spune – a literaturii
române, şi, mai cu seamă, a poeziei româneşti
surprinsă în mecanismele adânci ale „devenirii”
ei.

Călin Teutişan este, în primul rând, un in-
telectual pentru care esenţa intimă a fenomenului
literar este însăşi „devenirea, evoluţia sa de-a lun-
gul unor epoci, apelul la structuri contradictorii,
uneori chiar în interiorul aceleiaşi epoci istorice”.
Crezul intim al universitarului şi criticului literar
Călin Teutişan – aşa cum ni se develo-
pează încă din volumul de debut Feţele
textului (2002) – este dat, în primul rând,
de certitudinea unei absenţe. Este vorba
despre absenţa oricărui avatar posibil al
ideii de hazard sau accident în „deveni-
rea” literaturii şi, deci, în istoria poeziei
româneşti, înţeleasă ca integralitate şi,
deci, ca evoluţie logică, opusă fragmen-
tarismului (adaug eu – autorul se fereşte
să o facă) postmodernist. Dar această
„absenţă” este compensată (sau expli-
cată), după cum vom vedea în rândurile
următoare, printr-o credinţă nestrămu-
tată, „intimă şi definitivă”, în necesitatea
unui studiu vădit axiologic. Aşadar, în
autoritatea valorii şi a reperelor auten-
tice ale literaturii. Nu vreau neapărat să
anticipez un viitor aspect de discutat,
dar, realmente, ne aflăm pe un tronson
destul de îndepărtat de macazul postmo-
derniştilor, iar pentru un fost component
al trupei „Direcţia 9” nu e puţin! (Călin
Teutişan s-a afirmat la începutul anilor
’90 încă din studenţie, ca membru al
unui mic grup de tineri filologi „de şcoală nouă”,
continuatori ai tradiţiei „echinoxiste”, deşi uneori
contestatari ai precursorilor. Acesta era grupul
„Direcţia 9”, dintre membrii căruia se vor mai
afirma, ulterior, şi alte nume, precum Mihaela
Ursa, Horea Poenar ş.a.). În eseul–confesiune
Fichier sans titre, publicat în revista „Echinox”
(nr. 4-5-6, 2002), Călin Teutişan se priveşte cu
luciditate şi auto-ironie într-o oglindă a timpului
trecut, mărturisindu-şi schimbarea de optică faţă
de perioada când s-a „înrolat” pe vasul „Direcţiei
9” (a cărui arhitectură a şi modelat-o cu mâna si-
gură, deşi tinerească, a teoreticianului de atunci):
„…pe unde e Teutişanul din Zgomotul şi furia atât
de «safe» în dosul limbajului conceptual […]. Când
eram la D9 credeam în formă. Acuma nu mai
cred. Forma singură nu ajunge ca să pună în
ordine lumea poetică. Trebuie mai mult de atât,
trebuie viziune, model cosmologic şi etcetera.
Ziceam atunci „neoclasicism”. Acuma zic «neoro-
mantism». Cu tot ce implică el: inspiraţiune, viz-
iune, subiectivitate şi poveste”.

„Lansat” (dupa termenul lui Ion Pop) în
domeniul sintezei critice şi de istorie literară,
după ce în culegerea de studii Feţele textului
(2002) se „risipea” (dacă folosim  un termen – evi-
dent, în glumă – al seriosului Constantin Noica)
într-o zonă ameţitor de largă a literaturii şi a cri-
ticii literare, Călin Teutişan face, în lucrarea Eros
şi reprezentare. Convenţii ale poeziei erotice româ-
neşti, o „schiţă de istorie autohtonă a amorului
pre versuri tocmit” (remarca Ion Bogdan Lefter, în
articolul Din istoria poeziei erotice româneşti, în
„Ziua”, 21 septembrie, 2005).

Autorul acestei cărţi propune o aparentă
divizare a perspectivei critice asupra poeziei ero-
tice româneşti, manifestă pe trei direcţii mari. De
fapt, criticul pândeşte şi, ulterior, imortalizează
exemplar momentele „privilegiate” în care se pot
detecta cu ochiul liber coagularea şi cristalizarea
unui raport sigur, credibil şi (dacă vreţi, cu un
„simptom” comercial) competitiv, care să lege,
spre exemplu, în ceea ce se va numi „Convenţie”,
un „eu liric în poziţie centrală” de un imaginar
specific, „eliberat (cum afirma Ion Pop, în Prefaţa
sa la volumul Eros şi reprezentare) de convenţio-
nalismul discursului poetic pre-romantic”. Or, con-
venţia poeziei (nu doar erotice) româneşti o cons-
tituie, bien sur, Mihai Eminescu. Ceea ce a fost
până ieri „Poetul Naţional” a rămas, totuşi, până
astăzi „termenul superlativ de referinţă”, în pofi-

da tuturor reacţiilor de „revizuire”. Iconoclaştii au
înălţat ciocane nietzscheene asupra umbrei emine-
sciene. Staturii ei „mitice” i-au căutat recent „prin
creier” un Mircea Cărtărescu (în mult disputatul
număr al „Dilemei”, din 1997) sau un… Andrei

Gheorghe (este vorba despre „susţinerea” lui
Eminescu între primii zece „Mari Români”, în
cadrul unei campanii televizate, la TVR, în 2006).
Această umbră a dominat (şi domină) istoria
poeziei româneşti, care se prezintă astfel ca o
desfăşurare de forţe, ca o înfruntare dintre icono-
claştii şi iconodulii Convenţiei întrupate de
Eminescu.

Aceasta este, deci, Convenţia a cărei soartă
în (post)modernitate o urmăreşte, o redă cu
fineţe şi o fixează cu acribie de chirurg Călin
Teutişan. Trecerea „la cele veşnice” a Poetului
care a înregistrat o culme în creaţia poetică
românească, atât ca imaginar, cât şi ca limbaj
poetic, a atras, fatalmente, după sine, o criză.
Treptat, atitudinile în raport cu ilustrul model se

cristalizează, iar criticul clujean le organizează,
aşa cum am mai precizat, pe trei direcţii:
Persistenţa convenţiei (aici intrând: poeţii sim-
bolişti, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Radu
Stanca, Ştefan Augustin Doinaş, Ana Blandiana,
în fine, Ileana Mălăncioiu); Negarea convenţiei
(prin poeţii avangardişti, Ion Barbu, Nichita
Stănescu, Marin Sorescu), respectiv Deconstrucţia
integratoare a convenţiei (cu Mircea Cărtărescu,
Florin Iaru, Mariana Marin, Marta Petreu şi Ion
Mureşan), ultimele două direcţii ilustrând poziţia
iconoclastă şi dialogul polemic în raport cu con-
venţia stabilită prin momentul Eminescu.

Dar până să ajungă la asemenea departajări,
ce sunt în dependenţă de marea convenţie emines-
ciană, Călin Teutişan examinează zona în care se
înscrie aşa-numita Protoistorie a convenţiei – cum
este intitulată prima secţiune a volumului (şi care

îi cuprinde în paradigmă pe poeţii
Văcăreşti, Costache Conachi, Ion Heliade-
Rădulescu, Vasile Alecsandri, Dimitrie
Bolintineanu, Grigore Alexandrescu – exce-
lentă formulare în ceea ce-l priveşte pe
acesta din urmă: „preeminenţă a gândirii
asupra sentimentului”, ş.a.), cu neajun-
surile şi prevestirile discursului lor
„amoros”.

Călin Teutişan „vindecă” o veche frac-
tură a criticii şi istoriei literare privind te-
ma poeziei erotice româneşti, atât timp cât
studiile de până acum au fost axate fie ex-
clusiv pe figurile de limbaj, sacrificându-se,
deci, imaginarul sau conexiunile dintre
acestea, fie descentrate de fragmentarism.
Şi „vindecă” această fractură cu o inepuiza-
bilă modestie, cu un sentiment al firescului,
al datoriei de critic şi istoric literar (de un-
de şi dublarea lucidităţii analizei printr-o
formă de cursivitate, aş spune, lejeritate,
relaxare – evident, nu în sensurile peiora-
tive – a discursului critic). Adevărul este că
autorul lucrează cu o seriozitate aristocra-
tică, dar şi cu o modestie elegantă, rafi-

nată, aş spune, demnă de un gentleman. Nu are
pretenţia exhaustivului, consideră analizele între-
prinse drept simple „contribuţii” la „înţelegerea”
unor poeme importante, dar, nu în ultimul rând,
posedă în ton şi relaxarea şi certitudinea date de
siguranţa opţiunii: autorul nu manifestă nicio
clipă senzaţia ori teama că ar fi uitat ceva pe
dinafară dintre lucrurile esenţiale, chiar dacă – am
văzut deja – nu are pretenţia exhaustivităţii.

Există, la Călin Teutişan, şi un anumit opti-
mism, o oarecare luminozitate a scrisului, care se
zămisleşte – e drept, foarte discret – din opţiunile
demersului critic adoptat în Eros şi reprezentare
sau, mai exact, din însăşi alegerea metodei critice:
„Vizăm, explică autorul, o distribuţie preferenţială
a accentelor asupra imaginarului, în primul rând,
şi doar în al doilea rând asupra limbajului”.
Criticul întrevede astfel riscul „secătuirii” şi încre-
menirii într-un studiu al clişeelor lingvistice, care
să înfăţişeze – cu amărăciune, am spune noi –
„căderile limbajului” dinspre Eminescu înspre
Cărtărescu. Or, cum Călin Teutişan nu împăr-
tăşeşte scepticisme de tip cioranian, se lipseşte de
riscul căderii în nişte „silogisme ale amărăciunii”
provocate de aceste lente contemplări ale decon-
strucţiei poeticului. Ceea ce înseamnă că, în cali-
tate de critic care gândeşte „la rece”, Călin
Teutişan simte şi, mai mult, îşi îngăduie luxul de
a se fi lăsat perceput drept simţind – chiar dacă
în paranteze – subiectiv pulsiunile (ori posibilele
„morţi”) ale textului: „Nu dorim un studiu al
clişeelor lingvistice. Desigur, ele au fost semnalate
pe parcursul analizelor, acolo unde le-am consi-
derat relevante […] pentru o evoluţie a formelor.
Acestea nu fac însă obiectul predilect al studiului,
câtă vreme o poetică istorică a stereotipiilor de
limbaj ar fi, de fapt, o istorie a căderilor limbaju-
lui (şi deci ale poeticului, subl. mea, A.M.)”.
Criticul e interesat, dimpotrivă, de „punctele
înalte ale poeticului”, adică de stereotipiile „în
sens pozitiv”, ale imaginarului. 

ADRIAN MUREºAN

Vocaţia sintezei
critice

Delphi
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Cred (de fapt, ştiu, sunt aproape si-
gur!) că acest text provine din frus-
trarea „cvasi-ratării” oportunităţii
de a mă alătura seriei de prezentări

prilejuite de lansarea, într-o companie mai mult
decât selectă, incluzând trei mari cărturari, trei
maeştri ai literelor române – Nicolae Balotă, Ion
Ianoşi şi Nicolae Breban – a celui mai recent volum
al autorului Buneivestiri, apărut la Editura Ideea
Europeană la finele anului trecut, şi anume Riscul
în cultură. Că fiind mai preocupat să par vivace şi
spiritual, dar nu oricum, ci atins de o spiritualitate
naturală, organică, am pierdut din vedere esenţa dis-
cursului, de unde şi omisiunile care m-au determinat să-mi
reformulez, în scris, argumentele succesive. Că
până la urmă, ce s-o mai lungim!, am preferat
forma, fondului, în tentativa de a-mi exhiba
inteligenţa discursivă (pe care înclin să cred că o
am), etalând cu bună ştiinţă roadele necoapte (la
propriu) ale unui act cognitiv nefinalizat. Din aces-
te considerente, sumar exprimate, am resimţit
obligaţia, datoria, necesitatea imperioasă de a căuta
clemenţa marelui public, refăcând şiragul argumen-
tativ al intervenţiei mele precipitate, uşor ambigue,
în orice caz lipsită de fineţea rotunjimii discursive,
stilistice şi structurale.    

Probabil că cea mai importantă armă a cri-
ticii literar-culturale de ocazie, în lipsa tehnicalităţii
argumentative, este ceea ce simţi, ceea ce ţi se
transmite insinuat într-o avalanşă de senzaţii pluti-
toare, iraţionale, într-un amestec de intuiţie expan-
siv-febrilă. Aici, depăşind logica celor cinci simţuri,
din străfundurile impermeabile ale expandării
conştiinţei vii, se detaşează, cu infinită bruscheţe,
sentimentul unei plăceri aproape hipnotice a par-
curgerii verbului brebanian. Personal, înclin să cred
că acest sentiment aspru şi tăios, de o copleşitoare
astringenţă intuitiv-tematică, ţine de satisfacerea
nevoii intelectuale de a duce demonstraţia ideatică
până la capăt. Modul în care cărţile lui Nicolae
Breban se închid, se ermetizează, se rotunjesc
ajungând la finele unei demonstraţii naturale, mi se
pare extrem de spectaculos. Iar spectaculozitatea
discursivă, tematică a textelor domniei sale ţine
inclusiv de stil (dar nu numai!), de paleta unei
diversităţi inconturnabile, aproape fatale sau fă-
când obiectul unui fatalism destinal (când totul
curge inexorabil din tine, ca-ntr-o stare de transă
hipnotică în care singurul plan asupra căruia ai un

relativ şi minimal control este, cel mult, cel al elo-
cinţei verbale, al expresivităţii edificatoare). Aşa-
dar, deopotrivă stilistic şi structural/substanţial,
această spectaculozitate vibrantă, vivace (atât de
rară la noi, din păcate) în care domnia sa excelează,
care răzbate, plină de şarm şi cerbicie, prin toţi
porii cărţilor sale (proză/roman, eseistică, memori-
alistică, comentariu literar-filosofic) trebuie pusă în
legătură cu o trăsătură, cred, structurală a operei
lui Nicolae Breban şi anume înclinaţia spre stilul
combinativ, întretăiat, cu numeroase inserţii, ruperi
de ritm, care alternează stilul abrupt, tăios cu fraza
lucrată, aşezată; predispoziţia sistematică a textelor
domniei sale către expresivitatea încifrată, indi-
gestă, absconsă şi, totuşi, în mod fundamental lumi-
noasă, către stăruinţa abisalului ivit din intersec-
tările centripetale ale nivelurilor conştiinţei vii. 

Ţinând cu tot dinadinsul să mă despart de
inoportunitatea unui reducţionism care ar atribui
caracteristicilor enunţate o dimensiune strictamen-
te stilistică şi atâta tot, mă grăbesc să adaug că,
dincolo de stil, de formă, de suprafaţa propriu-zis

textuală, neîndoielnic importantă în relaţia formală
emitere-receptare, înainte de toate (bineînţeles, în
sens figurativ şi nu logic) structura conceptuală a
întregii opere brebaniene devine purtătoarea expo-
nenţială a principiilor alternativ-combinatorii, ca-
racteristice festinului nuanţării aluziv-sincretice
prezente în fiinţa intimă, crepusculară a con-
strucţiei literare brebaniene. Prin urmare, cred că
principiul ordonator al aparatului literar al lui
Nicolae Breban se împărtăşeşte dintr-un fel de ars
combinatoria – dacă îmi este permis să-i atribui
această titulatură apărută, într-o formă înrudită,
spre sfârşitul filosofiei scolastice şi, ulterior, făcută
celebră de către Leibniz –, fireşte aplicată litera-
turii, culturii – o metodă aproape matematică,
ştiinţifică şi care reduce viziunea scriitorului
Nicolae Breban la o duzină de concepte din a căror
îmbinare-combinare corelativă, cu multă imagi-
naţie, dar şi cu foarte multă trudă, rezultă funda-
mentul operei sale. Această observaţie, că vorbim
fie de partea stilistică, fie de cea esenţial-struc-
turală, pare a fi aplicabilă, în mare măsură, tuturor
cărţilor domniei sale. E aplicabilă romanelor bre-
baniene, care captivează (cel puţin pe mine) nu atât
prin poveste, cât prin construcţie, prin coacere,
prin expandare, prin moşire, prin chinurile facerii,
prin învolburarea, prin efervescenţa metodologiei
cărţii: a alternanţei poveştii cu observaţii, uneori
chiar disertaţii întregi care ţin de artă, filosofie,
psihologie, antropologie, etologie chiar, şi care
trădează inclusiv o extraordinară erudiţie (erudiţia
nu ţine doar de simpla acumulare de cunoştinţe, de
idei, ci de capacitatea de a le sintetiza, de a le însu-
fleţi în interiorul unui stil, care, în mod paradoxal,
în literatură sau, în genere, în artă, se dobândeşte
aproape întotdeauna printr-un proces de „imitaţie”
a antecesorilor, a celor care îţi preced, o „imitaţie”
care ulterior, în timp, se dinamizează, se însufleţeş-
te, se unicizează).   

În ceea ce priveşte, însă, ultima apariţie edi-
torială a lui Nicolae Breban – Riscul în cultură –,
această carte nu se abate câtuşi de puţin de la pa-
radigma combinaţiei stilistico-tactice, dar şi de sub-
stanţă, a afluxului de informaţii venite din surse
paralele şi care, călătorind pe fire distincte, se
unifică în chip concluziv, la finele demonstraţiei
ideatice. Riscul în cultură este o carte despre voca-
ţie culturală şi esenţa vocaţiei, a predestinării, dar
şi a alegerii conştiente, a destinului creator, dar şi
distructiv în egală măsură, a consacrării, dar şi a
ratării, a ratării prin consacrare, precum şi a con-
sacrării prin ratare. Paradigma stilului combinativ,
alternativ, spuneam, se păstrează, se conservă
adânc încastrată în fiinţa şi logica acestui exerciţiu
de destin cultural, al îndumnezeirii, dar şi al pieirii
omului prin creaţie; aici, alternanţa princip(i)ală de
care pomeneam este cea dintre consideraţiile pe
marginea esenţei literaturii şi culturii în genere şi
inserţia unor pasaje cu tentă memorialistică, refe-
ritoare la condiţia scriitorului şi omului Nicolae
Breban, sub regimul Ceauşescu. Modul în care aces-
te două trasee se îmbină, se topesc unul în celălalt
ţine de o metodologie absolut impecabilă, şi tră-
dează încă o dată o extraordinară fineţe stilistică,
dar şi de substanţă. Şocantă este actualitatea cu
care acest text ne întâmpină la aproape două
decenii din momentul conceperii sale propriu-zise,
urmându-şi cu obstinaţie, cu obrăznicie chiar, iti-
nerarul său destinal, de radiografiere a fragilităţii
umane, a aritmiilor şi sincopelor devenirii întru mă-
rire sau cădere, a riscului în cultură.

În imagine: Ion Ianoşi, Aura Christi, Alexandru
Ştefănescu, Nicolae Breban. Gaudeamus · 2007

Alexandru ŞTEFĂNESCU
Riscul „Riscului în cultură”
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Oaltă obiecţie îndreptată împotriva
unora dintre tehnologiile reproducerii
asistate este formulată în termenii

dreptului de a avea doi părinţi, invocat cu privire
la situaţiile de inseminare heterologă (cu gameţi
de la donatori). Un astfel de drept ar precede,
susţin proponenţii săi, dreptul la viaţă: tocmai
pentru că este o fiinţă umană (şi deci are valoare
morală), fătul are dreptul de a fi conceput în mod
„uman”, dintr-un tată şi o mamă „adevăraţi”. Prin
recurgerea la reproducerea asistată heterologă,
însă, copiii sunt lipsiţi în mod deliberat de
condiţiile familiale de care au parte majoritatea
celorlalţi copii, din moment ce ei vor fi crescuţi în
absenţa tatălui natural şi a mamei naturale. În
acest context este invocată şi situaţia copilului cu
cinci părinţi: tatăl genetic, mama genetică, mama
surogat, mama socială, şi tatăl social. Cine sunt
adevăraţii părinţi? Acest amalgam, se susţine,
dăunează dezvoltării echilibrate a copiilor şi sea-
mănă confuzii (în ultima parte a acestei lucrări
vom vedea în ce măsură se confirmă aces-
te predicţii). Familia aşa cum a fost
definită până astăzi este grav amenin-
ţată, iar această situaţie este temută de
apărătorii valorilor familiei tradiţionale.   

Tehnologiile reproducerii asistate
pun şi altfel de probleme ale ruperii de
conceptul tradiţional de familie, ca de
pildă dacă o femeie în vârstă, sau o
femeie singură, sau un cuplu de femei
sau bărbaţi care trăiesc împreună sunt
sau nu îndreptăţiţi să beneficieze de asis-
tenţă pentru a procrea. Mai mult decât
atât, atunci când se realizează fertilizarea
in vitro, fecundaţia are loc în condiţii de
laborator (în exteriorul uterului), ceea ce
înseamnă că embrionii care în urma ana-
lizelor genetice sunt susceptibili de
defecte genetice pot fi identificaţi şi eli-
minaţi. De asemenea, graţie inseminării
heterologe, purtătorii de maladii genetice
transmisibile pot apela la aceste tehno-
logii pentru a avea copii care să fie înru-
diţi genetic cu partenerul lor (nepurtă-
tor). 

În apărarea tehnologiilor de repro-
ducere asistată în faţa acestor obiecţii,
se atrage atenţia asupra faptului că,
opunându-ne aplicării tehnologiilor, nu
numai că negăm dreptul la autonomie
procreativă, ci şi împiedicăm naşterea
tocmai a acelor copii ale căror drep-
turi şi interese dorim să le protejăm
atât de acerb. Aşa cum argumentează
Ronald Dworkin (în lucrarea Life’s
Dominion, Londra: Harper Collin
Publisher, 1995:167), indiferent care
este atitudinea publică faţă de o prob-
lemă cum este avortul (şi, putem
extinde argumentul, reproducerea
asistată), acesta nu constituie încăl-
carea drepturilor sau intereselor fătu-
lui, întrucât fătul care urmează să fie
avortat nu are drepturi sau interese, şi
nu urmează să devină un copil, ale
cărui drepturi sau interese ar fi încăl-
cate pe această cale. Într-o societate
democratică, toleranţa faţă de opţiu-
nile cetăţenilor, atâta vreme cât aces-
tea nu încalcă drepturile altcuiva, este
„preţul care trebuie plătit în aventura
libertăţii”, continuă Dworkin, iar o
societate care nu ne permite să luăm
decizii în chestiuni atât de importante
cum este reproducerea este totalitară,
indiferent cât este de permisivă în
privinţe care contează mai puţin.    

Conflictele care însoţesc tema
reproducerii asistate nu sunt prezen-
tate doar în termenii drepturilor
embrionilor/feţilor, sau în termenii
ameninţărilor faţă de idealul familiei
tradiţionale, ci şi în termenii schim-
bărilor propriu-zise pe care aplicarea
acestor tehnologii reproductive le
impun asupra femeilor: aşadar, în ter-
menii drepturilor femeilor. „Fetaliştii”
(sau susţinătorii drepturilor embrionu-
lui/fătului) nu constituie unicul grup
de interese care s-a opus în mod vehe-
ment acestor tehnologii. Acestora li se
alătură (pe lângă varii organizaţii şi
instituţii cu caracter religios) şi unele

organizaţii de apărare a intereselor femeilor.
Reprezentanţi ai mai multor astfel de organizaţii
(ţinând îndeosebi de feminismul radical) au obiec-
tat faţă de utilizarea tehnologiilor reproducerii
asistate, pe motiv că acestea sunt de natură să
reîntărească ideologia conform căreia toate
femeile trebuie să devină mame, şi în loc de a
creşte libertatea de alegere (permiţându-le să

învingă infertilitatea), acestea nu fac decât să
favorizeze menţionata ideologie. În acest context,
opresiunea asupra femeilor este dublă: în primul
rând, aceste tehnologii cresc presiunile asupra
femeilor de a deveni mame, şi în al doilea rând,
aruncă reproducerea în spaţiul public prin prelu-
area controlului asupra trupurilor femeilor şi
supunerea lor deciziilor altora. Cel de-al doilea
aspect priveşte faptul că utilizarea tehnologiilor
este reglementată fie de personalul medical, acolo
unde nu există legislaţie clară şi restrictivă, fie de
politicieni şi alte grupuri de interese, prin inter-
mediul legislaţiei care impune criterii despre ce
trebuie să însemne şi cum trebuie să arate mater-
nitatea, şi care exclud femeile singure, cu dizabi-
lităţi, sărace sau în vârstă, de la accesul la tehno-
logii. În plus, argumentează unii reprezentanţi ai
organizaţiilor de apărare a intereselor femeilor,
reglementarea acestor tehnologii, prin excluderea
femeilor, care în plus pot fi şi în vârstă sau cu di-
zabilităţi, şi prin permiterea eliminării „embrio-

nilor cu defecte”, constituie o reafirmare a
eugeniei. Tehnologiile reproducerii asis-
tate, se argumentează, sunt la fel de elib-
eratoare pentru femei ca şi inventarea
aparatelor casnice high-tech: acestea le aju-
tă pe femei să satisfacă ideologia despre ce
înseamnă o bună soţie. 

Mai mult decât atât, progresul
acestor tehnologii, se argumentează, poate
crea condiţiile pentru eliminarea completă
a sexului feminin. Mai precis, acest lucru
ar putea fi realizat prin combinarea (sau
continuarea) fertilizării in vitro cu ecto-
geneza. Numită si “uter artificial”, ecto-
geneza reprezintă operaţiunea de a
menţine embrionul în viaţă în laborator,
prin imitarea mediului din uter, până când
acesta devine capabil de a supravieţui
independent (adică până la viabilitatea
completă, momentul care în condiţii natu-
rale corespunde termenului limită de nouă
luni al sarcinii). Unii cercetători speră că
ectogeneza va fi posibilă în viitor, pe calea
progresului continuu în ceea ce priveşte
capacitatea de a prelungi tot mai mult tim-
pul de supravieţuire a embrionilor in vitro

şi a capacităţii de a salva nou-născuţi
din ce în ce mai prematuri. 

Dacă va fi vreodată realizabilă,
ectogeneza este de natură să necesite
redefinirea multora dintre termenii dez-
baterilor în privinţa avortului, a
tehnologiilor FIV, a clonării, ingineriei
genetice, chirurgiei prenatale, şi aşa
mai departe. Ectogeneza însă, argu-
mentează unii autori (în special Gena
Corea), este instrumentul oamenilor de
ştiinţă (bărbaţi) de a deposeda femeile
de cea mai importantă calitate care le
lipseşte bărbaţilor în reproducere:
capacitatea de a purta sarcini şi de a da
naştere la copii. Astfel, ectogeneza este
temută ca instrument potenţial al
viitorului, pe care bărbaţii l-ar putea
folosi pentru a controla reproducerea
umană.

Desigur, ectogeneza afectează în
mod dramatic termenii dezbaterii
asupra avortului: aşa cum arată Singer
& Wells în lucrarea The Reproduction
Revolution, este una să decizi ce se
întâmplă cu corpul tău, şi cu totul alta
să insişti ca un făt uman viabil să fie
ucis. Într-adevăr, după cum argu-
mentează cei doi autori, evoluţia acestei
tehnologii ar putea chiar încheia contro-
versa dintre taberele pro-choice şi pro-
life: nici o femeie nu trebuie să poarte o
sarcină pe care nu o doreşte, şi nici un
embrion/făt nu trebuie să moară din
cauza avortului.     

DANIELA CUTAº

Etica
reproducerii

Delphi
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Întoarcerea lui Leon Volovici

Bunul nostru prieten, marele intelectual Leon Volovici se află de o
săptămână în ţară. Joi, 15 noiembrie, la sediul Uniunii Scri-
itorilor, în Sala cu Oglinzi, Ideea Europeană & EuroPress a orga-
nizat o lansare-eveniment (cu participarea autorului) a cărţii De

la Iaşi la Ierusalim şi înapoi, semnată de Leon, volumul fiind comentat de Ion
Ianoşi, Nicolae Balotă, Nicolae Breban şi de subsemnata. Sala arhiplină. Lume
multă. Lume bună. Domnul profesor Paul Cornea. Marea poetă Ileana Mălăn-
cioiu. Diana Nedelcu (laudă acestei luptătoare mari pentru cultură, laudă pen-
tru tot ce face!). Janina Ianoşi. Ditza Goshen. George şi Paraschiva Voicu. Şi
alţi prieteni, admiratori. Leon este emoţionat din nou, ca un puşti. Mă întreabă
unde sunt cărţile. Un pic de răbdare. E puţin agitat, deşi se ascunde bine sub
platoşa calmului ireproşabil. Distins. Elegant. Se uită, din timp în timp, între-
bător la mine. Îmi aduc aminte de turneul nostru în Israel. Totul creşte în mine.
Revine în actualitatea sufletului, cu o forţă nebănuită. În timpul Conferinţei de
la Ierusalim, apropo de cartea lui Leon Volovici, Costel Safirman menţiona că
această carte „este scrisă de un scriitor care are talentul – şi nu e un talent
întâlnit în mod curent – de a transforma materia confesivă în materie de lite-
ratură netă. Este o carte Volovici 100%.” Moshe Idel, unul dintre cei mai impor-
tanţi specialişti în istoria evreilor din România, susţinea tot atunci că „în carte
se vorbeşte despre trei identităţi. Fiecare adaugă un fel de slăbiciune la celelalte
două. Identitatea evreiască ieşeană e ceva diferit de identitatea israeliană – asta
trebuie spus foarte clar. Identitatea română a lui Leon se schimbă după ce vine
în Israel. El îşi asumă o identitate israeliană care este, insist, foarte diferită de
identitatea evreiască ieşeană. Dar asta schimbă şi atitudinea lui faţă de literatu-
ra română. Ce a scris el înainte şi ce a scris el după ’86-87 este ceva foarte
diferit. Nu numai tematic, eu cred că e vorba şi de o atitudine diferită”. Eu am
fost unul dintre puţinii privilegiaţi care au citit printre primii această carte.
Cred că sunt al doilea lector al cărţii. Am citit-o dintr-o răsuflare, cu sufletul la
gură (aşa se spune, nu?), deşi mă împărţeam mereu între ipostaza de redactor
de carte şi cea de scriitor, în sensul că mă fura lectura şi trebuia să mă întorc
să văd dacă totul e în regulă, dacă nu mi-a scăpat ceva; trebuia, aşadar, să-mi
fac datoria de redactor al acestei minunate cărţi. Este vorba de un text
fierbinte. Este un text atipic. Toată această carte este mai mult literatură.
Evident că este literatură, nu este însă, cum s-a menţionat nu o dată, şi ficţi-
une. Leon Volovici are norocul de a avea un Destin, da-da, cu majusculă, un des-
tin apt, capabil de a fi prins între coperţile unei cărţi – ceea ce e un lucru
extrem de rar. E o carte splendidă, o carte-eveniment, o carte-document al unei
epoci. Îi dau dreptate lui George Voicu, profesorul şi istoricul mentalităţilor care
susţinea că „Leon Volovici spune întotdeauna o poveste cu tâlc, o poveste care
ascunde o semnificaţie, o învătăţură. Şi ştie întotdeauna să extragă, deloc pe-
dant, cu o imensă naturaleţe, acest dedesubt, să spunem, pe care povestea,
naraţiunea îl ascund. E un povestitor, cred, mereu dublat de omul care medi-
tează şi vrea să afle tâlcul întâmplărilor”. Dacă Ion Ianoşi s-a referit la echili-
brul tuşant, la simţul măsurii şi decenţa lui Leon Volovici, insistând asupra
modelului de calm şi civilitate dat de acest intelectual de marcă, Nicolae Balotă
a vorbit, la lansarea de la Bucureşti, desfăşurată în incinta Sălii cu Oglinzi, în
special, despre cele câteva istorii pline de miez (ca scena cu legionarul, răsco-
litoare, sau ca acel cvasipoem ce descrie modul în care se face o potcoavă), iar
Nicolae Breban a făcut o paralelă inspirată şi exactă între Leon Volovici şi Luci-
an Raicu, găsind nu puţine similitudini, afinităţi între cei doi cărturari. Unele
texte din cartea lui Leon conţin nuclee epice şi ar fi salutar ca autorul să revină
asupra lor; în această ordine de idei, i-am şi spus de mai multe ori că are ta-
lent de povestitor şi ar fi bine să intre pe terenurile capricioase, atrăgătoare,
fascinante şi vii ale epicului pur.

A doua zi, la Iaşi, a avut loc o altă lansare, sala de la Casa Pogor dove-
dindu-se a fi neîncăpătoare; asta şi pentru că poetul şi amfitrionul nostru (dar
nu mai puţin constructorul de instituţii culturale!), Lucian Vasiliu, a făcut o ex-
celentă publicitate evenimentului, şi pentru că, aflându-se că Leon Volovici, iată,
a revenit acasă, la Iaşi, şi nu s-a întors oricum, ci cu o carte, mulţi, foarte mulţi
dintre prietenii lui de o viaţă şi-au dorit să-l revadă. Liviu Antonesei a scris, pe
urmele fierbinţi ale acelui eveniment, un text inspirat, intitulat Întoarcerea lui
Leon Volovici, văzând astfel revenirea fiului rătăcitor: „[…] la Casa Pogor, într-o
sală plină până la refuz, am participat la o lansare de carte-eveniment. Împre-

ună cu Aura Christi, editoarea cărţii, Lucian Vasiliu, gazdă, Emil Brumaru, în
calitate de fost coleg de liceu al autorului, Mihai Dinu Gheorghiu, prieten vechi
al acestuia şi tânărul istoric Adrian Cioflâncă, am vorbit despre cartea lui Leon
Volovici De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi (Editura Ideea Europeană, 2007). Pri-
misem cartea cu câteva zile înainte şi o citisem practic pe nerăsuflate, o citisem
cu enormă plăcere, deşi, desigur, o carte ce se referă şi la perioada războiului,
la pogrom şi la comunismul românesc nu poate cuprinde numai lucruri plă-
cute! Plăcerea lecturii venea din altă parte, din mai multe părţi. Mai întâi,
din tonul măsurat şi din simţul nuanţelor care o străbat. Leon Volovici

Ion Ianoşi (dreapta), Aura Christi, Leon Volovici, Nicolae Balotă, 
Nicolae Breban. Lansarea vol. „De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi” de Leon

Volovici. Sala cu Oglinzi. Uniunea Scriitorilor

Edgar Reichmann şi Nicolae Breban

Nicolae Balotă şi Ion Ianoşi

Aura Christi
Sacerdoţii
literelor
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priveşte şi îşi priveşte trecutul cu un fel de înţelepciune care nu e câştigată
doar odată cu trecerea vârstei, ci îi este oarecum consubstanţială, struc-
turală”. În chip cert, lui Liviu Antonesei cartea i-a plăcut şi fiindcă a avut

prilejul să găsească, între cele două coperte elegante, imaginea Iaşiului multi-
cultural de altădată: „Plăcerea provenea şi din fapul că, într-o foarte largă secţi-
une a cărţii, am regăsit Iaşul acela multicultural şi viu, poate sărac, însă foarte
colorat, pe care am apucat să-l mai cunosc şi eu în anii şaizeci, ani ai copilăriei
şi adolescenţei mele. Trăitor în acea perioadă într-un grup de case şi căsuţe de
pe Ştefan cel Mare, zona pe care se întind acum blocurile cu BCR, Banca Ţiriac,
cu tot cu «cubul» din faţa lor, în care familiile româneşti şi evreieşti erau cam
la egalitate, iar noi, copiii, ne jucam şi ne certam, ne mai şi băteam, ca toţi
copiii, împreună, dar nu segregaţi etnic, ci pe tot felul de alte criterii, am şi eu
amintiri despre comunitatea evreiască locală, chiar dacă din perspectiva
cealaltă, românească. Şi, în ciuda diferenţei de vârstă, de peste un deceniu, din-
tre mine şi autor, o mulţime din amintirile noastre sunt, dacă nu comune,
măcar foarte asemănătoare. Iar foarte multe îmi sunt acum provocate de
excepţionala forţă de evocare a acestei cărţi! Mi-i amintesc pe toţi copiii aceia
care nu mai suntem, iar aşa cum suntem acum, suntem împrăştiaţi în toată
lumea, de la Iaşi până în Ţara Sfântă, în California sau pe malurile Rhinului şi
ale Senei”. Regăsesc, iată, pentru a câta oară, în scriitorul Liviu Antonesei ge-
nerozitatea de a se bucura de împlinirea celuilalt, inclusiv atunci când se referă
la miezul cărţii voloviciene, despre care afirmă, între altele, că e „un dialog cald,
măsurat, din care aflăm o mulţime de lucruri despre comunitatea evreiască
ieşeană în care şi-a petrecut Leon Volovici copilăria şi tinereţea, despre cea
românească şi, mereu în extensie, despre cea din întreaga noastră arie de cul-
tură est-central-europeană, domeniu în care autorul lansat de noi vineri avea să
se specializeze după 1984, când a ales să se stabilească la Ierusalim, mai întâi
cercetător la Yad Yashem, Institututul pentru Studierea Holocaustului, apoi
cercetător şi profesor la Universitatea Ebraică şi la Institutul pentru Iudaism
Contemporan. Iar, acum, de la Ierusalim, cu această carte, Leon Volovici revine
la Iaşi, pe calea dialogului şi a mărturisirii, dar revine oarecum pe ocolite, dacă
ne gândim că, de câţiva ani, este şi profesor invitat al Universităţii clujene. 

Că Leon Volovici este un extraordinar om al dialogului mi-am dat şi eu
seama. Din păcate, nu în cei şapte ani cât am lucrat în aceeaşi clădire, mulţu-
mindu-ne doar să ne salutăm politicos când ne întâlneam în uşa clădirii în care
funcţionau institutele noastre de cercetare, ci acum doi-trei ani, când participant
la un simpozion despre Holocaust desfăşurat la Iaşi, Leon a acceptat să-mi fie interlocu-
tor într-o emisiune de televiziune. O discuţie de care îmi amintesc cu o plăcere
la fel de mare cu cea provocată de lectură cărţii de acum.”

Cum s-a ratat Nicolae Balotă

Peste două zile după lansarea de la Iaşi, în data de 19 noiembrie,
tot în incinta Sălii cu Oglinzi a Uniunii Scriitorilor, am organizat
o Conferinţă de excepţie, Anul Nicolae Balotă. Da. La Ideea Euro-
peană, de astă dată, se derulează, cu un vădit succes – şi afirm

acest lucru, bucurându-mă, bucurându-mă pentru acest mare cărturar mare,
pentru împlinirile-i de o viaţă – Anul Nicolae Balotă. Despre invitatul nostru,
care a dăruit literaturii române două rafturi de cărţi, inclusiv monografii, vo-
lume de sinteză, de critică, teorie şi istorie literară, scrise după ce a stat ani
negri în puşcăriile stalinisto-dejiste, aşadar, despre Nicolae Balotă au vorbit cu
multă căldură Alex Ştefănescu, Gabriel Dimisianu, Ion Ianoşi, Nicolae Breban.
Pretextul? Evident, destinul de mare cărturar, de erudit rar – cum e, bunăoară,
Ion Ianoşi – al magistrului Nicolae Balotă, licenţiat al Facultăţii de Litere şi
Filosofie din Cluj, unul dintre cei mai importanţi scriitori formaţi la şcoala
Cercului de la Sibiu, şi, de fapt, singurul, probabil, actant al acestei prestigioase
mişcări literare rămas printre cei vii. La începutul carierei sale de universitar
format la prestigioasa Şcoală Clujeană, Nicolae Balotă este arestat (1948) pen-
tru scurt timp „pentru deţinere de material subversiv”, adică, simplu vorbind, i
s-au găsit în biblioteca sa, de sacerdot al literei, cărţi interzise, între care pre-
supun că se aflau opus-urile unor mistici iubiţi de maestrul Balotă, cum sunt,
de pildă, Sfântul Augustin (citit în original!), Francisc d´Assisi, Ignatiu de
Loyola, sau operele unor filosofi idealişti… Cea de-a doua detenţie, începută în
noaptea de 2 spre 3 ianuarie 1956 şi desfăşurată în închisorile atroce Jilava,
Făgăraşi, Gherla, Piteşti, a durat şapte ani. Perioade de ezitare, şomaj, singură-
tate, despre care Nicolae Balotă vorbeşte nu o dată, Caietul albastru, apărut la
Editura Ideea Europeană pentru prima dată în Colecţia Ediţii Definitive, consti-
tuind un vârf scriptic indiscutabil, un model de jurnal ţinut de un cărturar de
prim rang, opera căruia ar onora oricare dintre culturile mari ale lumii.
Debutează târziu. 1969 este anul debutului editorial cu volumul de sinteză
Euphorion. Invitaţia de a conferenţia, în 1974, la Universitatea „Wilhelm-
Maximilian” din München îi va schimba radical existenţa. Astfel, Profesorul (da,
aşa, cu majusculă) Balotă va ţine cursuri, formând tineri, la prestigioase univer-
sităţi din Germania, Franţa, după ´89 revenind în ţară şi susţinând cursuri la
câteva instituţii de învăţământ din Bucureşti şi Cluj. Niciodată însă nu i se va
oferi, aşa cum se cuvenea, nu-i aşa?, o catedră – spre ruşinea statului român,
spre ruşinea învăţământului românesc, spre ruşinea literaturii române – pe
care o merita acest cărturar, pe care o meritau în egală măsură – cu asupra de
măsură! –, înainte de toate, elevii, studenţii, care ar fi învăţat nu puţine de la
autorul unor monografii substanţiale despre Urmuz, Arghezi, Eminescu, Iacob
Burkhardt ş.a., autorul unor volume de sinteză referitoare la literatura germană
(Literatura germană de la Sturm-und-Drang la zilele noastre, apărută în Colecţia
Ediţii Definitive a Editurii Ideea Europeană), literatura franceză (Literatura
franceză de la Villon la zilele noastre, în curs de apariţie în cadrul aceleiaşi
colecţii, lansate de Ideea Europeană), proza lumii (De la Homer la Joyce, Ideea
Europeană). Un destin major. Exemplar. Despre care a vorbit aplicat, metodic
şi inspirat Ion Ianoşi. Nicolae Breban referindu-se la… ratarea lui Nicolae
Balotă. Nu este exclus că demult, pe vremuri – şi această pulsiune transpare pe
ici-colo în Caietul albastru – tânărul intelectual care absolvea Literele şi
Filosofia la Cluj, undeva, în adâncul sufletului, în vreme ce trecea pe lângă ca-
tedralele greco-catolice, îşi dorea să devină preot, visa – cu vorbele lui Nicolae
Breban – să devină „un prinţ al Bisericii”… Nu ştim, nu avem de unde să ştim
dacă Biserica a pierdut un mare serv al Ei, cert este că literatura a câştigat…

Leon Volovici                                              Alex Ştefănescu                                        Gabriel Dimisianu

Standul Ideea Europeană & EuroPress Group. 
Lansarea romanului Vioricăi Răduţă, „Hidrapulper”, Gaudeamus
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un sacerdot erudit, cu o operă impunătoare, care, repet, ar onora oricare dintre
literaturile lumii. „A vorbi despre tine vorbind despre alţii, a te plimba mascat
prin carnavalul pestriţ al literelor şi artelor din lumea întreagă, ce poate fi mai
delectabil!”, scria undeva maestrul Nicolae Balotă; oare face altceva acest cărtu-
rar cosmopolit decât să scrie mereu despre marii scriitori ai lumii, scriind astfel
despre sine însuşi, arborându-şi alte şi alte măşti, pentru a nu fi identificat în
toiul grandiosului şi pestriţului carnaval al literaturilor lumii?! Chiar şi în rân-
durile citate mai sus, domnul profesor îşi arborează masca unui homo ludens,
surâzându-ne ghiduş: festinul literelor omenirii, la care particip, scriind despre
alţii, adică, în fapt, despre mine… hm, oare poate fi ceva mai delectabil? Şi cum,
Dumnezeule, să nu-mi aduc aminte aici, în vreme ce scriu aceste note, recunosc,
cu un sentiment de împlinire, de câteva dintre însemnările lui Thomas Mann pe
marginea uneia dintre capodoperele sale, Iosif şi fraţii săi, epopee magistrală la
care m-am referit şi cu alte prilejuri? Referindu-se la această operă, aşadar,
autorul Muntelui vrăjit – nota bene, roman iubit de membrii tribului de la Ideea
Europeană – susţine că această vast-copleşitoare construcţie epică nu este o
„operă cu adevărat mare, ci doar un mijloc personal de a împărtăşi până la un
anumit grad experienţele oamenilor mari”. Thomas Mann mărturiseşte că, scri-
ind la Iosif... – o „epopee mistic-umoristică a omenirii” –, d-sa încearcă „cum e
să fii un om mare”, cele peste o mie de pagini aducându-l 

„într-un contact de cunoaştere intimă cu măreţia. Iată o distracţie de o
viaţă, care e şi o înălţare şi o potenţare a vieţii, dacă vrem, în orice caz
însă ceva ce ţine de viaţă şi subiect, şi mă feresc să iau teribil de în serios
tot ce iese din asta pe plan obiectiv”. (s.n.)

Nicolae Balotă afirma, spuneam, că

„A vorbi despre tine vorbind despre alţii, a te plimba mascat prin carnava-

lul pestriţ al literelor şi artelor din lumea întreagă, ce poate fi mai delec-
tabil!” (s.n.)

S-a vorbit la lansarea de la Uniune, dar şi la cea de la Gaudeamus despre
prozatoarea Bianca Balotă, care este – susţinea Gabriel Dimisianu – o revelaţie.
Da. O revelaţie. Bianca scrie o proză clasică, de o simplitate evidentă, din cele
câteva personaje create, desprinzându-se, în special, câteva, între care, de bună
seamă, străbunica Hedviga – o puternică femeie mare, în jurul căreia se învârte
calm-blând, recreându-se, întreaga lume.

„Obsesia rodniciei”

M-am întrebat în timpul uneia dintre conferinţele organizate (da,
au fost circa treizeci – după cele două de la Uniunea Scriitorilor,
desfăşurate, spuneam, în zilele de 15 şi, respectiv, 19 noiembrie
– ţinute la Târgul de Carte Gaudeamus, între 21-25 noiembrie)

cu prilejul lansării Colecţiei Ediţii Definitive: ce-ar fi fost dacă Nicolae Balotă n-ar fi
trecut prin închisorile stalinisto-dejiste?, cum ar fi arătat destinul domniei sale,
dacă…? Îmi amintesc de zâmbetul complice iscat în colţul buzelor romancierului
Breban când apelase la acest joc, pentru a se referi, inspirat-provocator, la
ratarea lui Nicolae Balotă. Îmi amintesc şi de un eseu semnat de criticul Dan
Cristea şi publicat în Jurnalul Naţional acum câteva luni, sub genericul „Să ne
cunoaştem scriitorii” – un excelent program lansat de Uniunea Scriitorilor –,
eseu în care am regăsit aceeaşi întrebare, la care colegul nostru a şi răspuns
abrupt, sagace: „Fără rănile şi distorsiunile provocate de opresiunea comunistă,
destinul lui Nicolae Balotă ar fi fost altul. Născut şi şcolit, cum spune, în «provin-

cia noastră pedagogică», cărturarul ardelean ar fi
fost cu siguranţă unul dintre cei mai mari profesori
de literatură şi filosofie ai Universităţii româneşti.
Avea toate datele necesare pentru a fi un spiritus rec-
tor, de la formaţie şi erudiţie la o înaltă disciplină a
ordinii şi a permanenţei valorilor. Nu în cele din
urmă însă, delicateţea, modestia şi civilitatea caldă a
adresării şi a raportului uman, a raportului cu
celălalt, obsesia împărtăşirii din propria cunoaştere
(sau «obsesia rodniciei», cum o denumeşte), arta
deschiderii şi a convieţuirii colocviale printre cei mai
tineri ar fi făcut din Nicolae Balotă un magistru
ideal. Rămâne, aşadar, ca o adevărată pată neagră
pentru învăţământul superior românesc faptul că
acest «om al cuvântului» nu a primit aici o catedră,
altfel decât sporadic şi suplinitor, manifestându-se cu
brio, în schimb, ca profesor la universităţile din Mün-
chen, Tours sau Le Mans”.

Dar nu ţin cu tot dinadinsul să întârzii în peri-
metrul lucrurilor lăsate la jumătatea drumului; nu-mi
stă în fire. La câteva dintre cele circa treizeci de lan-
sări, organizate de Grupul Ideea Europeană &
EuroPress la Gaudeamus – cel mai longeviv Târg de
Carte românesc, menţinut în viaţă graţie marelui lup-
tător, a marelui om de cultură, Vladimir Epstein! –,
urmărindu-i pe Nicolae Breban, Ion Ianoşi, Nicolae
Balotă, am avut de câteva ori un sentiment de
bucurie enormă, rotundă, sărit ca o sămânţă de sub
teascul mai vechii mele dorinţe de a-i aduce alături
pe aceşti mari scriitori. Da. Jubilam. Ne bucuram. Ca
de o mare împlinire. Şi nu ne mai săturam să
urmărim aceşti sacerdoţi ai literei scrise. Aceşti cla-
sici în viaţă. Şi Nicolae Breban, şi Ion Ianoşi, şi
Nicolae Balotă se află în posesia artei de a-şi edifica
un destin major. 

Ion Ianoşi                                             Nicolae Balotă Nicolae Breban

Gaudeamus. Nicolae Balotă, Aura Christi, Nicolae Breban, Ion Ianoşi
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Fiecare dintre ei, şi-a transformat existenţa într-un spectacol, într-
un prilej de a se înzidi în literatura română, despre care trebuie
spus în gura mare că este o literatură majoră. Mama mea, sfânta
mea Mamă, care are un dulce nume slav, Liubov (în ruseşte; rom.

– iubire), m-a întrebat odată: din ce motive apar mereu în fotografii în preajma
acestor mari bărbaţi cărunţi, chiar să nu am în apanajul meu prieteni apropiaţi
de vârsta mea? E simplu, îi explicam Mamei mele. Şi nu mi-aş fi permis să
descriu acest fragment de realitate, dacă părul meu n-ar fi şi el pe jumătate
aidoma celui al prietenilor mei. „Totul e atât de simplu, atât de simplu, încât
devine de neînţeles”, scrie undeva Nichita. 

Modele europene:
Nicolae Breban, Nicolae Balotă, Ion Ianoşi

Nicolae Breban, Nicolae Balotă, Ion Ianoşi sunt exemple vii,
demonstraţii vii ale faptului că SE POATE. Se poate scrie o
operă majoră într-un stat totalitar, restrictiv. Se poate să dina-
mitezi regimul totalitar, ajungând în structurile-i de vârf şi

dându-ţi demisia, aşa cum a procedat autorul Drumului la zid, alegând Opera şi
fiind, după demisia dată la Paris, după lectura tezelor din ´71, azvârlit de cole-
gi în marginalitate socială, se poate să fii tu însuţi, adică să-ţi urmezi vocaţia,
în plină libertate, revenind în ţară şi publicând, una după alta aproape!, o trilo-
gie (Amfitrion), apoi două tetralogii: una memorialistică (Sensul vieţii) şi alta
epică (Ziua şi noaptea). Se poate să publici într-un regim totalitar studii, mono-
grafii dedicate unor uriaşi – Dostoievski, Tolstoi, Th. Mann –, şi, în acelaşi
timp, să lupţi pentru apariţia cărţilor unor colegi iluştri (şi, în anumite cazuri,
unii dintre ei, uneori-adeseori, cu excepţiile, în general, cunoscute, pur şi sim-
plu, ingraţi, ca să folosesc un termen blând!), aşa cum a făcut domnul profesor
Ianoşi, graţie căruia, până în ´89, au apărut nu puţine volume blocate iniţial de
cenzură, semnate de scriitori ca, bunăoară, Gabriel Liiceanu, Andrei Pleşu,
Ileana Mălăncioiu, Nicolae Breban, ca să invoc exclusiv câteva nume. Se poate
să te dedici exclusiv literaturii, în ciuda anilor de detenţie, în ciuda regimului,
aşa cum a făcut Nicolae Balotă. Într-o lume post-decembristă, o lume marcată
de o falsă tranziţie, de false probleme, de invazia la scară naţională a vulga-
rităţii, ţopeniei, prostului gust etc. etc., SE POATE şi, mai mult decât atât: tre-
buie – aidoma acestor mari scriitori, modele europene de prim rang – să-ţi
urmezi vocaţia, adică, alegându-te, iar şi iar, să fii tu însuţi, şi prin acest fapt,
să fii european. Iată, foarte-foarte succint, motivele pentru care jubilam, ne
bucuram la Gaudeamus, la conferinţele, lansările, dezbaterile organizate de noi
cu alte prilejuri fie în Bucureşti, fie la Ploieşti, Iaşi, Haifa, Ierusalim, Tel Aviv,
Atena, Salonic, Seres, Bistriţa, Sibiu sau în alte oraşe. Aici, la Ideea Europeană,
am reuşit – şi sper să izbutim şi în continuare! – să adunăm o mână de spe-
cialişti de prim rang, am construit – din mers aproape – o Castalie, un istm al
rezistenţei, al prieteniei şi complicităţii, unde ne sprijinim reciproc, ne
strângem pumnii ca să rezistăm, să fim, să edificăm o operă. La Ideea
Europeană e o atmosferă cosmopolită, dragă mie, dragă nouă. În noiembrie, sub
semnul Ideea Europeană, la Uniunea Scriitorilor şi la Gaudeamus, în pavilionul
central al ROMEXPO, au fost lansate cărţi semnate de Leon Volovici (Israel),
Nicolae Balotă (Franţa), Monica Săvulescu-Voudouri (Grecia), Gheorghe
Săsărman (Germania), Edgar Reichmann (Franţa), Dinu Flămând (Franţa),
Mihai Cimpoi şi Leo Butnaru (Republica Moldova), Bogdan Mihai şi Ana-Maria
Dascălu (Germania) etc. etc. La standul Ideea Europeană s-a vorbit româneşte,
ruseşte, engleza, germana, maghiara, greaca, ebraica… Turnul Babel era de
găsit acolo, la Gaudeamus, la standul editurii noastre. Un amestec de culturi,
limbi, civilizaţii. Un carnaval al literei. Un festin al cărţii.

Ne-am bucurat, aşadar, şi am sărbătorit prietenii noştri, scriitorii, aşa
cum se cuvine. Ne-am minunat nu o dată de rezistenţa Janinei şi a lui Ion
Ianoşi, a lui Nicolae şi a Cristinei Breban. Nouă înşine ne-am ţinut nu o dată
pumnii să rezistăm, să facem faţă programului hipertensionat şi plăcut. Cel
puţin asta mi-au mărturisit colegii mei – le mulţumesc! – fără de care proiectele

Ideea Europeană ar rămâne ficţiune pură: Adrian Preda
(Şefu´) şi Claudiu Moloci – îi tot spunem în ultima vreme
domnul Nicioproblemă (amândoi fac eforturi evidente să
lărgească reţeaua noastră de distribuţie, contactând noi
difuzori), Alina Alexandra Preda (Alinache, îngerul
machetelor, „Albinuş”), Alexandru Ştefănescu (Alex, cel
căruia îi tot dăm rapoarte despre bunul mers al proiectelor
întocmite şi câştigate de el; apropo, am descoperit – da, la
Gaudeamus – vocaţia lui de moderator, ceea ce înseamnă,
evident, că în viitor va avea – o, ce veste minunată! – de
lucru şi mai mult, şi asta nu numai la lansări!), Mihaela
David (Miha; marketingul şi contabilitatea e pe mâini de
fier!), Cristian Negoi (Cristinel; dacă aveţi reclamaţii
apropo de copertele noastre sau apropo de macheta revis-
tei, sunteţi invitaţii noştri să-l bombardaţi cu e-mailuri;
avem o rugăminte însă: aşa cum se cuvine la casele mari,
la sorbonele celor şapte ani de acasă, vă rugăm frumos să
nu uitaţi să începeţi mesajele dvs. cu o vorbă bună, elegan-
tă, cu o remarcă plăcută sau, ceea ce se întâmplă infinit
mai rar, chiar cu o laudă, aşa cum se cade, nu-i aşa?). 

Şi, de bună seamă, de bună seamă, nu în ultimul
rând, mă gândesc cu o enormă recunoştinţă la partenerul
şi fratele şi editorul meu, Andrei Potlog, de care nu încetez
să mă mir, de care nu încetez să mă bucur. Nu ştiu, nu ştim
ce m-aş face, ce ne-am face fără hărnicia lui, fără abilitatea,
spiritul lui practic, fără puterea lui de muncă. Da. La Ideea
Europeană se munceşte câte 12-16 ore pe zi. Şi vă asigur
că merită! 

Noiembrie-Decembrie 2007

Fotografii de AURA CHRISTI şi ADRIAN PREDA

Diana Nedelcu, un înger-rechin, demon ocrotitor al culturii române, 
realizator al emisiunii „Lumea în clar-obscur”. Radio România Actualităţi

Mihai Şora, Edgar Reichmann, Nicolae Breban

Janina Ianoşi, Ion Ianoşi, Nicolae Balotă
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eveniment · eveniment · eveniment ·

„Mişcarea literară”
– cinci ani
de existenţă

Revista „Mişcarea literară” şi-a sărbătorit cinci ani de existenţă în data de
26 noiembrie 2007. Manifestarea s-a desfăşurat în cadrul Saloanelor
„Liviu Rebreanu”, la Bistriţa, cu sprijinul Consiliului Local al
Municipiului Bistriţa, al Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-

Năsăud, al Casei de Cultură a Sindicatelor Bistriţa, al Fundaţiei Societatea de Concerte
Bistriţa, al Casei Corpului Didactic, al Liceului de Muzică Bistriţa şi al revistei
„Mişcarea Literară”.

Luni, 26 noiembrie, sub genericul „Timp şi lectură”, au avut loc întâlniri literare
cu elevii şi profesorii de la Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” şi la Colegiul Naţional
„Liviu Rebreanu”, invitaţii iubitorilor de literatură fiind Nicolae Breban, Alex Ştefănes-
cu, Aura Christi, Olimpiu Nuşfelean, Ovidiu Nimigean, Ioan Pintea, Elena M. Câmpan.
În aceeaşi zi, la Liceul de Muzică din Bistriţa a avut loc o incitantă dezbatere, axată pe
următoarea temă: „Literatura română în context european. De ce nu are succes lite-
ratura română în străinătate?” Dezbaterea la care au participat Nicolae Breban, Alex
Ştefănescu, Ion Simuţ, Cassian Maria Spiridon, Aura Christi, Radu Mareş, Valeriu
Stancu, Gheorghe Schwartz, Nicolae Creţu, Grigore Traian Pop, Ion Moise, Andrei
Moldovan, Virgil Raţiu, Aurel Podaru, Constantin Stănescu, Daniela Sitar Tăut ş.a., a
fost moderată de amfitrionii Olimpiu Nuşfelean, director al revistei „Mişcarea literară”,
şi Ioan Pintea, redactor-şef al acestei prestigioase reviste. La sfârşitul acestui colocviu,
Aura Christi a lansat cărţile recent apărute la Editura Ideea Europeană. În seara
aceleiaşi zile, la Biserica Catolică din Str. Gheorghe Şincai, revista „Mişcarea literară”
a decernat următoarele premii:

Premiul Opera Omnia – Nicolae Breban
Premiul pentru ediţia critică Liviu Rebreanu, pentru cercetarea şi promovarea operei
rebreniene – Niculae Gheran
Premiul pentru critică şi istorie literară, pentru Istoria literaturii române contemporane
– Alex Ştefănescu
Premiul pentru critică literară – Ion Simuţ
Premiul pentru poezie – Ovidiu Nimigean
Premiul pentru proză – Radu Mareş
Premiul pentru eseu – Cassian Maria Spiridon
Premiul pentru promovare culturală – Aurel Podaru

La Muzeul „Cuibul Visurilor” din Maieru, s-au sărbătorit 50 de ani de la
înfiinţarea acestei instituţii, al cărei iniţiator şi slujitor este profesorul
Sever Ursa. Tot aici, la Maieru, au fost discutate în cadrul Şantierului
Editorial Liviu Rebreanu câteva volume aflate în lucru sau editate

recent, ca, de pildă, Cu Liviu Rebreanu şi nu numai, Neamul Rebrenilor, Liviu Rebreanu
văzut de el însuşi, Liviu Rebreanu: „intime” (volum de corespondenţă familială), Scrisori
către Liviu Rebreanu. Şantierul editorial este coordonat de Niculae Gheran. 

În aceeaşi zi s-au acordat Premiile Concursului Naţional de Proză „Liviu
Rebreanu”. Premiul Uniunii Scriitorilor pentru Proză i-a revenit lui Gheorghe Schwartz.

În ultima zi a Saloanelor „Liviu Rebreanu”, la Colegiul Naţional „Liviu Re-
breanu” din Bistriţa, a avut loc Colocviul „Liviu Rebreanu la el acasă”, moderat de Nicu-
lae Gheran şi profesoara Mihaela Iacob.

Ioan Pintea (stânga), Nicolae Breban, Alex Ştefănescu, Cassian Maria
Spiridon, Olimpiu Nuşfelean, Doru Mareş. Bistriţa. Noiembrie 2007

Marele critic, Ion Simuţ. Bistriţa. 2007

Olimpiu Nuşfelean                                     Ioan PinteaConstantin Stănescu
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Amabil şi în continuare cu Kal, ca
şi cu fiul unui apropiat dispărut,
Ţipor refuza orice discuţie pe
această temă. O singură dată a

mai revenit la ea: „Dionisie a inventat o eră năs-
cută din coincidenţele pe care le-a descoperit.
Isidor din Sevilla a completat calculele cu un tabel
pentru încă 95 de ani, iar Beda Venerabilul a con-
tinuat până în ceea ce numea el „anul 1064”. Beda
nu-şi întrerupe niciunde socotelile din pricina vre-
unei Apocalipse intercalate”. Să nu vină acest
sfârşit al lumii decât după anul 1064? preluă ideea
din zbor Al Cincizeci şi nouălea. Sau să se fi oprit
Venerabilul Beda la acea dată ca la momentul pre-
destinat? Kal a verificat spusele evreului şi i s-au
părut corecte. Ţipor nu evita subiectul din
neştiinţă, ci din pricina unui tabu. Însă, la fel cum
iubirea se naşte din ură, şi adevărul se iveşte în
întreaga-i curăţenie din tot felul de interdicţii
morale.

Prin Ţipor, Kal a aflat amănunte despre
acea noapte cumplită de 7 spre 8 septem-
brie, despre cum s-au întâmplat lucrurile,
despre cine a fost de faţă. Despre cine a
supravieţuit. Şi astfel a ştiut ce martori
oculari putea să mai caute. Cutremurul
resimţit atât de tragic la castelul ducelui
Adrian, nu a fost decât un semn ceresc
minor, pretindea Ţipor. Juglans, care a
trăit marele seism din 989 de la Cons-
tantinopol, ar fi putut să confirme acest
lucru. Atunci, în capitala Bizanţului, strică-
ciunile au fost incomparabil mai mari, iar
numărul morţilor nu se poate nici măcar
asemui cu cele câteva victime din nordul
Italiei. (Tânărul se putea folosi şi de
amintiri personale despre momentele de
groază trăite acasă, pe când a fost doar un
băieţandru.) Dar, e la fel de adevărat,
admisese evreul, nu mărimea unei catas-
trofe contează pentru individ, ci coinci-
denţa. Lucru ce nu mai este valabil pen-
tru colectivităţile mari. Vorbele sunt fru-
moase, Al Cincizeci şi optulea a ştiut
foarte bine ce este un cutremur. Şi la ce
i-a folosit? 

Şi tot de la evreu i-a rămas lui
Kal şi al treilea element, după clepsidra
răsturnată şi schimbul de locuri al înge-
rilor căzuţi cu cel al oamenilor meri-
tuoşi: ciudatul an 1064, anul la care se
opresc socotelile Venerabilului Beda.      

Deocamdată, în paralel cu că-
utarea supravieţuitorilor petrecerii din
Sala Mare a palatului ducelui Adrian, Al
Cincizeci şi nouălea a hotărât să ia
lucrurile de la începuturile lor şi să se
intereseze de lucrarea lui Dionisie cel
Mic, Exiguus. Kal, un partener de dis-
cuţii întotdeauna plăcut, şi-a găsit o nouă
temă de dezbătut, o temă pe cât de actu-
ală, pe atât de plină de conţinut: măsu-
rarea timpului îşi releva faţa doctă. 

Din Dobrogea, Dionisie cel Mic,
pornind de la câteva coincidenţe fericite,
a adus marele serviciu lumii creştine de
a o plasa într-o succesiune suficientă
sieşi. Fixând, în mod firesc, naşterea lui
Iisus drept începutul erei creştine, el a
revoluţionat calendarul în spiritul
dreptei credinţe. Marii ierarhi i-au bine-
cuvântat lucrarea, iar marii înţelepţi i-au
urmat-o. Numai că Dionisie Scitul s-a
lovit şi el de o serie de greutăţi: data
exactă a atât de aproximativei naşteri a
Mântuitorului, imposibilitatea existenţei
„unui an zero” şi, nu în ultimul rând,
măsurarea propriu-zisă a scurgerii.

Tot ceea ce făcea fiul lui Juglans
reprezenta un punct de atracţie pentru
cei ce obişnuiau să-l urmeze încântaţi.
Stabilirea datei exacte în general şi a
datei exacte a Apocalipsei, în particular,
devenise noul joc al grupului de juni
mondeni. Subiectul se arăta a fi pasio-
nant şi, prezentat după cum o făcea Kal
însuşi, putea cuceri atât atenţia unui episcop bur-
tos, la un pahar bun de vin vechi, cât şi pe cea a
unei fete mlădioase, în timp ce ea nu uita să-şi
ofere, totodată, şi nurii. (Şi iarăşi, cum le explica
Al Cincizeci şi nouălea, „Adevărul se naşte greu,
el apare din greşeală, la fel ca şi pruncul din
durere şi dragostea din ură”.)

Între acestea, pe vremea atât de scurtului

şi, totodată, atât de densului popas de la Roma,
fiul lui Juglans nimeri şi peste un sarazin, un per-
sonaj cunoscut şi suspect, originar din Alexandria
şi stabilit, se spunea, în Sicilia. Dar, la fel, se
zvonea şi că ar avea o casă mare la Veneţia. De
altfel, tot ce se colporta despre el provenea doar
din vorbe, nici măcar numele nefiindu-i sigur, iar
el însuşi pretindea, rânjind, că îl cheamă Ibn

Khurdhadhbah, adică la fel ca pe celebrul autor al
Cărţii rutelor şi regatelor, personaj care a scris, cu
un veac şi jumătate în urmă. Drept urmare, i se
spunea „Călătorul” şi era posibil să povesteşti
orice despre el, nimic nefiind cu totul exclus şi
nimic nefiind cu totul sigur, în ceea ce-l privea. 

Acest arab părea să dispună de o avere
considerabilă, provenită din piraterie – după bâr-

fele atât de numeroase ce-l înconjurau, asemenea
unei aure strălucind veşnic schimbător –, zvonul
că poseda mai multe corăbii fiind atât de puternic,
încât au fost familii care, disperate că le-au fost
luaţi captivi şi vânduţi drept sclavi fraţii, soţii sau
fiii, au apelat la Călător, iar acesta, într-adevăr,
contra unui comision, a reuşit, de cele mai multe
ori, să le recupereze rudele. Că acestea s-au găsit
în captivitatea oamenilor săi ori a altor corsari nu
s-a putut afla. (Cu titlu de curiozitate: tocmai
odată cu venirea lui Kal în Cetatea Eternă, acolo
s-a consumat o întâmplare care a făcut multă
vâlvă. Un tânăr patrician, dorind să vină la nunta
unei verişoare din Corsica, a fost răpit pe mare,
iar Călătorul primise o sumă mare de bani pentru
a-l aduce înapoi. Ceea ce el a pretins că a şi făcut,
doar că tânărul sosit la Roma nu mai semăna cu
cel căutat, fusese castrat şi răspundea confuz la
întrebări. S-a iscat o ceartă cumplită, mai ales că
se căuta un personaj ce se trăgea din celebra fa-
milie Orseolo, cea care-l dăduse pe puternicul

Pietro, dogele Veneţiei şi aliatul de nădejde
cu Egiptul. Nu era pentru prima oară când
sclavii eliberaţi de arab nu erau
recunoscuţi de ai lor şi este posibil ca
multe dintre aceste situaţii să fi fost
urmarea unor confuzii reale. Tocmai aflat
în mijlocul acelui scandal, Călătorul
devenise o figură şi mai suspectă, atunci
când l-a întâlnit Al Cincizeci şi nouălea.)   

Arabul acesta dezvolta o teorie,
provenită din scripturi, în legătură cu
graba cu care reconstruia Gerald celebrul
castel: 

– Omul trebuie să aibă o casă. De
aici porneşte totul. Atunci când n-ai casa
ta, nu eşti decât un sclav pe teritoriu
străin. Un ilot, cum spuneau cu scârbă vite-
jii spartani. Abia când şi-a construit casa,
Cain a devenit fondatorul neamului.
Gerald are dreptate să se grăbească.
Altfel n-ar rămâne decât oaspete în bio-
grafia lui Adrian.

De la sarazin, Kal a aflat o
mulţime de amănunte privind cele întâm-
plate în noaptea cutremurului în care a
murit Juglans, dar şi despre momentul
naşterii lui Iisus. În privinţa nopţii de 7
spre 8 septembrie, spusele arabului se
doreau mărturii ale unui martor ocular,
Călătorul obişnuind să povestească de
parcă relata amintiri trăite şi nu fapte
aflate, ceea ce îi dădeau o credibilitate
sporită relatărilor. Dar şi în felul acesta,
el rămânea acelaşi personaj incert: ulteri-
or, multe dintre cele susţinute de el se
dovedeau false. Dacă reuşeai să-l întrebi,
îţi venea cu noi argumente, dând iarăşi
impresia de veridicitate. De pildă, mai
târziu, Kal aflase, la castelul ducelui, că
Sarazinul n-a călcat niciodată pe acolo şi
cu atât mai puţin în noaptea fatală. Cu
toate acestea, numeroase amănunte se
confirmau întocmai. Şi era vorba despre
impresii pe care doar un observator fin
le-ar fi putut sesiza, despre detalii arhitec-
tonice pe care nu le puteai afla din poves-
tirile altuia. La fel şi despre cele în legă-
tură cu cercetările personale pe care le-ar
fi întreprins  Călătorul în Ierusalim şi în
Nazaret. El pomenise nume de locuri şi
de oameni despre care nici măcar
Gerbert nu părea să fi auzit. Însă şi
altele, despre care şi papa se minuna că
fiul lui Juglans le aflase. Uneori, cele
două categorii făceau parte din acelaşi
episod povestit de Călător şi nu se putea,
îşi zicea Kal, ca actori reali să joace în
aceeaşi piesă cu nălucile. Apoi, însă, se
întreba: „Chiar nu se poate?”

În esenţă, arabul i-a detaliat urmă-
toarele despre noaptea cutremurului:
ducele Adrian ar fi organizat o petrecere
la care ar fi invitat numeroase persoane
din întreaga lume civilizată. Scopul ar fi
fost tocmai discutarea strategiei de orga-

nizare  a lumii şi de reîmpărţire a puterilor, pen-
tru cazul în care Terra ar fi suferit stricăciuni ire-
versibile în urma unui cataclism major. 

Fragment de roman

GHEORGHE SCHWARTZ
Al Cincizeci 
şi nouălea
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Consensul antidemocratic vizibil în
anumite cercuri intelectuale din
România poartă amprenta lipsei
de profesionalism, uneori chiar a

imposturii, care grevează din nenorocire cultura
noastră. Într-o cultură a sentinţelor, „arma” prin-
cipală împotriva democraţiei va fi tot sentinţa. Nu
sentinţa ce vine să încheie metaforic o solidă şi
complicată argumentare, sau să sintetizeze un
raţionament analitic, ci aceea care se substituie
oricărei argumentări şi analize raţionale. Impos-
tura „specialiştilor” noştri în combaterea demo-
craţiei reiese imediat din amploarea şi frecvenţa
recursului lor la simple sentinţe. Nu este nevoie, pe
malurile Dâmboviţei, de multe investigaţii: o frază
ajunge pentru ca democraţia să fie aruncată la
lada de gunoi a istoriei. „Nicăieri regimul consti-
tuţional de azi nu mai corespunde nevoilor timpu-
lui”,1 decretează Iorga, iar sub influenţa sa (dar şi
a altor lideri de opinie) se formează rapid un larg
consens cu privire la „moartea demo-
craţiei”. 

Cel mai tipic exponent al acestui
stil de execuţie sumară este probabil Nae
Ionescu. Cum stau lucrurile cu demo-
craţia? Nimic mai simplu: „procesul istoric
a depăşit astăzi punctul de vedere al
democraţiei”.2 Mai are cineva vreo între-
bare? Probabil că nu. Lucrurile sunt mult
prea clare; orice discuţie este de prisos:
democraţia poate muri; deja „a murit”. 

„O formulă politică îşi are vremea
ei, – şi ea poate deci muri. Cum moare
democraţia azi. Cum a murit. Atunci, – de
ce să mai vorbim de ea?”3

Cine a stabilit „decesul”? Nae. Pe
ce bază? Pe ce criterii? Nu contează. Ceea
ce contează este doar sentinţa: democraţia
este moartă. Sentinţa, dată în ianuarie
1938, este fără apel. Dar nu funcţiona
oare, pe atunci, regimul democratic în
SUA, Marea Britanie, Elveţia, Ţările
nordice, şi aşa mai departe? Cu siguranţă ca da.
Dar ce mai conta? Nae a decis că democraţia este
terminată. El a hotărât „criza democraţiei şi a par-
lamentarismului, pe care nu o poate contesta
nimeni”.4 Or, Nae Ionescu nu era fitecine; el era
pur şi simplu „unul din cei mai inteligenţi oameni
de pe planeta asta”.5 Se îndoieşte cumva cineva?
Dacă da, Alexandru Paleologu ştie şi motivul în-
doielii: „Foarte mulţi nu cred asta fiindcă nu l-au
cunoscut sau fiindcă nu ştiu ce este inteligenţa”.6

Sentinţa năistă că „democraţia a murit”
este astfel susţinută indirect printr-o altă sentinţă:
„Nae Ionescu era o mare inteligenţă”. Prestigiul
conferit prin această apoftegmă despre Nae tre-
buie să furnizeze credibilitate apoftegmelor lui Nae
– tactică binecunoscută în culturile idolatre, în
societăţile de status, unde nu contează ce se spune,
ci numai cine spune. Dar nu cumva „prestigiosul”

Nae vehicula nişte sofisme? Nu contează: „Despre
Nae Ionescu se spunea că a fost sofist. Dom’le,
Nae Ionescu a fost o mare inteligenţă. Sofist? Şi
ce dacă era sofist? Toate articolele lui Nae [...] –
le-am cam citit pe toate, poate că-n unele se vede
o anumită metodă sofistică – [...] odată scoase din
contextul imediat şi puse într-o perspectivă mai

generală se dovedesc a nu fi sofisme”.7
Se subînţelege, deci, că nici perlele lui Nae

despre „moartea democraţiei” nu sunt sofisme.
Într-adevăr, Paleologu nu se poate delimita de Nae
Ionescu; căci şi el crede în „dobitocia”
democraţiei.8 Dar cei doi se întâlnesc şi prin altce-
va: prin cultul pentru sentinţe debitate cu o
infinită suficienţă. 

Ceea ce este însă de-a dreptul aiuritor este
că Nae Ionescu însuşi acuza la alţii prezenţa stilu-
lui sentenţios: 

„Nu avem idei. Acceptăm. Dar în primul
rând vinovat de acest lucru e însuşi dl. Iorga.
Ideile nu trăiesc şi nu înfloresc decât într-o atmos-
feră potrivită. Ce a făcut dl. Iorga pentru
întreţinerea acestei atmosfere în presă? [...] Dl.
Iorga are idei? Nu; ideea e un ferment, un punct

de plecare. Dl. Iorga
lansează ukazuri. Dl. Iorga
nu discută”.9

Iată deci, din nou,
acea „stranie dihotomie
mentală” autohtonă de
care s-a mai vorbit uneori:
profesioniştii ukazurilor
condamnă ukazurile, ex-
perţii în sentinţe veştejesc
sentinţele. 

Să fi dispărut,
oare, seminţia acestor
experţi? Se va fi terminat
cu sentinţele privind
„moartea democraţiei”?
Am scăpat noi oare de
diletanţii care decid în
problemele politologiei şi
de impostorii care anunţă
„vremuri noi”, post-demo-
cratice? Nici vorbă. Nici o
speranţă. Sentinţele anti-
democratice ale unui Iorga
sau Nae Ionescu s-au
transmis peste decenii. Iar
una dintre „curelele de
transmisie” a mentalităţi-
lor ostile democraţiei a
fost Constantin Noica.
Încă din tinereţe, Noica
era şi el ferm convins de
„moartea democraţiei”: 

„Individualismul de

tip democratic, tinzând să atomizeze societăţile şi
neizbutind, în ciuda optimismului ce profesa,
decât să le facă nerodnice, este de bună seamă de
către toată lumea depăşit”.10

Cioran, la rândul său, stigmatizează, scurt
şi cuprinzător, parlamentarismul drept un „cadou”
britanic care a zăpăcit lumea (atât şi nimic mai
mult).11 Cum Noica şi Cioran au influenţat pro-
fund gândirea şi atitudinile multor intelectuali
români care sunt azi activi şi influenţi, nu este de
mirare că o serie dintre prejudecăţile antidemocra-
tice ale anilor ’30 s-au perpetuat până azi. Iată
cum sună discursul sumar al unui urmaş al lui
Nae: „Cuvântul «democraţie» este folosit astăzi
într-un sens care, după dispariţia statelor-cetate
greceşti, nu mai are nici un sens [sic!]”.12

Vom vedea şi mai jos care este „argumen-
tul” folosit de Mircea Mihăieş pentru a susţine
subtila idee că sensul nu mai are nici un sens; o
idee pe care, desigur, nici filosofia politică occiden-

tală, nici politologia mondială nu a reuşit
să o sesizeze. Dar acest lucru nu trebuie să
ne mire; în publicistica lui Mihăieş există
(şi este deseori invocată, chiar dacă numai
indirect) o dublă explicaţie pentru acestă
„omisiune” a gândirii şi a opiniei publice
apusene: pe de o parte, presa occidentală
este „controlată încă de reflexele demo-
craţiei”13 (ar fi mai bine dacă presa apuse-
ană ar fi controlată de reflexele dicta-
turii?); pe de altă parte, „orbirea inte-
lighenţiei din Vest [...] este proverbială”.14
În contextul respectiv, Mihăieş se referă
direct la „orbirea” intelectualităţii occiden-
tale faţă de „pericolul islamic”, dar el are
grijă să precizeze că nu este vorba doar de
acest pericol ci şi de altele; pe scurt, „inte-
lighenţia din Vest” este oarbă la multe peri-
cole – nu este de mirare că, în „orbirea” ei,
n-a sesizat ceea ce se ştie atât de bine pe
malurile Begăi (şi ale Dâmboviţei): că sen-
sul «democraţiei» nu mai are nici un sens! 
Nesatisfăcut de execuţia sumară la care a

supus democraţia, Mircea Mihăieş adaugă la
sentinţa de mai sus şi o alta. De unde o scoate?
Evident, dintr-un tezaur – dintr-un tezaur person-
al, şi anume situaţiile „care îi vin în minte”: 

„Democraţia a ajuns, în cele mai multe
situaţii care-mi vin în minte, o vorbă de ocară”.15

„Intelighenţia din Vest”, aşa „orbită” cum
e, atunci când are nevoie să afle „ce a ajuns”
democraţia, consultă literatura de specialitate.
Este vorba, probabil, de o nouă dovadă de „rătă-
cire”. Mihăieş nu face aceeaşi eroare: când vrea să
ştie unde a ajuns democraţia, consultă (pur şi sim-
plu) „cele mai multe situaţii” care îi vin în minte.
Acestea sunt, desigur, edificatoare – şi, de aici, a
doua sentinţă: democraţia este „vorbă de ocară”. 

Într-un peisaj cultural în care „elita” se
manifestă prin sentinţe bazate pe situaţiile „care
îi vin în minte”, soarta democraţiei nu poate fi
bună. 

1 Nicolae Iorga, Memorii, VII (1933-1938), fără editură, 1939,
p. 243.
2 Nae Ionescu, Între ziaristică şi filosofie, Timpul, 1996, p. 16.
3 Nae Ionescu, Între ziaristică şi filosofie, Timpul, 1996, p. 180.
4 Nae Ionescu, Roza vânturilor, Hyperion, 1993, p. 173.
5 Alexandru Paleologu, interviu în Suplimentul „Alexandru
Paleologu despre «generaţia ’27», Observator cultural, nr. 26
(283), 25-31 august 2005, p. II. 
6 Alexandru Paleologu, interviu în Suplimentul „Alexandru
Paleologu despre «generaţia ’27», Observator cultural, nr. 26
(283), 25-31 august 2005, p. II
7 Alexandru Paleologu, în Nostalgia Europei, apud Gheorghe
Grigurcu Glose la Alexandru Paleologu, în România literară,
nr. 18, 12-18 mai 2004, p. 9
8 Alexandru Paleologu, interviu, în România literară, nr. 50,
17-23 decembrie 2003, p. 16
9 Nae Ionescu Între ziaristică şi filosofie, Timpul, 1996, p. 251.
10 Constantin Noica, De Caelo, Humanitas, 1993, p. 6.
11 Emil Cioran, Schimbarea la faţă a României, Humanitas,
1990, p. 33.
12 Mircea Mihăieş, Democraţia ca o mlaştină, în România lite-
rară, nr. 39, 6-12 oct. 2004, p. 2.
13 Mircea Mihăieş, Asimilarea Europei, în România literară, nr.
31, 10-16 august 2005, p. 4.
14 Mircea Mihăieş, Asimilarea Europei, în România literară, nr.
31, 10-16 august 2005, p. 4.
15 Mircea Mihăieş, Democraţia ca o mlaştină, în România lite-
rară, nr. 39, 6-12 octombrie 2004, p. 2.

Templul lui Apollo

ADRIAN-PAUL ILIESCU

Consensul 
antidemocratic
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A-ţi asuma dificila sarcină de a scrie o
carte despre scriitorii evrei din Ro-
mânia înseamnă a deranja atît catego-

ria scriitorilor, criticilor şi cititorilor evrei care se
vede, o dată în plus, separată, cît şi pe cea a ne-
evreilor, cel puţin mirată de selecţionarea aceasta
etnică. Autorul Ovidiu Morar este conştient de
riscurile acestui demers şi ne-o demonstrează
chiar din primele fraze ale cărţii Scriitori evrei din
România (Editura Ideea Europeană, Bucureşti,
2006): ,,Ideea unui studiu despre scriitori evrei
din România ar putea să-i intrige pe unii. De ce să
fie evreii separaţi de conaţionalii lor? Sunt ei oare
diferiţi? Merită ei un tratament special? De ce? Nu
sunt oare şi scriitorii de origine evreiască suficient
de prezenţi în istoriile literaturii? Care ar fi rostul
unei noi discriminări acum?”. Avalanşa de între-
bări care motivează alegerea acestei teme pre-
întîmpină seturi de obsesii cu care, îndeobşte,
chestiunea evreiască este tratată. 

Volumul urmăreşte cronologic principalii scri-
itori evrei, debutînd cu prezentarea destinului lui
Ronetti-Roman, detaliind apoi operele unor proza-
tori şi dramaturgi interbelici (Felix Aderca, Mihail
Sebastian, Max Blecher, I. Peltz, Ury Benador, Ion
Călugăru şi H. Bonciu). Poeţi reprezentativi ai
avangardei, Tristan Tzara, B. Fundoianu, Ilarie
Voronca şi Gherasim Luca, beneficiază de perti-
nente analize, lucrarea încheindu-se cu un materi-
al despre un disputat autor contemporan, Norman
Manea. Motivîndu-şi intenţia compensatorie a ac-
tualului studiu, Ovidiu Morar înregistrează cazuri
şocante de variate nedreptăţi făcute intelectualilor
evrei, de la manifestaţiile de stradă împotriva pie-
sei Manasse a lui Ronetti-Roman (text ce aducea
în prim-plan trei generaţii de evrei), la atacurile
furibunde ale presei literare împotriva articolului
postdecembrist al lui Norman Manea despre legi-
onarismul lui Eliade. Totuşi, cartea nu devine un
denunţ al prejudecăţilor rasiale ce au erupt în vari-
ate momente ale istoriei noastre. Miezul demon-
straţiei îl constituie valoarea literaturii acestei ca-
tegorii de autori şi destinul receptărilor lor în
epocă sau după aceea. 

Acesta este motivul pentru care autorul este
frecvent preocupat de modul în care numele
canonice ale criticii româneşti au tratat operele
scriitorilor evrei. Şi se pleacă, cum altfel?, de la
Istoria literaturii... a lui Călinescu, căreia îi sînt
recunoscute meritele, dar şi flagrantele inter-
pretări tendenţioase. Deşi îşi publică textul în plin
timp legionar, criticul are curajul de a include scri-
itori evrei în lista aleşilor literaturii române. Chiar
şi portretul pe care Călinescu îl face acestei etnii
în cunoscutul articol Specificul naţional, la o primă
lectură dînd impresia că repetă discursul obsesiv
al epocii, este implicit o recunoaştere a mo-
dernismului (uneori poate cam exaltat) constitutiv
acestei categorii de scriitori: ,,În literatură ei sînt
întotdeauna informaţi, colportori de lucrurile cele
mai noi, anticlasicişti, modernişti, agitaţi de pro-
bleme. Ei compensează inerţia tradiţiei şi o fac să
se revizuiască”. Deşi comentariile pe textele unor
scriitori evrei lasă să se zărească o tendenţioasă
perspectivă, Călinescu surprinde totuşi caracterul
de ferment cultural al acestei etnii. Profund
pasionat de subiect, Ovidiu Morar are curajul de a

intra pe terenul incomodităţilor literare, evidenţi-
ind adevărul/un adevăr care cîteodată doare. Şi
nu mă refer doar la incriminarea lui Călinescu
pentru opiniile despre evrei din Istoria..., ci şi la
acuzarea întregii (cu cîteva excepţii) critici literare
de lipsa de deschidere în faţa creatorilor acestei
etnii. Acuza e îndreptăţită în măsura în care întot-
deauna criticii literare îi vor scăpa multe, iar
istoriile literare de la noi şi de aiurea sînt pline de
cazuri flagrante de ignorare a valorilor. Totuşi, nu
cred că există o mişcare conştientă şi susţinută de
îndepărtare a autorilor evrei de canonul literar;
mai degrabă, aş opta pentru varianta în care, o
dată în plus, ignorarea literaturii scrise de evrei
este rezultatul unor mecanisme politice (naţiona-
lismul furibund al perioadei interbelice sau înlătu-
rarea naţionalităţilor conlocuitoare din discursul
oficial al comunismului).

Prezentarea făcută autorilor se supune prin-
cipiului monografic, fericit ales ţinînd cont că mai
toţi scriitorii au nişte destine zbuciumate, frecvent
tragice. Astfel, Felix Aderca, elev în clasa a VI-a la
Liceul ,,Carol I” din Craiova, este eliminat defini-
tiv din toate şcolile ţării pentru că, într-o teză de
istorie, a explicat căderea Imperiului Roman prin
dezvoltarea principiilor egalitare ale creştinismu-
lui. Mihail Sebastian, după ce în timpul dictaturii
antonesciene fusese dat afară de la toate revistele
literare cu care colaborase, interzicîndu-i-se să mai
publice, primeşte în cele din urmă un post de con-
ferenţiar de literatură universală la Universitatea
Bucureşti, fiind însă accidentat mortal chiar înain-
tea primului său curs. O situaţie excepţională o
reprezintă destinul lui Max Blecher, un caz limită
în care biografia se construieşte pe omniprezenţa
bolii. Adesea, la experinţele devastatoare din ţară
se adaugă şi dimensiunea exilului, cum este cazul
lui Norman Manea. Iar atunci cînd nu realitatea
este cea care mistifică destine, autorii se dedau ei
înşişi unor astfel de mistificări; e cazul lui Ion
Călugărul care-şi datorează acest pseudonim
obsesiei sale de a de vedea urmaşul unui evreu ce
se converteşte iniţial la creştinism şi apoi din nou
la iudaism. 

Dincolo de potenţialul ei literar, condiţia de
evreu într-o Românie interbelică aflată în plină
atmosferă antisemită este resimţită diferit de scri-
itori, marcînd destine nu doar literare. Poate cazul
cel mai dur din acest punct de vedere este ilustrat
de Mihail Sebastian, scriitor despre care autorul
Ovidiu Morar remarcă: ,,pentru acest important
scriitor condiţia de evreu a reprezentat de-a lungul
întregii sale vieţi o grea povară, ba chiar se poate
spune, un teribil blestem”. Frustrărilor din
copilărie, cînd era urmărit de ceilalţi copii strigîn-
du-i-se jidan fricos, li se adaugă persecuţiile rasiale,
interzicîndu-i-se să mai publice sau fiind trimis la
muncă silnică. Chiar sprijinul constant al lui Nae
Ionescu se întoarce împotriva lui, acesta scriind o
incendiară prefaţă antisemită, aflată în total deza-
cord cu textul romanului De două mii de ani....
Poate cea mai perversă formă de tortură anti-
semită este tocmai negarea dreptului de a fi con-
sideraţi români, în condiţiile în care toţi autorii
selectaţi aici dar şi mulţi alţii, rămaşi să îngroaşe
straturile iluştrilor necunoscuţi, au participat
intens la istoria (nu doar literară!) a acestei ţări.

De aceea cu atît mai paradoxală situaţia: cu cît li
se reproşează mai mult iudaismul, cu atît îşi
proclamă ei autentica fibră românească, după cum
o demonstrează vibranta scrisoare adresată de
Felix Aderca naţionalistului Iorga sau cuvintele lui
Mihail Sebastian dintr-o scrisoare către Petru
Comarnescu: ,,În numele cui mi se contestă mie
dreptul de a mă considera român? În numele
interesului patriei? Dar ce pierde patria din
devotamentul meu?”.  

Autorilor selectaţi le sînt trecute în revistă
textele reprezentative şi modul în care discursul
lor trece prin diferite paradigme literare. Efortul
compensatoriu al acestui studiu vizează nu doar
îndreptarea erorilor de judecată estetică la care au
fost supuse operele unor autori evrei, ci şi inte-
grarea lor firească în evoluţia istoriei literaturii
române. De aceea cazurile selectate beneficiază de
o rediscutare în contextul respectiv, urmărindu-se
modul în care acest grup de autori completează
sau deviază istoria nostră literară. În acest con-
text, I. Peltz duce mai departe idealurile criticii
gheriste, propunîndu-şi să scrie o literatură mora-
lizatoare care să participe din plin la umanizarea
omului. De o părere fundamental diferită este H.
Bonifaciu, un nonconformist mereu în conflict cu
el însuşi şi cu societatea, care vede propriul
demers ca fiind inutil, acţiunea fiindu-i subminată
tocmai prin sensul inutilităţii absolute ce domină
lumea. Pe de altă parte, ,,Felix Aderca reprezintă
în istoria literaturii române paradigma revoltatu-
lui prin excelenţă”, iar demersul critic al autorului
studiului tocmai pe acest aspect mizează. Se ridică
întrebarea dacă nu cumva variatele atitudini lite-
rare ale acestor autori sînt un răspuns la
imputarea păcatului originar de a fi evrei.
Reacţiile sînt diferite: revoltă sau inacţiune, chiar
încăpăţînarea de a ignora datele reale ale contex-
tului politic cu o nonşalantă iluzie a libertăţii,
după cum remarcă şi Felix Aderca: ,,Straniu era
faptul că toţi ne luam activitatea în serios deşi ne
dam bine seama că eram osîndiţi, cu termenul exe-
cuţiei încă nefixat – sau nemărturisit”. 

Capitolul dedicat lui Max Blecher este
o pătrunzătoare analiză a textelor
marelui bolnav prin excelenţă, eviden-
ţiindu-se originalitatea discursului,

onirismul viziunilor sau exacerbarea frecvent mor-
bidă a suferinţei. Caz singular în literatura româ-
nă, autorul Întîmplărilor din irealitatea imediată
încă nu a beneficiat de o binemeritată şi autentică
sondare critică. Contractînd Morbul lui Pott, Max
Blecher îşi petrece mai toată viaţa prin diferite
sanatorii, ultimii zece ani fiind imobilizat de
gutură. Cu toate acestea a continuat să fie un spi-
rit extrem de activ, preferînd să abordeze cu viz-
itatorii săi subiecte intelectuale şi nu să-şi detal-
ieze simptomele. Literatura lui, în schimb, este
impregnată de suferinţă, căci durerea fizică se
converteşte în experienţă estetică. Reţinem
ipoteza interpretativă lansată de Ovidiu Morar
conform căreia, deşi Max Blecher nu face nici o
iluzie explicită, romanul Întîmplări din irealitatea
imediată ar fi o replică dată Amintirilor din co-
pilărie de Creangă. Seninătătea eroului humuleş-
tean, vitalitatea şi entuziasmul său devin, într-o
lume şi o lectură evreiască, confuzie şi angoasă,
frică patologică şi delir halucinant. Copleşit de
lumea în care este silit să-şi ducă existenţa,
oscilînd între dedublarea sinelui şi dorinţa de a se
armoniza, naratorul personaj face eforturi dispe-
rate de a ordona un haos ce iese din tiparele nor-
malităţii. Exacerbarea eului creează tablouri
coşmareşti, fundamentate pe iluzoriul realităţii.

Bine documentată istoric şi scrisă cu un acut
simţ al valorii estetice, cartea lui Ovidiu Morar re-
aduce în atenţie literatura unor autori prolifici şi
extrem de activi public, mai ales în perioada inter-
belică. Iar dacă istoria literaturii române, în toate
perioadele ei, e plină de cazuri de autori lăsaţi în
afara şuvoiului oficial, poate ar fi bine să ne
amintim că nici o literatură naţională nu se cons-
tituie exclusiv din cele cîteva nume mari, expuse
ostentativ şi periodic vizitate critic. Ea e rezulta-
tul unei febrile mişcări literare la care participă şi
categorii de scriitori (în cazul nostru autorii
evrei), pe care reminiscenţe ale unei gîndiri mai
mult naţionaliste decît onest critice încă refuză să
le accepte. 

DANIELA PETROşEL
Un complement etnic 
al istoriei literaturii române 
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Într-o conferinţă ţinută la Atheneu în 5
februarie 1884, Moses Gaster spune
că odată ce Empedokles este încre-
dinţat că toate câte sunt în lume se

compun din patru elemente, e firesc ca „omul,
care este un mikrokosmos, o lume întreagă în
miniatură” să fie alcătuit „şi el din acele patru ele-
mente” (Apocrifele în literatura română, Confe-
rinţă ţinută la Atheneu în 5 februarie 1884, pp.
228-229). La rândul lui, Tudor Pamfile spune că
„bizantinii au căutat să facă o corelaţie între zidi-
rea lumii din patru stihii şi cea a omului şi au zis:
«De omul încă iaste din patru stihii urzit, adecă
den sângci, den flegmă şi den heară galbănă şi
niagră. Deci sângele omului cum iaste herbinte şi
apătos iaste den vânt; hearea galbănă iaste her-
bente şi uscată, iaste den foc; flegma iaste reace
şi apătoasă, iaste den apă, iară hearea cea neagră,
reace şi uscată easte den pământ. Atâta iaste
urzirea şi întruparea omului»” (Povestea lumii de
demult, pp. 47-48). Tot cu privire la stihii,
Dicţionarul limbii române trimite firesc
la câteva surse dintre cele mai vechi: În
patru stihii să răşchiră trupul omului
(Varlaam, c. 60). Iar cele patru capete de
aspidă semnează patru stihii din care să
tocmeşti trupul omului (a. 1654). Din pa-
tru acestea stihii s-au făcut văzută această
lume (a. 1683) (DLR, Serie nouă, tomul
X, Partea a 5-a, Litera S, Editura Acade-
miei Române, Bucureşti, 1994, p. 1586,
s.v. stihie).

Şi Antim Ivireanul vorbeşte, în
Cuvânt de învăţătură la Bogoiavlenie,
despre cele patru stihii din care este
alcătuit omul: „Zicem la aceasta cum că
sunt 4 stihii, dintre carele s-au făcut
omul şi toată lumea şi iar întru acélea
stihii, va să se topească omul, până la a
dooa venire a domnului Hristos, dintru
carele iară va să se închiiage.

Deci stihiia cea dintâi şi mai de
treabă iaste vântul, că fără de răsuflare
nu poate trăi omul nici un ceas. A dooa
stihie şi mai înaltă iaste focul, nu numai acest ce
vedem cu ochii şi ne slujim cu dânsul, ce şi focul
cel din văzduh. A treia stihie iaste apa şi a patra
stihie iaste pământul. Deci într-acéste 4 stihii
iaste omul făcut…” (Opere, Ediţie critică şi studiu
introductiv de Gabriel Ştrempel, Editura Minerva,
Bucureşti, 1972, p. 68).

În glava 7 din Îndreptarea legii 1652, se
spune, de asemenea, că „de patru stihii se ţine
lumea: a soarelui, a aerului, a pământului şi a
apei; şi de-ar lipsi de într-aceste stihii numai una,
nice un lucru al creaşterii nu s-ar face, nice ar
creaşte. Aşijderea şi omul făcutu-se-au de 4 stihii,
de sînge, de flegmă, de tuse şi de hiare, adecă de
căldură şi de umezeală şi răceală şi de uscare, ce
să zice de în foc, de în apă, de în aer şi de în
pământ. Însă sângele căce e cald iaste de în foc,
iară flegma căce e reace iaste de în aer, iară tusea
căce e umedă iaste de în apă, iară hiarea căce e
uscată iaste de în pământ. Ce însă stihiile ceale
nalte ale lumii sunt aceaste doaă: soarele şi aerul,
iar jos sunt stihii pământul şi apa; aşa şi a omu-
lui, doaă stihii ce să văd iaste sângele şi flegma,
iar alte doaă ce nu se văd iaste fiarea cea plăviţă
şi neagră. Pământ au luat domnul şi
au făcut pre omul şi aşa l-au împărţit
într-aceale 4 stihii de sus, cum au
făcut şi lumea şi omul se chiamă sus
priveaşte, adecă caută ceale de sus,
pentru că alte jigănii caută jos, iară
ceale de sus le caută şi le veade numai
omul, ce să zice să se sue la moşie de
în carea au căzut. Ce însă Dumnezău
deaca au făcut pre omul, puse-i
numele Adam. Şi acest nume iaste
ovreesc, pentru că ovreaii zic pămân-
tului daman; pentr-aceaia se cheamă
ziditul cel de întâi Adam, căce că e
scos de în pământ. Sau şi într-alt
chip, pentru că începutul lui, A, se
chiamă anatoli) adecă răsăritul), iar d
se chiamă disis, adecă apusul, iară
celalalt a se chiamă arctos, adecă
miazănoapte, iară m se chiamă me-
semvria, adecă miazăzi” (Îndreptarea
legii 1652, Editura Academiei, Bucu-
reşti, 1962, glava 7, p. 572). Din glava
8 aflăm „în ce loc a trupului omului
se află fieşcare stihie”: „Trupul omu-
lui făcutu-se-au (cum aţi auzit) de

patru stihii: de sânge, de flegmă, de fiare plăviţă
şi de neagră. Şi fieşcare stihie stă pre la locul ei:
sângele stă despre partea dreaptă desupra
ficaţilor, fiarea plaviţă iaste dăspre partea stângă
desupra splinei, iară hiarea neagră iaste desupra
rânichilor, iar flegma iaste la piept desupra
plumânii. Şi sângele iaste caldu, umăd şi dulce,
hiarea plăviţă iaste caldă adecă fierbinte şi uscată

şi amară, iar hiarea neagră iaste reace şi uscată
şi cam acră şi flegma-i iaste reace şi umădă şi
sărată. Şi aceastea toate la vreama lor se
înmulţesc şi cresc. Şi primăvara iaste de în 17 zile
ale lunii lu fevruarie până în 17 zile de-ale lunii lui
mai. Hiarea plăviţă creaşte pre la vreamea
sicerişului, adecă vara, ce să zice de în 18 zile ale
lunii lui mai pân-în 14 zile de-ale lunii a lui avgust;
iară hiarea neagră creaşte toamna şi se înceape de
15 zile de-ale lunii avgust şi se sfârşaşte în luna
lui noemvrie în 13; iară flegma creaşte iarna, şi
iarna se înceape de 14 zile de-ale lunii lui
noemvrie şi ţine până în 14 zile de-ale lunii lui
fevruarie. Ce însă sângele răsuflă pre nas, iară
fiarea plăviţă pre urechi, iară hiarea neagră pre
ochi, iară flegma pre în gură. Şi aceaste 4 stihii
se împart în patru vârste ale omului: în vârsta de
întâi carea iaste deaca se face omul, până în 14
ani oblăduiaşte sângele; într-a doaă vârstă oblă-
duiaşte hiarea plăviţă carea iaste de în 14 ani pân-
în 28; într-a treia vârstă oblăduiaşte hiarea neagră
carea iaste de în 28 de ani până la cincizeci; iară
într-a patra vârstă oblăduiaşte flegma până întru
toate bătrâneaţele omului” (pp. 572-573).

Tot din Îndreptarea legii, glava 22, aflăm şi
ce se întâmplă cu cele patru stihii, îndată după
moartea omului: „Deaca vreame ce se-au făcut
trupul omului de în ceale 4 stihii, deaca moare,
eale să răsepesc, iară într-acealea” (p. 589). În
glava 12 se spune că „trupurile ceale moarte sînge
n-au, ce numai hiare, flegmă şi tuse, carele şi eale
es după aceaia deaca iase stihia sângelui, şi în
mormânt alt nu rămâne, fără numai hiarea, adecă
ce e uscat, carele iaste pământul cela ce au luat
Dumnezeu de în pământ. Pentr-aceaia pământul
ţine ce e al său, iară cealealalte trei stihii merg
fieşcarea pre la al ei loc: căldura adecă sângele în
foc, răceala adecă flegma în aer, iar tusea carea
iaste umezeala merge în apă” (pp. 575-576).

Trebuie să observăm desigur că atât în
textul din Întrebări şi răspunsuri cât şi în Pravila
lui Matei Basarab, la Varlaam sau Antim Ivi-
reanul, este vorba despre cele patru umori care,
mai totdeauna, sunt asociate oricăror principii cu
vădite conotaţii cosmogonice. Potrivit doctrinei

antice, cele patru umori sunt: bila nea-
gră, flegma, bila galbenă şi sângele. Mai
toată literatura fiziologică susţine că
această tetradă umorală determină sănă-
tatea sau boala oricărui trup omenesc.
Unui echilibru perfect între cele patru
umori, unei isonomia exprimând sănă-
tatea i se opune firesc predominanţa
uneia dintre ele, ce produce întotdeauna
boala. „Se considera că aceste patru
umori corespundeau elementelor cos-
mice şi diviziunilor timpului, controlau
întreaga existenţă şi întreg comporta-
mentul uman şi, în funcţie de modul în
care se combinau, determinau carac-
terul individului.” (Raymond KLIBANSKY,
Erwin PANOFSKY, Fritz SAXL, Saturn şi
melancolia. Studii de filosofie a naturii,
religie şi artă, traducere de Miruna
Tătaru-Cazaban, Bogdan Tătaru-Caza-
ban şi Adela Văetişi, posfaţă de Bogdan
Tătaru-Cazaban, Editura Polirom, Iaşi,
2002, p. 25) Când vorbim însă despre

originile doctrinei umorilor, trebuie „să coborâm
până la pythagoreici, nu doar pentru că în filo-
sofia pythagoreică cultul numerelor şi-a găsit în
general expresia cea mai deplină, ci mai exact pen-
tru că pythagoreicii considerau cifra patru ca fiind
deosebit de semnificativă. Ei aveau obiceiul să
jure pe patru, «care conţine rădăcina şi sursa
naturii eterne»; şi nu doar natura în general, ci
mai cu seamă omul raţional le părea a fi guvernat
de patru principii, situate în creier, inimă, ombilic
şi phallus. Mai târziu, chiar şi sufletul a fost con-
siderat cvadruplu, cuprinzând intelectul, cunoaş-
terea, opinia şi percepţia (nous, episteme, doxa,
aisthesis).

Pythagoreicii înşişi nu au elaborat o doc-
trină a celor patru umori, dar au pregătit terenul
postulând o serie de categorii tetradice (precum,
de pildă, […]: pământul, aerul, focul şi apa; primă-
vara, vara, toamna şi iarna). Odată elaborat acest
sistem, a fost uşor să fie incluse în el cele patru
umori. Înainte de toate, pythagoreicii au definit
sănătatea ca echilibru între diferite calităţi, iar
boala ca predominanţă a uneia singure – concept
care s-a dovedit decisiv pentru doctrina propriu-

zisă despre umori” (R. KLIBANSKY,
E. PANOFSKY, F. SAXL, Saturn şi
melancolia…, p. 26). Alkmaion din
Crotona susţine de altfel că „oa-
menii, din această cauză pier, fiind-
că n-au putinţa să prindă laolaltă
începutul şi sfârşitul [peras]”. Or, o
asemenea afirmaţie trimite în mod
cert la imaginea ouroboros-ului sau
la oricare altă imagine care ex-
primă ideea de totalitate. Ne gân-
dim, desigur, la conotaţiile simbo-
lice ale cercului, dar şi la perfecţi-
unea sferei sau chiar la înrudirea
cu globul ce trebuie că exprimă
cam acelaşi lucru.

ADRIAN ªUºTEA

Stihia cea 
dintâi

Delphi. Fragmente de coloană
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Indiferent de perioada căreia îi
aparţine, perioada rusească sau cea a
emigraţiei (Aksionov a emigrat în
urma scandalului legat de almanahul

independent MetrOpol), proza lui Vasili Aksionov
(n. 1932) se caracterizează prin influenţa ele-
mentelor neorealiste şi prin accente suprarealiste,
prin folosirea intensă a fantasticului şi a grotescu-
lui. Poetica grotescului îi permite să înfăţişeze
natura fantasmagorică, nenaturală şi diformă a
societăţii sovietice, să dezvăluie contrastele
tragicomice dintre mitologia sovietică şi reali-
tate. De regulă, imaginile groteşti se constru-
iesc în jurul personajului romantic sau mo-
dern – artist, creator, o personalitate de
excepţie – şi realitatea haotică şi ameninţă-
toare din jurul acesteia. Prezentarea veridică
a realităţii permite inserarea unor episoade
fantastice (de pildă existenţa Insulei Crimeea
sau a Văii miraculoase) care au rolul de a
cataliza evoluţia subiectului şi sensul critic al
scrierii1. Aceste particularităţi stilistice ale
scrisului său se datorează faptului că
Aksionov a manifestat dintotdeauna un refuz
hotărât faţă de clişeele de gândire şi de lim-
baj, faţă de reţetele de viaţă fericită şi armo-
nioasă propuse de ideologia şi estetica sovietică,
intrând astfel în conflict cu realismul socialist.
Spre deosebire de alţi scriitori ai perioadei, la
început, acest conflict s-a manifestat mai mult în
domeniul formei decât în cel al conţinutului. Încă
din primele scrieri, el foloseşte limbajul străzii şi
cel specific diferitelor profesii; personajele sunt
foarte variate, provenind din medii şi profesii
diferite, ceea ce îi evidenţiază faţă de alţi eroi ai
prozei anilor ‘60-’70 şi îi face atractivi. Mai târziu,
în perioada emigraţiei, prin Ojog (Arsura, 1980),
prin Ostrov Krym (Insula Crimeea, 1981) şi
Moskovskaja Saga (1992), refuzul clişeelor
realismului socialist se concretizează printr-o
proză lirică, simbolică sau antiutopică. Uneori,
încercarea de a demonstra că socialismul rus
şi renaşterea Rusiei sunt incompatibile ia
forma saltului într-o altă realitate şi un alt
realism. În general, proza lui Aksionov pare o
radiografie minuţioasă a societăţii socialiste şi
a realismului socialist şi propune să dea Rusiei
o istorie adevărată şi o expresie adecvată a
realităţii2.

Revenind la proza din perioada ruse-
ască, insistăm asupra unui roman care
întruneşte temele şi stilul caracteristic
perioadei, într-o manieră mai profundă decât
cea a confraţilor săi. În Bilet spre stele (1961)
tema conflictului între generaţii este mai
nuanţată decât cea întâlnită la alţi autori. Ea
nu se referă numai la părinţi şi fii, ci chiar şi
la tinerii din aceeaşi generaţie, dar de vârste
diferite. Personajele principale sunt doi fraţi,
Victor şi Dimka Denisov. Victor este un tânăr
savant, un adevărat model pentru ceilalţi, iar
fratele mai mic, Dimka, este un revoltat care
îi epatează pe cei din jur cu comportamentul
său. Relaţia dintre fraţi se dezvoltă invers
decât în schemele tradiţionale. Victor
recunoaşte că exemplul său nu l-a influenţat
pe fratele lui, dar nu este supărat; dimpotrivă,
Victor simte că Dimka are ceva ce lui îi lipseşte,
pentru care el se luptă, dar care la Dimka este
foarte natural. Este vorba de independenţă, de
faptul că Dimka gândeşte altfel decât Victor şi
ceilalţi. Şi Victor îşi dobândeşte libertatea inte-
rioară, dar ea este rezultatul unor deliberări, al
luptei cu sine însuşi. Ceea ce îi uneşte pe cei doi
fraţi este dorinţa de a merge pe o altă cale, pe un
drum nou. Imaginea simbolică a Biletului înstelat
(de fapt un bilet de tren perforat), a unei porţiuni
a bolţii cereşti care are această înfăţişare, sem-
nifică propensiunea eroilor spre înalt, dorinţa de
împlinire a personalităţii prin parcurgerea unui
drum nou, oricât de anevoios ar fi el. Totuşi,
romanul se încheie fără să arate eroilor pe ce cale
trebuie să apuce; ei nu cunosc direcţia, destinaţia
spre care trebuie să îşi îndrepte paşii.

Această dilemă este specifică întregii
proze a tinerei generaţii; de aceea, de cele mai
multe ori, tinerii revoltaţi, nefiind în stare să
propună ceva nou în locul vechii stări de lucru pe
care au respins-o, îşi împlinesc destinul într-o
manieră caracteristică reţetelor realismului socia-
list: pe şantier, în fabrică, unindu-se prin muncă
cu ceilalţi şi, în final, săvârşind fapte de muncă
prin care se disting de marea masă. Această
rezolvare a conflictului dintre tânăra generaţie şi

realitatea socialistă, ca şi finalul deschis din
romanul lui V. Aksionov vorbesc despre criza aces-
tei proze, despre imposibilitatea de a găsi o solu-
ţie pentru nemulţumirile şi dorinţele lor, în limi-
tele schemei realismului socialist. De aceea, struc-
tura iniţiatică, mitologică pe care sunt aplicate
subiectele prozei tinerei generaţii nu-şi înde-
plineşte rolul. Construite pe arhetipul de basm,
subiectele au la bază o carcasă mitică sau de
poveste, care, de obicei, include toate funcţiile
detaliate de V. I. Propp în Rădăcinile istorice ale
basmului (apărută în original în 1946), dar nu

respectă unul din principiile atât de dragi realis-
mului socialist: rezolvarea cu bine a conflictului,
sau, dacă se întâmplă aşa, este vorba de o falsă
rezolvare pentru că ea nu constituie un răspuns la
revolta lor, nu este sincronă cu instituirea unei
alte realităţi în locul celei refuzate de tineri. De
aceea, una din caracteristicile tinerilor eroi ai lui
Aksionov este imposibilitatea de a-şi găsi un loc în
societate, o mare singurătate. Ei îşi pierd consis-
tenţa şi se dovedesc a fi simple ficţiuni create de
discursul sovietic, care trăiesc oarecum la nivelul
limbajului, a frazelor şi a modelelor prefabricate.
Pentru personaje şi autor forma de existenţă adec-
vată este literaturitatea.

Aksionov a descoperit printre primii că
discursul sovietic este ireal şi, ca urmare, n-are
sens să polemizezi cu el opunându-i alte discur-
suri. Plauzibilă în această situaţie este doar posi-
bilitatea de a te juca cu el, ca şi cu oricare alt
model literar. Ca urmare, utopia sovietică se
transformă într-o variantă a basmului sau
poveştii. Se ştie că ele au apărut prin degradarea
miturilor, prin transformarea motivelor sacre în
motive ludice, fantastice, în ficţiuni. În aceeaşi
manieră, Aksionov dezvrăjeşte utopicul mit sovie-

tic şi-l transformă într-un text care se supune
legilor jocului literar.   

O originală ilustrare a acestei situaţii este
Poiski zhanra (1978), ultima carte scrisă de V.
Aksionov înainte de a emigra şi publicată în
Uniunea Sovietică. Într-adevăr, romanul relatează
peregrinările lui Pavel Durov prin Rusia, eroul
fiind de profesie magician. Din păcate meseria sa
nu-l ajută pe erou să se înscrie în real, iar naraţi-
unea se constituie din descrierea singurătăţii

eroului şi a inutilităţii meseriei sale într-o
lume dominată de utilitarism. Nu întâmplă-
tor, cartea începe şi se sfârşeşte în regatul
morţii, care la început mai păstrează trăsă-
turi ale lumii vii: eroul se opreşte să
înnopteze într-un cimitir de maşini şi se
amestecă în convorbirea paşnică a celor
morţi în accidente, iar în final, peregrinările
eroului se termină cu moartea sa sub
avalanşă şi trezirea simbolică într-o vale
miraculoasă. Astfel, romanul reactualizează
prin subiectul de basm al peregrinărilor
magicianului, semantica călătoriei în lumea
morţilor.

Etapele acestui scenariu sunt consti-
tuite din episoade în care Pavel Durov şi

ceilalţi eroi au pornit în căutarea miracolului ori-
entându-se după o logică a fantasticului sau chiar
cea artistică şi, în ciuda modelelor oferite de cul-
tura de masă, pe care uneori le reproduc, ei îşi
caută propriul stil poetic. În aceste scene, stilul
„magic” se identifică cu un fel de revers al creaţiei
literare. Tocmai de aceea, în Veneţia, eroul lucrea-
ză la romanul despre „cum am lucrat eu la roman
în Veneţia”. Deşi îi vedem pe eroi săvârşind ade-
vărate mici miracole - chiar Pavel Durov face posi-
bilă apariţia unui aisberg roz într-o mare caldă –

ei nu-şi găsesc stilul care să justifice căutarea
în viaţa reală. Cum utopia transformării soci-
etăţii sovietice s-a transformat într-o ficţiune
de basm, căutarea miracolului, a perfecţiunii
şi armoniei dobândeşte sens metafizic,
împlinindu-se într-un alt spaţiu, acela al Văii
miraculoase în care ajung eroii după moarte.
Astfel, căutările eroilor se dovedesc în ultimă
instanţă peregrinări în căutarea tărâmului de
dincolo, întruchipat în Valea miraculoasă (în
spaţiul real al unei tabere întemeiate în sco-
pul prospecţiunilor geologice, dar abandonată
acum, în vederea închiderii  şi distrugerii ei
prin explozie). Pentru că Durov are nostalgia
utopiei, adică aceea a întruchipării viselor în
realitate, sub ochii noştri, se naşte în romanul
lui Aksionov o utopie a lumii de dincolo, iar
imposibilitatea împlinirii utopiei în real naşte
imaginea de basm a „adevăratei văi”, a văii de
dincolo de moarte. Tocmai de aceea, spaţiul
fragmentar al romanului are deficienţe, spăr-
turi şi necesită cusături, adăugiri care cores-
pund fragmentarismului textului. Totuşi,
miracolul este posibil în spaţiul-timp al roma-
nului care se destramă conducându-ne în
spaţiul-timp al celuilalt tărâm. 

Înţelegem că eroul lui Aksionov este
un artist în căutarea armoniei, pe care n-o
poate găsi într-o societate în care utopia
transformării lumii în bine a devenit o ficţi-

une. Astfel, năzuinţa artistului spre o lume armo-
nioasă se va împlini numai dincolo de viaţă, în
altă lume, cea a morţii. Imaginea fragmentară a
realităţii din episoadele romanului dă naştere
imaginii Văii miraculoase, prezentată ca înfăp-
tuirea unui vis despre fericire, ca miracol autentic
posibil după moarte.

1 În cultura rusă, estetica grotescului s-a format mai ales sub
influenţa creaţiei lui Gogol, în care deformarea firescului se
întâlneşte în combinaţii neverosimile în figura aceluiaşi perso-
naj sau imagine şi totul se întâmplă pe dos faţă de normele
morale ale societăţii şi ţelurile urmărite de personaje. Iar
îmbinarea elementelor incompatibile viaţă/moarte, bine/rău,
moral/imoral nu sunt întotdeauna prezentate în registru comic. 
2 O nouă şi interesantă analiză a operei lui V. Aksionov găsim
în cartea lui Boris Lanin, Proza russkoj emigratsii, Moskva,
1997. Autorul se concentrează asupra operei lui Aksionov,
mergând împotriva unei părţi a criticii ruseşti. Ceea ce lui
Andrei Nemzer i se pare a fi un neajuns, o neîmplinire, pentru
Boris Lanin constituie o manifestare a modernismului scrisului
lui V. Aksionov. A. Nemzer exprimă, în studiile sale asupra
prozei ultimelor decenii, nostalgia realismului. (v. Andrei Nem-
zer, Literaturnoe segodnja. O russkoj proze ‘90-e, Moskva, 1998.)

ELENA ABRUDAN

Poetica grotescului

Delphi. Templul lui Apolo
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IANUARIE 2008

scrisoare în octombrie (I)
presimţeam încă de când eram copil că nu mai
sunt
dimineţile se-ntorceau în mine gata trăite
stăteam la coadă la jucării ca-n vamă
eu şi bunicul
nici urâtul nici oboseala nu ne clinteau din umbra
celuilalt 
stâlpii de telegraf au mereu un aer
împăcat de fericire viitoare
mâna lui într-a mea - portmoneu şi
sângele hămesit
mâncându-i pământul de sub
picioare
nu cred c-am coborât vreodată din
trenuleţul de plastic
până azi
mă aştept dezorientată pe peron 

să-mi car bagajele 
prin nămeţii de spaimă  
filmul rulează în gol şi mi-e frig
apare-apoi din întuneric şi fum
unul dintr-acele momente atât de
rare 
pe care să-l împarţi repede pe din
două 
şi să-l trăieşti firesc (privirea lui
zvâcnindu-mi în faţă 
ca o inimă de elefant)
ezitarea îi adânceşte irealitatea 
cele şapte capete-ale sale îşi prind
limbile-ntr-o horă psihedelică
liniştea devine-un nod periculos
de câte ori mi se deschide gura ca o
poartă de închisoare
uit de ce parte e-afară
cuvinte mai exacte decât bucăţelele
de puzzle –
nişte mânuşi călduroase pe ger 
te îmbie din poşetă lângă ochelari şi
chei
dar nu reuşeşti să le pui pe mâini
altfel decât în gând
te loveşti extenuată de margini 
asemeni unei cepe de impenetrabila
aderenţă la sine
tatăl tău Munch te-nfaşă 

albă pişcăcioasă  
strigăt degerat te-nfaşă –  

scutecul pe dos
ţi-ai pierdut toţi bănuţii   
medalionul-mandală te-a exilat   

acei paşi 
de cărămidă care duc spre mlaştini
ridică acum un colţ al ispăşirii: aici
fiinţa-nsingurată de-o bunătate
stranie îţi plăteşte biletul 

mai departe
te naşti în priviri străine ca din
cutia milei – purgatorial utopiilor 
despre tine      domnişoară pogany
ţi-e sufletul bordura lucioas-a 

scării în spirală
lumina singurului ecou care 

te îngână cu adevărat
se prăvăleşte precum torenţii de pe
creste  şterge amprentele praful 
şi trece rămăşiţele zilei prin vitraliul celor trei uşi
înspre oglinda din hol unde vârstele curg 

printre rânduri 
mai dense poveşti     (doar pentru el când era mic
să le caute înnebunit toată viaţa până la tine)
parcă inventat 
când tu pe măsura lui: imaginaţia-ţi cade brusc 

într-o groapă din asfalt

mai înalt decât paratrăznetele şi cumva din 
neatenţie   moţăind 

pe pleoapa ceştii de cafea
în bufetul istoric al acelei după-amieze
fericirea îl soarbe cu putere în larg – i se fâţâie goală 
în piept  prin cotloanele moarte   îi ţesală aripile
(cerul gurii
înghite volumele bibliotecii din fereastră   mersul
bisexuat al lucrurilor
staza din suflet)  cu ce mai rămâne
vesta turcoaz 
mă-mbracă-n timpul pelerinajului tău prin mine
– scrisoare – 
zbor deasupra unui cuib de cuci albaştri

înăuntru
noaptea la poartă stafiile poposesc pe pietre 

să-şi tragă sufletul
uneori te trezeşti brusc 

simţi cum eşti scos din tine ca apa din fântână  
te cuibăreşti în cufărul de sub scări – vechiul leagăn  
îţi înveleşte oasele moştenite într-o pătură de 

şoareci
pisicile albe sunt oarbe

scrisoare în octombrie (II)

iubire   lumea se schimbă brusc
îşi schimbă culoarea   lumina străzii îmi ciuguleşte
din ochi ce-am mai rămas 
după un an şi sute de ciorne  cu marginile ferfeniţă
până la cadra pe care-o voiam ideală pentru tine
acum dintr-o dată în cărbune
iubire    îmi ard obrajii   simt că-s invizibilă
implozia mă trimite într-un recycle bin pentru
stane de piatră     când 
fiecare gest al mâinii tale se-nnoadă pe-un altul –
fragil
şi durabil deopotrivă
de balerină sau pictoriţă – tot ce mi-aş fi dorit să pot
deveni
şi n-am avut talent…
din cele două fiinţa născut-atunci mă priveşte 
roşu
un laser drept în piept
înghit hapul – inelul tău mă sugrumă

afară – început călduţ de noapte fără sfârşit
aceasta e pajiştea mea   de sute de ori pe zi o 

străbat în gând
dezlegată de sforile imaginii tale nescufundate încă 
în umbra proaspătă ce s-a ivit alături parcă din vechi
ezitări
şi rugăciuni potrivite –
neapărat într-o zi cu soare… 
marioneta rămâne un pumn de câlţi
morţii nu sunt decât nişte păpuşi: sufletul şi 

voinţa lor 
în noi      se luptă cu cearcănele 

cât ştreangul
nu privi înapoi înspre mine
aripile ţi le-ai răsădit în umerii 

ei aproape transparenţi
sub plete castanii de basm – cortina
se lasă ca giulgiul peste 

scenarii închipuiri
o! dragoste   o! singurătate
nimeni în afară de mine nu intră 

în umezeala înaltă 
până la brâu        zbătându-se 

să mai simtă ceva – inima 
căzând grea în pântece  

avortată-apoi sângerează 
şi se deschide precum guriţele 

pisicilor încă orbi
dâra fosforescentă din urmă
poate-ţi va arăta vreodată 

drumul spre casă
trebuia să mă salvezi   te-ai salvat
pe tine în schimb
eşti fericit 

ce-ar fi trebuit el 
să scrie

cobor în camera îngustă
chicotelile îţi şerpuiesc în voie pe
pardoseala prăfuită
mărgelele dorm în pahare
rochiile atârnă de pereţi – tablouri
parfumul lor îţi trezeşte sufletul în
mine-acel cerber 
mereu ghiftuit îmi îngroapă şi mai
adânc singurătatea 
ca pe osul preferat
pielea mi se electrizează când 

te-ntorci de nenumărate ori
pe fusul sângelui 
până la fotografia ce m-aruncă-n
braţele-mi frânturi   
(cum simte-un ftizic năvălindu-i 

pe gât cheaguri fierbinţi)

clipa încremenită e din noi 
doi talpa care ne poartă 
mai departe prin iarbă 
dărâmând nopţi şi ziduri
paşii tăi cad acum din gânduri pre-
cise
mâinile-au devenit dintr-o dată mai
agile

privirea – un aleph

am o gaură în piept 
(its mouth full of courage 
dense like a pond at midnight) precum aspiratoarele
marea branşare e-un ideal din universuri mici
camera mi se lipeşte de trup – costumul de 

scafandru 
absoarbe-ncet rumoarea şi mă-ncheagă 
ferestrele au început să rătăcească păsări şi turle
apoi un întreg anotimp
fotografia te eliberează în mărime naturală  
trecem la braţ într-un negativ păstrat anume să ne
redea
pofta goliciunii 

sufletul tău mă inundă  şterge strada pe care 
se ajunge acasă

diluează chipul celor dragi şi urcă scara în spirală 
până la ultimul cat acolo unde trăia dumnezeu când
eram mic 
şi nu mi-am făcut niciodată curaj 
dă pe dinafară: rochiile se scofâlcesc  chicotelile
înoată pe dos
mărgelele se-ntorc în scoici 
cel care se îneacă acum n-a fost niciodată mai 

dedicat
vreunei clipe

DANIELA POPA
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Cu ocazia împlinirii a o sută de ani de la naşterea scriitorului Mihail
Sebastian a avut loc la Universitatea Ebraică din Ierusalim o con-
ferinţă internaţională, organizată de Centrul pentru studiul istoriei

evreilor din România din cadrul Universităţii Ebraice, în partenariat cu Insti-
tutul Cultural Român. La Conferinţă au participat numeroşi specialişti din
Israel, România şi alte ţări. Voi încerca în cele ce urmează să sintetizez ideile
principale care s-au degajat din comunicările prezentate.

Dilemele identităţii
Pentru evreul brăilean Iosif Hechter (18

oct. 1907 – 29 mai 1945), care s-a făcut cunos-
cut sub pseudonimul literar Mihail Sebastian,
deşi el însuşi se considera scriitor român,
dilemele identităţii s-au pus imediat după debu-
tul său. Realitatea cotidiană, antisemitismul
existent în România anilor ‘20-’30 nu puteau să
nu-l preocupe pe tînărul Hechter, primit să cola-
boreze la vîrsta de numai 19 ani la „Cuvîntul”,
gazeta profesorului Nae Ionescu, care în urmă-
torii ani avea să devină unul din ideologii anti-
semitismului din România. 

Aşa cum a arătat prof. Paul Cornea în
comunicarea sa, pentru Sebastian problema
identităţii devine o preocupare obsedantă, o
problemă existenţială, pe care o expune, de alt-
fel, în romanul său „De două mii de ani” (iunie
1934). În roman sunt dezbătute, cu obiectivitate,
cele 4 soluţii care ar exista pentru un evreu pen-
tru a încerca să-şi rezolve problemele legate de
antisemitism: asimilarea (mai bine spus inte-
grarea în societatea autohtonilor, ale căror ide-
aluri este gata să le asume), convertirea (renun-
ţarea la religia mozaică), sionismul sau inter-
naţionalismul. Sebastian înclină pentru asimi-
lare (integrare), deşi îi repugnă asimilismul.

Prof. Cornea a afirmat că modelul pe
care l-a adoptat Sebastian era cel al dublei iden-
tităţi, ceea ce francezii numeau identitatea
„iudeo-gentilică”, de felul celei practicate de
Leon Blum şi Raymond Aron. 

Cît de importantă era pentru Sebastian
abordarea temei identităţi se poate vedea din dialogul pe care acesta îl poartă
cu scriitorul Camil Baltazar în 1934, din care citez: „Ştiam că voi scrie într-o zi
această carte... Într-un fel, a fost poate unica mea raţiune de «a mă face scri-
itor»... Aveam de spus anumite lucruri, care mă sufocaseră în cele mai vechi
amintiri ale mele de copilărie şi adolescenţă...” La surprinderea lui Baltazar care-
i spune: „Dumneata eşti un scriitor care te-ai interesat mereu de probleme de
cultură şi politică românească. Iată-te, deodată, evreu – şi încă evreu pasionat”,
Sebastian răspunde: „...Am rămas mereu evreu, fără simulare, fără echivoc. Dar
am crezut şi cred că e posibil, evreu fiind, să iubeşti cultura românească şi să
creezi în cadrul ei...” (citat după ediţie specială – Realitatea Evreiască, nr. 277,
1-20 iunie 2007, sub redacţia lui Geo Şerban). Prof. Cornea a scos în evidenţă
că romanul „De două mii de ani” are caracteristicile unui roman „criterionist”,
prin autenticism (scris la persoana a I-a), existenţialism (se referă la situaţii exis-
tenţiale, la situaţii „limită”) şi avînd forma unui „jurnal”. Desigur, Sebastian a
expus problema persecuţiilor antisemite fără să-i găsească o soluţie viabilă.
Rezolvarea individuală pe care o propune este păgubitoare, iar adoptarea pasi-
vităţii colective, resemnarea în faţa destinului este la fel de inacceptabilă. Faptul
că nu credea în posibilitatea soluţiei sioniste, deşi ar fi dorit-o, face parte din
tragedia acelor vremuri. Confruntarea cu antisemitismul în forma sa extremă,
din timpul dictaturii antonesciene îşi va găsi expresia în paginile Jurnalului. 

Despre scandaloasa prefaţă scrisă de Nae Ionescu la romanul „De două
mii de ani” şi controversele de natură teologică pe care le-a provocat, a vorbit
prof. Moshe Idel, de la Universitatea Ebraică. El a arătat că teza lui Nae Ionescu,
care afirma că evreii sunt sortiţi să sufere fiindcă nu au acceptat mîntuirea, a
fost aparent combătută de Mircea Eliade, cu argumentul că mîntuirea mai poate
fi obţinută, întrucît Dumnezeu poate mîntui pe cine vrea. În polemică intervine
G. Racoveanu, care-l contrazice pe Eliade, susţinînd că din punctul de vedere al
teologiei creştine evreii sunt condamnaţi pe vecie. Evreii sunt consideraţi, de
fapt, ca fiind Satana. Mihail Sebastian în răspunsul său din „Cum am devenit
huligan” consideră, pe bună dreptate, că această dispută teologică, în care a
intervenit şi Mircea Vulcănescu, îi este „profund şi total indiferentă”. Moshe Idel
a atras atenţia asupra reacţiei hotărîte a cunoscutului ziarist democrat Tudor
Teodorescu-Branişte contra protagoniştilor acestei dispute, care foloseau argu-
mente teologice pentru a justifica antisemitismul. De asemenea, el a atras
atenţia asupra  dezintegrării grupului „Criterion”, ai cărui membrii de elită au
alunecat, din punct de vedere politic, spre extrema dreaptă şi, din punct de
vedere spiritual, spre ortodoxism şi misticism.

Mihail Sebastian 
şi contemporanii lui

În cadrul acestui subiect prof. Marta Petreu (Cluj) a spus că Mihail
Sebastian s-a impus repede în cadrul generaţiei sale, atrăgîndu-şi din această
cauză chiar unele antipatii. Era un individualist şi un democrat, deci din acest
punct de vedere era în contradicţie cu mentorul său, Nae Ionescu. Cu toate aces-
tea s-a lăsat sedus de Nae Ionescu, preluînd de la acesta antipatia faţă de Eugen
Lovinescu, cu care ar fi avut mai multe afinităţi. Din punct de vedere psiholo-
gic, Sebastian era un depresiv. Depresia scriitorului, care se manifesta sub o for-
mă de oboseală acută în anii 1937-1938, se explică printre altele prin faptul că
se simţea părăsit, toţi prietenii lui alunecînd spre legionarism.

Referindu-se la poziţia lui Sebastian faţă de antisemitismul literar, prof.
George Voicu s-a referit la reacţia scriitorului faţă de eliminarea lui Ion Trivale
din memoria literară, fiindcă era evreu (pe numele de acasă Iosif Netzler), ca şi
la articolul scris la moartea marelui filolog H. Tiktin, în care demască anti-
semitismul ca fiind „reduta cea mai simplă, cea mai comodă şi cea mai sigură a
mediocrităţii organizate”. Bineînţeles că n-au lipsit atacurile antisemite contra
lui Sebastian, acuzat chiar că nu ştie româneşte...

Andrei Oişteanu a vorbit despre „prietenia accidentată” dintre Sebastian
şi Eliade, pe fundalul „rinocerizării” generaţiei, iar Florin Ţurcanu a analizat
cum grupul „Criterion” a evoluat de la modernismul iniţial la naţionalism cul-
tural şi spiritualism ortodoxist.  

Legătura dintre viaţa şi opera scriitorului
Pentru Ion Vartic (Cluj) în opera lui Mihai Sebastian găsim exprimată

tendinţa sa pentru „lenea de plantă a fiinţei”. În „Jocul de-a vacanţa”, Ştefan
Valeriu propune ca remediu încadrarea într-o
lume vegetală. Lenea de plantă umană apare în
multe fragmente. Atracţia pentru muzica lui
Mozart, morala senzitivă, tendinţa spre reverie,
totul se potriveşte pentru lumea lenei care-l car-
acterizează pe „omul plantă”.

În comunicarea prof. Andrei Strihan
despre contribuţia lui Mihail Sebastian la dez-
voltarea teatrului românesc, se subliniază dexter-
itatea dramaturgului în construcţia scenică, prin
personaje, conflict şi ritm al pieselor. Lumea
pieselor sale este o lume de ficţiune, în care întâl-
nim visători în carne şi oase ca profesorul Marin
Miroiu sau Alexandru Andronic.

Cineastul Costel Safirman a prezentat o
foarte interesantă comunicare, însoţită de exem-
plificări din filme, despre remarcabilele inter-
pretări teatrale şi cinematografice ale pieselor lui
Sebastian.

Despre valoarea Jurnalului (1935-1944) ca
un document excepţional din punct de vedere al
cunoaşterii realităţilor româneşti a prezentat o
interesantă comunicare prof. Edward Kanterian
(Oxford). El a subliniat importanţa jurnalelor
scrise de supravieţuitori ai Holocaustului, dînd ca
exemplu pe cel al Elsei Binder sau Jurnalul lui
Victor Klemperer, ca informaţie pentru istorici.
Din acest punct de vedere este important şi
Jurnalul lui Sebastian. La scrierea istoriei
Holocaustului trebuie să se folosească mărturiile
călăilor, ale victimelor şi ale martorilor. Istoria
trebuie să fie integrativă. Este calea pe care a
mers, de altfel, şi cunoscutul istoric Saul Frie-

dlander. În jurnale există fără îndoială o subiectivitate de exprimare, dar nu de
fapte. De aceea trebuie combătute încercările de a nega valoarea istorică a aces-
tor jurnale.

Romancierul Virgil Duda (Israel) a afirmat că, pe lîngă valoarea sa ca
document autentic, Jurnalul are indiscutabil pagini de capodoperă literară. 

Istoricul Liviu Rotman a făcut o paralelă între Jurnalul lui Mihai
Sebastian, axat atît pe lumea românească, cît şi pe cea evreiască, şi Jurnalul
scriitorului Emil Dorian, focalizat pe lumea evreiască.

Scriitorul B. Elvin a prezentat o interesantă comunicare despre ati-
tudinea politică opusă oricărei forme de totalitarism a lui Mihail Sebastian, aşa
cum rezultă din Jurnal, dar şi din excepţionala sa activitate publicistică din
presa vremii.

În încheierea lungului şir de comunicări, istoricul literar Leon Volovici a
abordat semnificaţia unor teme din opera lui Sebastian, transpunere a traumelor
suferite de artist în perioada 1941-1944. Tema „insulei” – după părerea criticu-
lui – ca metaforă a dorinţei de izolare, de reverie, de singurătate dorită, nu tre-
buie privită ca o tendinţă de evaziune din realitate ci, mai degrabă, ca o aspi-
raţie spre o lume alternativă. Dar insula se dovedeşte în cele din urmă pentru
cei trei eroi ai piesei, ca o „colivie”, care în cele din urmă devine o „capcană”
din care nu se pot salva. Solidaritatea dintre personaje este una silită de împre-
jurări, care se manifestă din cauza pericolelor. Şi totuşi nimeni nu vrea să
renunţe. „Nu vreau ca mîine soarele să răsară fără noi”, este replica eroinei din
„Insula”.

Ameninţările care planează asupra evreilor îl fac pe Sebastian să vor-
bească despre destinul colectiv, să părăsească individualismul său funciar, să vor-
bească despre „noi”. Expansiunea germană în Europa, scria Sebastian, aduce
popoarelor sclavia, dar nouă, evreilor, moartea. 

Impactul publicării Jurnalului asupra societăţii româneşti de după
decembrie 1989 a fost deosebit de mare. Publicarea Jurnalului, în 1996, a con-
tribuit la o înţelegere mai adevărată a societăţii interbelice şi a perioadei războiu-
lui, zdruncinînd multe mituri şi certitudini, cu care opinia publică din România
se obişnuise. De asemenea Jurnalul ne-a descoperit faţete necunoscute ale per-
sonalităţii scriitorului. În fine, traducerea Jurnalului în limbi de circulaţie euro-
peană a avut un mare succes, trezind interesul în lume atît pentru Sebastian cît
şi pentru România.

Corespondenţă din Israel

MIREL HORODI
Mihail Sebastian
Scriitor român 
– scriitor evreu
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Când Auguste Renoir îl întâlnea pe Ri-
chard Wagner în Italia, în 1882, pictorul
francez se afla în plină maturitate cre-

atoare şi compozitorul german în apoteoza gloriei
artistice. Cu ani în urmă, Renoir se entuziasmase la
auzul alămurilor puternice şi sonorităţilor grave ale
muzicii lui Wagner; colosalul suflu epic al compozi-
torului german, vâltorile oceanice ale muzicii aces-
tuia reuşiseră să prindă şi să zguduie sensibilitatea
delicată a lui Renoir.

1882, anul în care Renoir 1-a cunoscut şi i-a
făcut portretul lui Wagner – la dorinţa unor pasio-
naţi francezi ai muzicii marelui compozitor – era
ultimul înainte ca muzicianul german să se stingă
din viată şi totodată cel în care încheiase opera
Parsifal.

Pictorul Auguste Renoir era în perioada strălu-
cirii viziunii impresioniste. Avea patruzeci şi unu de
ani. Realizase câteva dintre capodopere – Le Moulin
de la Galette, Leagănul, Loja, Portretul doamnei
Charpentier şi copiii, Portretul doctorului Choquet,
compoziţia Dejunul canotierilor. 

La acea dată, Wagner scrisese tot ceea ce se
cunoaşte şi se constituie în glorie şi aureolă de
celebritate a artistului, precum şi ca noutate muzi-
cală la finele veacului al XIX-lea – lumea de eroi şi
mituri a tetralogiei, capodoperele Tristan şi Isolda,
Maeştrii cântăreţi din Nürnberg, Parsifal – opera de
încheiere. 

Pentru Renoir, perioada anilor 1881-1882 coin-
cide cu sănătatea plenară a artistului şi cu bucuria
călătoriilor de după războiul franco-prusac, cu
exaltarea paletei coloristice şi iubirea poetică pentru
Aline Charigot. Epocă a căutărilor morfologice şi
expresive, finele veacului strălucea sub semnul scân-
teietor al talentelor şi geniului, contura universul
efervescenţelor creatoare ale neo-romantismului şi
impresionismului, neo-impresionismului şi post-
impresionismului – mişcări şi orientări stilistice
afirmate de personalităţi puternice care îşi anunţau
prezenţa răvăşitoare de tradiţii în pictura modernă.

Sensuri divergente de concepţie, viziune expre-
sivă şi structuri morfologice convieţuiesc şi îşi caută
drumul către secolul XX. 

Renoir se află în căutarea a noi motive de
inspiraţie, de înnoire şi îmbogăţire a paletei croma-
tice. În călătorie observă, studiază, lucrează neîn-
cetat. Pleacă în Anglia la Londra, în nordul Africii
la Alger, urmând să viziteze şi să rămână, mai mult,
în Italia. În Sicilia se va duce să-l întâlnească pe
Wagner, pentru ca apoi să se întoarcă în Franţa
prin Aix, trecând pe la Cézanne şi să revină în
Algeria.

În această lungă absenţă din Paris, înainte de
a-1 întâlni pe Richard Wagner, deci în primăvara lui
1881, Auguste Renoir se lasă fascinat de incan-
descenţa luminii mediteraneene, de explozia vege-
tală şi abundenţa luxuriantă şi viguroasă a naturii
Algerului. Îşi aşază şevaletul în Kasbah, în „Grădina
Încercării” şi pictează Sărbătoare arabă şi Câmp de
bananieri, manifestându-şi entuziasmul pentru exo-
tismul locului. Asistă la „Fantasia”, cum făcuse altă-
dată Delacroix. Burnuzurile şi zidurile albe, mina-
retele şi arterele largi de circulaţie construite în
pante, arhitectura franceză, amplasată cu eleganţă
în grandiosul amfiteatru al golfului cu ape albastre,
îi produc lui Renoir o impresie puternică. Alger La

Blanche îl seduce. Magia soarelui transformă palmi-
erii în aur, spune pictorul, apa duce cu ea diamante
şi oamenii seamănă cu nişte regi magi evocă el cu
încântare. 

După Algeria, doreşte să revadă Londra unde
fusese cu câteva luni mai înainte. Se abandonează
bucuriei de a picta marea compoziţie Dejunul ca-
notierilor, capodopera care este, într-un fel, lucrarea
de rămas-bun luat Grupului de la Batignolles. Mereu
în căutarea altor orizonturi spirituale, în toamna lui
1881 pleacă în Italia pentru a întâlni arta muzeelor
şi a-şi împrospăta imaginaţia. Se opreşte la Veneţia
unde, fermecat de lumină, de picturalul palatelor de
pe Canal Grande, de freamătul şi exaltarea culorii
oraşului, rămâne o vreme să picteze. Ce minune e
acest Palat al Dogilor, exclamă Renoir, care pictează
ansamblul în lumina aurie, văzut de la San Giorgio
Maggiore. Pictează Catedrala San Marco, gondolele
de pe Canal Grande, se bucură şi freamătă de
emoţie în ambianţa luminii filtrate a oraşului cu ape
verzi şi cu palatele de marmură. 

Ajuns la Roma, Renoir se încarcă de seninele
rigori ale artei lui Rafael. Pleacă mai departe la
Napoli, a cărui legendară frumuseţe îl încântă. Se
lasă purtat, atras de oraş, de golf, de Vezuviu, de
muzeul unde are surpriza descoperirii somptuo-
zităţii picturilor pompeiene. Pe Coasta Amalfitană,
Renoir trăieşte bucuria extatică în faţa splendorii
naturii, luminii şi culorii Capri-ului şi Văii
Dragonului – ţara cu chiparoşi ce vor să atingă
cerul, ţara perdelelor de caprifoi şi albăstrui cascade
de glicină coborâtoare din înaltul muntelui până la
buza apelor marine. 

Aici, Renoir 
descoperă Ravello

Suspendat deasupra mării, Ravello e loc de
linişte supremă. Din înălţimea piscului, de la Villa
Cimbrone şi de la Villa Rufolo, Ravello se dăruie
năvălitor, îmbrăţişează sufletul cu gust de zbor.
Salerno pare punct stelar în orizontul vast deschis
spre infinit şi către Paestum. De la Villa Rufolo,
palatul servind de reşedinţă mai multor papi, lui
Carol de Anjou şi, mai recent, lui Wagner, Ravello
se destăinuie ca spaţiu unic, de neuitat, de contem-
plare, inspiraţie şi revelaţie, o grandioasă voce ade-
menitoare către mare şi spre cer, un glas al spaţiu-
lui care a emoţionat profund atâtea spirite.
Compozitorul şi pictorul au beneficiat de întâlnirea
cu Ravello, a cărui frumuseţe învăluie golful unde
Ulise a dorit să se cufunde în nefiinţă, în spaţiul
muzicii sirenelor.

Se pare că, în vechea Magna Graecia, în .ţara
armoniei calme, la Ravello, Wagner, învăluit în
spaţiul transparenţelor târzii, s-a încărcat cu energia
liniştilor suverane prezente în Parsifal. Aici s-a
decantat şi s-a regenerat compozitorul. Din tensiuni
conflictuale, senzualism şi patos tulbure, la întâl-
nirea cu Mediterana purificatoare, Wagner
evoluează în final către seren, auster, transcendent. 

În căutarea lui Richard Wagner, pictorul Au-
guste Renoir se îmbarcă spre Sicilia unde compozi-
torul, plecat din Italia şi ajuns la Palermo, scrie
ultimele pagini la Parsifal. Cei doi artişti se întâl-
nesc pentru întâia oară în zonele cardinale ale

Mediteranei, încărcate de istorie şi eveniment.
Palermo, 14 ianuarie 1882 ora 5 după amiază, Hotel
des Palmes. Cei doi artişti vorbesc despre Tanhäuser
susţinut la opera franceză. Vorbesc despre impre-
sionism în muzică, despre Meyerbeer şi Hugo Wolf.
Renoir evocă serile în care, cu ani în urmă, partida
wagnerienilor de la Paris ştia să se entuziasmeze şi
să se bată pentru succesul muzicii noi. Atât de calm
de obicei – povesteşte despre sine pictorul – a înju-
rat cu acel prilej, pe unii, ba chiar s-a bătut cu bas-
tonul cu adversarii maestrului german... Este bine
să te pasionezi din când în când, pentru altceva
decât pentru ideea ta fixă – spunea el. Cu hazul şi
veselia care îi erau caracteristice, continuă: Jobenul,
acest instrument grotesc, s-a dovedit un foarte bun
protector contra loviturilor de baston. Coridoarele
teatrului erau pline de ele.

Proiectată pentru a doua zi, şedinţa de lucru îi
reaşază împreună pe cei doi creatori. La 15 ianua-
rie 1882, Renoir se află la Hotel des Palmes în faţa
lui Wagner gata de a începe lucrul. 35 de minute de
poză. In acest interval, Renoir realizează cunoscutul
portret al compozitorului şi două-trei schiţe care lui
Wagner nu îi produc o impresie prea bună. Semăn
cu un pastor protestant exclamă el văzând în portret
nu expresia de olimpiană certitudine în care îşi sim-
ţea tăriile fiinţei proprii, ci expresia uşor nepăsă-
toare, neangajată în nici o dimensiune excepţională,
chipul senin şi cuminţit realizat de Renoir. Monu-
mentalul, care i s-ar fi potrivit, lipsea.

Oricum, cei doi artişti nu s-au despărţit mulţu-
miţi unul de celălalt, situaţie care, se pare, au mai
trăit-o şi alţi mari oameni în ocazii de acest fel.

Renoir visa la senina şi magnifica Mediterană,
la golful sacru cu melodice cântări ale sirenelor
antice, cântări care nu se aud, ci doar pătrund auzul
spaţiului lăuntric, în chip de neuitat.

Wagner visa la propria-i creaţie, produs al
vastelor orizonturi spaţiale ale lumii, şi la universul
poetic al naturii care îl inspirase.

Comun ambilor creatori pentru perioada la
care ne-am referit, pare a fi întâlnirea excepţională
a fiecăruia cu Mediterana al cărei magnetism le-a
marcat revelator sensibilitatea şi spiritul, emoţiile
profunde şi inspiraţia. 

In marşul spre sublim, artistul selectează surse
benefice de inspiraţie sau îşi regenerează forţele
prin atingeri imprevizibile, greu depistabile ori ana-
lizabile din exterior.

Muzicianul şi pictorul, Wagner şi Renoir, ase-
menea atâtor creatori iluştri aflaţi de-a lungul atâ-
tor momente ori epoci de civilizaţii vechi, au gustat
din vastitatea calmă a spaţiului Mediteranei şi din
lumina în care circulă emoţia, s-au îmbăiat în soli-
tudinea şi înălţimea stării de contemplare poetică.
Secreta sevă subterană, inoculată nevăzut artistului
de către duhul unui loc, se proiectează în aureolă de
faimă asupra operei prin împrumutul dat acesteia
de către creator. 

Departe de convulsia cotidianului şi întrebarea
clipei, de zgomotul oraşului, Mediterana, regină ge-
neroasă, determină secretul armoniei.

Wagner renunţă la conflict. Contradicţia devo-
rantă dintre Bine şi Rău dispare, conflictul pozitiv-
negativ se diluează, se dizolvă, Mediterana purifica-
toare îl poartă spre iubire şi pace, spre măreţia sim-
plă şi universul tăcut ale armoniei ataraxiei Eladei.

In faţa dimineţii mediteraneene, grandiosul
strigăt de dragoste de viaţă, lumină şi culoare din
ultimii ani ai vieţii lui Renoir, anchilozat în căru-
ciorul pe rotile, fixează nemurirea ecranelor sale
exuberante de culoare. Trasee luminoase de car-
miniuri şi sidef, auriuri calde, rozuri florale ţes epi-
derma mirifică a pânzelor în paiete multicolore. Sub
soarele ardent al Sudului, cu sentimentul „eternei
veri”, paleta lui Renoir vibrează. Auguste Renoir
pătrunde cu seninătate în veşnicie prin confundarea
sinelui cu starea de tandreţe şi iubire, cu explozia
de viaţă, cu dragostea sa pentru natură, pentru om. 

Ravello e locul întâlnirii cu sublimul, Medi-
terana e locul sacru de inspiraţie şi decantări, deter-
minări spre armonie şi plenaritate.

ADRIANA BOTEZ
Renoir şi Wagner la Palermo



La Cluj-Napoca, o pasionantă manifestare
cinematografică: „Zilele filmului mut”.
„LINIŞTE, SE FILMEAZĂ!” Sub acest

motto, de curând s-au desfăşurat la Cluj-Napoca
„Zilele filmului mut”, organizate de Centrul
Cultural German şi Centrul Cultural Francez din
localitate, o interesantă şi pasionantă manifestare
cinematografică consacrată unor filme de acum
opt-nouă decenii, realizate în România, Ungaria,
Germania şi Franţa, de pe vremea în care filmul
nu învăţase încă să vorbească. Oraşul de pe Someş
şi-a confirmat încă o dată vocaţia cinematografică,
validată, în anii noştri, prin iniţierea prestigiosului
festival internaţional „Transilvania”, dar afirmată
din primele decenii ale veacului XX când, la Cluj,
a existat o substanţială producţie cinematografică,
numai Jenö Janovics – pe bună dreptate conside-
rat, deopotrivă, pionier al filmului atât în Ungaria
cât şi în România (care-şi semna filmele clujene,
până în decembrie 1918, Janovics Jenö, iar
după aceea, Eugen Janovics) – în cvadrupla
sa calitate, de regizor, scenarist, producător
şi actor, a fost prezent pe genericul a peste
60 de filme. Despre această perioadă, mai
puţin cunoscută, din trecutul cinematografic
româno-maghiar s-a vorbit, fireşte, pe larg la
recenta manifestare consacrată filmelor
mute, îndeosebi în cadrul dezbaterii „Arta
filmului mut din România şi Ungaria în con-
text european”, la care am avut onoarea şi
bucuria să particip, împreună cu dr. Anna
Geréb, profesoară la Institutul de Teoria
Artei şi Ştiinţele Media al Universităţii
„Eötvös Lorand” din Budapesta. La Cluj, în
al doilea deceniu al veacului trecut, în cele
trei studiouri înfiinţate de Janovics Jenö –
„Proja”, „Corvin” şi „Transilvania” – s-a lucrat in-
tens, printre autorii acelor ani numărându-se mari
viitori regizori ai lumii, printre care autorul filmu-
lui Casablanca, Michael Curtiz (pe atunci Mihály
Kertész) sau Alexander Korda (Sándor  Korda).
Descoperiri relativ recente au fost comentate în
cadrul respectivei dezbateri: multă vreme s-a con-
siderat că unicul film păstrat din creaţia lui Eugen
Janovics era documentarul romanţat, din 1920,
Din grozăviile lumii, dar în anii noştri au fost
găsite, la diferite arhive de film din lume, alte
două creaţii ale sale, Bătrânul infanterist şi fiul
său, husarul (un film produs de Janovics Jenö, pe
care am avut prilejul să-l văd, cu vreo trei ani în
urmă, la Sibiu, într-un simpozion consacrat
filmelor mute din Transilvania) şi Ultima noapte,
care a rulat, acum, la Cluj-Napoca, un film găsit la
Berlin şi restaurat în primul an al mileniului al
treilea. 

Despre toate acestea, cum spuneam, s-a vorbit
în cadrul dezbaterii amintite, în care am avut
prilejul să evoc multe alte momente reprezentative
din trecutul filmului românesc. N-au fost ocoliţi
nici anii de început ai cinematografiei naţionale,
când primul operator din ţara noastră, fotograful
de origine franceză Paul Menu a filmat, încă în
anul 1897, primele „vederi româneşti” (adică
Defilarea de 10 Mai, Terasa Cafenelei Capşa, Târgul
de la Moşi, Hipodromul de la Băneasa, Şoseaua
Kiseleff, Vasele flotilei de pe Dunăre, Inundaţiile de
la Galaţi ş.a.). Un cineast foarte ciudat acest Paul
Menu! A trăit 97 de ani, dar în prelunga sa viaţă,
trăită la Paris şi Bucureşti, n-a filmat decât 40 de
zile – asta în veacul al XIX-lea! – rămânând, alt-
fel, credincios meseriei sale de bază, aceea de

fotograf. Am evocat, în cadrul discuţiilor, desigur,
şi cel de al doilea început al filmului românesc,
acela al filmelor semnate de Grigore Brezeanu în
anii 1911 şi 1912, perioadă care a culminat cu
superproducţia (în epocă) Independenţa României,
o epocă pasionantă, evocată şi de regizorul Nae

Caranfil în recentul său film Restul e tăcere.
Regizorul Grigore Brezeanu avea doar 20 de ani la
ora debutului său cinematografic, şi avea să moară
foarte tânăr, la numai 28 de ani, ca urmare a unui
tifos exantematic contactat în timpul primului
război mondial. N-aş omite din discuţie câtrva
interferenţe clujene ale acelor ani. Poetul clujean
Emil Isac, unul dintre prietenii regizorului, scria
atunci: „Sărmanul Grigoraş Brezeanu. Câte ide-
aluri nu s-au stins în trupu-i hodorogit!... De câte
ori, până noaptea târziu, nu clădeam castele în
Spania. „– Vom duce în Europa lumea românească
cu filmele noastre!” Aşa spuneai, Grigoraş Bre-
zeanu. Şi te-a apucat de braţ moartea şi te-a dus
în lumea în care filmul nu mai luminează nicio-
dată. A rămas văduvă ideea...” S-a vorbit, apoi, pe
larg, fireşte, despre filmele româneşti din anii ’20
ai veacului trecut, semnate de regizori importanţi
precum Jean Georgescu (Milionar pentru o zi),
Jean Mihail (Păcat, Manasse, Lia ş.a.), Ion Şahigh-
ian (Năbădăile Cleopatrei), Horia Igiroşanu (Iadeş,
Iancu Jianu, Haiducii), Ion Timuş (Maiorul Mura),
Marin Iorda (Haplea, Aşa e viaţa), iar o seară cin-
ematografică a fost dedicată proiecţiei unor scurt
metraje româneşti din acei ani.

Despre aceste spectacole cinematografice, pri-
mite (spre bucuria organizatorilor) cu viu interes
îndeosebi de publicul tânăr clujean în fiecare seară
– din cele patru ale mini-festivalului –, merită să
vorbim mai pe larg, mai ales datorită unei alte per-
formanţe organizatorice, aceea de a însoţi proiecţi-
ile filmelor mute cu acompaniamente muzicale
live, susţinute de artişti reputaţi din ţară şi de
peste hotare. Fascinantul film presonor Tabu, de

Friedrich Wilhelm Murnau, a fost susţinut de

Trioul „Contraste” al Filarmonicii „Banatul” din
Timişoara – alcătuit din Ion Bogdan Ştefănescu
(flaut), Sorin Petrescu (pian), Doru Roman (per-
cuţie), cu invitat Dorin Cuibariu (clarinet, saxofon)
– care a interpretat virtuoz, o partitură de
excepţie, aceea a compozitoarei de origine română
Violeta Dinescu, stabilită de mulţi ani în
Germania. Cele două spectacole cinematografice
dintr-a doua zi de proiecţii au fost acompaniate, la
pian, de un instrumentist de elită maghiar, Ferenc
Darvas, sosit de la Budapesta, care  a animat muz-
ical filmele Ultima noapte (Şarpele în paradis) de
Janovics Jenö, pelicula din 1917 descoperită recent
în Arhiva Federală de Film din Germania şi
restaurată în 2001 la laboratoarele Haghefilm din
Olanda, şi La passion de Jeanne D’Arc, celebrul
film din 1928 al regizorului Carl Theodor Dreyer,
cu Renée Falconetti în rolul titular. În a treia zi de
proiecţii, a fost prezentat, cum spuneam, un ciclu

de filme româneşti, Haplea (1927), primul
desen animat românesc păstrat şi Aşa e viaţa
(1928), cu Jean Georgescu în rol principal,
ambele datorate unui precursor important al
cinematografiei naţionale, Marin Iorda, şi
scurt metrajele glumeţe Lache în harem de
Marcel Blossoms şi V.D. Ionescu (1927) şi
Gogulică CFR de Cornel Dumitrescu (1929),
acompaniate live de „Mastino Surfers”, o
inspirată mini-formaţie muzicală de percuţie
şi muzică electroacustică alcătuită din Şerban
Ursachi şi Cristian Rusu, reprezentativi muzi-
cieni clujeni. În aceeaşi seară, a rulat filmul
german de lung metraj din 1929 Der
Sonderling (Ciudatul), cu Karl Valentin, acom-
paniat live de muzicianul german Jogi Nestel,
care circulă prin lumea întreagă cu 80 de

„instrumente” de pretutindeni – de la gonguri chi-
nezeşti, long-drums africane, steel-gans din Cara-
ibe până la ciripit de păsări şi jucării – însoţind cu
acorduri moderne filme de altădată. O seară de
excepţie a încheiat mini-festivalul clujean, cu lung
metrajul Cele trei epoci de Buster Keaton şi Ed-
ward F. Cline şi cu eseul documentar Koyaanisqatsi
(Profeţia), un film relativ recent de Godfrey Reggio
– la care s-a lucrat şase ani, între 1976 şi 1982 –
o premoniţie tulburătoare, fără cuvinte,  a dezas-
trelor lumii contemporane, provocată de dis-
trugerea naturii de către om („koyaanisqatsi” vine
din limba indienilor Hopi şi înseamnă „viaţă în
dezechilibru”). Ambele filme au fost acompaniate
live de duoul francez „RadioMentale” cu procedee
„cinemix” (acompaniament cu muzică electronică
al filmelor mute), o formaţie care, de-a lungul ani-
lor, a colaborat cu mari cineaşti ai lumii, de la Ku-
rosawa la Lars von Trier şi care s-a preocupat,
printre altele, de muzica filmelor mute dadaiste de
la începuturile veacului XX (regizate de Man Ray,
Fernand Léger, Marcel Duchamp). Cum frumos
spunea cineva la simpozionul clujean, filmul mut n-a fost
mut niciodată: încă de pe vremea în care pelicula
nu învăţase să vorbească, cineva a avut grijă de
această infirmitate, iar prezentul confirmă această
afirmaţie. 

Am părăsit Clujul cu sentimentul că am par-
ticipat la un important eveniment cultural, al cărui
„suflet” au fost doamnele Katja Lasch de la Cen-
trul Cultural German şi Ioana Moca de la Centrul
Cultural Francez.
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„Linişte,
se filmează”
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Festivalul Internaţional
al Filmului de la Valladolid

Deşi Festivalul Internaţional al Filmului
de la Valladolid îşi concentrează aten-
ţia asupra noilor tendinţe cinemato-

grafice, a 52-a sa ediţie a fost dedicată unui vechi
maestru. Ingmar Bergman, cineastul suedez de
care ne-am despărţit la sfârşitul lui iulie, a fost
omagiat aici ca o prezenţă familiară, un reper
marcant al parcursului acestui festival.

Puţină istorie

Filmele lui Bergman au fost incluse în
programul a 15 ediţii precedente ale festiva-
lului, iar de trei ori maestrul a câştigat
Marele Premiu (pe când trofeul se numea El
Labaro de Oro). A şaptea pecete (1960), Izvo-
rul fecioarei (1961) şi Comunianţii (1966)
sunt trei titluri care au înnobilat pal-
maresurile festivalului şi au deschis publicu-
lui spaniol accesul înspre universul tulburat
şi tulburător al marelui regizor. Iar alte peli-
cule de-ale sale incluse în selecţie, Persona,
în 1967, Ruşinea, în 1969, Pasiune, 1970,
Secrete dintr-o căsnicie, 1975, Flautul ferme-
cat, 1976, Sonată de toamnă, 1978, Fanny şi
Alexander, 1984 au continuat
incursiunea în acest univers, în
care s-au angajat captivaţi din
ce în ce mai mulţi cinefili.
Ciclurile antologice pe care i le-
au dedicat ediţiile din 1974 şi
1984 şi documentarele despre
el, pentru care Michael Winter-
botttom a fost premiat în 1988
au întreţinut cultul acestei per-
sonalităţi-far a unui secol de
cinema. Aşa se face că festival-
ul i-a dedicat întreaga ediţie re-
gizorului suedez, readus acum
pe ecran printr-un documentar
realizat înaintea morţii sale,
Insula lui Bergman, un lung
interviu în care sunt cercetate
zone mai puţin luminate până
acum din viaţa şi opera sa.
Jurnalista Marie Nyreröd a
înregistrat în urmă cu trei ani
pe peliculă convorbirile sale cu
maestrul retras din viaţa pub-
lică pe insula Farö. El a vorbit
despre cele patru soţii şi cei
nouă copii ai săi, despre relaţi-
ile lui exaltante şi conflictuale
cu femeile, soldate aproape
întotdeauna cu despărţiri. „La
mine pubertatea a durat până
la 58 de ani”, spune el zâmbind
autoironic. Afirmaţie şocantă, care poate să-i scu-
ze totuşi deciziile egoiste dintr-o viaţă în care i-a
făcut pe cei din jurul lui să sufere şi i-au exacer-
bat sentimentul de vinovăţie. O vinovăţie bi-
nevenită, însă, ca sursă inepuizabilă de poveşti
care au răscolit generaţii de cinefili. Singura căs-
nicie durabilă şi stabilă, aceea cu răbdătoarea
Karin, este evocată cu nostalgie de cel care a
supravieţuit ultimei sale soţii şi i se pare că fan-
toma ei prietenoasă luminează casa. „Teatrul şi fil-
mul sunt profesii încărcate de erotism” remarcă
Bergman cu sentimentul că acest lucru îi justifică
într-un fel inconstanţele şi abandonurile, comen-
tând cu seninătate secvenţe din filmele proprii în
care foste iubite şi muze ca Bibi Andersson şi Liv
Ullmann aduc pe ecran ceva din secretele lor de
cuplu. Un cineast celebru înconjurat de fantomele
trecutului, pe o insulă bătută de vânturi în decorul
căreia au fost turnate aproape toate filmele sale.
O materie cât se poate de cinematografică trans-
formată într-unul dintre cele mai pasionante
pelicule văzute la Valladolid 2007.

Alte vechi cunoştinţe
În afară de Bergman, fidelii festivalului au

putut reîntâlni, anul acesta, alţi cineaşti cunoscuţi
din ediţii precedente. Multora le-a plăcut noul

„look Wong Kar-Wai”, aşa cum apare în My Blue-
berry Nights, o nouă poveste despre iubiri imposi-
bile localizată, de această dată, în Statele Unite.
Deşi unii au considerat că cineastul din Hong

Kong îşi pierde farmecul în „lumea nouă”, mie mi
s-a părut interesantă această incursiune a lui Wai
pe teritoriul lui Jim Jarmusch. Ca şi faimosul regi-
zor independent american, el urmăreşte personaje
în derivă, care călătoresc pentru a se regăsi, femei
şi bărbaţi pentru care o cafenea înseamnă acasă. 

Revederea cu un alt cineast, polonezul Krzy-
sztof Krauze,  a însemnat o descindere în infernul
unei familii devorate de obsesia câştigului facil,
într-o lume care se pragmatizează fără milă, filmul
Piaţa Salvatorului (co-semnat împreună cu soţia,
Johanna Kos-Krauze) fiind premiat cu „Spicul de
argint” şi cu Premiul de interpretare pentru
Jowita Butnik. Familiar publicului de la Valladolid
era şi francezul Claude Berri, care anul acesta a
produs o impresie agreabilă cu o comedie roman-
tică, Împreună, nu mai mult, o poveste cu prieteni
care îşi „pansează” unul altuia rănile sufleteşti, în
care străluceşte Audrey Tautou (interpreta din
Amélie), pelicula fiind răsplătită cu Premiul de
popularitate. Un alt premiant la ediţiile prece-
dente, austriacul Stefan Ruzowitzky (cu Moşteni-
torii, în 1999) a revenit acum cu Falsificatorii,
inspirat dintr-un caz real, al escrocului Salomon
Sorowitsch, care i-a ajutat pe nazişti să falsifice
bani, în speranţa că va fi eliberat din lagăr. Pentru
rolul legendarului falsificator Karl Markowicz a
primit Premiul de interpretare masculină.

Dar poate că una dintre cele mai aşteptate
reîntâlniri a fost aceea cu chilianul Matias Bize,
junele chilian care câştiga în 2005 Marele Premiu

„Spicul de aur”cu filmul în două personaje. Acum
el a prezentat, în afară de concurs, E bine să plân-
gi, o altă poveste despre un tânăr cuplu în care el
foloseşte cu brio mijloace minimaliste. O plimbare
nocturnă prin Barcelona, traversată de mici întâm-
plări stresante sau amuzante, ajută perechea afla-
tă în pragul despărţirii să-şi redescopere afecţi-
unea şi complicităţile. Noua producţie a lui Bize
realizată în Spania nu este singura dovadă că în
această ţară cineaştii latino-americani găsesc spri-
jin pentru a realiza filme interesante. Este şi cazul
mexicanului Rodrigo Plá, al cărui La Zona, un
thriller social narat cu mult nerv,  se urmăreşte cu
sufletul la gură.

Surprize şi revelaţii

O surpriză plăcută a fost 14 kilometri de
Gerardo Olivares, care a reprezentat Spania
în competiţie şi care a adus ţării gazdă primul
„Spic de aur” din istoria sa. Născut dintr-o reali-
tate care preocupă societatea spaniolă, imi-
graţia ilegală din Africa, filmul abordează o
formulă documentaristă pentru a ne povesti
cum se împletesc trei destine în fuga lor dis-
perată înspre o lume mai bună. Cei 14 kilo-
metri ai strâmtorii Gibraltar, pe care refu-
giaţii îi străbat în ambarcaţiuni improvizate,
devin simbolul unui ultim drum spre libertate

, a cărui parcurgere merită să-ţi
rişti viaţa. Bine ritmată, foarte
expresiv filmată (Premiul pen-
tru imaginea lui Alberto Moro),
cu o muzică ce integrează inspi-
rat ritmuri africane (ce i-a adus
compozitorului Santi Vega un
binemeritat premiu), pelicula e
făcută cu un sentiment al ur-
genţei şi cu un simţ al compasi-
unii care au convins juriul să-i
acorde supremul trofeu. Princi-
palul contracandidat, Vizita or-
chestrei de Eran Kolirin, o co-
medie foarte bine scrisă şi juca-
tă, de asemenea străbătută de
pulsul accelerat al lumii de azi,
s-a mulţumit cu Premiul „Pilar
Miro” (acordat unui regizor în-
cepător) şi cu Premiul pentru
scenariu. Această poveste de o
ironie tandră vorbeşte fără
emfază despre puterea muzicii
de a învinge prejudecăţile care
subminează relaţiile dintre
evrei şi musulmani. Iar o altă
surpriză foarte plăcută a fost
lung-metrajul de animaţie Perse-
polis, nominalizat deja, din par-
tea Franţei, printre titlurile fa-
vorite la Oscarul acestei cate-

gorii. Bazat pe romanul grafic al iranienei
Marjane Satrapi, care semnează şi regia, împre-
ună cu Vincent Paronnaud, filmul povesteşte, cu
surprinzător umor, despre instaurarea regimului
fundamentalist religios în Iran. Cu regretul că alte
titluri pline de interes precum australianul Razzle
Dazzle (semnat de australianul Darren Ashton)
sau canadianul Departe de ea (regia Sarah Polley)
nu s-au regăsit în palmares, trebuie totuşi să
închei reunoscând că Valladolid 2007 a fost o edi-
ţie consistentă şi plină de atracţii a prestigiosului
festival spaniol.

În imagine: Secvenţă din „E bine să plângi”

DANA DUMA

Sub semnul
lui Bergman
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Michel Schneider (n. 1944), auto-
rul masivului volum „Marilyn
pe divan”, (Editura Trei, 2007,
traducere din limba franceză de

Doru Mareş) este psihanalist, dar şi eseist şi
romancier. A scris cărţi de specialitate („Blessures
de mémoire“, „Voleurs de mots”, „Big Mother”
(misterele puterii, maternalizarea şi infantilizarea
cetăţenilor), eseuri cu şi despre muzicieni şi liter-
aţi, „Glenn Gould, piano solo“, „Musique de nuit“,
„Schumann“, „Maman“ (relaţiile dintre Proust şi
mama sa), „Baudelaire, les années profondes“,
„Morts imaginaires“ (Prix Médicis, 2003),
romane, între care cităm „Bleu passé“, „Je crains
de lui parler la nuit“ şi „Marilyn, dernières
séances“, titlul original al cărţii la care ne vom
referi, distinsă cu Prix Interallié (2006).

Personajele romanului au existat în reali-
tate iar dialogurile şi scenele au la bază, pe lângă
studii de psihanaliză clinice sau teoretice,
biografia deja clasică a vedetei hollywoodiene (Los
Angeles, 1926–1962) scrisă de Donald Spoto,
amintirile regizorului Billy Wilder cuprinse într-o
carte de interviuri, benzile audio înregistrate de
Marilyn însăşi cu puţin înainte de moarte, tran-
scrise şi publicate ulterior. Autorul recunoaşte că
neavând acces la sursele private sustrase de pu-
terea politică şi psihanalitică (scrisori şi docu-
mente olografe ale celor doi protagonişti, Marilyn
şi celebrul ei analist, Ralph Greenson), a trebuit
să inventeze evident în spiritul „adevărului“ oferit
de mărturiile subiective ale unor ficţionari tip
Truman Capote, André de Diennes (fotograful şi
unul din amanţii actriţei), Norman Mailer, Joyce
Carol Oates ş.a. 

Bref, Michel Schneider relatează precis şi
în detaliu ultimele treizeci de luni ale lui Marilyn
(1960 – 4 august 1962) ce corespund şedinţelor
sale cu cel mai influent psy din Los Angeles, enig-
maticul doctor Greenson, acesta fiind şi ultima
persoană care a văzuse în viaţă pe actriţă.
Adevărul e că tratamentul prescris de acesta nu
prea are de-a face cu psihanaliza freudiană cla-
sică, de vreme ce el accepta ca pacienta să facă uz
de antidepresive şi barbiturice, să facă parte din
familia lui, să-i negocieze contractele şi încasările,
şi de ce nu, să-i supervizeze decupajele şi replicile
din câteva filme. Dacă aceste probe de intruziune
şi transfer sunt neîndoielnice, persistă întrebarea:
ce rol a avut Greenson în moartea actriţei? 

De ce şi-ar fi dorit celebra vedetă de cine-
ma, nu atât prin roluri, cât mai ales prin viaţa sa
alimentată premeditat sau nu, de scandaluri sexu-
ale, profesionale, conjugale etc., să dispară? Auto-
rul francez nu-şi propune să rezolve enigma, şi
nici să sporească numărul speculaţiilor şi scenari-
ilor, ci pur şi simplu să scrie un roman, o „ficţi-
une adevărată“ cu două personaje celebre şi o
puzderie de figuranţi, unii la fel de celebri.
Fundalul este cel al unei lumi insulare şi tur-
bionare, un du-te-vino spaţio-temporal între Los
Angeles şi New York, în care îngerul blond plati-
nat, sex-simbolul Americii, se va pierde, căutându-
se totuşi dincolo de imaginea standard, de con-
sum, mediatică. 

O lume în primul rând a filmului litera-
turii şi artelor, cu viciile (derapaje homoerotice
incluse), culisele şi vanităţile ei, dar şi a comu-
nităţii psihanaliştilor, în marea lor majoritate
evrei imigranţi din centrul Europei: Anna Freud,
Milton Wexler, Marianne Kris şi, bineînţeles,
Ralph Greenson. Două universuri paralele şi inter-
ferente fie pe platourile de filmare, fie pe divanul
analiştilor. Întâlnirea celor două profesii va ge-
nera cultură. Întâlnirea dintre Marilyn şi Green-
son, prin incompatibilitate şi transfer de roluri, va
genera romanul lui Michel Schneider, un masiv
montaj de scene şi cadre alerte, menit să anche-
teze, să reconstituie şi să desacralizeze totodată
un mit (de cele mai multe ori bizuindu-se pe măr-
turii şi declaraţii publice). Un roman de investi-
gaţie, un roman-eseu dar şi un roman frescă,
argumentul fierbinte fiind relaţia imposibilă din-
tre două celebrităţi care au sfârşit prin a dori să-
şi asume fiecare rolul celeilalte. 

Alături de Marilyn Monroe şi Ralph Gree-
nson, pe genericul romanului mai apar numele
unor cineaşti, producători, dramaturgi, jurnalişti,
politicieni, actori ca, de pildă, Frank Sinatra,
Dean Martin, Clark Gable, fraţii Kennedy (amanţi
ai lui Marilyn), Tennessee Williams, Arthur Miller
şi Joe Di Maggio (cei doi soţi ai lui Marilyn),
George Cukor, John Huston, Yves Montand, Lee
Strasberg, Marlon Brando ş.a. Aura tuturor aces-

tor destine înnobilează climatul cărţii, fără însă a-
l abate pe cititor de la tema centrală. Adevărul
despre relaţia aferentă analizei există, dar nimeni
nu-l  va cunoaşte vreodată. Secretul transferului a
fost dus în mormânt de cei doi protagonişti, ca în
orice roman care se respectă. Căci ce este roman-
ul decât domeniul contradicţiei perpetue şi al fina-
lurilor fără final, al enigmelor în evantai? 

La sfârşitul celor 500 de pagini cititorul
ştie totul despre Marilyn (începând cu copilăria şi
sfârşind cu poziţia în care a fost găsită moartă),
dar nu ştie dacă s-a sinucis, dacă a fost ucisă, dacă
şi-a administrat o supradoză din greşeală sau pre-

meditat, dacă Greenson are vreun rol în dispariţia
ei, dacă mafia, CIA sau fraţii Kennedy (preşedin-
tele SUA şi ministrul de justiţie) au pus la cale
sau au executat o crimă cu sânge rece. Roman-
cierul nu este preocupat de problema verităţii, ci
de edificarea unei necesităţi. El introduce noţi-
unea de destin. Ceea ce contează nu sunt puse-
urile de sexualitate adictivă ale lui Marilyn sau
relaţia ei adictivă cu alcoolul, drogurile şi medica-

mentele, ci faptul că întâlnirea dintre actriţă şi
analist era una imposibilă şi totuşi necesară. Este
chiar definiţia tragicului: cu neputinţă şi totuşi
necesar. 

Aparent, toate problemele divei, profesio-
nale şi sexuale, erau ca şi rezolvate, ceea ce face
şi mai tragic-absurdă moartea sa. Marilyn, ca per-
sonaj al lui Michel Schneider, moare fiindcă avea
prea multă moarte în ea şi asta de ani buni. Era
locuită de pulsiunea morţii. În viaţa de zi cu zi,
Marilyn încerca să-şi neutralizeze disperarea
endemică fie prin medicamente, fie prin frec-
ventarea unor cluburi de noapte patronate de ma-

fioţi notorii din clanul lui Frank Sinatra (amantul
ei şi pacient al lui Greenson).  

Adevărul e că Marilyn supravieţuieşte
patru ani unei tentative de sinucidere din 1957.
Datorită tratamentului psihanalitic? Abătându-se
de la procedurile clasice freudiene pe care le stu-
diase la Viena chiar cu Freud, este posibil ca
Greenson să fi agravat boala pacientei sale (depre-
sia) în nebunie, prin transferul propriei patologii.
Este părerea romancierului, dar şi a psihanalistu-
lui Michel Schneider: întâlnirea a două patologii
(toxicomanie plus sindrom de abandon şi nevroză
narcisiacă) poate genera o nebunie de proporţii ce
n-a exclus schimbul de simptome. 

Marilyn a devenit purtătoare de cuvinte,
iar Greenson purtător de imagini. Conflictul ire-
ductibil dintre cuvinte şi imagini există în fiecare
dintre noi şi pare a fi adevăratul subiect al roma-
nului. Marilyn a plătit acest conflict cu viaţa, rea-
lizând că adevărul trebuie căutat din ce în ce mai
mult în cuvinte şi din ce în ce mai puţin în ima-
gini. Constrânsă de sistem şi de producător să fie
eterna blondă care surâde, Marilyn ascundea un
incredibil apetit pentru limbaj, pentru cuvinte, lec-
turi. Citea enorm; deşi autodidactă, nu-i evita pe
Rilke, Kafka, Dostoevski, Joyce, Conrad, Fitzge-
rald. Oricum, preferabil fabricii de iluzii de la
Hollywood şi divanului analistului.

În imagine: Templul lui Apollo

Premiile Filialei Piteşti a Uniunii
Scriitorilor

Filiala Piteşti a acordat premiile literare pentru
anul 2006, conform Regulamentului USR:
Premiul Opera Omnia: Gheorghe Izbăşescu
Premiul cartea de poezie a anului: Virgil Diaconu –
Jurnal erotic
Premiul cartea de proză a anului: Gheorghe
Rizescu – Saga lui Igor Salvache
Premiul de debut: Liliana Rus – Scrisoare domnu-
lui Şirato
Premiul Special al Centrului Cultural Piteşti: Ion
Lică Vulpeşti – O poală cu ouă.

Juriul a fost alcătuit din Nicolae Oprea
(preşedinte), Al.Th.Ionescu, Mircea Bârsilă, Sergiu
I.Nicolaescu, Jean Dumitraşcu.
Sponsori: SC D.V. Best SRL Piteşti (director Vasile
Dascălu)

Cătălin Bulf

GEO VASILE

Un mister 
numit Marilyn: 
documentar şi ficţiune



33

CO
N

TEM
PO

RA
N

U
L. ID

EEA
 EU

RO
PEA

N
Ã

IANUARIE 2008

Cât de mult îi iubesc pe tinerii care în
zorii adolescenţei îşi hotărăsc singuri
soarta viitoare! Pe aceia care se lasă

atraşi de ce este mai înalt în lumea accesibilă lor
sau care visează să şi-o facă accesibilă; se lasă
atraşi de tot ce este mai generos, mai spiritua-
lizat, şi decid să urmeze calea învingătorilor medi-
ocrităţii, din imbold personal sub îndrumarea lor
înşile! Şi cât mă bucură că am întâlnit un atare
tânăr cu prilejul căutărilor mele în istoria plasticii
canadiene. Viitorul le e dezvăluit de un om, de o
carte, de un cuvânt sensibil adresat lor, ori de
unul zvârlit în vânt, de o jignire, de o chemare sau
un îndemn, de închipuire, de vagul speranţei, ori
de vlaga încrederii în sine. În viaţa fiecăruia
există astfel de clipe alese, dar rareori juneţea ce
să le dea crezare e atentă, e suficient de harnică
şi curajoasă pentru a înfrunta viaţa, e dispusă să
joace totul pe o carte: aceea a destinului propriu,
cu orice risc, până şi acela de a-ţi pierde viaţa, de
dragul câştigării ei...

Numele tânărului pomenit este: Frederick
Arthur Verner. Mai are un merit, faţă de pictorii
urmăriţi de mine până acum: acela de a se fi năs-
cut canadian, adică pe teritoriul propriei
sale ţări, printre ceilalţi canadieni de obâr-
şie. Căci trecerea în revistă a pictorilor,
făcută de mine până acum, mă conducea,
vrând-nevrând, către bănuiala că nici un
canadian get-beget nu s-a preocupat a făuri
cultură... Or, Verner soseşte din negura tim-
purilor pentru a mă contrazice şi infirma în
chip strălucit!

S-a născut la 26 februarie 1836, în
Hammondsville (Sheridan), Ontario. Mijlo-
cind schiţele făcute în copilărie, acasă şi la
şcoală, Frederick atrase atenţia asupra tal-
entului său. Când avea şaisprezece ani a
expus nişte lucrări la Upper Cana-
da’s Provincial Art Exhibition (Expo-
ziţia de Artă Provincială din Canada
Superioară) şi a câştigat un premiu
(1852). Cu această ocazie, a văzut
lucrări semnate de Paul Kane, repre-
zentând băştinaşi. Entuziasmat, i-a
cerut cu toată căldura pictorului să-l
accepte printre elevii săi. Oricât de
insistent a fost, a întâmpinat refuzul
celuilalt. Cititorul român, provenind
dintr-o lume comunistă în care
numai sprijinul („pilele”) şi banii
părinţilor au înlesnit majorităţii
tinerilor calea către facultate, ori ea
a fost uşurată de comanda partidu-
lui, conducător unic al statului şi sor-
ţii supuşilor săi, nici nu poate con-
cepe ce a fost în sufletul acestui ado-
lescent lipsit de sprijin, care se
agăţase de reverenda artistului ado-
rat, în nădejdea că pictorul îl va tra-
ge după sine la lumină, ce a fost în
sufletul lui, spuneam, când i-a auzit
refuzul şi i-a urmărit clătinarea din
cap, de la dreapta la stânga şi invers,
mişcări făcute cu gândul aiurea,
oricât de politicoasă va fi fost pune-
rea sa la punct, de grijulie faţă de ini-
ma lui deschisă, de modest rostită. Cum
să te cobori în adâncul acelui vulcan in-
candescent, pentru a-i pricepe zbuciumul
dorinţelor? 

Tocmai vigoarea picturilor aceluia l-a
îndemnat, în jurul anilor 1870, să nemu-
rească pe pânză chipul maestrului la ale
cărui îndrumări râvnea. E un bărbat bă-
trân sau îmbătrânit de dificultăţile vieţii
duse. Obrajii îi sunt încuibaţi într-o barbă
îngrijită, avântată, ritmic călcată de
dealuri şi văi, ca şi de nişte musteţi boga-
te mult ieşind din suprafaţa feţei. Albul
abundă într-acestea ca şi în capetele fire-
lor de păr din precedenta, sub pomeţi
învingând încă negrul tinereţii. Freza are
cărare pe stânga, iar coama din partea
dreaptă, la capăt se ondulează. Sprânce-
nele i s-au decolorat de eforturile încor-
dării. Le marchează două-trei riduri oblice
ale încruntării. Ochii, obişnuiţi să cate
departe, îşi îngustează pleoapele, sub ele
umflându-se cearcănele, de-a dreapta şi
de-a stânga nasului vânjos. 

Timpul trecu.  Frederick Arthur îm-
plini douăzeci de ani. Era suficient de ma-

turizat pentru a-şi da seama că nu mai avea nici
o şansă de perfecţionare, dacă nu urma cursurile
unei şcoli specializate. Se înscrise la Leighs Acade-
my (există şi varianta: Leighs School of Art. În
altă parte numele şcolii este: Heatherly’s Art
School) din Londra.

Nu reveni în Toronto decât în 1862, între
timp însoţind oastea lui Garibaldi, slujind în Mili-
ţia din Yorkshire şi Legiunea Britanică. Practică
îndelung coloratul fotografic şi fotografia. Abia în
anul 1874, optă definitiv pentru pictură. Cum pasi-

unea sa pentru arta lui Paul Kane nu slăbise, pro-
priile sale lucrări vor urmări, ca şi ale modelului
ales, viaţa sălbatică, prezenţa indienilor şi bizonii.
În 1880, se stabili definitiv la Londra.

Verner va fi cel dintâi pictor canadian mem-
bru al Societăţii Britanice Coloniale a Artiştilor. A
fost membru fondator al Societăţii Artiştilor din
Ontario. I s-au decernat numeroase medalii, inclu-
siv aceea a Expoziţiei Pan-Americane din Buffalo.
Cu prilejul spectacolului dat la Londra de Buffalo
Bill, o schiţă de-a lui Verner era la îndemâna
scrutării spectatorilor (1892). În 1910, acest băr-
bat impunător, rasat, cu capul oarecum trape-
zoidal, cu barbă scurtă, albă, ocolindu-i chipul pe
sub bărbie până la favoriţi, pe când partea supe-
rioară a craniului îi este descoperită, cu o privire
înţeleaptă şi cu un aer foarte civilizat, a primit
medalia Expoziţiei de Arte Frumoase din Buenos
Aires. Din nefericire, în cursul primului război
mondial s-au distrus numeroase lucrări ale sale. S-a
stins din viaţă la 6 mai 1928, în Ontario (conform
altor opinii şi-a dat obştescul sfârşit la Londra).
Casa de licitaţie Hodgins, în prezentarerea ei, face
o înşiruire foarte bogată a subiectelor ce au reţin-

ut atenţia pictorului: peisaj local, portrete
ale băştinaşilor, tabere de piei roşii, viaţa
oilor, vitelor şi bizonilor, sate englezeşti,
conace, naturi moarte. Lacurile Huron şi
Erie, Parry Sound, râul Nipigon, Ontario,
Scoţia, Olanda, Yorkshire, Cumberland,
Devon, Dorset, Buckinghamshire, Sark. Nu
citează potretele de bărbaţi şi femei,
deosebit de interesante, pe cel al lui Kane
noi întâlnindu-l mai sus. Joan Murray are o
remarcă judicioasă, privitoare la imaginea
Canadei de vest în opera lui Frederick
Arthur Verner, ca „o grădină secretă, o oază
a calmului şi a liniştii, mai curând decât

câmpul de bătălie tragic por-
tretizat de numeroşi pictori
americani”. Acest idilism, în-
să, se opreşte pe hotarul din-
tre plăcut şi dezagreabil. E
mai curând, aş zice, o stare de
spirit decât o realitate vizibilă;
de aici, probabil, sugestia
doamnei Murray, a grădinii
secrete.

Reprezentările bizonilor,
lăsate de Verner, constituie
„portrete” autentice, respirând
o atmosferă vie. Alături de
bizonii ce i-au „pozat”, adân-
cimea cerului, oglinzile imper-
turbabile ale apelor, verdele
scăldat în urme de brun ale
ierburilor, însemnat de umb-
rele apusului, norii alburii sau
albaştri depărtaţi, asociate cu
simpla rămânere încremenită
în picioare a unui animal ce a
uitat de sine, înconjurat de al-
te trei, lăsate pe glod, spri-
jinindu-şi greutatea mai cu
seamă pe pântec, şi de un al
patrulea, hotărât să mai pască
o ultimă gură de verdeaţă,

constituie, în uleiul intitulat „Bizon la
odihnă”, înfăţişarea esenţei odihnei
înseşi. I-au fost dragi bizonii după cum
boii i-au fost lui Nicolae Grigorescu.
Spre deosebire de artistul român,
Verner îşi schimbă mereu unghiul de
unde-şi priveşte modelele masive,
chiar dacă acestea rămân lungite în
colb, ori au aţipit cu nările lăsate pe
ţărână. Îl interesează la fel de mult
perechile de cornute şi grupurile alcă-
tuite de ele, cum s-a şi văzut. Un
album întrunind numai astfel de re-
prezentări ar fi o inepuizabilă sursă de
plăcere pentru simţul observaţiei al
cumpărătorilor lui. Din păcate editorii
de artă care să iubească pictura în
mod autentic nu prea se întâlnesc, de
aceea albumele menţionate sunt lipsite
de fantezie şi repetă la nesfârşit imag-
inile dintr-unul în celălalt, ajungând să
te facă a crede în sărăcia închipuirii
creatoare a artiştilor.

În imagine: Templul lui Apollo

MIHAI RÃDULESCU

Verner
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Născut în anul 1919, într-o familie catolică din
Seul, Ku Sang îşi petrece copilăria şi ado-
lescenţa în acea parte de lume numită Coreea

de Nord, pe care o va considera întotdeauna singura casă
adevărată pe care a avut-o vreodată. După ce, în 1942
încearcă să se stabilească aici definitiv, în calitate de jur-
nalist, va fi silit, însă, în doar câţiva ani, să părăsească
rapid ţara unde mama sa va rămâne pentru totdeauna şi
să se refugieze în Coreea de Sud. Având în vedere chiar şi
numai aceste repere, nu va fi, aşadar, o surpriză prea mare
pentru cititor, fie el şi mai puţin familiarizat cu sensibili-
tatea specific coreeană, faptul că cea dintâi amintire, trans-
formată în imagine recurentă a liricii lui Ku Sang, este cea
a lacrimii. Tot lacrima este dominantă şi în
primul volum de „poeme alese” publicat de scri-
itor sub directa sa îngrijire, Wastelands of Fire
(Pustietăţi de foc); desigur, dincolo de ecourile
livreşti – implicita trimitere la T.S. Eliot e evi-
dentă – pe care le trezeşte acest titlu mai ales
cititorului occidental. Volumul reprezintă o
selecţie a versurilor apărute în cele mai impor-
tante dintre cărţile sale anterioare, Jurnalul
câmpurilor (1967), Adevăratul chip al lumii
(1980), Pe când mergea singur (1981), Râul
Saint Christopher (1986). 

Ignorând întotdeauna ceea ce, în poetica
occidentală poartă numele de „artificiu tehnic”
sau de „tehnică a versului”, Ku Sang reuşeşte,
la o primă lectură, nu doar să şocheze, ci şi să
pună pe gânduri, poezia sa reprezentând, din
acest punct de vedere – fapt recunoscut, de alt-
fel, de numeroşi critici occidentali, Anthony
Teague, traducătorul în engleză al cărţii, prin-
tre aceştia – deopotrivă „o provocare şi o pro-
blemă deschisă” interpretării sau, mai bine zis,
interpretărilor. Deoarece poetul pare a se
mulţumi ca, în fiecare text, să ofere o simplă
evocare a unei scene, a unui tablou de natură,
a unei senzaţii. O a doua lectură va demonstra,
însă, că el doar pare a face acest lucru. Pentru
că dincolo de „lirica de notaţie”, aşa cum a fost
numită uneori, poezia lui Ku Sang abordează – e adevărat, în primul rând cu aceste
mijloace ale deplinei simplităţi – probleme esenţiale: instabilitatea lumii şi a existenţei
umane, sentimentul dezrădăcinării şi al alienării, dragostea ca unic mod de depăşire a
impasului existenţial şi a singurătăţii. Punctul de plecare este, aproape mereu, evocarea
unor momente dintre cele mai obişnuite ale vieţii de zi cu zi. Apoi, iar şi iarăşi, de-a
dreptul obsedant, râul – Saint Christopher sau oricare altul – şi nesfârşitul şir al posi-
bilelor sale imagini în mişcare, mai mult sau mai puţin heraclitiene, mărturie perfectă
pentru ideea de continuitate şi de permanentă reînnoire, de păcat şi renaştere spiritu-
ală, de trecut şi viitor, deopotrivă simbol al timpului şi al eternităţii. Şi, nu în ultimul
rând, al speranţei, căci toate râurile care îi străbat poezia ajung, în cele din urmă, în
„cea mai pură imensitate a oceanului”. 

Desigur, aşa cum se întâmplă şi în numeroase alte cazuri în lirica asiatică, şi Ku
Sang resimte influenţa buddhismului. Poetul este fascinat încă de la primele versuri, pe
care le publică la începutul anilor ‘40, de ambivalenţa legăturii dintre fiinţa umană şi
universul material care-l înconjoară, de provocarea reprezentată de existenţa fizică, prin-
să de-a pururi între clipă şi eternitate. Nu întâmplător, poetul mărturiseşte la un moment
dat că, dintre cuvintele limbii engleze pe care alege el însuşi s-o folosească pentru a facili-
ta accesul cititorilor occidentali la lirica sa, el preferă termenul de „metafizic”, cu multi-
plele sale implicaţii, pentru a-l înlocui, în acest fel, pe acela de „Dumnezeu”, niciodată
numit ca atare, oricât de paradoxal ar putea acest lucru să pară pentru un catolic, aşa
cum este poetul în discuţie. În fond, Ku Sang se află, de-a lungul întregii sale activităţi
poetice, în căutarea acelor elemente imuabile, reale şi adevărate. Termenii în care pune
el această problemă nu sunt mult diferiţi de învăţătura lui Lao-tze din Dao de jing (Cartea
Căii şi a Virtuţii), un punct de reper absolut necesar în abordarea spiritualităţii asiatice.
Desigur, trebuie să precizăm de la bun început că, pentru Ku Sang, la fel ca şi pentru
marele gânditor chinez, dao nu este o simplă categorie etică, ci una universală, cosmică,
echivalentă întrucâtva logos-ului heraclitian. Este raţiunea universală care, la nivel social,
devine etică. Este, dacă am încerca să punem problema în termeni metaforici, în acelaşi
timp apa, cât şi curgerea apei. Dar, spre deosebire, de exemplu, de Confucius, pentru
care ritualurile interesau comunitatea, individul existând doar în funcţie de aceasta, Lao-
tze şi, surprinzător, extraordinarul poet al secolului XX care este coreeanul Ku Sang se
exprimă în favoarea unui soi de benevolă renunţare la viaţa socială prin retragerea în
sine, prin descoperirea adevărurilor celor mai simple, dar şi mai esenţiale ale vieţii. Iar
de aici mai e doar un pas până la descoperirea atitudinii definitorii a acestui poet faţă
de lumea şi lucrurile, toate lucrurile şi toate fiinţele din jurul său: compasiunea, senti-
mentul care implică nu doar înţelegerea celuilalt, ci şi asumarea suferinţei acestuia la
nivel personal. Singura modalitate prin care fiinţa umană poate să înfrunte realitatea
sau mai bine zis realităţile concrete ale vieţii fără a cădea pradă deznădejdii. Nimic altce-
va, de fapt, decât o altă expresie a Vidului care este, totuşi, Plin. Adesea, acesta a fost
considerat în Occident un mare paradox – poate chiar cel mai mare – al întregii culturi
asiatice, rămânând, cu toate astea, singurul mod coerent de a explica până la capăt
esenţa gândirii orientale, precum şi felul specific al oamenilor din această parte a lumii
de a se raporta la lumea exterioară obiectivă. Astfel, se ştie că pentru un asiatic plinul
este ceea ce se poate vedea sau închipui, pe când vidul, golul e partea nevăzută a ceea
ce se poate vedea sau închipui. Desigur, dincolo de toate acestea, Ku Sang s-a confrun-
tat şi el – iar acest lucru este identificabil în lirica sa – cu provocarea reprezentată de
valorile culturii occidentale moderne, o problemă pe care nici un mare scriitor asiatic,
de la Yasunari Kawabata sau Yukio Mishima la Ya Ding sau Bei Dao, ca să ne oprim
doar la aceste nume, nu a putut-o evita. Doar că modul în care poetul coreean rezolvă
această problemă este, din nou, unul neaşteptat: nu o dată, în eseurile sale, el pune ală-
turi Occidentul şi Orientul, comparând, în acest sens, imaginea Gânditorului lui Rodin
cu aceea considerată drept cea mai frumoasă dintre reprezentările artei buddhiste, o
sculptură în lemn cunoscută drept Maitreya, aflată acum la Kyoto, dar având o origine
coreeană dovedită. Şi, după cum spune Ku Sang, „cine ar mai putea, oare, să se declare
copleşit doar de problemele lumii exterioare, atunci când există posibilitatea contemplării
unor asemenea reprezentări ale liniştii şi împăcării ?” Iar dacă ele aparţin Vestului sau
Estului, acesta e un aspect care, la urma urmei, nici nu mai contează… Deoarece poezia,
pare a afirma de fiecare dată Ku Sang, nu cunoaşte alte puncte cardinale în afara celor
ale propriei sale valori.

Dialog comic

Iubito!
Nu  ştii?
Lucrul pe care-l caut
nu-l cunoşti?

Nici chiar tu nu ştii?
Lucrul pe care-l caut acum, 
acela, nu ştiu care este,
tocmai despre el vorbesc! 

Şi mai spui că-mi poţi citi gândurile
chiar şi cu ochii închişi!
Acel lucru pe care l-am căutat toată viaţa,
care o fi?
Nu ştii?
Iubito!

Eros III 

Desenez  în spaţiul gol.

Chipul acela,
acel glas, 
acel surâs,
coapsele acelea,
însă iubirea 
nu se poate desena.

Lucrurilor încrustate adânc în inimă
nu li se poate da formă.

Arbori de gingko

Stau aici.
Întors spre tine,
cea care mă aştepţi răbdătoare,
stând acolo; tot aşa  mă aflu şi eu aici.

Acum e cu totul altfel decât în dulcea ţară a viselor,
fără vreun răspuns la sărutări şi mângâieri;
dar, pentru că ne-au crescut rădăcinile adânci ale resemnării
în pământul acestei iubiri generoase,
tu şi eu stăm faţă în faţă.

Trecând, zile şi nopţi ne dăruiesc inelele anilor;
cu fiecare anotimp, vise ni se pârguiesc între toate frunzele,
apoi se scutură,

în vreme ce noi pur şi simplu legăm rod, 
al tău şi al meu,
stând o viaţă întreagă
faţă în faţă. 

Veşti de moarte
În această primăvară, 
vestea morţii unui prieten
m-a ajuns de două ori în trei zile.

Cei pe care îi iubim sau de care ne e dor se duc cei dintâi.

Venitul unui poet fiind aşa cum este,
evit funeraliile.

Ori de câte ori mă aflu la căpătâiul unui mort
simt că data viitoare va fi rândul meu. 

Însă absolut nimic nu e gata.

Viaţa mi-a fost mult prea necredincioasă,
mi-am dezamăgit familia
şi lumea întreagă mult prea tare.

Şi când voi păşi pe celălalt tărâm,
îmi va fi ruşine să-mi întâlnesc părinţii sau vecinii.

Şi, în plus, faţă de Dumnezeu,
nu simt nimic altceva decât groază.

Totuşi, vestea morţii mele
nu mai poate întârzia mult. 

Prezentare şi traducere de 
RODICA GRIGORE

KU SANG

sau despre punctele
cardinale ale poeziei
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Publicată în 1981, într-o perioadă în care
discuţiile în jurul orientării poststructuraliste se
coagulau timid, Configuraţii reprezintă rezultatul
unor cercetări deconstructiviste anterioare contac-
tului direct cu gândirea occidentală care îi va
furniza date fundamentale pentru elaborarea arti-
colelor şi a eseurilor ulterioare. Opţiunea de a
focaliza analiza pe texte predominant poetice tră-
dează aderarea la un tip de limbaj figural care să
servească scopurile unei abordări deconstruc-
tiviste a literaturii.  Deconstructivismul revizuieş-
te relaţia dintre literatură şi critică, prin aceea că
le investeşte cu figuri retorice. Un text
alegoric va necesita, de aceea, „alegorii
de lectură”, tot aşa precum operele poe-
tice solicită permutarea figurilor în actul
comprehensiunii şi al interpretării. Natu-
ra discursului literar şi a celui critic se
poziţionează paradigmatic, nu sintagma-
tic; această plasare justifică diferenţa din-
tre viziunea actuală asupra elementelor
poetice şi formalismul rus care susţine
distincţia netă dintre poezie şi proză, din-
tre limbajul „artistic” şi cel „comunicaţi-
onal”. Practica interpretării Ioanei Em.
Petrescu privilegiază poezia din două raţi-
uni: se adecvează unei grile deconstruc-
tiviste de lectură şi oferă material adec-
vat în actul manipulării tropilor şi al
funcţiilor acestora. Ne aflăm în vecină-
tatea lui DeMan cu teoria aferentă, con-
form căreia poezia are la bază un limbaj
distinct funcţional, dar genetic similar
celorlalte limbaje: „Scrierea poetică este
operaţia deconstructivistă cea mai avan-
tajată şi rafinată; diferă de scrierea critică sau dis-
cursivă în economia articulării, dar nu în gen”.
Aceasta nu face decât să afirme eşecul unor
prejudecăţi teoretice care separă iremediabil lite-
ratura de critică şi anunţă superioritatea poeziei
în detrimentul vorbirii curente: „Literatura – ală-
turi de critică – (diferenţa dintre cele două fiind
iluzorie) este condamnată (sau privilegiată) a fi
cel mai riguros, şi de aceea, cel mai înşelător lim-
baj prin care omul se numeşte şi se transformă”.
În perspectiva Ioanei Em. Petrescu, „caracterul
«originar» al limbajului nu ţine, aşadar, de vârs-
tele istoriei, ci de eterna vocaţie a umanităţii de
a-şi asuma existenţa sub forma cunoaşterii”. După
ce inventariază cele mai importante concepţii
asupra gândirii poetice (de la Hugo, Nietzsche
până la formaliştii ruşi), Petrescu oferă amplitu-
dine spaţiului teoretic consacrat configurării
imaginii; acesta este urmat de secţiunea practică
în care intră în discuţie producţii poetice
(aparţinând iluminismului românesc şi poeziei
moderniste). Studiul imaginii este tributar lui
Oscar Walzel şi a sa structură triadică a operei li-
terare: conţinut, material, configuraţie. Conţinu-
tul (Gehalt) reprezintă ceea ce apare odată cu
forma textului; nu e nici preexistent, nici materi-
al. Poate fi configurat şi dezvăluit prin inter-
pretare, iar cel mai important vector, în procesul
coagulării sale, este cititorul. Viziunea petresciană
defineşte conţinutul drept spaţiul de întâlnire din-
tre creativitatea auctorială şi cititor. Materialul
(Stoff) se referă la elementele preexistente prin
configurarea cărora textul devine „vizibil”. Natura
acestuia variază în funcţie de afirmarea originii.
Poate fi un material legat de realitatea înconjură-
toare, fie că e de natură ideologică, emoţională
sau evenimenţială; poate fi lingvistic sau dispersat
printre tropi, motive sau citate. Procesul configu-
rativ naşte, pe de altă parte, probleme de un grad
de complexitate mai ridicat. Configuraţia (Gestalt)
este definită drept „organizare unică, strict indi-
viduală a materiei preexistente” şi ca „suport al
conţinutului”. Înşelător şi vulnerabil în sugestii,
termenul „conţinut” nu este nici rezultatul opera-
ţiilor textuale, nici procesul formării frazei. Este
mai degrabă o matrice al cărei tipar original tre-
buie identificat în plan biologic, nu neapărat logic.
Dacă „rădăcinile imaginii sunt pre-logice, ceea ce
nu înseamnă că ele sunt iraţionale”, atunci aces-
tea preexistă într-un plan conceptual. Astfel, car-
acterul latent al conţinutului este activat de mate-
rialul regenerat de o anumită configuraţie. Din
această cauză, „modelul generativ al imaginii” tre-
buie căutat în „intuiţia pură a formei”. Nu ne
referim cu necesitate la un determinism psiholo-
gic în tradiţie bergsoniană, ci la modele formale,
adică la structuri inteligibile, potenţiale purtă-
toare de sens. Forţa generativă ne reaminteşte de
„diseminarea” derrideană a termenilor proliferaţi

în text . Secvenţele poetice sunt instanţe germina-
toare de sens şi semnificaţie. Ca materialul, con-
figuraţia se raportează mai multor nivele: biolo-
gic, subconştient, istoric şi social, estetic sau ide-
ologic. Ne raportăm la nivelul biologic deoarece la-
tura primară de configuraţie este legată de struc-
tura preconceptuală a imaginii; această teorie
moştenită în linia unor Caillois şi Herbert Read
atestă intervenţia unor stimuli configuraţionali
asupra materialului. O legătură şi mai trainică
putem stabili inclusiv cu teoriile lui Wittgenstein,
conform cărora: „Limbajul nu este, în general,

ceva prezent în faţa noastră, ci ceva esenţialmente
latent.” Sensul poate fi recuperat prin configu-
raţie: „Fraza nu este expresia unei trăiri, ci a unui
sens.” La nivel subconştient, ceea ce contează este
tiparul imaginaţiei materiale şi arhetipurile miti-
ce. Istoric şi social, nici o operă de artă nu poate
fi văduvită de context. După Lucien Goldmann,

textul „este un produs în egală măsură individual
şi social” . Ideologic, aproape nici un text nu este
nevinovat de anumite conotaţii (ideologice). La
acest nivel, limbajul nu mai poate fi considerat o
activitate unilaterală, deoarece implică inter-
subiectivitatea: „esenţa comunicării nu o consti-
tuie transmiterea informaţiei, ci concordanţa în
cadrul matricii de acţiune comună”. 

Configuraţiile ne indică, aşadar, categori-
ile predeterminate care sunt solicitate la diverse
nivele. Deconstructivismul le numeşte „umbre”
ale instanţelor prefigurale care direcţionează sen-
sul: „Dacă scriitura e inaugurală, nu este pentru
că ea creează, ci pentru că, graţie unei anumite
libertăţi absolute de rostire, ea face să răsară, în
semnul său, ceea ce este deja prezent (le déja-la)
tălmăcindu-i, astfel, augurii”. Acel „deja acolo” în

stare latentă este configurat atât de autor – prin
mijloacele creativităţii –, cât şi de cititor – prin
actul interpretării. Critica de tip reader-oriented a
premers rejudecarea şi reconsiderarea pozitivă a
subiectului interpretant. Petrescu îl readuce în
discuţie cu scopul de a reclama rolul dominant al
subiectului în ipostazele sale. Tiparele configura-
tive sunt testate de-a lungul paginilor pe nivele de
realizare, aşa cum erau ele produse în epocă sau
aşa cum apar ele ochiului contemporan. Aplicarea
acestor aspecte teoretice îşi găseşte temei în
Configuraţii, care reprezintă atât un studiu critic

de referinţă, cât şi unul de semiologie şi
poetică. Dacă e să acceptăm definiţia semi-
ologiei în viziunea lui DeMan, ca ştiinţă
care „nu se întreabă ce semnifică, ci cum
semnifică cuvântul”, atunci lucrarea petres-
ciană ne relevă cu precădere lecturi modale
ale textului. Existenţa palierelor configura-
tive rămâne cea mai bună dovadă a modu-
lui cum textul se dedă cititorului său de
unde provine. Mai târziu, în 1990, criticul
şi teoreticianul Laurent Jenny insistă în
studiul său dedicat caracterului inaugural
al vorbirii  tocmai asupra rolului determi-
nant al configurării asupra sintagmei, şi nu
invers. Subliniind faptul că unităţile sintac-
tice sunt dictate de un mecanism intern al
configuraţiei, autorul este perfect conştient
de schimbarea de perspectivă inerentă: sin-
taxa (de la Mallarmé încoace) este depose-
dată de ordine şi consistenţă, şi de aceea
validitatea ei este vlăguită până în punctul
în care elementele figurale sunt cele care
reabilitează discursul. Nu se insinuează o

oarecare substituţie aici, ci mai degrabă o relaţie
de complementaritate în centrul căreia figurile şi
tropii sunt generatoare neîndoielnice de sens. Se
remarcă o diferenţă specifică între stilistica struc-
turalistă şi cea deconstructivistă. Nu ne referim
aici doar la distincţia husserliană dintre expresia
comună şi rostirea stilizată. Dihotomia vizează, în
fapt, clarificarea noţiunii structuraliste de text ca
structură închisă cu reguli şi mecanisme interne,
şi cea deconstructivistă, a textelor deschise inter-
pretării şi modificărilor ca rezultante ale apro-
prierii subiective. De aici şi observaţia lui Derrida
când opune dimensiunea expresivă a cuvântului,
structurilor predeterminate, aşa cum erau ele pre-
supuse şi teoretizate de structuralişti: „Ceea ce nu
pot pricepe în cadrul unei structuri este tocmai
mecanismul prin care aceasta nu este închisă”.
Judecăţi de tip aprioric nu îşi mai găsesc aplicaţii
pe text, deoarece interpretările au devenit vec-
tori/forţe relative acţionând asupra semnelor (se
poate chiar realiza o paralelă între adevărul apri-
oric kantian şi regularităţile de adâncime ale
structuralismului). Astfel, „imposibilitatea închi-
derii trebuie că are o legătură cu surplusul expre-
siv din limbaj – cu trecerea dincolo de tipare pre-
supuse şi structuri semnificante; acest fapt tră-
dează necesitatea apelului la intenţionalitate sau
la înţelesul propriu-zis, de unde şi inconsistenţa
interpretării în funcţie de directivele apriorice ale
metodei structuraliste!”. Multiplele nivele de
interpretare exersate de Petrescu sunt simptomul
unei mutaţii în domeniul  criticii de la începutul
anilor '80 când se înregistrează punctul de conflu-
enţă al criticii, istoriei şi teoriei literare ca rezul-
tat al depăşirii unei abordări tradiţionale a litera-
turii (aşa-numita „critică judecătorească”). Noua
poziţie interpretantă presupune o reciclare a lite-
raturii clasice din perspectiva cerinţelor şi profilu-
lui contemporan; aceasta este şi reuşita cărţii
petresciene, în care sunt discutate nivele configu-
rative în operele unor scriitori români, de la Mi-
ron Costin până la Nichita Stănescu. 

Unele eseuri se concentrează pe interfe-
renţa dintre activităţi culturale şi viziuni contem-
porane. Ceea ce criticul numeşte „modele cosmo-
logice” reprezintă întocmai suprapunerea lite-
ratură – matrice contextuală a textului şi rezonan-
ţei (nu determinanţilor) în ştiinţă sau în alte
domenii culturale. Un model cosmologic sau „un
stil cultural” este „spaţiul” creativ în interiorul
căruia textul este produs în afara oricărei refe-
rinţe empirice. Modelul cosmologic acoperă întru
câtva nivelul configurativ al curentului cultural.
„Mecanismul newtonian” este modelul cosmologic
al romantismului sau al modernismului, tot astfel
precum un „relativism generalizat” traduce o ati-
tudine postmodernă. Existenţa acestei convergen-
ţe ideatice între cultură şi sferele referen-
ţiale ştiinţifice este importantă în cazuri

ELENA VOJ

Configuraţii
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anticipative, precum cel al lui Ion
Barbu, tributar unui model cosmologic

favorabil realizărilor postmoderne mai
degrabă decât moderniste. Barbu revine dese-
ori în discuţii ce au ca punct de interes difi-
cultatea plasării lui într-o sferă categorială
alta decât paradigma modernistă, căreia i-a
aparţinut doar temporar. Petrescu justifică
această discrepanţă articulată de o inadecvare
la vremuri în rânduri ce vorbesc de o „diver-
genţă între un model cultural şi un nivel de
evoluţie ştiinţifică a societăţii”. Varianta
impersonalizării şi a „esenţializării” poetice
vizează repudierea oricărui tip de sentimenta-
litate care ar putea interveni în ordinea dis-
cursului barbian. Poezia barbiană este saluta-
ră pentru analiza deconstructivistă care recon-
sideră poziţia subiectului: „Ceea ce decon-
structivismul afirmă deschis – împotriva
oricăror forme de raţionalism dogmatic, nere-
flectiv sau auto-critic – este chiar problemati-
ca subiectului abordată de filozofi, de la
Descartes şi Kant la Husserl, Heidegger şi
Levinas”. Anunţarea categoriei transindivid-
uale (se poate specula în legătură cu o posibilă
influenţă venită din partea Palimpsest-ului
genettian cu a sa preocupare pentru compuşi
de tip trans-), care stă la bază oricărei scrieri
poetice, reprezintă cauza primară a interogă-
rii individualismului: „Subiectul e (…) transin-
dividual, aşa cum, în fond, «transindividuală»
e şi tehnica sa, care nu mai mizează pe
semantismul – individual – al
cuvântului, ci tinde, dimpotrivă,
să-l întunece sau să-l atenueze”.
Neliniştea semnificaţiilor univoce
este consecinţa perspectivei rela-
tiviste răsfrânte atât în plan ştiin-
ţific, cât şi cultural odată cu po-
pularizarea revoluţiei einsteini-
ene. Derrida denumeşte această
chestionare a elementelor seman-
tice drept „punere sub ratură”, o
sintagmă care presupune reanali-
zarea oricărui sens ascuns în eco-
urile propriei urme. Jocul cla-
rităţilor şi al obscurităţii înţelesu-
lui trădează instabilitatea obser-
vabilă chiar şi în interiorul struc-
turilor coerente. Acest aspect es-
te semnificativ pentru definirea
conceptului de realitate şi pentru
relaţia subiect-obiect, în cadrul
unei ecuaţii care privilegiază am-
bii referenţi. Poezia barbiană
explorează virtuţile unei lirici
părăsite de orice urmă de biogra-
fic sau antropomorfic; astfel se
configurează gestul modernist de
punere sub ratură a antropocen-
trismului încă vizibil pe după
„cortina de fier” a depersona-
lizării excesive. Această lirică pro-
voacă inclusiv noţiunea de onto-
logie prin aceea că o investeşte
cu un tip nou de sensibilitate –
una a raţionamentului matematic
care concepe natura umană în
buna tradiţie husserliană a renaş-
terii Fiinţei. Gnoseologia devine ontologie, la fel
de repede precum omul se esenţializează la stadi-
ul de Fiinţă. Natura raţională este „un model intel-
igibil al universului, construit din perspectiva inte-
gratoare a Fiinţei”. Un model cosmologic prin
excelenţă einsteinian este suficient de relativist
pentru a servi scopul dezantropomorfizării univer-
sale, în urma căreia subiectul în discuţie îşi pierde
ipostaza privilegiată de unic observator. Spre
deosebire de universul textual mecanicist în linie
newtoniană, cu ordinea internă şi naratorul clar
identificat, realismul clasic şi modernismul declan-
şează o criză a ordinii presupuse şi a poziţiei
subiectului vorbitor/observatorului. Multiplicarea
instanţelor naratoriale şi textele pseudo-autobi-
ografice marchează începutul unui conflict cu fig-
urile „autoritare”. „Moartea” autorului este o pri-
mă etapă a pluri-posibilităţii postmoderne, printre
care şi subiectul interpretant. Sartre ne vorbeşte
de „observatorul situat din fizica einsteiniană care
concepe Timpul şi Spaţiul ca funcţii de masă şi
mişcare, şi care ştie că perspectiva neangajată,
externă oricărui sistem, este o abstracţiune inac-
cesibilă”. Observatorii contemporani sunt partici-
panţi la procesul observat, şi, de aici, concluzia că

ontologia de tip barbian diferă radical de
antropocentrismul tradiţional al centrului
focalizator unic. Mitul „centrismului” infailibil
s-a dispersat într-o multiplicitate de obiective
care se joacă cu soarta sistemelor aparent or-
donate. 

O altă concluzie care decurge din starea de
relativizare generalizată este şi dispersia într-
un „cor” de voci; eterogenitatea textului este
una dintre mărcile structurii stratificate a dis-
cursului şi ea poartă numele de intertextuali-
tate. Configuraţii se încheie cu un studiu des-
pre citat ca modalitate de „deschidere” a tex-
tului către alte texte şi de configurare multi-
faţetată. Citatul se apropie de intertextualitate
prin tehnica citării propriu-zise, prin parafrază
sau prin simplă aluzie. Un aspect important
pentru perspectiva deconstructivistă îl consti-
tuie şi faptul că citatul reactualizează origina-
lul, că se aliniază „urmei” care face din faptul
absent, în mod involuntar, o prezenţă. Este, în
definitiv, în natura oricărui text să pre-
lungească ecouri ale unei alte opere ce au să
vibreze în tonalităţi distincte chiar şi sub for-
mă de citat: „Textele sunt «stratificate» în sen-
sul că ele presupun o reţea întreagă de teme
articulate şi de premise a căror semnificaţie
globală trimite mereu la alte texte, alte genuri
şi subiecte discursive”. Un Derrida ar spune
că aceasta este cea mai bună ilustrare a forţei
„diseminante” din limbaj (fie el scris sau vor-
bit), a inutilităţii oricărei pretenţii de posesie

a limbajului, cu atât mai
mult cu cât „nu există lim-
baj privat; limbajul dă, pur
şi simplu o şansă repetiţiei,
şi decodării, extragerii unui
cuvânt sau sintagme în afa-
ra contextului şi implemen-
tarea lui/ei într-un alt con-
text cu nuanţe intenţionale
distincte”. Iser ne propune o
metaforă şi mai atractivă
pentru problematica inter-
textului, şi anume cazul tex-
tului „mashal” – parabola
iudaică – „care (…) sug-
erează o paralelă «între un
eveniment ficţional şi unul
aparţinând realităţii imedi-
ate»”. Ba mai mult, „acesta
oferă posibilitatea conexiu-
nilor multiple care să aco-
pere spaţiul liminal având în
vedere că «permite rabinilor
să facă asociaţii între
diverse fragmente ale cano-
nului prin asumarea voită a
acestor relaţii»”. Tot în legă-
tură cu citatul, Petrescu ne
mai vorbeşte şi de colaj, ca-
re mediază întâlnirea a
„două sau mai multe voci”
în text. Remarca nu este lip-
sită de importanţă cu atât
mai mult cu cât ea a fost
recent menţionată de criti-
cul şi teoreticianul Laurent
Jenny. Configuraţii a deve-

nit de o importanţă inestimabilă atât pentru teo-
ria literară, cât şi pentru definitivarea proiectelor
personale în cercetarea deconstructivismului.
Contactul direct cu mediul cultural american
(între 1981-1983) a favorizat deopotrivă deschi-
derea unei perspective asupra filozofiei decon-
structive a limbajului, şi – aşa cum vom vedea în
continuare – asupra postmodernismului. Diferenţa
de viziune poate fi urmărită prin reluarea unui
proiect anterior: poezia barbiană ca expresie a
poeticii postmoderne. „Configuraţiile” timpurii s-au do-
vedit a fi prefigurări sau anticipări ale descoperir-
ilor facilitate de experienţa celor doi ani de bursă:
a existat fără îndoială un real interes în studiul
postmodernismului ca fenomen şi multe pagini au
fost scrise pe această temă, iar criticii români nu
au făcut excepţie de la regulă. 

În imagini: Delphi



Form follows function e faimoasa for-
mulă lansată la sfârşitul secolului
XIX de către arhitectul Louis Sulli-
van, protagonist al Şcolii din Chi-

cago şi promotor al clădirilor înalte devenite, sub
numele de zgârie-nori, semnul distinctiv al marilor
oraşe americane. Forma urmează funcţiunea: trei
cuvinte magice care au purtat în triumf în jurul
globului, decenii de-a rândul, arhitectura modernă.
Marcând o ruptură tranşantă cu stilurile istorice,
repudiind ornamentul şi proclamând primatul ce-
rinţelor funcţionale odată cu sinceritatea construc-
tivă, această nouă interpretare a artei vitruviene a
consacrat câţiva sacerdoţi – Frank Lloyd Wright,
Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Le
Corbusier, Erich Mendelsohn, Alvar Aalto, Oscar
Niemayer – şi câteva mari curente – construc-
tivism, funcţionalism, Bauhaus, De Stijl, stil inter-
naţional, arhitectură organică, brutalism. În iu-
reşul campaniei de refacere după distrugerile
cumplite ale celui de al doilea război mondial, în
anii ’50, când ea a oferit unica soluţie la volumul
imens şi la urgenţa comenzii de a construi, arhi-
tectura modernă părea să se fi impus definitiv nu
numai în plan teoretic, ci şi în practica de zi cu zi
a profesiunii.

Azi vorbim însă despre toate acestea la tre-
cut. La fel ca tot ce, având viaţă, este prin natura
lucrurilor trecător, modernismul şi-a împlinit
menirea şi, începând cu anii ’80, a făcut loc şi în
arhiectură unei noi orientări, în aparenţă diame-
tral opuse, care în lipsa unui nume adecvat şi-a zis
postmodernism. În arhitectură, poate mai bine
decât în alte domenii, se poate observa, pe de o
parte, că este vorba nu de o mişcare unitară, cu
un program coerent, ci de o puzderie de viziuni şi
atitudini, al căror numitor comun este negarea, cel
puţin în principiu, a modernismului, iar pe de altă
parte, că această opoziţie, oricât s-ar vrea de cate-
gorică, nu este şi nu poate fi totală. Mai întâi, pen-
tru că în numeroase ţări imperativul cantităţii con-
tinuă să fie la ordinea zilei, apoi pentru că în
domeniul materialelor şi al structurilor, printre
altele, nimeni nu se poate dispensa de ceea ce
reprezintă aportul substanţial al modernităţii
(betonul armat, metalul, sticla, masele plastice
etc.) şi, în fine, pentru că numeroşi arhitecţi for-
maţi în anii ’60-’70 rămân totuşi fideli preceptelor
moderne, sau recurg, de la caz la caz, fără multe
prejudecăţi, la soluţia pe care o socotesc cea mai
potrivită. Căci spre deosebire de modernism, care
cultiva o disciplină riguroasă inclusiv în privinţa
respectării canoanelor, postmodernismul se ilus-
trează printr-un demers mult mai degajat, prin
multiculturalism, prin simţul umorului, gustul pen-
tru ironie şi autoironie, prin toleranţă.

Arhitecturii moderne i s-a reproşat tocmai
rigoarea dusă până la uscăciune, sărăcia vocabu-
larului expresiv, uniformizarea imaginii pe toate
paralelele şi meridianele, lipsa de empatie pentru
oameni şi locuri, neglijarea componentei estetice a
funcţionalităţii, care era redusă astfel la latura pur
utilitară. Motiv ca proiectele postmoderne să
întoarcă metoda pe dos: dacă funcţionalismul
pornea din interior spre exterior, socotind că
forma frumoasă ar rezulta pur şi simplu dintr-o
corectă rezolvare a programului, acum se teo-
retizează demersul invers, orientat dinspre exteri-
or către interior, de la ambianţă adică, prin vo-

lumetrie şi faţade, către structură şi abia în ulti-
mul rând spre cerinţele funcţionale: deci form fol-
lows fiction! O expoziţie deschisă recent la Pina-
coteca Artei Moderne din München, dedicată luc-
rărilor din ultimii ani ale biroului Carlo Baum-
schlager – Dietmar Eberle, prezintă publicului
interesat tocmai rezultatele unei astfel de abor-
dări.

Carlo Baumschlager s-a născut în 1956 la
Bregenz, în Austria, a studiat design şi arhitectură

la Viena în anii 1975-1982, a predat între 1994 şi
1997 la New York şi Stuttgart, iar din 2007 e pro-
fesor la Academia de Arte Frumoase din München.
Dietmar Eberle, austriac şi el, s-a născut în 1952
într-o comună de lângă Bregenz, a studiat tot la
Viena între 1973 şi 1978, începând cu 1983 a pre-
dat la Hanovra, Viena, Linz, Zürich, New York şi
Darmstadt, iar din 1999 este profesor la
Universitatea Tehnică (faimoasa ETH, Eidgenös-
sische Technische Hochschule) din Zürich, unde din
2003 este decan al facultăţii de arhitectură. Biroul
lor comun de proiectare, întemeiat în 1985 în
Lochau (lângă Bregenz) şi între timp cu filiale la
Vaduz, Viena, St. Gallen şi Beijing, are peste 300
de lucrări, răspândite pe tot mapamondul. Printre
proiectele lor recente mai importante se numără
extinderea Aeroportului din Viena, un mare spital
în oraşul belgian Kortrijk, zgârie-nori la Beijing şi
edificiul WHO/UNAIDS din Geneva.

Prezent la inaugurarea expoziţiei împreună
cu partenerul său, Dietmar Eberle a precizat că,
după opinia sa, deşi arhitectura modernă oferea
soluţii adecvate pentru solicitările cantitative din
perioada postbelică, ea nu poate satisface exi-
genţele calitative actuale, mai ales din ţările dez-
voltate. Paradigma propovăduită de cei doi arhi-
tecţi austrieci este prezentată extrem de sugestiv
de către pofesorul Winfried Nerdinger, directorul

Muzeului de Arhitectură al Universităţii Tehnice
din München, în cuvântul înainte la catalogul
expoziţiei. La baza metodei lor, arată acesta, stă
studiul aprofundat al locului, ca realitate constru-
ită de oameni, de a căror acceptare depinde în ulti-
ma instanţă reuşita întregului demers arhitecton-
ic. Cum pentru această acceptare nu funcţiunea şi
structura, ci faţadele şi volumele sunt determi-
nante, e firesc ca următorul pas să se concentreze
asupra volumetriei, situate în context urbanistic,
în raport cu ambianţa naturală şi cu tradiţiile.
Vine apoi rândul construcţiei, al structurii de
rezistenţă şi al instalaţiilor tehnice aşadar, în
temeiul cărora se modelează învelişul edificiului, şi
abia la urmă se pune problema funcţiunii, a dis-
tribuirii judicioase a spaţiilor şi a suprafeţelor.
Pledând pentru o ruptură de modul de gândire ori-
entat spre funcţionarea clădirii, Baumschlager şi
Eberle consideră că, sub presiunea mereu sporită
a utilitarismului impus de investitori, arhitectura a
ajuns să fie „ruinată” – scrie profesorul Nerdinger,
şi îi citează: „Drept ţel central al proiectului arhi-
tectonic, frumuseţea ia locul utilităţii, întrucât fru-
museţea reprezintă acea calitate care duce la
acceptanţa socială şi culturală a clădirii.”

Un argument esenţial al pledoariei celor
doi împotriva primatului absolut al funcţiunii îl
constituie afirmaţia cum că astăzi cerinţele func-
ţionale se modifică rapid, uneori încă pe parcursul
proiectării, încât o perfectă soluţionare a utilităţii
n-ar face, în ultimă instanţă, decât să „îngheţe”
obiectul arhitecturii la starea momentului, o încre-
menire neviabilă, într-un context aflat în continuă
schimbare. Fără îndoială că în suficiente domenii,
de pildă acela al clădirilor de birouri, dar chiar şi
într-unele până nu de mult oarecum mai statice,
cum ar fi cel al construcţiilor de spitale, progresul
tehnologic, al tehnicii comunicaţiilor, evoluţia con-
ceptelor şi a metodologiei, ba chiar şi a aspectelor
de natură organizatorică sau administrativă fac
într-adevăr necesară o mare adaptabilitate a con-
strucţiilor la cerinţe noi sau aflate în permanentă
redefinire. Este tot atât de adevărat însă că există
suficiente programe de arhitectură în privinţa
cărora cerinţele funcţionale evoluează mult mai
lent, sau nu se modifică deloc şi, pe de altă parte,
e totuşi greu de crezut că un volum spectaculos
sau o faţadă care ia ochii ar putea compensa servi-
tuţile unei funcţionări ajunse pe post de
cenuşăreasă.

E drept, arhitectura modernă păcătuia ade-
seori prin monotonie, neglijând în bună măsură
cerinţa omenească de frumos, de personalizare a
ambianţei; ar fi totuşi păcat să se piardă din
vedere şi ceea ce a fost bun, să se arunce peste
bord învăţăminte cu o valabilitate mai largă, rezul-
tatul unor decenii de intense dezbateri  teoretice –
printre multe altele, că exprimarea limpede, vi-
zibilă pentru toţi, a unei funcţiuni corect rezolvate
poate fi la rândul ei o sursă de valori estetice. Este
de altfel în spiritul postmodernismului însuşi să fie
părăsită ideea unui adevăr unic, absolut, imuabil,
în favoarea unei accepţii mai largi, în care e loc
pentru mai multe adevăruri paralele, evolutive,
complementare, comunicante, coexistente.
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38

ANUL XIX Nr. 1 (670)

CO
N

TE
M

PO
RA

N
U

L.
 ID

EE
A

 E
U

RO
PE

A
N

Ã

IRINA PETRAŞ
(urmare din pagina 4)

Nu s-au prezentat nici până astăzi, aşa că
în continuare locuiesc în mine însumi ca
într-o chirie cu durată indefinită. Con-
statam sedimentarea unei experienţe

paralele, ca un fund dublu într-un geamantan de contra-
bandist sau spion, a cărei natură nu o puteam defini decât
printr-o a doua senzitivitate, una metaforică. Surprin-
deam mai bine ecourile frânte ale acelor improvizaţii mai
ales atunci când eram singur sau în miez de noapte, fără
fondul acustic însoţitor al existenţei colective. Puteam
identifica ceva doar reducându-mi senzitivitatea la o tă-
cere aproximativă, iar propria mea conştiinţă la ipostaza
pasivă de observator. Trebuia să devin observatorul
supraveghetorului. Aşa am învăţat să mă retrag, treptat,
şi să ascult atent, stând cu ochii închişi, aşteptând
apariţia şi activarea unui nou registru senzitiv, diferit de
cel uzual, diferit de al meu [...] de când mă ştiu eram mai
mulţi şi evident nu era vorba nici de schizofrenie şi nici

de efectele unei autizări, însă nu mă mai pot reprezenta
altfel decât doar aşa, plural şi în acelaşi timp osmotic,
fără a putea să-mi dau seama cu claritate pentru fiecare
moment anume până unde sunt eu şi de unde începeau
ceilalţi.” Tatăl ca personaj absent şi pregnant totodată, e
autor involuntar şi apatic al unei paradoxale şi eficiente
învăţări a muririi prin absenţă repetată, declanşând un
veritabil „antrenament antitanatic”: „Acum că el este
mort, simt cam acelaşi lucru ca şi atunci când trăia. Nu
s-a schimbat aproape nimic. Corpul din sicriu nu iradiază
nici o semnificaţie, decât una singură, de înjumătăţire, de
absenţă a unei părţi esenţiale. A rămas doar corpul. Însă
poate de abia după moarte tata a devenit mult mai real,
mai viu, în timp ce în mintea mea moartea se concentra
mai mult pe imaginea corpului imobil, a sicriului, a gropii
sau a bocetelor care nu mai aveau nici o legătură cu el.
Nici măcar corpul nu mai stătea drept semn al persona-
lităţii. Îmi era în totalitate străin. Bandajul care îi
susţinea maxilarul îl făcea să arate ca un rănit în nu ştiu
ce război şi chiar aveam iluzia că murise împuşcat, ca un
văr de-al lui, scriitor basarabean, executat în pragul casei.
Trupul din sicriu nu-l mai conţinea pe tatăl meu.” Fiul îl
conţine, însă, ca verigă de legătură cu un neam, cu un
„sânge”, cu un fel de a locui lumea şi de a se raporta la
ea. Străinul priveşte în jur şi înregistrează detaşat posi-
bile însemne ale apartenenţei. Deloc rare „etnografii” de
mare forţă plastică precum aceasta: „Percepeam înmor-
mântările ca un fel de sărbători, ca şi nunţile sau
botezurile, cu alai, cu prosoapele noastre basarabene prin-
se-n cruce pe figurile participanţilor, ca benzile de
mitralieră în fotografii îngălbenite cu Pancho Villa şi
Emiliano Zapata, cu mesele-ntinse şi multă băutură, cu
lacrimi şi râsete deopotrivă şi fără nici o legătură aparen-

tă cu faptul că omul se năştea, se nuntea sau murea.
Evenimentul în sine era trăit cu aceeaşi implicare exal-
tată.” Ei bine, toate limitele şi înstrăinările inventariate
în această carte densă şi foarte bine scrisă (până şi rem-
iniscenţele „basere” de accent şi frazare îşi au farmecul
lor şi personalizează, o dată în plus, scriitura) îşi pot afla
vindecarea şi libertatea, singura accesibilă, în lectură:
„Citeam de la patru ani «înghiţind» carte după carte, şi
«gustam» lecturile cu atât mai intens cu cât mai bine
memoram text după text într-un mod aproape spontan.
Revelaţia puterii sugestive pe care o avea aroma cărţii,
parfumul imaginilor, izul seducător al fiecărei pagini,
recitită în căutarea unei noi nuanţe olfactive, toate ampli-
ficându-se progresiv la fiecare reluare a lecturii, insta-
urase o vrajă, o magie a participării, a accesului nemijloc-
it la o realitate vie a cărei autenticitate indiscutabilă o
căpătam prin însăşi dovada şi concreteţea mirosului.”
Elogiul lecturii prizate cu toate simţurile în alertă se
întinde pe pagini întregi. Mintea de copil „sedus într-un
mod definitiv şi totalmente ireversibil de capacitatea de a
locui pe de-a-ntregul în propria imaginaţie” descoperă
două alfabete miraculoase de decodat textul identitar:
cărţile şi muzica. Maturul va aprofunda peste ani lecţia
copilăriei prime: „abia acum ajung la conştiinţa clară a
faptului că realitatea este, în esenţă, un text, oricând bun
pentru a fi lecturat într-o infinitate de modalităţi lineare,
circulare ori sincrone-sinestezice, iar o librărie, orice
librărie, este, în esenţă, un izvor de realitate.” Iar identi-
tatea nu există decât citită şi scrisă. 

AURA CHRISTI

(urmare din pagina 9)

Ultimul Rilke, înfăţişat la începutul acestor însem-
nări lapidare şi, fireşte, departe de a fi exhaustive, este
înrudit, de bună seamă, îndeaproape cu poetul aflat la
începutul carierei sale şi prin tema viului – o temă, mai
degrabă, filosofică decât lirică sau eseistică. Astfel, obsesia
viului o regăsim atât la Rilke cel interesat de creaţia
rodiniană (de care începe să se arate interesat, spuneam,
din perioada jurnalului parizian, 1902), cât şi la Rilke cel
care – în paginile Jurnalelor de tinereţe – elogiază Femeia,
Madonele florentine, Mama, nuanţând cultul uriaşei femei
baudelairiene şi aplicându-l atât în cazul frumoasei Lou –
Doamna care a avut, se ştie, curajul şi forţa de a sta în
preajma a trei monştri: Freud, Nietzsche şi Rilke –, des-
tinatara răvaşelor indirecte cuprinse în jurnalele de
tinereţe, cât şi în cazul… protagonistelor picturii floren-
tine, despre care autorul Sonetelor către Orfeu scrie apli-
cat comentarii ce depăşesc, de departe, statutul lor pro-
priu-zis, transformându-se adesea în poeme în proză
menite să elogieze Femeia, în care îşi află sălaş dorul de
sine al artistului. Referindu-se la o revelaţie ţinând de
lucrările lui Michelagelo şi Botticelli, Rainer notează
următoarele: „Şi dacă au făcut de zeci de mii de ori
madone şi sfinţi şi dacă unii dintre ei au pictat în rase de
călugări şi în genunchi şi dacă madonele lor fac minuni
până în aceste zile: ei au avut, cu toţii, totuşi, un singur
crez şi o religie a dogorit în ei: dorul de sine. Cele mai
mari desfătări ale lor au fost descoperirile pe care le-au
făcut în propriile lor adâncuri. Tremurând, le-au ridicat
către lumină. Şi pentru că pe atunci lumina era plină de
Dumnezeu, atunci El le-a luat ofrandele”. (s.a.) Chiar dacă
madonele contemplate de poet nu s-au înscris în cohorta
marilor făcători de minuni, totuşi, totuşi, susţine autorul,
ele nu au rămas indiferente la „fiecare rugăciune în
fiecare dimineaţă” şi au răspuns fetelor: „Sunteţi dulci şi
luminoase şi viaţa vă este patria, căci ea este luminoasă şi
minunată precum voi. Mergeţi într-acolo şi bucuraţi-vă de
ea.” (s.n.)
Tema viului – „o revedere mare, o recunoaştere şi un
salut” – alcătuieşte, aşadar, alături de temele iubirii, vieţii
şi morţii percepute – ca la Zenon, înţeleptul antic – ca un
întreg, o constantă preocupare care depăşeşte cadrul
strict liric. Aşa cum se întâmplă şi în cazul unei alte
obsesii – dialogul cu Dumnezeu – abordată ici şi colo în
însemnările jurnaliere, pentru ca ulterior să irumpă
mirabil în Elegiile duineze:

„Nu a fost oare un miracol? O, miră-te, îngere, 
căci noi sun-

tem,
noi, o, măreţule, spune că am îndrăznit aceasta,
căci propria-mi respiraţie
nu e suficientă glorificării. Şi astfel noi 
nu am ratat acele spaţii, râvnitele, aceste
spaţii ale noastre. (Cât de teribil de mari 

au trebuit ele să fie
încât să nu poată cuprinde, în milenii, pasiunile noastre.)
Dar un anumit turn a fost cu adevărat mare, nu-i aşa? 

O, îngere,
fusese el – mare chiar în apropierea ta? 
Chartres a fost grandios –,
iar muzica
urca şi mai sus şi ne-a depăşit. Şi chiar
şi o iubită – oh, singură la o înnoptată fereastră… –
îţi ajungea ea oare, ţie, până la genunchi?
Să nu crezi că eu vreau să invoc ceva.
Îngere, chiar şi adorându-te! Tu însă nu apari.
Căci strigarea-mi este mereu încărcată de fugă; 

unui atât de
puternic curent tu nu i te poţi opune. Asemenea unui braţ
întins este strigătul meu. Şi pentru ca el să poată prinde
sus rămâne mâna deschisă
spre tine, ca o apărare sau avertisment,
largi, ambele, o, necuprinsule.”

În Jurnalul florentin comunicarea cu sinele – deru-
lată la o tensiune imposibilă – este ireproşabilă. Totul
irumpe înlăuntru cu forţe nebănuite, împlinindu-se sub
semnul „noii fiinţe”, al unui început formidabil de puter-
nic, sugestiv, inspirat, în raza presimţirii unei „noi mari
străluciri, care dă forţă şi o abundenţă de imagini limbii
mele”, aşa încât „mă surprind câteodată cât de mult îmi
sunt mie însumi receptiv şi cât de mult învăţ, într-o ui-
mitoare veneraţie, din propriile mele dialoguri. Răsună
ceva în adâncul meu, ce vrea să ajungă la oameni, trecând
peste aceste pagini, peste dragele mele cântece şi peste
toate planurile de viitoare fapte”. Însemnările jubilatorii
se transformă, sub ochii noştri, în prelungirea încinselor
lecturi de sine, în exces de forţă, deci, într-o iubire atât
de plină şi de puternică, încât eliberează numaidecât din
grelele lanţuri ale fricii, devenind o laudă fiinţei, o laudă
făcută împlinirii şi viului conţinut în exces: „Mă simt de
parcă ar trebui să vorbesc acum, în clipe de forţă şi cla-
ritate, când din mine vorbeşte mai mult decât eu însumi:
sufletul meu. Mă simt de parcă ar trebui să-i convertesc

pe toţi cei care ezită şi care se îndoiesc; căci am mai
multă putere în mine decât pot reţine în cuvinte şi vreau
să o folosesc pentru a elibera oamenii de străina frică, din
care eu însumi am venit”. Chiar dacă însemnările jur-
naliere pariziene excelează în mărturisiri răbufnite din
spaimă, sărăcie, singurătate resimţite în exces – şi pre-
văzute, în toiul perioadelor fertile, cu o casantă precizie
(„O, ştiu: nu va rămâne totul în mine imn, precum în aces-
te zile; vor veni obscurităţi şi descumpăniri.”) –, clocotul
lăuntric domolit, împuţinat, reprezintă, în realitate, o
pregătire a unei alte jubilaţii disperate, care, topită în
forurile lăuntrice, culminează, într-un târziu, în alte sărbă-
tori ale poeziei, în alte festine lirice, când în artist, iar şi
iar, „se îmbulzesc visele şi nenumărate temeri”, căci
„fiecare este în adâncul său precum o biserică şi pereţii
sunt împodobiţi cu fresce sărbătoreşti. În prima copilărie,
când fastul e încă liber, e prea întuneric înlăuntru pentru
a vedea tablourile şi apoi, când se luminează din ce în ce
mai mult, vin nebuniile copilăreşti şi falsele doruri şi
ruşinea însetată şi acestea tencuiesc fiecare perete. Şi vre-
unul intră adânc în viaţă şi trece prin ea, fără să
bănuiască vechea minunăţie sub sărăcia trează. Fericit
însă cel care o simte, care o găseşte şi care o dezvăluie în
ascuns. El îşi face un cadou. Şi el se va întoarce în sine”.
Unul dintre scopurile acestor lungi, prelungi pelerinaje
prin Italia, Franţa etc. – Rainer este unul dintre cei mai
mari nomazi ai lumii –, nefiind altul decât cel de apro-
piere de propria fiinţă, de sinele lui întortocheat, marcat
de singurătatea formatoare, aptă de a te livra pe tine
însuţi ţie, operele proprii neconstituind altceva decât
„întâmplări povestite în ceasuri de sfânt amurg unor in-
timi complici”, cei care nu ştiu ce fruct este iubirea,
neavând niciodată acces la opera marilor însinguraţi ai
lumii.

Laudă poetului şi prozatorului Bogdan Mihai
Dascălu, care a tradus Jurnalele de tinereţe, cuprinzând
textul jurnalului florentin şi al celui parizian – texte de o
densitate imposibilă, însemnări ici sincopate, colo mar-
cate de un clasicism intrinsec, altundeva însă, nervoase,
pierdute, disperate şi înalte, în egală măsură, toate lao-
laltă trădând mâna unui mare poet, care a trecut printre
lucruri, redefinindu-le, deci, aşezându-le într-o lumină
nouă, în raza măreţiei apte de reda lumea sie însăşi.

•••CĂTRE CITITORII DIN STRĂINĂTATE

Pentru anul 2008 vă invităm 
să vă abonaţi la revista 
Contemporanul. Ideea Europeană, 
trimiţând pe adresa noastră, prin poştă,
în plic, un cec în valoare de 70 Euro
(sunt incluse taxele poştale).
Fundaţia Culturală Ideea Europeană
cont: RO60RNCB0072049676950002 
BCR Filiala Sector 1 Bucureşti

Preţul abonamentului pentru 
Republica Moldova este de 60 Euro 
(sunt incluse taxele poştale). 
Vă invităm să trimiteţi pe 
adresa redacţiei adresa dvs. completă. 

Adresa: 
FUNDAŢIA CULTURALĂ IDEEA EUROPEANĂ
C. P. 113, O. P. 22, Sect. 1, Bucureşti, cod 014780 
Piaţa Amzei nr. 13, sect. 1, Bucureşti.
tel./fax: 4021 212 56 92; 212 99 39
E-mail: fcideeaeuropeana@yahoo.com
www.ideeaeuropeana.ro 

•••CĂTRE CITITORII DIN ŢARĂ

Pentru anul 2008 vă invităm 
să vă abonaţi la revista 
CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ
la sediul redacţiei (sau expediind prin mandat poştal suma
corespunzătoare, pe numele dlui Adrian Preda, notând adresa
Dvs. exactă), precum şi la orice oficiu poştal din ţară. 
În catalogul Companiei Naţionale „Poşta Română” S.A. revista
are Codul 19139; în catalogul Rodipet S.A.: 2017/Cap. 7

Preţul abonamentului pe un an: 36 lei

Taxele de expediere sunt incluse 
în această sumă. 

Cititorii care se abonează pe un an, vor primi revista fără
majorările de preţ provocate de inflaţie.

FUNDAŢIA CULTURALĂ IDEEA EUROPEANĂ
cont: RO87RNCB0072049676950001 – BCR Filiala Sector 1,
Bucureşti     
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& Rainer Maria Rilke, Jurnale de tinereţe  
& Traian Chelariu, Zilele şi umbra mea ( vol. I)
& Velimir Hlebnikov, Joc în iad şi muncă-n rai
& Alain Labrousse, Geopolitica drogurilor
& Jean-Dominique Giuliani, Lărgirea hotarelor Europei
& Michael Martin, Împotriva creştinismului
& George Bacovia, Cu voi • Con voi · antologie bilingva
& Corneliu Şenchea, Prinţ şi profet
& Viorica  Răduţă, Hidrapulper
& Ileana Cudalb, Baia Balcan
& Gheorghe Sasarman, Vedenii
& Mihai Bogdan Dascalu, Era maritata si se plictisea
& Crisu Dascalu, Zeii locuiesc langa Olimp
& Nicolae Balotă, Literatura germană · Editii definitive
& Liviu Antonesei, La „Morrison Hotel” subtitlu: Povestiri de până azi · Editii definitive
& Paolo Ruffilli, Camera obscură · antologie bilingva
& Edgar Reichmann, Rachel · Roman
& Bianca Balotă, Maşina de fugit în lume ( vol. I) · Editii definitive
& Monica Săvulescu Voudouris, Strada 
& Leonid Dobicin, Întâlnirile cu Liz 
& Ion Petrovici, De-a lungul unei vieţi 
& Dinu Flămând, Corzi • Strings 
& Diana Adamek, Vasco da Gama navigheaza
& Ralita Constantinescu, Caietul mamei · Jurnal
& Adrian Sustea, Sphera mundi
& Cassian Maria Spiridon, 101 dialoguri în libertate vol. I
& Nicolae Breban, Riscul în cultură · Editii definitive
& Nicolae Balotă, De la Homer la Joyce
& Nicolae Balotă, Caietul albastru vol. I + vol. II · Editii definitive
& Magda Ursache, Pe muchie de hârtie
& Aura Christi, Exerciţii de destin
& Aura Christi, Religia viului
& Aura Christi, Zapada mieilor· Roman
& Aura Christi, Trei mii de semne· Jurnal
& Marian Victor Buciu, Ionesco
& Marian Victor Buciu, Dieter Schlesak
& M. V. Buciu, Zece prozatori exemplari (perioada comunista) · Colectia Dicţionare ·
Enciclopedii
& Leon Volovici, De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi
& Ştefan Borbely, O carte pe săptămână
& Gherghe Glodeanu, Poetica romanului interbelic
& Crişu Dascălu, Poetikon
& R. Marian, F. Şerban, Dicţionarul Luceafărului eminescian, · Colectia Dicţionare ·  Enciclopedii
& Mihaela Gligor, Mircea Eliade · Anii tulburi: 1932-1938
& Daniela Cutaş, Genetica reproducerii
& Mariana Neţ, Şocurile cotidianului · CODUL BUNELOR MANIERE PENTRU MILENIUL III
& Paul Aretzu, Scara din bibliotecă
& Mihai Cimpoi, Europa, sarea Terrei
& Ion Lazu, Scene din viaţa literară
& Ion Ianoşi, Autori şi opere. Culturi occidentale
& P.P. Negulescu, Filosofia în viaţa practică
& Diana Adamek, Melancolii portugheze
& Ovidiu Pecican, Troia. Veneţia. Roma Vol. I
& Mihai Cimpoi, Sfinte firi vizionare
& Constantin Cubleşan, Din mansarda lui Cioran
& Ion Murgeanu, Viaţa lui Iisus
& Ilie Constantin, Entuziasmul melancolic
& Corina Cristea, Femei nebune după bărbaţi
& Corneliu Şenchea, Glorii si pacate bucurestene
& Irina Airinei, Sortiti sa vada                 
& Eugen Cojocaru, Socul Viitorului
& 100 mari evrei · Colectia Dicţionare ·  Enciclopedii
& 100 mari genii · Colectia Dicţionare ·  Enciclopedii
& 100 de mituri si legende celebre · Colectia Dicţionare ·
Enciclopedii
& Eduard Kirshbaum, Alina Eremeeva, Psihologia apararii
& I.G. Vilunas Cum sa invingi diabetul
& Lev Khuglyak, Noi vrem copii
& INESA TIPORKINA, Un aspect fizic de invidiat
& A.A. Nalceagian, Enigma mortii
& M. KEDROVA, Secretele Cleopatrei
& INESA TIPORKINA, Un aspect fizic de invidiat
& V. G. Krasiko, Psihologia sociala 
& A.I. NIZOVSKI, N.N. NEPOMNIAşCI · 100 de enigme ale lumii · Colectia Dicţionare ·  Enciclopedii
& R.V. RÎJOV, E.V. RÎJOVA · 100 de proroci · Colectia Dicţionare ·  Enciclopedii
& SERGHEI BEZZUBŢEV, Psihologia afacerilor
& MARIA RIPINSKAIA · Vânătoarea de bărbaţi
& ELENA POPOVA · Psihologia învingătorilor
& A.P.NAZARETEAN · Panica în masă şi zvonurile
& SERGHEI MAMONTOV · Strategii de negociere
& INGA LADÎNINA · Reţetele frumuseţii
& T. IVANOVA · Arta de a câştiga bani
& MARIA KEDROVA, Oţetul de mere
& A.V. TUKMANOV · Cel puternic are dreptate
& INESA ŢIPORKINA · 4 grupe sanguine
& IGOR VAGHIN, ANTONIA GLUSCHAI, Manipularea erotică
& IULIA DRIBNOHOD, 1000 de reţete ale frumuseţii
& IVAN OGNEV · Psihologia Succesului 
& IVAN OGNEV · Universul Magiei · manual de vindecare 
& NATALIA BARATOVA ·  MARIA RIPINSKAIA · Cum sa manipulezi barbatii 
& IVAN OGNEV · Securitatea psihologica 
& IVAN OGNEV · Cum să castigi la LOTO · Best-seller
& S.KARATOV · Cartea de vise si destine                                                           
& Nicolae Bud, Nelinistile unui parlamentar
& Erich Feigl, Mitomania armenilor     stoc epuizat
&Eldar H. Hasanov, Infractionalitatea in domeniul drogurilor si lupta impotriva ei in UE     
&Eldar H. Hasanov, Drug-related crime and fight against addictions in the European Union 

•100 de enigme ale lumii, 2006
•100 de proroci, 2006
•Rilke, Tvetaieva, Pasternak · Roman epistolar · 1926, trad. de Janina Ianoşi, adaptarea notelor
şi comentarii de Ion Ianoşi, 2006  
•Eugen Cojocaru · Big Bangs Back, roman, 2006 
•Ovidiu Morar · Scriitori evrei din România, 2006
•Constantin Virgil Negoiţă · Ecouri şi dialoguri, 2006
•Ion Ianoşi, eu – şi el · Însemnări subiective despre Ceauşescu
•Nicolae Breban · Vinovaţi fără vină, 2006
•Mihai Cimpoi · Leopardi, 2006
•Bogdan Mihai Dascălu · Germanitatea şi literele române, 2006
•Aura Christi · Marile jocuri, 2006
•Irina Petraş · Despre feminitate, moarte şi alte eternităţi, 2006
•Mihai Rădulescu · Manualul creştinului începător, 2006
•Marin Radu Mocanu · Scriitorii şi puterea, 2006
•Florentin Popescu · Dicţionar de literatură română,2006
•Petru Poantă · Cercul de la Sibiu, 2006
•Rainer Maria Rilke · Jurnal, trad. B.M.Dascălu, 2006
•Rainer Maria Rilke · Elegii duineze, 2006
•Nicolae Breban · Puterea nevăzută, 2006
•Andrei Codrescu · Un bar din Brooklyn, 2006
• Nicolae Breban · Elegii parisiene, 2006
•Alina Beiu-Deşliu · Versuri pentru doamna regină, 2006
•Aura Christi · Banchetul de litere, 2006
•Problema evreiască · ed. alc. de Aura Christi, 2006
•Horia George Plugaru · Creştinism şi sinucidere, 2006
•Ion Necula · Ion Petrovici, 2006
•Marian Victor Buciu · Zece prozatori exemplari, 2006
• Daniela Petroşel · Retorica parodiei, 2006
•Ovidiu Pecican · Ce istorie scriem, 2006
•Gilbert Durand · Ştiinţa despre om şi tradiţia, trad. Janina Ianoşi, 2006
•Nadine de Rothschild · Codul bunelor maniere, 2006
•Anca Pedvis · Propilog, poeme, 2006
•Ivan Ognev · Universul magiei, 2005  
•Ivan Ognev · Psihologia succesului, 2005
•N. Baratova M. Ripinskaia, Cum să manipulezi bărbaţii, 2005
•Ivan Ognev · Securitatea psihologică, 2005
•Mihail Arţâbaşev · Sanin, Trad. de Dumitru Balan, 2005
•Gilles Deleuze · Nietzsche şi filosofia, Traducere de Bogdan Ghiu, 2005
•Cristian Tiberiu Popescu · Templierii. Istorie şi mistere, ed. II-a, 2005
• Nicolae Breban •Spiritul românesc în faţa unei dictaturi, 2005
•Ion Ianoşi · Tolstoi · Romanul unei drame, 2005
•Mihai Cimpoi · Secolul Bacovia, 2005
•Ionel Necula · Căderea după Cioran, 2005
•Marin Radu Mocanu · Vremuri satanice, 2005
•Adrian-Paul Iliescu · Anatomia răului politic, 2005
•Aura Christi · Celălalt versant, 2005
•Aura Christi · Labirintul exilului, 2005
•Mircea A. Diaconu · Atelierele poeziei, 2005
•Florentin Popescu · Necunoscutul Macedonski, 2005
•M. V. Buciu · Cioran. Despărţirea continuă a autorului cel rău, 2005
•Ivan Ognev · Universul magiei · manual de vindecare, 2005
•Ovidiu Morar · Avangardismul românesc, 2005
•Traian T. Coşovei · La formarea ideilor, 2005
•Nicoleta Sălcudeanu · Pasienţe, 2005
•Laurian Stănchescu · Râsu´-plânsu´lui Nichita Stănescu, 2005
•Claudia Maria Radu · Pagini de istorie americană, 2005
•Rodica Marian · Identitate şi alteritate, 2005
•Irina Petraş · Despre locuri şi locuire, 2005
•Ileana Cudalb · Fiica mea America, 2005
•Bogdan Mihai Dascălu · Sânge albastru, 2005
•Alina Beiu-Deşliu · Tema la insomnie, 2005
•Lev Tolstoi · Jurnal, vol. I-II, trad. de Janina Ianoşi, 2005
•CD George Călinescu · Istoria Literaturii Române de la origini până în prezent – Ediţia Princeps/
pentru prima dată în versiune electronică, 2005
•Nicolae Breban · 70 · Ediţie alcătuită de Aura Christi, 2004
•Ion Ianoşi · Dostoievski şi Tolstoi Poveste cu doi necunoscuţi, 2004 
•Karl Marx în 1234 fragmente alese de Ion Ianoşi, 2004
•Nicolae Breban · Nietzsche. Maxime comentate, 2004
•Ion Ianoşi · Dostoievski · Tragedia subteranei, 2004
•Aura Christi · Sculptorul · roman, 2004
•Aura Christi · Noaptea străinului, roman, 2004
•Cristian Tiberiu Popescu, Templierii Istorie şi mistere, 2004
•Ion Bălu, G. Călinescu · Spectacolul personalităţii, 2004
•Mihai Cimpoi · Lumea ca o carte, 2004 
•Adrian Mihalache · Verva Thaliei, 2004
•Oscar Wilde · Grădina lui Eros, Trad. de M. Râpeanu, 2004
•Friedrich Nietzsche · Dincolo de bine şi de rău, Trad. de V. Scoradeţ, 2004
•Ivan Ognev · Cum să câştigi la loto, Trad. de Andreea Dunaeva, 2004                        
•Constantin Abăluţă · Groapa roşie, 2004  
•Luiza Barcan · Angoase ale privirii, 2004
•Laura Pavel · Antimemoriile lui Grobei
Eseu despre opera lui Nicolae Breban, 2004
•Serghei Karatov · Cartea de vise şi destine, 2004
•S. Damian · Aripile lui Icar, 2004
•Dana Duma · Woody Allen · Bufon şi filosof, 2004
•Cristina Maria Sârbu · Nietzsche şi muzica, 2004
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· CLUBUL CĂRŢII IDEEA EUROPEANĂ ·

Doriţi să Vă formaţi o bibliotecă universală? Comandaţi cărţile propuse de
Editura Ideea Europeană · EuroPress Group
Comenzile Dumneavoastră vor fi expediate prin poştă, 
cu plata ramburs. Editura Ideea Europeană suportă cheltuielile de 
expediţie. Reduceri de preţ la serviciul Carte prin Poştă: · 5 % - 5-19 ex.;  ·
10 % - 20-29 ex.;  · 20 % peste 100 ex.
Reduceri de preţ la sediul editurii: · 10 % - 1-9 ex.;  · 15 % - 10-19 ex.; 
· 20 % peste 20 ex. Comandând 5 cărţi anual puteţi deveni membru al 
Clubului Cărţii Ideea Europeană, iar la următoarele comenzi beneficiaţi 
de 15 % reducere pentru fiecare carte comandată. 
Membrii Clubului Cărţii Ideea Europeană vor participa în
fiecare an la concursul cu premii pentru fidelitate şi vor
primi gratuit catalogul anual al Editurii Ideea Europeană. 
Fundaţia Culturală Ideea Europeană / CP 113, OP 22,
Sector 1, Bucureşti, cod 014780; tel./fax: 4021. 212 56 92;
E-mail: cideeaeuropeana@yahoo.com
www.ideeaeuropeana.ro
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