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PROZATORI
CONTEMPORANI CLUJENI

În urmă cu doi ani apărea la Cluj antologia
bilingvă Un pahar cu lumină. Poeţi contemporani clu-
jeni/Pohárnyi fény. Kolozsvári kortárs költök, editată de
Consiliul Local şi de Primăria Municipiului Cluj-
Napoca (Editura Tinivár, 2005, 440 pag., format 17x24
cm; postfaţă de Petru Poantă). În cuvântul de în-
cheiere, scriitorul Molnos Lajos – redactor şi coordo-
nator al volumului – spera că va fi urmată, firesc, de
o serie de volume-colocviu care să ne oblige, discret, la
atenţie reciprocă în acest „cel mai de seamă atelier al
literaturii române, după Bucureşti” şi cel mai de seamă
şi mai vechi atelier al literaturii maghiare din Tran-
silvania. A apărut, iată, cel de-al doilea volum al seriei
bilingve: Lumea fără mine. Prozatori contemporani clu-
jeni/A világ nélkülem. Kolozsvári kortárs prózaírók (edi-
tat tot de Consiliul Local şi de Primăria Municipiului
Cluj-Napoca, la aceeaşi editură Tinivár, 2007, 456 pag.,
format 17x24 cm; postfaţă de Irina Petraş). Prozatorii
incluşi, cincizeci şi nouă, sunt membri ai filialei Cluj a
Uniunii Scriitorilor cu unul sau mai multe volume de
proză deja editate sau tineri cărora le-a fost recunoscut
talentul încă de la volumul de debut. 
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FEBRUARIE § 2008

Da, noi am trăit cu adevărat ceea ce se
cheamă infernul, adică, pentru a glumi amar,
putem zice că nu a trebuit să mai aşteptăm jude-
cata de apoi pentru a „fi condamnaţi” la supliciile
diavoleşti! Dar, atenţie, un infern în care noi
înşine am fost martori şi eroi, călăi şi victime,
indiferent că unii care aveau cu adevărat
„sarcina de călăi” se ascund şi îşi micşorează
vina sau o bagatelizează de-a dreptul sau, la
fel de grav – şi asta o fac şi Nemţii! –,
declară rece că, pur şi simplu, „au ascultat
de ordin!” Iar victimele nu se pot despărţi de
furie şi, sub acest „scut aprins”, amestecă
datele, oamenii şi vinovăţiile, tulbură istoria
şi o privire limpede asupra trecutului, de
parcă acest trecut ar fi încă viu, animat de
aceleaşi diavoleşti instincte şi nu numai că
nu ne lasă să dormim, dar ne tulbură şi
dreapta şi demna judecată, aproape singurul
lucru, singura armă care ne-a mai rămas. 

Eu, ca om şi ca autor, am trăit întrea-
ga mea viaţă lucidă în acest „infern” şi nu
pot renunţa – e dreptul, e privilegiul meu ca
gânditor, ca observator al vieţii, al istoriei, al
propriei mele existenţe, poate, mai
ştii, e unicul meu dar! – de a cerceta,
contempla, diseca, privi, analiza şi
„pipăi” sub toate cusăturile ceea ce
am trăit. Deoarece, dacă nu o fac, cu
minuţie, cu calm şi cu un bun, obiec-
tiv simţ de observaţie, afirmaţia de
mai sus, sintagma „am trăit” se poate
iute goli de sens şi poate deveni ceea
ce „mi se pare a fi trăit”, sau, mai
radical „ceea ce am trăit numai în
aparenţă, în vis”, deoarece există şi
vise negre, coşmaruri extrem de vio-
lente şi de „credibile”! Iar dacă
„întoarcem pe dos lucrurile” şi încer-
căm, debarasaţi de resentimente şi de
furie – de o furie justificată, dar...
totuşi de furie! – să privim, cu un ochi
de entomolog, mişcarea densă şi dra-
matică a acestui „muşuroi de furnici”
care am fost, împreună cu părinţii,
buncii şi fiii noştri, în această jumă-
tate de ev –, vom constata nu puţine
lucruri surprinzătoare. Care, luate sub
lupă ne vor învăţa infinit mai multe
lucruri despre noi, ca indivizi, despre
o colectivitate, dar şi despre om şi
istorie, dincolo de seminţii, reliefuri,
geografie, limbi sau credinţe. Acest
lucru, această „optică răsturnată” este
obligat să o facă un antropolog, un
istoric, un romancier, dar are dreptul
la „ea” şi omul de rând şi, poate, mai
ales el: dreptul de a înţelege, cum o
spuneam, dreptul la un destin.
Deoarece, destin, după părerea noas-
tră, nu este simpla succesiune de fapte
şi evenimente, ci, mai ales – sau
numai! – înţelegerea acestora. Pune-
rea „lor” într-o bună succesiune, într-

o reală şi edificatoare lumină; altfel, ele, aceste
fapte, evenimente, reacţii, gânduri, erori şi vic-
torii vor fi doar ceea ce sunt, adică un moloz
evenimenţial care ascunde multe tâlcuri posibile,
rămase veşnic secrete, de fapt – inexistente!
„Misterioase”! Dar, noi, sub acest termen, de mis-

ter, noi şi cu siguranţă marele filozof Blaga ce
şi-a făcut din el, din acest termen, un concept,
noi observăm, ba poate şi încercăm a „descrie”
misterul – şi, dacă reuşim, devenim poeţi
aproape fără vrerea noastră, copii încă o dată!
– ca o rezultantă, mai bine zis ca o revelaţie
scăpărată dintr-o cantitate aproape infinită de
fapte, reacţii, evenimente.

Ce a fost „bine” din ce a fost indubitabil
„rău”, s-ar putea exprima pe scurt, în această
încercare a noastră nu de a „lărgi” conceptul
de istorie, ci de a-l aprofunda cu adevărat, de
a ridica în sfârşit cortina care ascunde
lucrurile, acea cortină grea, din catifea şi bro-
carturi, ale teatrelor mari, încrustate cu măşti,
ghirlande, îngeri teribili sau suavi, coroane de
dafin, nimfe zburând într-un aer încărcat de
simboluri şi flori. În plus, ca să zic aşa, infer-

nul – infernul ca atare, dar şi ceea ce
înţelegem prin această noţiune, literară
şi bisericească –, este, nu ştiu cum să zic,
extrem de fascinant! E plin de forme,
posibile şi „imposibile”, precum multe
dintre visele noastre, şi nu mă miră
atracţia pe care o armată de pictori şi
scriitori suprarealişti, de vreun secol, o
resimt faţă de această „lume posibilă”.
Forme şi reacţii, reflexe, în care, dincolo
de ineditul lor grotesc şi crud, sadic, ni
se arată posibile chipuri şi stări, porniri
umane, locul unde animalicul se îmbină
cu umanul, noţiunile de bun şi rău, de
drept şi nedrept, de viitor şi trecut şi
altele se amestecă; locul unde alte forţe
irup din „carcasa umană”!, locul unde
mediocrii devin „genii” – genii ale răului,
fără îndoială, dar genii! – locul unde
rezerve umane scapă de sub stânca
ordinei şi obişnuinţelor sociale tiranice,
locul unde se fac anume revoluţii, numite
ca atare, adeseori, deşi nu sunt ceea ce
înţelegem sub acest termen, ci mişcări
convulsive, cu o mare putere tectonică,
râzându-şi, pentru un timp, de reguli,
cutume, tradiţii, bun simţ! O sfruntare a
lor, a acestor reguli sfinte. Cu adevărat o
răzvrătire, dar... ce răzvrătire! O mişcare
atât de radicală încât pune în discuţie
chiar şi stâlpii existenţei şi ai minţii! Nu
e oare exclamaţia lui Hamlet „timpul şi-a
ieşit din ţâţâni!” una de vârf nu numai a
piesei, dar şi a întregii sale opere? Acest
strigăt, această exclamaţie poate să o
facă şi Richard, ca şi Lear sau Macbeth!

Da, fără falsă ironie, putem afir-
ma că „infernul este un loc plin de
învăţăminte!” Chiar şi „infernul real,
social”, sau acesta în primul rând. Dacă,

cum o spuneam, ne putem dezbăra de furie şi
teamă, lucru nu la îndemâna oricui. Dacă putem
să ieşim de sub zodia tiranică a clişeelor de a
gândi, a prejudecăţilor de tot felul, a mediocrităţii
proprii care, nu-i aşa, e un alt „infern”, cel de care
suferim noi, în primul rând, oamenii de artă şi
litere, creatorii – atunci când suntem cu adevărat!

NICOLAE BREBAN

Noi am trãit 
infernul

Nicolae Breban. Foto: Aura Christi

Eu, ca om şi ca autor, am trăit
întreaga mea viaţă lucidă în

acest „infern” şi nu pot
renunţa – e dreptul, e 

privilegiul meu ca gânditor, ca
observator al vieţii, al istoriei,

al propriei mele existenţe,
poate, mai ştii, e unicul meu

dar! – de a cerceta, contempla,
diseca, privi, analiza şi „pipăi”

sub toate cusăturile ceea 
ce am trăit.
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Viorica Răduţă
Când amintirile

Profesoară la Liceul Al.I. Cuza din
Ploieşti, Viorica Răduţă scrie de
două decenii (debutează în 1887, în
SLAST) şi e prezentă în revistele

literare cu poezie, proză, eseuri. Din 1998, cărţile
sale apar una după cealaltă: Patimi după mine, ver-
suri, 1998; Înainte de exod, proză, 1998; Lipsă la
psalmi, versuri, 2000; Irozi, proză, 2001; Graalul fără
Graal, eseu, 2001; Al 13-lea Iov, versuri, 2003; Când
amintirile corpuri subtile, versuri, 2007; Interpolări şi
interpolări, eseuri, 2007. Escortată elogios de Mihai
Coman, de Constantin Hârlav, de Cornel Ungureanu
ori de Horia Gârbea, ea îşi face drum către cititori
în perioada celei mai proaste circulaţii a cărţii la
români. Aleg pentru acest semnal schiţarea unui
crochiu. 

Eseurile sale, mai întâi, au o coerenţă uimi-
toare. V.R. „vede idei” şi ştie să le urmeze, să le
urmărească în text, dar şi în biblioteca aleasă pe
care îşi întemeiază lecturile (acestea, lecturile,
aşadar, multe şi extrem de serioase, ruminate
îndelung, cu o aţintire aproape ardelenească a
privirii critice, dar cu desfrâuri de sud ale scrisului,
răspund neliniştilor unei scriitoare cu acces la regis-
tre variate). Chiar dacă alta e interpretarea pe care
ai da-o la un moment dat, te laşi cucerit de logi-
ca strânsă a frazei, de ritmul ei poematic. De alt-
minteri, şi în proză, şi în eseuri, V.R. ia cu sine
poeta, cea în stare să vitralieze înţelesuri, să le
ambiguizeze într-un parcurs metaforal persona-
lizat, să le deschidă ameţitor spre toate punctele
cardinale, uitându-şi sistematic nordul inaugu-
ral. 

Iată, de pildă, un eseu din volumul
Interpolări şi interpolări (2007). Pornind de la
relansatorul textual împrumutat din Pleşu:
„Imaginalul desemnează o lume care subzistă şi
se exprimă ca imagine. De aceea, el nu poate fi
perceput, nu «apare», decât în măsura în care
cineva, o prezenţă disponibilă, activă, orientată,
se pune în condiţia de a-l percepe” (Despre
îngeri, 2003), V.R. duce „lectura” din Eminescu,
Nichita Stănescu şi Brâncuşi mai departe şi
descoperă/„vede”, cu uşurinţă aproape suspectă,
dovezi ale noii viziuni, cea de ea însăşi desenată.
Eseista este o prezenţă disponibilă şi orientată etimo-
logic, adică aşezată cu faţa spre lumină, spre răsărit.
Frecvenţa luminii în „interpolările” sale – cu toate
succedaneele, tradiţionale ori nu: iluminare, foc,
stea, înger, înalt, lună, luminiş, cer, rază, senin,
argint etc. – e copleşitoare, uneori dusă până
aproape de orbire. Toate secvenţele textului cercetat
ascultă supuse chemarea luminii şi refuză să
privească alte unghere, mai umbratice şi mai
aproape de greul pământului. Căci vederea devenită
viziune (în sensul explicat memorabil de Ioana Em.
Petrescu) e una deasupra lumii şi dincolo de ea, gata
să reţină cu precădere semne ale Cerului şi zvonuri
mitic-religioase. Astfel, aripile din poezia lui
Eminescu ori Stănescu, sau din sculpturile lui
Brâncuşi, sunt traduse (aproape) exclusiv sub sem-
nul vieţii luminoase, angelice, aspirate în sens reli-
gios: „Mai întâi se impune motivul femeii iubite, prin
moarte devenită înger; alte elemente urmează
aceeaşi cale a purificării, apoi spaţiul intermediar va
conduce la imaginea cosmică a ovoidului, plasat,
cum o va face şi Brâncuşi, în starea de «rugăciune»
(poemul eminescian cu acest titlu este o certificare
pentru formele rituale, plasate până şi în simple
idile, tinere sau mature). În momentul «cumpenei»,
al echilibrului, stare a întrelui/ imaginalului, ange-
lizarea se petrece atât cu elementele, cât şi cu natu-
ra întreagă. Intervalul îşi găseşte imaginea deplină
în constanta plutire în Cruce, totalizantă la
Eminescu. Şi constantă. Chiar şi antumele începă-
toare conduc la figurarea unui «spaţiu de creştere»
(A. Pleşu), specific purificărilor. Interesant este că
aceasta se întâmplă deja «la moartea» iubitei dintâi
(Mortua est), cu accederea la alt tip de corporalitate,
cu opoziţiile simultane, depăşind, în fond, dihotomi-
ile omeneşti. Femeia moartă devine departele (dacă
folosim o vocabulă cunoscută), re-adusă dintr-un
spaţiu al elementelor plutitoare tocmai la punctul de
întâlnire, întretăiere a tuturor axelor imaginarului,
universului conceput «fără margini». Visată ca
icoană, stea, muză, lună, femeia devine ipostază
luminoasă, purificată, cu renaşteri în care se adună,
firesc, opusele («lumină de-ntunerec»). Are puterea
de a exterioriza lumina, ca pe o viziune interioară,
asemenea tuturor entităţilor superioare. Prin

urmare, situarea ei în supra-realitate este însoţită de
înseninare întrucât se află într-un spaţiu al oglindirii,
al clarviziunii, de fapt intervalul. Imaginea femeii
decorporalizate este prima dintre cele care anunţă
multiplele ipostaze angelizate, ale magului, eroului,
poetului, cugetătorului, îndrăgostitului etc.” Chiar
dacă „peste leagănul universal, moartea planează cu
aripi enorme”, aceste aripi, crepusculare şi violent
omeneşti, însângerate şi oarecum demonice, ca să
zic aşa, nu intră întregi în atenţia autoarei. Starea
de mijloc, de cumpănă e şi ea purificată, nimic din
zgura fierbinte şi rebelă a vieţii nu are acces în
demonstraţia urmată (a)ţintit. Lecturile sale atacă
desfăşurat şi în cunoştinţă de cauză întregul unei
opere, dar se reculeg, apoi, în vadul unei teme
obsesive, al unei metafore obsedante. Altfel spus,
„realitatea” textului este abandonată în favoarea
„supra-realităţii” interpretării. Nu întâmplător vor-

beam despre vitralierea înţelesurilor. Viorica Răduţă
priveşte lumea şi toate împieliţările ei drept în ochi,
prin cristalul unei logici echilibrate, strânse, pentru
ca, în clipa următoare, să coboare între ea şi lume
(fie ea lume-lume ori textul altora) un vitraliu per-
sonalizat, rebel, care deturnează „realitatea” şi o
deprinde să viseze liber.

Poeta din Când amintirile corpuri subtile e de
aşezat în rândul poeţilor care şi-au instalat locul des-
tinal în republica (sau regatul?) literelor. El, locul,
stă cu drepturi depline şi cu blazon inconfundabil
alături de Ieudul lui Ioan Es. Pop, de Jucu Nobil al
lui Mircea Petean, de Adjudu vechi al lui Liviu Ioan
Stoiciu, dar mai ales de Liliecii lui Sorescu, „întabu-
larea” fiind una fantastă, colorată, cu o epică solară,
de sud, indiferent cât de grave ar fi „întâmplările”
ori cât de complicată „oniric” perspectiva: „ar trebui
să fiu. // când am călcat în şarpe nu ştiam nimic
despre toamnă. asta era de/ mult. chiar fuga s-a
făcut salcie pletoasă, da. în felul surzilor. în/ fiecare
vară se înecau acolo copiii la sfârşit mai învia câte
unul de/ fiecare dată însă şarpele se întărea în locul
sânului şi fata arunca/ celălalt capăt din mâna
dreaptă apoi se îmbrăca la fereastră într-o/ piele gal-
benă. (de vindecare la drum sau în pielea veche mă
uit la fereastră)”; „când fratele meu Ion Pavel a
rămas între gemeni // li se zicea coreeni fără vreo
explicaţie // mama lor a venit să-l descânte a pus
locul dintre ei în şarpele casei/ apoi l-a lipit de
genunchiul băiatului drept încheietură. el fuge cu/
mijlocul drumului şarpele i se scurge din palmă //
Zenofia se repede cu iuţeala vântului e vântul // se
amestecă uneori când povestesc întâmplarea şi
mereu i se/ încreţeşte pielea. aşa îl face să treacă
din nou printre gemeni/ Ion Pavel scapă din roţile
intrate în el/ văd de aproape. locul îl ajunge din
urmă şi-i suflă în spate/ mă rog să fie viu măcar o
dată” (între gemeni o moarte); „se strigă unul pe altul
parcă frica vorbeşte Mortul ăsta nu-i mort/ sau cine
întreabă. fireşte nu-i nimeni la orele două miezul
nopţii e/ prea scurt să termine partida de table aşa
la minut şi nici mintea/ nu poate să plece cu pălărie
cu tot/ de aceea le creşte furia şi tablele zburdă prin
ei/ se ridică cel întins în sicriu şi vine să joace şi
dumnealui/ nu trebuie să-l vadă nu s-ar trezi şi ce să
facă cu el/ că alţii nu cred şi coc pâinea până trece
preotul cu pielea mortului/ pe el Doamne iartă-ne!/

doar că mortul lor era fără fund şi au căzut cu table
cu tot/ hi! hi! pe faţa lor creşte apa din ea/ Ce
Dumnezeu! dracu’ iar a trecut peste masă/ omul
se strică şi-i înfloreşte pe creştet un mac/ jucă-
torii îl trag peste ei şi trupul se mişcă din loc. 30
la 3” (moarte în gând).

Proza Vioricăi Răduţă ţine de acelaşi
regim. Vorbele ei „în colţuri şi rotunde”, cum ar
zice Nicolae Velea, mustesc de înţelesuri magice
şi mitice, vrăjesc lumea şi o duc cu ele în galop
întins. Ca să rămân la acelaşi evocat Velea, proza-
toarea e, neîndoielnic, rudă cu unul dintre per-
sonajele Paznicului la armonii, căci are „un nepre-
văzut în mişcări şi în vorbe de ţi se părea că a-
tunci le face şi le spune pentru prima dată şi că
ele foşnesc”. Eroii săi iau în stăpânire verbală

realitatea, căci traducerea în cuvinte e calea orgolios
umană de exercitare a puterii. Ei au acces la „vor-
bele tăvălite”, ca-n somn, nestrunite şi gata să de-
vină senzaţii, ca în proza lui Fănuş Neagu. Totodată,
ar putea semna alături de Ştefan Bănulescu o măr-
turisire ca aceasta, din Cerneală mai avea, dar nu
mai avea nisip: „Este omeneşte să alergăm cu multe
vorbe după câte un cuvânt, îmi zic adesea, silindu-
mă ca rostit să fie doar cuvântul ţintit, iar vorbele
de până la el să le chinui după pofte, în minte
numai” 

(continuare în pag. 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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În 1881, când Antonio Fogazzaro publi-
ca primul său roman, Malombra, el
părea sedus de pasiunea, pe atunci
încă proaspătă, a naturiştilor, pentru

morbideţea ereditară, neurologic-psihiatrică, pen-
tru anomalia care revelează un destin tenebros.
Marina di Malombra descoperă într-un secrétaire o
şuviţă de păr, o mănuşă şi o oglindă. Obiecte
banale, în aparenţă vestigii ale unei existenţe
defuncte. În realitate, semne ale fatalităţii care-şi
face loc insidios. Căci, pe lângă aceste rămăşiţe ale
unei alte vieţi, evident feminine, evident nostalgic
eşuate într-un sertar al obiectelor ce şi-au pierdut
rostul, mai e un semn, un bilet grăind de dincolo
de mormânt. Biletul, ca şi lucruşoarele futile au
aparţinut unei strămoaşe a Malombrei, unei oare-
care Cecilia, suflet nefericit, făptură oropsită,
trăind în recluziune, urgisită de un soţ jignit din
pricina unui suav adulter. Rândurile oarecum tes-
tamentare ale sechestratei lasă descoperitoarei (ce
trebuia să fie, evident, femeie!) ca un fel de ordin
fatal: „Tu, cea care vei găsi şi citi cuvintele mele,
recunoaşte în tine sufletul meu nefericit”. Destin?
Coincidenţă fatală? Influenţă pernicioasă? Abia a
citit frazele lăsate „cu limbă de moarte” de nefas-
ta adulterină, şi Marina se simte intrând în rolul
acesteia. Căci sufletul pentru această victimă pre-
destinată este un rol de jucat. Marina di
Malombra (frumos nume umbratic şi predestinat
mistuirii in nihilo et tenebris, deoarece nomen
omen!) se vede pe sine drept un avatar al acelui
suflet pustiu. În jurul ei, totul se cristalizează con-
form datelor care au marcat
– spre pierzanie – viaţa
străbunei Cecilia. Nenuntită,
descoperă în unchiul ei chipul
soţului vindicativ al stră-
moaşei, iar în secretarul mai
tânăr al unchiului, un amant
prezumtiv. Dramele nu se
repetă. Atunci când nu devin
farse, ele se macabrizează.
Malombra, care se vede încar-
nând-o pe Cecilia şi drama ei,
înnebuneşte, ucide, risipeşte
în jurul ei ruina şi pustiul.
Naturalismul eredităţii încăr-
cate se grefează pe un
trunchi fumegos (bizară
asociere, nu rară în epocă) al
imaginarului urmărind un
vag pol mistic. Fogazzaro
uneşte, prin primul său
roman, plăcerile manevrării
materiilor concrete, a sub-
stanţelor dense, cu voluptatea
penetrării în atmosferele sub-
til-rarefiate, uşor misterioase
sau cel puţin enigmatice.
Câmpul desfăşurărilor epice
este, bineînţeles – în epoca
aceea a psihologismului ce-şi

croieşte drum –, acela al sufletescului.
Aici este locul dramei, al tumultelor unor pasiuni
ce ţin în parte de istorie, în parte de un plan al
supratemporalului, al „misticii”.

Catolicism fin de siècle. Epocă a unei
reviviscenţe a tradiţiilor spirituale (neotomism) şi
a unor tentative de renovare (modernism).
Catolicismul lui Fogazzaro se situează la inter-
secţia acestor curente. Dar atmosfera, de o tulbu-
re spiritualitate, care domină în romanele sale,
este creată mai puţin prin proiecţia unei ideologii,
cât prin infuzia unor sentimente. Fără să fie un
sentimental, fiind mai curând un senzual reţinut,
scriitorul imaginează de preferinţă un fel de
înfundătură a afectelor, o situaţie fără ieşire la
alcătuirea căreia concură o religiozitate de amurg,
un idealism moral şi o concupiscenţă abisală, o
poftă comprimată a trupului. Astfel, în romanul
care constituie oarecum testamentul spiritual al
scriitorului, în Leila, vârtejul erotic cuprinde criza
spirituală a unui om. Pierderea, apoi regăsirea
credinţei se asociază cu urmărirea unei iubite difi-
cile. „Idealismul” atât de comentat – pe timpuri –
al romancierului italian, elogiat de unii, blamat de
alţii, este mai curând un senzualism mascat.
Înfrângerea, reţinerea pasiunilor, îngrămădirea
obstacolelor, departe de a tempera şuvoiul, îl ali-
mentează, îl concentrează. Leila iubeşte, dar nu
vrea să se creadă iubită. Cuplul unit, doar în sfe-
rele eterate ale celor mai nobile sentimente, din
romanul Daniele Cortis – Elena, Daniele – opune
propriilor pasiuni tot ce poate: principii morale,

convenţii sociale, distanţe în spaţiu, prejudecăţi,
iluzii şi cuvinte, multe cuvinte. Între cei doi, pe
care nimic n-ar trebui să-i despartă, totul este
preschimbat – de ei înşişi – în barieră. Cu cât mai
insurmontabilă este aceasta, cu atât mai bine.
Căci sufletele (şi trupurile) lor savurează dublul
masochism al sacrificiilor autoimpuse, al arderilor
de tot.

Desigur, Daniele Cortis nu este doar un
roman al dragostelor imposibile, ci şi al unei mici
lumi cu gesticulaţiile ei, cu paiaţeria ei specifică.
Fogazzaro are un ochi destul de perspicace în
sesizarea unei comedii pe cât de veşnice pe atât de
greu de localizat. În societatea (îndeajuns de
provincială) pe care o închipuie, îndrăgostiţii îşi
găsesc toate pretextele de care au nevoie pentru
ca să-şi joace micul joc al generozităţii, al
renunţării magnanime şi al celorlalte prea nobile
sentimente. Căci, în treacăt fie zis, dacă nu ne
îndoim de virtuţile unei autentice nobleţi, precum
şi de sublimul sacrificiului, acestea sunt ceva mai
austere, mai tăios-cristaline, mai puţin tulbure
decât îl pretinde colocviul amanţilor lui Fogazzaro.
Platonismul acestora a străbătut sentimentalismul
romantic – mai pur – al „logodnicilor” lui
Manzoni şi a eşuat în dubioasele încăperi ale tan-
dreţii fin de siècle.

Dar poate tocmai în această atmosferă nu
lipsită de echivocuri rezidă interesul pe care-l mai
poate stârni în noi acest roman. Amorul este tot
timpul trăit în conjuncţie cu banii, cu lipsa de

bani, cu excesele risipitoare
ale unui soţ nevrednic, cu
abuzurile acestuia („Te lasă
rece faptul că soţul tău, după
ce şi-a irosit averea lui şi pe a
ta, vrea s-o irosească şi pe a
noastră? Te lasă rece faptul că
soţul tău vine aici cu aer
despotic să pretindă bani care
nu i se cuvin, sub pretext că
tu eşti cheltuitoare şi-i
risipeşti?”). Cuvintele dor mai
rău decât actele. O jignire este
mai dureroasă decât o
pierdere de bani. („Ştii că
sufăr când discutăm despre
acest subiect... Ştii că mă
umileşte. L-am cunoscut bine
înainte de a mă mărita cu el.
I-am făgăduit să-mi fie mai
întâi logodnic şi apoi soţ. Nu
ar fi deloc nobil din partea
mea să accept să mi se vor-
bească astfel.”) Concepţiile
despre nobleţe ale acestei
femei sunt cele ale unei soci-
etăţi de amurg în care vir-
tuţile şi-au rafinat eleganţa în
detrimentul valorilor morale
pe care se presupune că le slu-
jesc.

Nicolae Balotă
Foto: Aura Christi

NICOLAE BALOTĂ

ROMANUL LUI FOGAZZARO
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Şi în poezia Târziu, Voiculescu
coboară, într-un fel, prin alegorie,
ideile din cerul lor platonician în
lumea sensibilă, insuflându-le viaţă,

modelându-le în pasta densă, aspră, a concretului.
Ceea ce singularizează poezia sa, scăpând-o de
spectrul stereotipiei, al repetiţiei sterile a unor
scheme prestabilite, e tocmai varietatea, diversita-
tea debordantă a alegoriilor, ca şi extrema plastic-
itate a parabolelor, menită să apropie ideea, să-i
reducă amplitudinile, gradul de abstracţie, în bene-
ficiul sugestiei lirice apte să capteze fiorul intim al
lucrurilor. Poezia Târziu e reprezentativă pentru
modul în care Voiculescu concepe şi percepe actul
poetic, ca transfigurare, prin alegorie, a lumii, dar
şi ca înglobare în corpul poemului a unor sim-
boluri definitorii pentru propria sa condiţie. Aflăm
aici o opoziţie destul de pregnantă între „faptă” şi
„vis”. Fapta e privită ca o actualizare insuficientă
a idealului, a visului sau, mai curând, ca o camu-
flare a eului profund îndărătul gesturilor şi
faptelor exterioare, lipsite de relief gnoseologic şi
de pregnanţă ontică. Dacă visul e privit ca un
evantai inepuizabil de vitualităţi, de latenţe sufi-
ciente lor însele, fapta nu e decât exprimarea unei
posibilităţi, e, poate, un eşec al visului pe care
fiinţa nu conteneşte să-l cuprindă în sine, un vis
spre nemărginire, o aspiraţie continuă spre alte
zări, spre absolut: „Ţi-ascunzi în faptă viciul ca un
junghier în teacă,/ Lăuntricele steme le stingi şi
pleci stingher./ Nu te-ar opri nici ape, nici vântul
tot şi, iacă,/ Nici alba profeţie a Zorilor în cer”.
Faţă cu speranţele şi visurile fiinţei poetului, moar-
tea vine ca o contrapondere, ca antinomie nece-
sară. Orizontului deschis îi corespunde astfel închi-
derea fiinţei în moarte. Cu specificarea că
aici moartea nu are conotaţii negative, ea e
valorizată ca un „dor de moarte”, ca aspira-
ţie spre extincţie, ca atracţie a nirvanei în
spirit eminescian, oarecum: „Ca o albină-n
câmpul cu firele răscoapte,/ Tu caţi prisaca
Morţii: când brumele s-aştern,/ Să intri ca-
ntr-un fagure de linişte şi noapte,/ Flămând
de neagra miere a somnului etern”. Târziu e
o poezie a contrastelor existenţiale, a interi-
orizării şi a exteriorizării unui eu liric atras
deopotrivă de absolut şi de cotidian, de
lumea faptei şi de cea a visului.

În grădina Ghetsimani face parte din
volumul Pârgă (1921) şi e o poezie de inspi-
raţie şi figuraţie religioasă. Poezia are ca
punct de plecare un episod biblic, petrecut în
grădina Ghetsimani, unde Isus s-a adresat
lui Dumnezeu implorându-l să-i dea puterea
de a îndura suferinţele la care va fi supus.
După terminarea acestei rugăciuni, Isus va
fi întâmpinat de Iuda, care, sărutându-l, îl decon-
spiră, provocând arestarea şi umilirea sa. Aceasta
e fabulaţia cristică de la care a pornit Vasile
Voiculescu şi căreia i-a conferit valenţe simbolice şi
alegorice.  Evident, în poezie, elementele de naraţi-
une sunt puţine, ele stând sub semnul esenţiali-
zării şi al sugestiei. Poetul e preocupat, în creaţia
sa, de conturarea figurii eroului exemplar, a lui
Isus, de punerea în lumină a frământărilor
sufleteşti ale acestuia. Jertfele cristice sunt tot
atâtea trepte iniţiatice ce vor culmina cu moartea
pe cruce.

Poetul nu reliefează însă doar episodul din
grădina Ghetsimani, ci, pentru a conferi mai mult
dramatism, mai multă vigoare tragică versurilor,
reface o sinteză a mai multor episoade biblice:
rugăciunea din grădina Ghetsimani, crucificarea şi
supliciul îndurat atunci, redarea cadrului natural
transfigurat de culorile tragice ale jertfei eroului
exemplar. Este evident că axul semantic al poeziei
e reprezentat de revelarea dublei naturi a lui Isus:
una umană, supusă precarităţii şi tribulaţiilor
trupului şi una divină, ce îi permite să acceadă la
universul sacralităţii. Prima strofă a poeziei,
plasată într-un cadru natural ce concordă cu trăi-
rile intense ale eroului liric, sugerează tocmai
această dualitate constitutivă ce face ca eroul să
resimtă intens suferinţa, dar pe de altă parte, să
„lupte” cu soarta, să caute să-şi înfrângă propriile
limite umane: „Isus lupta cu soarta şi nu primea
paharul…/ Căzut pe brânci în iarbă, se-mpotrivea
într-una./ Curgeau sudori de sânge pe chipu-i alb
ca varul/ Şi-amarnica-i strigare stârnea în slăvi
furtuna.// O mână ne-ndurată, ţinând grozava
cupă,/ Se cobora-mbiindu-l şi i-o ducea la gură.../
Şi-o sete uriaşă sta sufletul să-i rupă…/ Dar nu
voia s-atingă infama băutură”. Există în poezie
câteva sintagme lirice, cu mare încărcătură

metaforică ce sugerează tocmai dramatismul con-
fruntării celor două laturi ale eroului: cea umană
şi cea divină. „Curgeau sudori de sânge”, de pildă,
pune în lumină suferinţa de neîndurat a eroului,
natura sa umană, destinul său sacrificial şi vocaţia
jertfei care îi consacră statura, în timp ce o altă
sintagmă, precum „chipu-i alb ca varul” e un
însemn metaforic şi simbolic al purităţii şi naturii
divine a lui Isus.

În imagini picturale şi statuare, de o
deosebită pregnanţă a reprezentării, Voiculescu
pune în scenă figura simbolică a unui personaj cu
o vocaţie mesianică, stând sub auspiciile sacrali-
tăţii, un personaj liric şi mitic aflat într-o situaţie-
limită, de răscruce a destinului său sacrificial.
Conflictul dramatic dintre trup şi spirit, dintre
avatarurile corpului şi voinţa divină se încheie cu
triumful naturii divine, triumf ce amplifică
măreţia tragică a personajului: „În apa ei verzuie
jucau sterlici de miere/ Şi sub veninul groaznic
simţea că e dulceaţă…/ Dar fălcile-ncleştându-şi, cu

ultima putere/ Bătându-se cu moartea, uitase de
viaţă!”. Ultima strofă circumscrie, cu o mai mare
acurateţe a detaliilor, cadrul natural în care se
desfăşoară drama transfigurată de poet. E un
cadru dominat de prevestiri şi de înfiorare a des-
tinului, o natură frământată, un decor ce se
colorează tragic şi vibrează la suferinţele îndurate
de Isus. Poate că „bătăile de aripi” care treceau
„prin vraiştea grădinii” simbolizează acelaşi triumf
al destinului divin, al naturii supraterestre a lui
Isus: „Deasupra, fără tihnă, se frământau mă-

slinii,/ Păreau că vor să fugă din loc, să nu-l mai
vadă…/ Treceau bătăi de aripi prin vraiştea gră-
dinii/ Şi uliii de seară dau roate după pradă”.
Poem al sublimării condiţiei terestre în condiţie
divină, În grădina Ghetsimani e una din creaţiile
reprezentative ale lui Vasile Voiculescu, prin
conţinut tematic, prin modalităţi de configurare
stilistică a acestui conţinut şi printr-o sensibilitate
acută la domeniul metafizicului.

Sonetele sunt opera de maturitate lirică a
lui Vasile Voiculescu, o operă în care rafinamentul
expresiei se împleteşte cu o indiscutabilă profun-
zime a înţelesurilor. Cum remarca Mircea Tomuş,
„în aceste sonete suferă şi iubeşte nu numai con-
temporanul nostru, dar mai ales Omul, omul de
totdeauna şi de pretutindeni, «arhetipii fără de
veac sau nume», evocaţi de poet în acel tulburător
sonet, care îl aşază încă o dată în vecinătatea sub-
limă a lui Eminescu”. Sonetul CLXX e un elogiu
adus cuvântului întemeietor, cu valenţe orfice, acel
cuvânt ce se distinge de vocabula utilizată în comu-
nicarea de toate zilele. În structura cuvântului
coexistă limitarea şi nelimitarea, sensul şi referen-
tul sublimat, clipa şi eternitatea, latenţele şi actu-
alizările („Sămânţa nemuririi, iubite, e cuvântul,/
Eternul se ascunde sub coaja unei clipe,/ Ca-n oul
ce păstrează un zbor înalt de-aripe,/ Pân’ ce-i
soseşte timpul în slăvi să-şi ia avântul”).

Cuvântul poetic înseamnă, de asemenea, o
revelare a dimensiunilor originare ale lumii,
oglindire, într-un spaţiu sonor restrâns, a nemăr-
ginirii universului. Paradoxul acesta e plasticizat
de poet prin imaginea mişcării ascensionale, a
zborului spre tării („în slăvi să-şi ia avântul”). Dar
cuvântul e, de asemenea, cel care încorporează în

fragilul său tipar sentimente umane de o
diversitate copleşitoare. Iubirea, ura,
revolta, nostalgia, suavitatea şi grotescul
se regăsesc deopotrivă în spaţiul cuvântu-
lui încărcat de poeticitate, sunt desem-
nate de vocabula articulată în diverse
modulaţii. Iubirea e o temă privilegiată a
sonetelor voiculesciene. În această
poezie, iubirea e reprezentată poetic ca o
forţă aproape divină ce are darul de a
smulge fiinţele din postura lor efemeră,
din condiţia lor precară, pentru a le reda
unei condiţii originare, arhetipale, pen-
tru a le sugera o lumea ideală. Iubirea
provoacă dezrobirea fiinţei adânci din
temniţa cărnii, eliberarea de tiparele
strâmte ale timpului şi spaţiului şi
accederea la un spaţiu paradisiac şi la un
timp utopic, al regăsirii identităţii auten-
tice a fiinţei şi a comuniunii cu celălalt:
„A fost de-ajuns un nume, al tău, sol

dezrobirii,/ S-au spart şi veac, şi lume; ţinut pri-
zonier/ A izbucnit în ţăndări, viu, vulturul iubirii,/
Cu ghearele-i de aur să ne răpească-n cer”. „Magi-
cele chei” pe care le poartă în sine fiinţele umane
sunt tocmai acele modele originare ale cunoaşterii
şi ale afectivităţii pe care le-a sădit Dumnezeirea şi
prin care conştiinţa omului se poate ridica la con-
templarea Ideilor platoniciene imuabile, eterne şi
desăvârşite. Invocaţia din final a poetului are ca
obiect aspiraţia la desăvârşire, la „pura-ntâietate”,
prin care fiinţa îşi poate regăsi rădăcinile adânci,
divine, acele rosturi originare pe care, în urma
„căderii”, şi le-a uitat: „Cine ne puse-n suflet aces-
te magici chei?/ Egali în frumuseţe şi-n genii de o
seamă,/ Am descuiat tărâmul eternelor idei;/
Supremelor matriţe redaţi, care ne cheamă/ Din
formele căderii, la pura-ntâietate,/ Să ne topim în
alba, zeiasca voluptate”. Cuvântul dispune, aşadar,
în viziunea lui Vasile Voiculescu, de puteri magice;
el oglindeşte, pe de o parte, o realitate contingen-
tă şi, pe de alta, o transfigurează, îi redă marja de
idealitate, acea faţă ascunsă a sa ce nu se
regăseşte decât printr-o „lectură” poetică a lumii.
Cuvântul are însuşiri demiurgice, e logos purifica-
tor şi întemeietor, ieşire din conturul strâmt al
cunoaşterii sterpe şi înălţare la rosturile arhetipale
ale cunoaşterii mitice. Evocare a unor semnificaţii
mai mult sau mai puţin latente în fiinţa umană,
cuvântul marcat de lirism e şi invocare a esenţelor,
desemnare a lumii prin prisma ficţionalităţii.
Poezia lui Vasile Voiculescu se impune, în ansam-
blul literaturii interbelice şi postbelice, prin
vibraţia alegorică a sensurilor, prin expresivitatea
parabolică a viziunii şi, nu în ultimul rând, prin
moralitatea profundă a scriitorului ce avea, fără
îndoială, o certă conştiinţă a scrisului ca profe-
siune de credinţă şi ca ritual exorcizant, purifica-
tor.

IULIAN BOLDEA
Ritualul purificator

Sonetele sunt opera de maturitate
lirică a lui Vasile Voiculescu, o

operă în care rafinamentul expre-
siei se împleteşte cu o indiscutabilă

profunzime a înţelesurilor. Cum
remarca Mircea Tomuş, „în aceste
sonete suferă şi iubeşte nu numai

contemporanul nostru, dar mai ales
Omul, omul de totdeauna şi de pre-
tutindeni, «arhetipii fără de veac

sau nume», evocaţi de poet în acel
tulburător sonet, care îl aşază încă

o dată în vecinătatea sublimă 
a lui Eminescu”.
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II. IULIA MICU

De provenienţă din Cugirul histri-
onic unde se bagă maşini de cusut
la un capăt al liniei de producţie
pentru a se scoate fatalmente

kalaşnikoave la celălalt, Iulia Micu a absolvit mas-
teratul Istoria imaginilor – istoria ideilor de la
Facultatea de Litere din Cluj, pentru a continua
ulterior cu un doctorat în acelaşi regim al interdis-
ciplinarităţii metodologice suple, speculative pe
care-l lasă să se întrevadă şi volumul Thomas
Mann. Istoria unei partituri literare (Casa Cărţii de
Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007), unde opera autorului
german e investigată din perspectiva decadenţei
muzicale care constituie tema de predilecţie a mul-
tora dintre paginile sale, construite în mod măr-
turisit pe modelul unor partituri muzicale. „Muzica
am iubit-o întotdeauna cu pasiune – îi scrie Thomas
Mann în aprilie 1932 editorului său praghez B.
Fučik – şi o consider întrucâtva o paradigmă a tot
ce e artă. Mi-am privit talentul întotdeauna
ca pe un fel de vocaţie muzicală transpusă,
iar forma de artă a romanului găsesc că e
un soi de simfonie, o ţesătură de idei şi o
construcţie muzicală. În acest sens, probabil
că Muntele vrăjit este, dintre cărţile mele,
cea care are mai mult caracterul unei parti-
turi.” Rândurile sunt scrie, fireşte, înainte
ca autorul să se fi apucat să lucreze la
Doctor Faustus, în care demonismul muzi-
cal ocupă întreaga punte dintre artistici-
tatea ontologică schopenhaueriană şi iste-
ria germană suicidară a nazismului, însă
indică un prim aspect constructiv pe care
Iulia Micu l-a considerat a fi o poartă de
intrare în substanţa investigaţiilor sale, şi
anume acela al muzicii ca mecanism struc-
tural al operei de artă, pe linia decadentă
– de sorginte schopenhaueriană şi niet-
zscheană, la Thomas Mann – care duce de
la formă la disoluţia acesteia în barbarie,
impur şi elementar. 

Cartea Iuliei Micu se mulează pe
logica unei opere muzicale în trei părţi con-
catenate între ele, precedate de o introdu-
cere (Virtuozul şi artistul), modelul con-
structiv fiind nu liniar, ci unul iradiant, preluat
analogic din Spiritul utopiei al lui Ernst Bloch, care
– spune Iulia Micu – „redinamizează conceptul de
muzicalitate a artelor”, interpretându-le pe acestea
ca pe o partitură integrativă cvintuplă, formată din
„eroi” muzicali („motiv, temă, nucleu, figură, leitmo-
tiv”), „situaţii” („cadrul tonal în şi prin care se
desfăşoară întreaga procesualitate a demersului
muzical”, respectiv „acţiuni” („procesul muzical pro-
priu-zis, acţiunea eminamente muzicală [...] discur-
sul muzical, naraţiunea muzicală”), completate
printr-o „structură” şi „arhitectonică” sintetică,
definitorie. Procedând în acest fel, autoarea îşi
gândeşte muzical-iradiant tema, pe o structură evi-
dent interdisciplinară care ia în considerare –
între altele – sociologia dispersivă a burgheziei
europene de la sfârşitul secolului al XIX-lea, deca-
denţa ca expresie „situaţională” a acesteia şi-n cele
din urmă estetismul decadent ca „arhitectonică” de
circumscriere stilistică, căruia Iulia Micu îi adaugă
raportul ambiguu dintre masculinitatea eroică şi
feminitatea dispersivă, de asemenea specifică
sfârşitului de secol XIX, dimensiunea feminităţii
funeste din partiturile muzicale fiind semnalată în
repetate rânduri şi de către autorul Muntelui vrăjit,
pe o linie tipologică de continuitate cu Wagner, cel
târziu din Parsifal. 

Cauţionând metodologic linia iradi-
enţei preluate din Ernst Bloch,
căruia i se asociază relecturi
avizate din Adorno, a cărui ştiinţă

muzicală Thomas Mann o preţuia în mod deosebit,
Iulia Micu surmontează perspectiva interpretativă
uzuală potrivit căreia ocurenţele muzicale din
opera lui Thomas Mann trebuie să fie investigate
pornindu-se de la fascinaţia mărturisită a acestuia
pentru Wagner: „Wagnerismul – scrie ea – a fost
mereu un obstacol în tentativele exegezei de a-l loca-
liza pe Thomas Mann printre modernişti [...] Afi-
nitatea scriitorului german pentru autorul Ringului
s-a dovedit suficient de abilă încât să vizeze sub-
stanţa, nu suprafeţele, structura internă a dramei,
nu artificiile teatralităţii şi să o prefacă în dialog
interior, schelet narativ sau tematic”. 

Coborând spre „substanţă”, Iulia Micu rein-
terpretează declarativ Tristan al lui Thomas Mann
din perspectiva unei analogii cu opera sinonimă

wagneriană, insistând pe funcţia leitmotivelor, mai
pregnante oricum în muzică decât în textul nara-
tiv, însă, fascinată de expresivitatea detaliului,
omite apropierea cea mai frapantă care s-ar putea
întreprinde, şi anume aceea a vocaţiei constructive,
a construcţiei ca atare, concepută ca fiind opusă
dispersiei despre care ea vorbeşte (!), prin inter-
mediul căreia Thomas Mann îl absolvă pe Wagner
de excesele spectaculare romantice, asimilându-l
unei paradoxale „modernităţi thanatice”, aşa cum
apare ea în Pătimirile şi măreţia maeştrilor: „orgoli-

ul ştiinţific [al secolului al XIX-lea] – scrie Thomas
Mann – a fost compensat, ba chiar întrecut, de pesi-
mismul lui, de intima legătură muzicală cu noaptea
şi cu moartea [...] Iar de aceasta se leagă şi o încli-
naţie, o pornire spre marea aventură, spre opera
fundamentală, spre monumental şi grandios, prin
cantitate, unită, destul de straniu, cu o pasiune pen-
tru miniatural şi minuţios, pentru detaliu sufletesc.
Da, o măreţie [...] sumbră, îndurerată, o măreţie în
acelaşi timp sceptică şi încărcată de amărăciunea,
de fanatismul adevărului, care, în beţia clipei de fru-
museţe efemeră, ştie să găsească o scurtă fericire,
lipsită de credinţă – aceasta este esenţa şi pecetea
veacului; statuia lui s-ar cuveni să arate, pe plan
moral, ceva echivalent cu împovărarea şi încordarea
musculară a lui Atlas, care să amintească de lumea
chipurilor lui Michelangelo.”  Sub acest aspect, vo-
caţia constructivă a lui Thomas Mann poate fi con-
vertită, împreună cu multe pagini laudative, într-o
reverenţă pro-wagneriană, fiindcă în alte privinţe
Wagner e, pentru acelaşi autor (ca şi pentru

Nietzsche, de altfel...), modelul care se cere
a fi depăşit, etalonul înalt dincolo de care
începe aventura personală, contrastivă a
unei personalităţi autentice. „Privind reali-
tatea, şi nu numai în mod superficial, ci
chiar cu pasiune şi admiraţie – scrie oare-
cum şocant Thomas Mann – se poate afir-
ma [...] că arta lui Wagner este un diletan-
tism monumentalizat cu supremă putere de
voinţă şi inteligenţă, diletantism împins până
la genialitate. Însăşi ideea acestei îmbinări a
artelor are ceva diletantistic, şi fără subju-
garea lor din răsputeri de către uriaşul său
geniu de exprimare, el s-ar fi împotmolit în
acest diletantism.”

Face Thomas Mann, aici, o
trimitere indirectă la propria
sa condiţie? Răspunsul ar fi
incitant de dat, fiindcă el ar

privilegia informul eruptiv, energia autodes-
tructivă a elementarului în raport cu disci-
plina expresivă a formei şi construcţiei ca
atare, cheia de lectură a lui Thomas Mann
fiind, în mod evident, una de extracţie

schopenhaueriană, resemantizată prin intermediul
lui Nietzsche. Morbidul, demonicul, feminitatea
dispersivă sunt – demonstrează cu acurateţe Iulia
Micu – teme obligatorii ale intarsiilor muzicale
operate de către Thomas Mann. Din teama
repetării unor referinţe bibliografice inevitabile,
autoarea evită, uneori, să se adâncească în detalii,
scriind unui cititor despre care presupune că toc-
mai a teminat lectura întregii opere a lui Thomas
Mann, însă amănuntele sunt, de multe ori, rele-
vante, ca de pildă atunci când autoarea men-
ţionează că Diavolul din Doctor Faustus intră efec-
tiv în scenă într-un moment în care Adrian
Leverkühn citeşte consideraţiile lui Kierkegaard
despre „senzorialitatea elementară genială” pe
care o ipostaziază Mozart în Don Juan. 

Alte interpretări sunt realmente
incitante: Iulia Micu vorbeşte des-
pre plasticitatea „artizanală” a „vo-
inţei de a fi” la Schopenhauer, ca

paradoxală teleologie a artisticităţii (energia pri-
mordială care se oferă pe sine lumii ca operă de
artă efemeră), sau, în finalul cărţii, interpretează
ocurenţele simbolice ale Melancoliei lui Dürer – cu
extensii în Doctor Faustus – ca pe un complex al
depăşirii dihotomiei categoriale formate din spaţiu
şi timp. Personal, ca om a cărui influenţă benefică
autoarea şi-o asumă în prefaţă, mi-am regăsit unele
interpretări cu precădere în secţiunea a doua, inti-
tulată Situaţia, pentru ca în alte locuri sugestiile
Iuliei Micu să fie chiar subiacent polemice, indiciu
de personalitate şi semn îmbucurător că n-am
lucrat, totuşi, în zadar. În multe pagini cartea
reprezintă o regândire a raporturilor de substanţă
dintre Thomas Mann şi Adorno, pe linia unei
eschatologii culturale tipice („muzica de după mu-
zică” – scria Adorno), care face din volumul Iuliei
Micu şi o meditaţie indirectă despre destinul spi-
ritualizat al modernităţii crepusculare. 

ªTEFAN BORBÉLY

Două debuturi
clujene
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„Te cruceşti, ca să nu pronunţ muscăleşte,
te crăceşti”, începe Val Gheorghiu o istorietă cam
deochetă de la un kief cu Cotnar. Frişca aven-
turilor lui e deliciu. Mereu ne uluieşte. Subiectul e
neaşteptat, ca şi cuvîntul. Narrare necesse est. Şi-i
enumăr volumele de proză scurtă: Arlechin în
iarbă (‘72); Viaţa în teleferic (‘79); Vieţile după
Vasari (80); Madona cu gîtul lung (‘87), Mă-ntorc
în Bermude (’99), Pretenţiile barcagiului Caron
(2000), scrise cu meşteşug stilistic de pictor, abili-
tatea, expresivitatea pixului fiind aceeaşi cu a
penelului, cu toate că Renoir considera „literatura,
duşmanul ereditar al picturii” (citat decupat de
Val Gh.).

În trioul nostru, Val este – evident, evi-
dent – ticul lui verbal, prima voce.
Evocă, în nota lui Alexandru George,

lumea „mic burgheză”, cum îi ziceau comuniştii,
de dinaintea lui August  23, a Dorohoiului natal.
Chagall şi-a luat Vitebskul cu el pretutindenar.
VGH şi-a păstrat şi el viziunea nativă. În tîrgul de
pe Jijia n-am fost niciodată, dar le văd pe toate:
crîşma lui Iancu Roş, zis Iancu Mălai, „La for-
marea ideilor” plină de liceenii de la
„Grigore Ghica”, parcul unde trona Walter
Mărăcineanu-bust, casa lui Costache
Enescu şi cea în care s-a născut Păstorel,
biserica lui Ştefan (1495), pictată de
zugravul Anania din Suceava. Hoinăresc
pe Strada Mare şi văd un Val foarte tînăr,
sprijinind-o, gentlemenlike, pe Georgeta
Wagner, soţia lui de-o viaţă şi de dincolo
de ea. E gătit la ac, aşa cum spune
Călinescu despre Alecsandri, în lumea
zdruncinată din temelii a şepcii proletare.

Val a forţat mereu limita, dar cu
gust. Rebelului îi plac rebelii (rebelul
Tonitza, rebelul Pallady, rebelul Mihăi-
lescu-Craiu, rebelul Baba), el însuşi babist
declarat, opus ciucurenciştilor.

Recent, Val Gheorghiu a venit cu o
propunere diaristico-jurnalistică, editată
de Institutul European, Cinci degete-n
ochi. Jurnal 1990-2006. E un cărţoi de 650
de pagini, adunînd show-urile de marţi,
din „Monitorul”, devenit „Ziarul de Iaşi”. Spec-
tacolul a început imediat după dislocarea din ’89
şi a tot continuat, gazetarul respectînd cu sfinţe-
nie randevu-ul cu cititorul său, întrerupt doar cînd
şi-a rupt mîna dreaptă. Val tuşează aşadar de 17
ani, tot revenind şi revăzînd. Cu mult mai mult
decît gazetar, decît scriitor la ziar ca Tudor Octa-
vian. I s-ar putea spune prozatar.

VGH a avut buna intuiţie (deţine destulă
pricepere managerială, cheia şi preţul succesului)
să-şi prezinte „tuşele” sub formă de jurnal. Spune
N. Manolescu: „Un jurnal are atîta valoare cît are
omul care-l scrie”. Iar Valeur d’or cu varianta
Valorică, aşa cum îi spun eu glumărind şi nu prea,

are acces la succes. Ideea centrală a pseudojur-
nalului: Val Gh. ne cere trezvie în această Luper-
calie, dominată de mitogoanga „cu… cînd apare,
soarele răsare”. Pictorul Ştefan Bouşcă, un nea-
liniat în celălalt sistem, ieşea din cinema Victoria
şi îndemna poporimea: „Treziţi-vă!”.

Pe cine detestă pamfletarul? Pe ilicieni, pe
„obedienţii de sub pulpana puterii, pe „mafalda
Brucan”, pe „gavre”, pe „albăstroii cu epoleţi sub
costum”. Ce detestă? „Comunismul rezidual” vici-
ind gîndirea, „discursurile parpanghele”, „bilanţul
pe naţiuni”. Într-o sintagmă, „lumea de zgomote şi
de furii”.

Nu-i urmez soluţia propusă, monarhia
(vezi însemnarea din 3 martie ’97).
Nu cred că mulţimea nu făcea altce-

va, de 50 de ani, decît să-l aştepte pe rege; başca
faptul că deţinem cel mai scump prinţ din lume,
după cît îl plăteşte România să-i facă imaginea,
actualmente autor, cum e şi os regal, cu şapte
cărţi tipărite. Nu-i urmez toate stadiile (gedesiste)
ale atitudinii civice, de la distanţarea de stat la
prestaţia în beneficiul sponsorului. Îi admir însă
rigoarea în construcţie şi veghea pentru concizia
expresiei. „Punct şi n-am timp”, aşa încheie un
pamflet, cu o viteză a execuţiei de invidiat. Ce-i
reproşez? Că prea ţine cu dinţii de o anume tabără
intello şi nu-şi moderează defel antipatia faţă de
alta, a lui „nea Mărinică” (Sorescu), contra căreia
„urinează ca un cartuş”, vorba lui Tzara. Faţă de
Octavian Paler, „Casandra sistematică”, are un
parti-pris inexplicabil de nedrept. E greu, Messer,
să fii Casandră, şi sub Iliescu, şi sub Constan-
tinescu, şi sub Băsescu, trebuie să-mi concezi. Ca
şi faţă de Ileana Mălăncioiu: „înverşunarea ei de
ani de zile împotriva preşedintelui Constantinescu,
chiar şi acum, după ce omul acesta, care a modi-
ficat esenţial imaginea României în ochii lumii şi,
din motive oricum dramatice, s-a retras”. Eu i-o
înţeleg. Debilul Emil a avut ţara în mînuri şi n-a
ştiut ce să facă – fir-ar să fie – cu ea.

VGH are destulă literatură în pictură (şi
invers); are destulă literatură şi în gazetărie. Cu
alte cuvinte, optez pentru gazetăria lui „ca joc
secund, mai pur”: pentru întîmplările cu pictori,
vezi magistralele portrete Baba, Craiu, Alupi,
Bouşcă, pentru amintirismele (mulţumesc, Bedros
Horasangian!) socoleze, rana Freud, pentru acel
bestiariu avînd în efigie căţeluşa din Bucium care-

şi pierde capul pentru un  lup. În vîrful
scalei, dialogul cu ficţiile, cu progeniturile
lui din Nocturne (v. însemnarea din 31
decembrie ’97).

Val Gheorghiu a şters (slava
Bogu!) furios steaua roşie de
pe cupola Braunstein, pictată

manu proprie. A fugit de pictura de for, n-a
nemurit cuplul prezidenţial defunct, ca
atîţia plastici bahluieni. N-ar fi pictat scena
tancului roşu intrînd în Bucureşti, înconju-
rat de mulţimea exultînd, ca Ştefan
Constantinescu, nici pe „ostaşul eliberator”
care i-a omorît doi fraţi în război. Nu-l văd
făcînd zugrăvituri în oloiu, cu Ştefan cel
Mare, dar deţine verdele de Suceviţa, tenta
plată în descendenţă nord-moldavă. 

Frescangiii comunişti şi arta lor
pompieristică sînt caii de bătaie ai gazetarului, ca
şi impostura amatoare a pictoreselor de week-end.
Nu-i plac nici pictorii de peisaje industriale (a
greşît şi el cu unul, dăruindu-l unei foste iubiri,
dar „une fois n’est pas coutume”).

Soluţia lui (care este şi a mea) e apelul de
a cunoaşte abiatrecutul, ca să nu se mai repete.
Dorinţa lui e şi a mea: de-a mişca ceva în
România, „în debit de Bahlui, dar să mişte!”. Însă
de cîte voci redutabile, ca a sa, de cîţi lideri
redutabili ar fi nevoie să ieşim, în fine, din starea
de Bardo a tranziţiei sau cum s-o mai numi?

Personal, cred că salvarea stă tot în pix ori
în penel, fiecare chez soi, în Îmblînzitoarea de
şerpi, cum i-a spus Val Gheorghiu metaforei.

La mulţi ani, Messer!

· Pe muchie de hârtie

MAGDA URSACHE
Să forţezi limita

„Te cruceşti, ca să nu pronunţ
muscăleşte, te crăceşti”, începe
Val Gheorghiu o istorietă cam

deochetă de la un kief cu Cotnar.
Frişca aventurilor lui e deliciu.
Mereu ne uluieşte. Subiectul e

neaşteptat, ca şi cuvîntul. 
Narrare necesse est. 

Şi-i enumăr volumele de proză
scurtă: Arlechin în iarbă (‘72);
Viaţa în teleferic (‘79); Vieţile

după Vasari (80); Madona cu gîtul
lung (‘87), Mă-ntorc în Bermude

(’99), Pretenţiile barcagiului Caron
(2000), scrise cu meşteşug stilistic
de pictor, abilitatea, expresivitatea
pixului fiind aceeaşi cu a penelu-
lui, cu toate că Renoir considera

„literatura, duşmanul 
ereditar al picturii” 

(citat decupat de Val Gh.).

Delphi
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Montaigne e considerat, între
altele, părintele spiritual al eseu-
lui, gen preferat, de-a lungul
secolelor, de nu puţini literaţi,

care, de la un timp încoace, nu se mărginesc să-l
trateze ca pe un gen circumscris cu stricteţe lite-
raturii; atunci când analizezi o operă literară, în
chip benefic, resimţi nevoia de a recurge, în anu-
mite cazuri, la exemple spicuite fie din arealul
muzicii, fie din cel al artelor plastice sau al
ştiinţelor exacte, încercarea de analiză specula-
tivă prin recursul la domenii diferite purtând
numele sugestiv de „eseu interdisciplinar”. În
eseul său interdisciplinar, intitulat Şocurile cotidi-
anului – un cod al bunelor maniere pentru mile-
niul al III-lea – cercetătoarea Mariana Neţ, spre
finele lucrării sale, dă o indirectă definiţie a eseu-
lui, diferită de cea montaigneană, rezultată din
franţuzescul éssayer – a încerca, şi anume: „Orice
eseu […] e un joc”. Impresia de joc – e drept, un
joc departe de a fi pueril, dimpotrivă, implicând
cea mai înalt-profundă gravitate, de care, se ştie,
sunt apţi exclusiv copiii –, cu care te alegi în
urma lecturii acestei formidabile cărţi, este foarte
puternică. Totul, în paginile acestei cărţi erudite,
te duce cu gândul la joc: şi modul în care priveşte
autoarea lumea din jur (ba cu tandreţe, ba cu
asprime iute reprimată şi nicicând regretată!, ba
cu duioşie, ba cu o ironie care exclude din start
superioritatea), şi felul în care călătoreşte: fie
prin Bucureşti, fie prin ţară, fie în străinătate, şi
modul inimitabil de a sta pe marginea realităţii,
comparând ceea-ce-vede-în-jur cu ceea-ce descoperă-
în-lumea-cărţilor. Ce este călătoria? În percepţia
autoarei, de bună seamă, un alt mod de a trăi fap-
tul cultural, un alt mod de a cunoaşte. Existenţa
se arată a fi, în viziunea Marianei Neţ, un pretext
de a fi întru cultură. Totul e lecturat, astfel, prin
prisma firească – din când în când, senin-
cobitoare, constructivă, oricum, de fiecare dată –,
specifică unui cărturar pur-sânge, cu reflexele
tipice mentalităţii mitteleuropene infiltrate în
carnea spiritului încă din anii copilăriei, da, sub
semnul – de neînlocuit cu nici un fel de studii,
derulate la o şcoală oricât de înaltă! – sorbonei
celor şapte ani de acasă. Mariana Neţ vede, con-
templă, descrie totul, absolut totul; da-da, există,
în aceste splendide pagini, o poftă/voinţă de a
descrie irepresibilă: şi muzeele contemplate în
cele peste douăzeci de călătorii făcute la Viena, şi
scenele nu tocmai agreabile ţinând de achiziţia
unui apartament în Drumul Taberei, şi modul de
a voiaja, zi de zi, în autobuz, tramvai, metro, cu
scene, uneori savuroase, alte dăţi însă, de o
copleşitoare tristeţe, locurile cele mai scumpe din
lume, vizitate în detrimentul altora, cărora li se
face mai puţină publicitate, însă care rămân a fi
cel puţin la fel de atrăgătoare. Nimic nu scapă
ochiului atent, răscolitor: nici bibliotecile 

(parisiene, autohtone,   americane), nici teatrele,
nici (non)ospitalitatea cu care a fost primită în
gazdă, pentru câteva luni, în Germania, caracte-
risticile necesare unei urbe a secolului XXI, trăsă-
turile care transformă, analizate printr-o prismă
strict subiectivă, deci, benefică şi exactă, un oraş
ca New York-ul într-o urbe europeană, tabieturile
respectate de francezi în cazul în care cineva din-
tre prieteni îşi schimbă domiciliul, munca volun-
tară (între obligaţie şi necesitate), limbile de
largă circulaţie, frontierele „mult mai laxe, altfel
conturate, între vechi şi nou, între privat şi pu-
blic, între clasa «superioară», cea «de jos» şi cea
«de mijloc»”, comis-voiajorii şi cazurile când e
pertinent să recurgi la serviciile lor, florăriile-gră-
dini din Olanda, hachiţele generaţiei internet,
cum ne-au schimbat telefoanele mobile existenţa,
lipsa apetitului pentru lectură a marii majorităţi
a ultimei generaţii, de ce preferăm să nu ne mai
căsătorim, să nu facem (decât cu excepţii) copii,
piramidele egiptene şi, respectiv, un voiaj care o
face să penduleze între ipostaza de prinţesă şi cea
de cvasipuşcăriaşă sever supravegheată, bacşişul,
nunţile cu dar şi fără, cum să construieşti o
Colecţie de cărţi instructive axată pe istoria
oraşului tău, care ar atrage turiştii, colecţie gân-
dită după modelul unei edituri pariziene (sau nu
neapărat!, inventivitatea fiindu-ţi la îndemână şi

servindu-te, şi în acest sens, fără reproş). Etc.
etc. În timp ce descrie tot ce vede – istorii
instructive sau numai triste (câteodată, de o tris-
teţe care te face să te simţi un venit de pe o
planetă străină, aflată foarte-foarte departe de
Terra), istorii smulse din cotidianul taxat drept
şters sau plin de surprize etc. etc. –, impresio-
nează, înainte de toate, foamea de a fi a acestei
remarcabile autoare, foamea de a înregistra cât se
poate de mult, şi, dacă nu e absurdă cerinţa,
poate-poate totul, şi, de ce nu, dorinţa de a trage
învăţăminte din istoria abia relatată, încât lec-
torul se trezeşte volens nolens, de îndată, gata
virusat, gata molipsit, ca dintr-un vis profund, în
care învaţă şi el, la rândul lui, fără să-şi dea
seama aproape, cu atât mai mult cu cât autoarea
nu e nici pe departe lipsită de harul de povesti-
tor: ştie să capteze atenţia unui lector plin de
mofturi, ştie să surprindă, să-l ţină în tensiune,
chiar dacă, uneori, e drept, foarte rar, istoriile
sunt departe de a surprinde fragmente de viaţă
agreabile, ştie să nu-l copleşească prin torente de
informaţie erudită, bine selectată!

Ce e de învăţat din această carte – insist,
un indirect cod al bunelor maniere, pe de o parte,
iar pe de alta, un florilegiu de eseuri axate pe
istoria mentalităţilor specifice finelui de secol XX
şi începutului veacului XXI (un domeniu cvasivi-
ran aici, prin părţile noastre!) –, scrisă pe întin-
derea ultimului deceniu, apărută, fragmentar, în
timp, ca rubrică săptămânală la radio, iar în anu-
mite perioade, în paginile unor reviste ca,
bunăoară, Secolul XXI, Dilema, precum şi în alte
reviste nu mai puţin importante, toate textele
căpătând o altă ordine, evident, în economia unei
cărţi bogate şi bine gândite, cum este cea la care
ne referim în aceste clipe? Chiar dacă ştii cum să
te porţi în lume, acasă, la cinema, la restaurant,
la teatru, în situaţii problematice etc., ai de
învăţat, o dată în plus, cum să iubeşti existenţa,
lucrurile ei simple, aparent mărunte, cum să te
bucuri de viaţă, în ce mod, în anumite circum-
stanţe, să găseşti ieşirea potrivită dintr-o situaţie-
limită, când e cazul, aflându-te în Egipt sau ori-
unde altundeva, să te laşi dus de firul visului care
te conduce spre faraoni, ce cafenele anume să
cauţi la Paris (chiar dacă ştiai, nu strică să-ţi laşi
memoria niţel împrospătată), cum să asezonezi
„feliile de viaţă”. Şi alte nu puţine lucruri, scene,
fragmente, urmărite cu un real interes, mai ales
că ai în faţă un autor literalmente pasionat de
spectacolul existenţei, de valorile care ne fac să
ne încăpăţânăm să rămânem, în primul rând,
oameni. Chiar dacă rămânem, în esenţă, unii din-
tre noi, oameni de litere. Împătimiţi de tot ce ne
ajută – cu vorbele lui Fiodor Mihailovici Dos-
toievski – să ne înălţăm în spirit şi să trăim în
consecinţa acestei dorinţe transformate, între
timp, în instinct cultural, în modus vivendi.

Foamea de a fi

AURA CHRISTI

Jocurile 
Marianei Neţ



Dacă este să ne referim la filosofia
franceză, atunci cu siguranţă ima-
ginea care s-a format în jurul aces-
teia are în momentul de faţă prea

puţin de a face cu ceea ce odată ne apărea un efort
conceptual menit să propună o viziune social-politică
de stânga. Este prin urmare inutil să credem că
judecăţile de valoare care serveau în anii cincizeci la
discreditarea dreptei fasciste mai pot fi considerate
principalul interes al filosofiei franceze contempo-
rane, aşa încât temele sale centrale nu mai fac aluzie
la dezbateri politice şi nu doresc în nici un chip elab-
orarea unui proiect social unificator. 

Aflată sub influenţa benefică (cred) a
filosofiei americane, gândirea franceză ajunge repede
sâ-şi reconsidere priorităţile tematice eliminând trep-
tat tematizările cultural-literar-filosofice care au fost
extrem de păguboase atât pentru înţelegerea litera-
turii cât şi a filosofiei. Una dintre moştenirile cata-
strofale ale filosofiei romantice (Schopenhauer,
Hegel, Schelling, Fichte, Nietzsche mai târziu etc.,
înţelegând prin romantismul filosofic definirea noţiu-
nii de subiect în strictă relaţie cu istoria – drama
subiectului în istorie) care constă în disiparea teoriei
cunoaşterii în plan estetic (a se vedea polemica din-
tre Kant şi Herder) este, în sfârşit, dată la o parte
fâcând loc unui alt tip de cercetări. Nu trebuie să se
deducă de aici că cearta dintre filosofie şi literatură
se va fi fiind reinstalat, însă nu e mai puţin adevărat
că multiplele combinaţii teoretice dintre domenii pre-
cum istoria, literatura, sociologia etc., care au dus la
construcţia ştiinţelor umane prin excelenţa de factură
franceză, au permis constituirea unei false zone de
cercetare interdisciplinare. Proiectul în sine râmâne
interesant, însă tocmai pentru a-i asigura perenitatea
este necesar ca noţiunile şi conceptele utilizate de
acum încolo să devină mult mai concise. Astfel,
filosofi precum Jean Petitot, Jean-Michel Salanskis,
Jocelyn Benoist, Daniel Andler, Bernard Stiegler etc.
pentru a cita doar cîteva nume, deschid înaintea lor
un spaţiu al dezbaterii pur filosofice unde dialogul cu
ştiinţa se reinstalează progresiv. Acest fapt este
departe de a fi o noutate în Franţa, ceea ce rămâne
însă inexplicabil de obsolet e viziunea pe care
filosofia franceză continuă să o aibă chiar şi în
Statele Unite unde evoluţia analizelor critice nu
depăşeşte în mod real considerentele care l-au făcut
pe Derrida să adere provizoriu la Partidul Co-
munist... 

Scopul meu nu este aici de a defini noile linii
directoare ale filosofiei franceze contemporane, cât
mai degrabă de a atrage atenţia asupra unor trans-
formări radicale dinlăuntrul acesteia. Un exemplu de
falsă analiză este înţelegerea lui Foucault ca filosof de
stânga, oricum contestabilă atunci când ne referim
deja la primele sale lucrări şi care devine cu atât mai
paradoxală când citim o parte din cursurile oferite la
Collège de France. 

Proiectul filosofiei franceze îmi apare, atât
cât îl pot cuprinde dincolo de stereotipiile care se
instalează la nivelul interpretărilor de pe continent,
ca un efort fundamental de a reabilita individul în
structurile istoriei, prin urmare o construcţie teore-
tică ce transformă insuportabilitatea existenţială, fap-
tul de a fi condiţionat de istorie, într-o dezbatere ce
aparent face concesii socialului. Faptul de a fi în
lume, este totuşi admis ca necesitate ontologică şi nu
ca o consecinţă a unei teorii social-politice. 

Pe de altă parte, deriva teoretică care se pro-
duce ulterior rezultă tocmai din postularea deficitului
ontologic în raport direct cu ceea ce este trăit ca fiind
istoria în sensul ei evenimenţial. A gândi un proiect

unificator aşa cum iniţial filosofia franceză l-a postu-
lat, dar care include evenimenţialitatea ontologică,
implică coordonate ontologice situate pe două
niveluri: existenţa individuală care se descrie ca o
topologie deschisă în felul în care o defineşte Barry
Smith, altfel spus ca structură onto-fenomenală pri-
vată însă non-reductibilă la o definiţie ce ar conchide
definitiv asupra sensului individului în lume, şi
dimensiunea fals definită ca „metaontologică” care
este definibilă între coordonatele ontologiei generale,
în acest caz istoria. Este evident că punerea în echili-
bru a celor două expresii ontologice nu ar putea fi
rezolvată decât în urma acceptării unui echilibru rela-
tiv cum ar spune Rawls (relative equilibrium). Însă
postularea acestui tip de echilibru nu poate surveni
metodologic vorbind din partea ştiintelor umane
unde seria conceptelor ce ne stau la îndemână nu
acoperă în nici un fel chestiuni de ordin epistemolo-
gic. Astfel, ştiinţele umane în versiunea lor clasică nu
mai sunt capabile să producă proiecte de cercetare
suficient de performante pentru a naşte o viziune
permanent aflată în extensie, în aşa fel încât să nu
revină la o „logică” dialectică de tip hegelian.

Unica posibilitate de a scoate din impas
demersul general al ştiinţelor umane şi prin urmare
a definiţiei individului (la urma urmei acesta repre-
zintă obiectul central al ştiinţelor umane) este de a
face apel la teoria cunoaşterii. Mai precis, este nece-
sar să revenim la o refundamentare terminologică şi
implicit metodologică a demersului global asupra
fiinţei umane, fapt care presupune reconsiderarea
ţesutului terminologic, pe de o parte, şi reorientarea
vechilor problematici pe de altă parte. 

Ceea ce se întâmplă de câţiva ani înlăuntrul
filosofiei franceze este tocmai procesul prin care
tradiţia umanistă, departe de a fi abandonată, este
supusă unui examen general care ar trebui să elimi-
ne conceptele ce recidivează într-un trecut filosofic
irecuperabil.
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Deşi naraţiunea, la Arghezi, tinde spre
invarianţă şi omogenitate, vom con-
cede că, potrivit sistemului narativ al
lui Lintvelt, în Lina, naraţiunea este

heterodiegetică de tip auctorial, ca şi în Ochii Maicii
Domnului. Multe din trăsăturile distinctive anterioa-
re sunt recurente, modulate sau pur şi simplu reite-
rate. Vom accentua acum doar, în planul verbal, la
nivelul tipurilor verbale de discurs auctorial, preemi-
neţa discursului abstract, cum îl numeşte narato-
logul olandez, aşadar reflexiv; apoi, dublul registru,
serios şi parodic, al discursului emotiv şi controlul
retoric al naraţiei prin prezenţa marcată a discursu-
lui metanarativ comentativ. Pentru ultima distincţie,
trebuie să observăm obsesia „semnicităţii” („– Bine,
domnule director, zise el [Ion Trestie, n.n.] puindu-
şi căciula pe cap, ca o literă mare de capitol.”) şi a
retoricului („Riscând o figură, directorul se simţi
flatat...”), circumscrise naratorului extradiegetic.
Anticipările metanarative, pornind de la aceleaşi exi-
genţe şi obsesii, coagulate în jurul povestirii ca fi-
gură tutelară, depăşesc limitele diegezei, sugerând
un serialism ce nu va fi urmat. Alături de rezumatul
evenimentelor non-verbale, idiolectul naratorului
include, aşadar, rezumatul evenimentelor non-ver-
bale ce depăşesc ultimul cadru narativ: „Anii peste
care sare, ca să se mai scurteze, povestirea, vor fi
poate povestiţi altă dată”. Precauţia acestui „poate”
ilustrează discursul modal continuat dincolo de cer-
titudine, în îndoiala inclusă în virtualitate.

Practica narativă, aşa cum o teo-
retizează naratorul, în interiorul discursului
metanarativ, se instituie prin specularea
unei slăbiciuni fundamentale a cititorului
fictiv sau, cu determinaţia lui Lintvelt,
abstract: curiozitatea general umană: „De
ce-i plac omului poveştile, azvârlit în gunoiul
vieţii laolaltă? Pentru că a rămas cu gustul
curiozităţii, lipit de el odată cu saliva celui
ce i-a încercat aroma.”

Există în Lina, dar poate că nu
numai aici, câteva indicii că naratorul
extradiegetic iniţiază şi urmează consecvent
o poetică a misterului narativităţii. Iată-l,
penetrând conştiinţa protagonistului naraţi-
unii, reflectând la mistica cifre-
lor, adevărat cod existenţial pro-
pus de fostul profesor de mate-
matică Vulpe, în locul materiei şi
verbalităţii. „Misterul vieţii n-are
răbdare prostească, concepe
lucrurile prin har subit şi spon-
tan.” De aceea, consecutiv, tăce-
rea va fi un act al regenerării
nesfârşite şi enigmatice, pe care
retorica îl semnalează fără să-l
explice: „Cum s-a fabricat Vulpe
ăsta în tăcerea lui? Dar cum şi
din ce au ieşit cântecele, sti-
hurile, şi nu numai stihurile, dar
mai ales melodiile, nescrise,
negândite, neimitate în arsa ţă-
rână [v. şi „ţărâna de slove” din
curtea bisericii ruinate, n.n.] de
soare a câmpiei, dar mai ales lim-
bile fără sămânţă? Tocite pe
partea pe care au fost mereu apu-
cate, lucrurile trebuiesc luate pe
altă lature, mereu.” Lucrurile
capătă „un elan aproape mistic”,
graţie unei fatalităţi oculte a lim-
bii, înscrisă în chiar întâia sa
articulaţie: „Limba [este] taina
tainelor.”

La Arghezi, funcţia generalizantă, a discursu-
lui abstract, apare în toate cele trei cărţi analizate.
Naratorul intradiegetic, ca şi cel extradiegetic,
depăşeşte adesea cadrul discursului evaluativ, uită
istoria romanescă şi actorii ei, reflectând, într-un
plan general, exterior, abstract. Un moralism impeni-
tent uneşte naratorul auctorial şi naratorul actorial.
Este adevărat, intruziunile discursului abstract în
naraţiunea heterodiegetică auctorială pot fi calificate
drept mai curând accidentale.

Dar există nu numai o etică, ci şi o ideologie
comună autorilor abstracţi ai celor trei naraţiuni.
Naratorul actorial, Unanian (Cimitirul Buna-Vestire),
evident, le exprimă cel mai bine. Umanismul său
concret este oripilat de aberaţiile tipologice dezu-
manizante care abstractizează omul, reducându-l la
condiţia mortifiantă de criteriu: Criteriu de stânga,
Criteriu de dreapta, Criteriu uscat, Criteriu dur-
duliu... Unanian demistifică şi acuză. Instanţa nara-
tivă, de osândire simili-profetică a relei firi umane,
va alege nu smerenia christică, dar nesupunerea
radicală, revolta. Dar discursul abstract nu poate
schimba omul şi lumea lui. De la nivelul gândului,
naratorul coboară la nivelul afectului. Discursul emo-
tiv exhibă, la modul parodic, o ultimă formă a rezis-
tenţei morale: deriziunea. Constatând profunda ma-

culare a vieţii, Unanian îi descoperă acesteia sub-
stanţa pură a morţii omniprezente. Moartea nu este
văzută ca plecare, nici chiar, mioritic, ca rămânere,
dar ca o paradoxală venire. Pentru avocatul Dodo,
care şi-a chinuit întreaga viaţă soţia, abia moartea
devine cu adevărat viaţă. Omul se naşte abia în...
moarte; în viaţă, nu omul este însemnat, ci funcţia
lui socială, iar atunci când moare, până a nu dis-
părea din privirile semenilor săi, va conta, încă, „nu
mortul, ci înmormântarea”. Discursul emotiv, la limi-
ta amfibologică a pateticului şi parodicului, interfe-
rează cu discursul abstract, atunci când naratorul
anatemizează fariseismul travestit retoric, după chi-
pul „cioplit” morfo-sintactic, al divinităţii: „Dumne-
zeu, natura, materia deghizată...”

Şi în Lina, naratorul extradiegetic este un
judecător al omului. Ion Trestie, protagonistul, joacă
rolul unui Mesia narativ, paradigma tipologică chris-
tică fiind pe deplin transparentă. Naratorul ne
spune, de pildă, că pe Ion Trestie „îl chemau pote-
cile strecurate prin iarbă, râurile încă nemurdare de
vecinătatea omului, câmpiile, satele”. Umilitatea şi
harul îi sunt consubstanţiale. Semnul alesului este
perceptibil şi pentru cei din jurul său. Azner îi va
spune soţiei: „e de-o candoare, băiatul, sacră! [...] un
om! ce mai încoa şi-ncolo”. Azner vorbeşte astfel mai
mult cu teamă decât cu admiraţie, pentru că el vede
în puterea laborantului un vampirism al inteligenţei,
al omeniei, închipuindu-şi, într-o criză de paranoia
necontrolată, că Trestie „mănâncă” oameni, „bea tot
sângele”. Naratorul auctorial etalează conştiinţa pro-
tagonistului, descoperind un amestec de etică severă,
„imoralistă”, şi de presupus creştinism primitiv.
Starea de asediu, nedeclarat, de bellum omnium con-
tra omnes, constituie cadrul general al naraţiunii, în
stricta sa cauzalitate ideologică. În Cimitirul Buna-
Vestire, o metonimie a războiului se circumscrie
chiar tipologicului: „ministrul [era] un câmp de
luptă”. O divinitate bogomilică pare a domina, cu
rău peste rău, în universul narativ al Linei, în care
„o natură falsă şi compusă amplifica odioasa cari-
catură a vieţii laolaltă, şi numărul proştilor impor-

tanţi şi al canaliei era covârşitor”. Ideologia nara-
torului este reflectată şi de alţi “actori”, chiar
episodici, ca fostul profesor de matematică Vulpe.
Extensional şi „variat” ilustrată, în ficţiunea
argheziană, funcţia generalizantă, a discursului
abstract, parţial urmărită aici, apare fie în ipostază
autonomă, fie într-un raport particular cu funcţia
emotivă.

Ideologia naraţiunilor, transparentă în discur-
sul abstract, este configurată nu doar din reflecţiile
extradiegetice ale naratorilor, dar şi din enunţuri
citate, aluzii la alte texte, aşadar de intertextuali-
tate. De aici, la povestirea în efigie, calea devine
scurtă. Procedeele pot fi regăsite, la Arghezi, în
toate cele trei naraţiuni. Ne referim, discutând Ochii
Maicii Domnului, la Cântarea Cântărilor şi Meşterul
Manole, faţă de care cartea biblică „e numai o palidă
introducere”, cum aflăm din discursul metanarativ
comentativ, ori la Gândirile lui Pascal. Sugestiile
poeticii şi hermeneuticii narative, care nu mai au
nevoie de detalieri, motivează şi ilustrează naraţi-
unea propriu-zisă.

Aceeaşi intenţionalitate, aceleaşi efecte nara-
tive revin în Cimitirul Buna-Vestire. Studenţi fiind,
Gulică Unanian şi viitoarea lui soţie traduc un poem
al lui Baudelaire. Mai întâi, între traducători şi poem
se produce o identificare hedonic-estetică: „Ne plăcea
pagina Albatrosului, care nu putea să zboare din
pricina prea lungilor aripi şi am tradus-o amândoi în

proză, pe o bancă.” Ulterior, identificarea
devine existenţială. Traducerea, aparent
întâmplătoare, este o premoniţie destinală.
„Albatrosul – mărturiseşte Unanian – zace-n
mine împuşcat”. Text în efigie sau intertext
redescoperim şi atunci când fantoma lui
Eminescu citeşte din Scrisoarea III un cele-
bru fragment de virulentă satiră socială.
Prelucrarea retorică, se ştie, atrage, în raport
cu naraţiunea ca atare şi cititorul real, un
grad sporit de elocvenţă. În sfârşit, în Lina,
dragostea protagoniştilor este evident narată
într-o perspectivă spiritualizată. Latura mai
umană a cuplului ţine mai curând de o
aparenţă falacioasă. Dragostea, pentru Ion
Trestie, este mai mult un rit biblic alcătuit

din sfială şi amânare. Discursul
evaluativ al naratorului extra-
diegetic este, în acest punct, lip-
sit de echivoc. „El îşi slujea viaţa
ca un templu cu un altar închis.”
Semiotizată, lumea sa sufletească
se circumscrie într-o eternitate a
semiozei sacrale: „Lumea lui din
suflet era o lume iconografică,
scrisă în profiluri de aur şi
argint.” În privinţa intertextului
literar, semnalăm două exemple,
clarificatoare pentru „ideologia”
erotică schiţată, anterior, în câte-
va detalii. Primul ne trimite la
Ienăchiţă Văcărescu („ntr-o gră-
dină,/Sub o tulpină,/Creşte o
floare/ Mirositoare.../ S-o rup, se
strică,/ S-o las mi-e frică”), iar al
doilea la Verlaine („J’ai peur d’un
baiser/ Comme d’un abeille./ Je
souffre et je veille/ Sans me re-
poser...”).

Din perspectiva socioling-
vistului de ocazie, Arghezi afirmă
natura sarcastică, în special,
ironică, în general, a uzajului lim-
bii române, în diacronie, de către

vorbitorul „generic” tradiţional. Ca poetică a lecturii,
poetica retorică îşi ia sarcina de a efectua patru
operaţii, identificând patru tropi: metafora, metoni-
mia, sinecdoca şi ironia, cu menţiunea că ultima este
eliminată de unii neoretoricieni şi de structuralişti,
pe bună dreptate: nemarcată semantic, inteligibilă
doar în macrotext, ea exprimă similaritate şi opozi-
ţie, funcţionând metaforic. Trăsătura opozitivă nu
implică obligatoriu ironicul. Transferul ironic îngă-
duie doar o apropiere, nu şi o substituţie cu figura
oximoronică. Cauzalitatea ironică este comună
aceleia tragice, finalitatea ocupând spaţiul discursiv
dintre ludic şi satiric. Prin urmare, ironia fiind
prezentă, cum este cazul aici, ori lipsind, în retorică,
precum sarea în bucate, o vom aborda relaţional şi
nu autonom. În naraţiunile argheziene, metafora
este prezentă mai în tot textul. Ubicuitatea ei a stu-
pefiat receptarea marcată normativ de fundamental-
ism metonimic. Infatigabila analogie dincolo de deja
văzut şi cunoscut, urmată de scriitor, a stârnit
împotrivirea confortabil ostenită a rutinaţilor profe-
sionişti ai lecturii. Metafora devine centrul magnetic
al retoricii narative. Comparaţia ori metonimia nu
fac decât să o pregătească şi să i se alăture. La
Arghezi, metafora nu „îndepărtează” semnificaţia, ci
o apropie, pătrunzând-o de substanţă şi concreteţe
analogică.

MARIAN VICTOR BUCIU

Poetica lecturii
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Când poeta Iolanda Malamen s-a
hotărât să scrie proză, ea nu a cău-
tat o alternativă, ci şi-a extins sfera
vocaţiei lirice. Textele sale, pline de

luciditate şi intuiţie, analitice la nivelul psihologiei
profunde, făcând uz de tot felul de manevre tehnice,
narând cu voluptate, trec totuşi realitatea printr-o
viziune poetică. Romanul Alice în ţara crimei (Edi-
tura Charmides, Bistriţa, 2006) demonstrează cu pri-
sosinţă ingeniozitatea autoarei care schimbă regis-
tre, secvenţe, planuri cu dezinvoltură. Povestea se
naşte dintr-o aglutinare a realului cu fantasticul, a
lumii copiilor cu cea a adulţilor şi cu cea miste-
rioasă, a vârstnicilor. Se creează un univers caleidos-
copic, schimbător, dominat de iluziile oglinzilor,
domeniu al reflectărilor infinite, al punerilor în abis.
În ţara alegorică, toţi oamenii sunt purtători de
oglinzi, pereţii, obiectele se oglindesc unele pe altele,
fiind şi protagonişti şi martori: „Zeci de tonete
înşirate de-a lungul trotuarelor, oferă spre vânzare
oglinzi, oglinjoare, de cele mai diverse for-
me. Interesante sunt oglinzile în formă de
litere” (p. 16). Realitatea este narcisiacă,
dornică a se contempla, dar şi a se adânci,
a se exhiba şi a se ascunde în imagini.
Această prezenţă speculară continuă pare a
fi latura absurdă a existenţei. Cele trei pro-
tagoniste de la începutul romanului, scrii-
toarea, fiica sa şi mătuşa, evoluează parcă
într-o stare hipnotică, într-o dimensiune
onirică, socotindu-se prizoniere ale unei
lumi groteşti: „abia aştept să ies din ana-
morfoze, din panica privitului continuu în
oglindă, să fug de privirile posomorâte, de
oglinjoarele purtate ca un stigmat în
buzunare, în mâini, lipite de haine […], să
scot din vocabularul nostru cuvintele: pândă
şi fugă…” (p. 18). În roman, frica de înstrăi-
nare, de dedublare, de o lume schizofrenică
îşi arată adesea faţetele.

În nesfârşitele lor deambulări, tân-
jind după linişte şi afecţiune, cele trei îşi
schimbă domiciliul periodic, trecând prin
cele mai neaşteptate locuri, printr-un apar-
tament plin cu gândaci de bucătărie, printr-
o locuinţă care se deschide cu o cheie de
sticlă, zăbovesc un timp în subsolul unei
farmacii veterinare…, urmărite, ameninţate
invizibil de nişte nemiloşi cămătari. Firea
romanţioasă şi delirantă a mătuşii accen-
tuează latura poetică/suprarealistă a textu-
lui, aceasta fiind rămasă într-o falie senti-
mentală a timpului: „Mătuşa s-a ascuns de
furia cămătarilor în şifonierul cu uşi din
oglinzi, unde miroase a parfum de mosc şi
a naftalină. De două zile a intrat în el şi nu
mai vrea să iasă. […]. Mătuşa a fost actriţă
de cabaret şi ştie cu mare artă să facă un
spectacol şi din spaimă. Din când în când,
o mână albă, descărnată, apare din şifonier,
fluturată cu insistenţă şi însoţind cereri
exprimate pe un ton imperios, ultimativ:
«apă minerală!», «cafea îndulcită cu zahăr
candel!», «creier pane aşezat pe un strat de
cartofi copţi!» (pasiunea ei), «o ţigară men-
tolată!» (pe care nu i-o dau de frica incen-
diului).” (p. 5). Cartea se derulează în spiri-
tul unei ambiguităţi ludice, realitatea inter-
sectându-se cu idealitatea, prozaismul cu
evadarea în vis/într-o lume a oglinzilor,
logica având o continuitate în absurd. Li se
adaugă o neobosită veghe autoanalitică: „În
mica noastră familie, frica era un viciu. Ne
era frică de trupurile noastre, de glasuri,
de tremurul frunzelor, de vecini, de zăpadă,
de litere, de prietenie, de cutiile muzicale,
de hainele gri, de animale domestice, de
peştişorii din acvariu, de mătasea broaştei,
de politică, de măcelari, de un unchi cu un
ochi de sticlă, de propriile nume, de Dum-
nezeu, de mâncare şi de multe, multe al-
tele. Singurul lucru de care nu ne era frică
era cifra 8.” (p. 28). Voluptatea enumera-
tivă este dovada tehnicii paradoxale a au-
toarei care ştie să creeze dimensiunea liri-
că, detenta virtuală în chiar textura epică,
atuul ei forte fiind dexteritatea de a trans-
figura, de a revela latura misterioasă, sim-
bolică a existenţei. Ingredientul metaforic
produce un halou, un orizont de ambigui-
tate care atrage sensuri metafizice, per-
petuând drama.

Cartea rescrie călătoria celebrei Alice într-o
viziune multiplă, a inocenţei şi înclinaţiei ludice a
unei fetiţe, a mamei temerare care ştie să-şi camu-
fleze cu ironie drama existenţială, a mătuşii
decrepite, care trăieşte într-o realitate roză, a rusoai-
cei Maria Gavrilovna pentru care lumea este prea
crudă pentru a-i da şanse de supravieţuire, a
patroanei de bistro de cartier, saturată de spectacolul

interlop. Textul are un parcurs evaziv, derularea lui
pare lăsată la voia întâmplării, scoţând în evidenţă
apetenţa pentru o anumită lejeritate, pentru joc şi
ingeniozitate, în realitate se urmăreşte cu fermitate
o construcţie complicată. Recurgând la memorie, un
alt fel de oglindă, personajul narator îşi plasează
copilăria între angoasă şi uimirea curioasă, fiind

marcată de singurătate, de lipsa de sociabilitate,
stare care, mai apoi, se va reporta la teama obsedan-
tă de cămătari. Realitatea, alienată, absurdă, indife-
rentă, devine o ţară a crimei. 

Povestea evoluează spectaculos, precipitat,
melodramatic, amestecând planul real cu cel fabulos,

comicul cu dramaticul. Mătuşa are o moarte roză,
culcuşurile devin din ce în ce mai incerte, protago-
nista recurgând la cele mai imprevizibile mijloace de
subzistenţă: „Am mai dormit un timp: într-o baracă
de portar de la un cotidian de mare tiraj, într-un
tren tras pe o linie moartă, în cabina unei macar-
ale…” (p. 51). Din când în când expediază scrisori
poetice unui iubit, într-un deşert îndepărtat.

Inserarea unor ştiri de presă senzaţionale
din întreaga lume dă vioiciune cărţii, accentuând
trăsătura textualistă. Se remarcă aspectul de jur-
nal/scriere memorialistică, făcându-se o selecţie de
evenimente, creându-se sincope în realitate, evidenţi-
indu-se latura sensibilă/subiectivă a naraţiunii.
Scriitoarea foloseşte câteva teme/motive arhetipale,
cum ar fi manuscrisul găsit, intangibila realitate a
oglinzilor, imaginea duplicitară, călătoria fără
sfârşit, povestea în poveste, lumea văzută ca text.
Tehnica albumului de senzaţii, a colajului de imagini
afective (amintiri) se configurează într-un palimpsest

de realităţi, dar şi într-un film al memoriei,
cu mai multe rânduri de povestitori (naratori
matrioşe). Autoarea face astfel exerciţii
diferite de scriitură, probând tabloul elegiac,
bavardajul, istoria misterioasă neconsumată,
galeria de personaje, epicul confuz/labirintic,
biografia expresionistă, scene de tip cine-
matografic, discursul poematic, povestirea cu
sertare, istoria epică a destinelor intersec-
tate, multiplicarea identităţii, eterogenitatea
de conţinut – politic, metafizic şi metaroman
(autoarea ridică faldurile textului pentru a ne
arăta mecanismele organice). Deşi face efor-
tul de a da unitate unor aspecte diferite –
inocenta Alice rătăceşte printr-o dramatică
realitate insidioasă –, impresia dominantă
este aceea a reprezentării stării de clivaj, a
înstrăinării de sine, a pierderii inocenţei, a
dedublării: tatăl are două familii, trăieşte în
două lumi, naratoarea trece Rîul, adică
sparge o oglindă, pentru a afla adevărul,
tatălui, prizonier în Uniunea Sovietică, îi
secătuieşte dragostea. Cartea însăşi conţine
reflexele înşelătoare ale oglinzilor, esenţa ei
rămânând inaccesibilă, învăluită în mister,
inefabilă.

Între textele care au o anume extra-
vaganţă, poetice şi spontane, povestea
Mariei Gavrilovna este realistă şi dramatică,
exprimând cu mijloace narative minime
absurditatea lumii totalitare, în care viaţa
personală este un delict, în care societatea
funcţionează constrângător, alienând oa-
menii, provocând drame de neşters. De alt-
fel, direct sau indirect, romanul este unul
despre chipurile numeroase ale suferinţei, fie
că este vorba despre viaţa nefericită şi
despre moartea Mariei Gavrilovna, fie
despre luciditatea descumpănită a patroanei
bistroului de mahala, fie despre familiile pe
care le destramă jocurile politice, fie despre
cele trei femei vagante, căutând cu disperare
un cămin, fie despre bolnavi şi despre crime.
Tonurile variază de la umor la ironie, de la
gravitate la patetism. Ultima poveste, cea a
Alicei, este simptomatică, dispariţia tatălui
schimbându-i total destinul, transformând-o
într-o autistă vagabondă şi obsedată sexual,
iar apoi într-o criminală.

Oglinzile abisalităţii, foarte întor-
tocheate, produc un narcisism mascat, falsi-
fică relaţiile, iar unele dintre personaje,
purtând numele generic Alice, sunt comple-
mentare, rătăcite într-o realitate malefică.
Cartea are doza ei considerabilă de alegorie,
fiind imaginea transductivă literar a unei
societăţi bolnave. Se întâlnesc multe semne
livreşti, drama de tip rus, memoria prous-
tiană a senzaţiilor, tehnica cinematografică a
noului roman, realismul fantastic hispa-
noamerican, conectivităţi de tip textualist
etc., toate grămădite într-un bazar de tip
postmodernist.

Deşi de mici dimensiuni, romanul
Iolandei Malamen este flexibil şi încăpător,
dovedind ingeniozitate, ştiinţa structurării, o
vioiciune ludică, valorificarea recurentă/
ciclică a unor simboluri generoase, cum ar fi
cel al oglinzilor, al labirintului şi al intersec-
tării destinelor, al metamorfozelor/anamor-
fozelor, al povestirii în poveste ca formă de

textualism poetic al lumii. Sunt realizate ficţiuni de
gradul doi, realitatea şi povestea se întrepătrund. Se
fac schimbări de registre temporale şi stilistice şi se
plantează cu discreţie mici coduri livreşti. Toate
acestea dovedesc seriozitatea şi rafinamentul unei
prozatoare pentru care literatura este, cu siguranţă,
o ţară a minunilor.

PAUL ARETZU

Realitatea ca o
ţară a crimei

Delphi
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Arhimede, Newton, Einstein – trei
nume în istoria ştiinţei care înfrun-
tă timpul, chiar dacă ştiinţa nu stă
pe loc, iar ideile lor sunt completate,

contrazise, dezvoltate de alţii. Despre teoria rela-
tivităţii restrânse şi apoi, a celei generalizate,
Einstein spunea că numai el şi încă doi-trei oameni
puteau înţelege aplicaţiile lor. Nu a avut dreptate,
cosmonautica a adus argumente în favoarea unor
prezumţii ale savantului care, în modestia
lui, nu a cerut nici recunoştinţă, nici răs-
plată pentru creaţia sa, mulţumindu-se cu
Premiul Nobel pentru exprimarea fizico-
matematică a fenomenului fotoelectric,
astăzi aplicat în toată lumea. Cea mai
mare suferinţă i-a adus-o participarea, pur
teoretică, la realizarea armei nucleare,
care s-a dovedit abia după al doilea război
mondial o primejdie pentru pacea şi
condiţiile de viaţă pe pământ. Că Einstein
a fost şi este o celebritate nu încape
îndoială. Până şi copiii îl recunosc din
postere, emisiuni TV., caricaturi, filme de
desene animate. Alături de Chaplin, chiar
şi Hitler (de-ar fi fost numai imagine),
Napoleon ş.a., figura lui Einstein este
emblematică şi… „comercială”.

Mari intelectuali l-au iubit şi apreciat, ca de
pildă, Paul Valéry care scria – „Ipoteza lui Einstein
are în cel mai înalt grad meritul frumuseţii. Ea
este o vastă privire de ansamblu asupra fenome-
nelor naturii… Este un remarcabil exemplu de pro-
gres datorat teoriei pure”. S-ar părea că marele
poet francez îl invidia ca artist pe Einstein, cel
care a redat într-adevăr mitul „întoarcerii în timp”,
al „devansării în timp”, fără a fi un autor de SF.
Literatura a câştigat enorm de pe urma speculaţii-
lor pe aceste teme, fără ca Einstein să participe
cumva la aceste speculaţii. A fost silit să se
autoexileze din Germania natală, ca evreu, a fost
„curtat” de URSS, a preferat să se refugieze în
SUA, era modest, nu-i trebuia decât toc şi hârtie,
ca şi vioara de care nu se despărţea. În relaţiile cu
femeile era reţinut, poate timid, deşi acasă se
purta ca un tiran. Dar avea umor, vorbele lui de
duh erau reluate de presă şi de scriitori. Mai mult
decât orice, avea personalitate, avea conştiinţă de
om independent, liber în gândire. El spunea – „Să
nu faci nimic împotriva propriei conştiinţe, chiar
dacă Sfatul ţi-o cere”. Scuza criminalilor de război
invocată la Nürnberg este astfel pusă în derizoriu.

S-a născut la 14 martie 1879, la Ulm,
Germania, tatăl său fiind un mic fabricant de pro-
duse electromecanice. Pentru cei care nu ştiu, vom
aminti că secolul XIX a fost, sub aspect tehnico-
ştiinţific, secolul electricităţii (pile, motoare etc.),
în timp ce următorul secol avea să fie cel al
energiei nucleare. Nu ştim ce urmează în secolul
XXI.

Einstein era un copil retras în gândurile
sale, nesociabil, iar la vârsta de 10 ani şi-a început
„cariera” de matematician uluindu-şi dascălii şi
colegii prin perspicacitatea sa în domeniu. A avut
un unchi, Jakob Hermann, vestit inginer, iar vărul
său Alfred Einstein, care a trăit aproape în aceiaşi
perioadă (1880-1952) a devenit un cunoscut muzi-
colog. Între anii 1896-1900, Einstein a studiat, la
Zürich, fizica, a luat cunoştinţă de descoperirile în
acest domeniu ale lui Helmholtz, Kirchoff,
Maxwell, Hertz, părinţi ai revoluţiei tehnico-ştiinţi-
fice ce avea să marcheze tehnica din secolul XX. În
1902 era un simplu funcţionar la oficiul de brevete
din Berna, dar geniul său îşi pregătea minuţios
terenul de afirmare. Anul 1905 a însemnat prima
ieşire în „scena ştiinţifică” – pe o pagină şi jumă-
tate Einstein formulase teoria relativităţii
restrânse, adică dependenţa măsurării timpului de
viteza de mişcare a observatorului, fiind cunoscut
faptul că nici un observator nu poate avea o viteză
zero (poate Dumnezeu). Pe baza măsurătorilor
fizicianului Michelson (evreu american), Einstein a
confirmat că viteza luminii este una singură –
300.000 km/sec. Raportul dintre viteza observa-
torului şi cea a luminii determină orice măsurare
a timpului care din mărime absolută devenea, ast-
fel, mărine relativă. Se spunea, în glumă, că
Einstein poate fi în orice moment, în orice colţ al
lumii şi al universului. Celebritatea tânărului fizi-
cian de 26 de ani crescuse fantastic, dar bigoţii îi
întorceau spatele. În Evul Mediu ar fi ajuns, pro-
babil, pe rug, ca eretic. Au fost şi rabini care i-au
reproşat lipsa de respect pentru canoanele religiei.
Menţionăm că Einstein nu s-a declarat niciodată
ateu, dar era un liber-cugetător. Relativismul său
se referea la posibilităţile omeneşti de măsurare a
timpului şi spaţiului. A devenit subiect de anecdote
– i se reproşa că la Berlin umblă în haine ponosite,
el ar fi răspuns că oricum îl cunoaşte toată lumea,

iar în provincie umblă la fel îmbrăcat pentru că nu-
l cunoaşte nimeni. Îmbinând genial matematica şi
fizica, Einstein a propus ecuaţia celebră care îi
poartă numele – E = mc2, fiind primul în istorie
care a unificat noţiunile de energie şi materie. A
fost o revoluţie în fizică şi în tehnica aplicată care
a condus, printre altele, la tainele construcţiei
armei atomice, ca şi a centralelor nucleare, fără ca
savantul să cunoască tehnica de construcţie a aces-
tora. Încercarea de a crea o terorie a relativităţii
generalizată şi a câmpului energetic unic nu a
putut fi nici astăzi, la 50 de ani de la moartea
maestrului (18 aprilie 1955), finalizată. Viitorul îşi
rezervă soluţiile. 

În 1913 era ales membru al Academiei de
Ştiinţe din Berlin, pentru ca după 20 de ani, guver-
nul nazist să ceară eliminarea sa din acest for, iar,
dacă nu se refugia, ar fi murit, probabil într-un
lagăr nazist. Când dizidentul Saharov, membru al
Academiei URSS a fost în pericol de a fi eliminat
din acel for, sub regimul lui Brejnev, câţiva acade-
micieni au amintit de episodul cu Einstein, astfel
că Saharov, expulzat din Moscova, a rămas totuşi
academician, până la sfârşitul vieţii.

Pe planul vieţii publice, Einstein a participat
la numeroase evenimente, precum înfiinţarea
Universităţii Ebraice, după primul război mondial,
împreună cu Chaim Weizmann (care va fi primul
preşedinte al Statului Israel, un chimist de renu-
me, care i-a propus lui Einstein funcţia de şef al
Noului Stat), în 1931 a înfiinţat Fondul Einstein
pentru lupta împotriva războiului, în 1939 s-a adre-
sat preşedintelui Roosevelt pentru a sprijini crea-
rea bombei atomice, propunând şi echipa de lucru
– Bohr, Fermi, Oppenheimer, dar după Hiroshima
şi Nagasaki a regretat profund acest demers.

În domeniul matematicii, a fost un „demola-
tor” al teoriei euclidiene, demonstrând că spaţiul
este curb şi nu există paralelismul liniilor în
spaţiu, confirmând astfel teoriile speculative din

secolul XIX ale lui Lobacevski şi Bolyai.
În articolele sale pe teme politice şi morale,

Einstein cerea semenilor săi să respecte propria
demnitate şi omenirea în care trăiesc, atât de
fragilă şi efemeră (Mein Welt – Bild XX, Imaginea
mea despre lume). În timpul celui de-al doilea
război mondial s-a întâlnit cu membri ai
Comitetului Evreiesc din URSS, printre care şi cu
celebrul actor Mihoels, ce avea să fie ucis de poliţia

secretă sovietică în 1948. Mihoels a lăsat în
memoriile sale un frumos portret al savan-
tului. În articolul său Problema evreiască,
Einstein declara că „dorinţa de a cunoaşte,
iubirea de dreptate, respingerea fanatis-
melor, visul de independenţă de stat, toate
acestea îl fac să se simtă ataşat de poporul
său”. Fără a fi un simpatizant al comunis-
mului, el considera că Spinoza şi Marx au
fost cele mai importante personalităţi
evreieşti din ultimele secole. În acest sens,
el cerea conaţionalilor săi să nu-şi renege
apartenenţa, să-şi păstreze demnitatea, să
susţină sionismul ca soluţie pentru viitorul
evreilor. Adversar al oricărui autoritarism,
antimilitarist până la „extremă”, Einstein
cerea oamenilor să-şi păstreze coloana verte-
brală şi propria gândire, iar propunerea de

a se crea un „Guvern mondial”, deşi iluzorie în
aparenţă, este pe cale de a se construi, prin actua-
la Uniune Europeană, care în viitor poate deveni
nucleul unei armonizări a relaţiilor dintre zone şi
naţiuni cu totul diferite ca tradiţie.

Printre prietenii săi, care nu erau prea
numeroşi, din cauza izolării voite a lui Einstein
(detesta aniversările, celebrările, discursurile,
inclusiv pălăvrăgeala fără rost) s-a numărat şi un
botoşănean, Maurice Solovine, devenit un impor-
tant filosof francez, care a şi scris unul dintre cele
mai emoţionante necrologuri, în 1956, la un an
după apariţia celebrului personaj. Era un om plin
de umor, esenţialmente paşnic, lipsit de orgolii,
gata să accepte orice dialog pe teme ştiinţifice, lite-
rare, filosofice. De asemenea, Einstein era un
adversar al exclusivismului evreiesc, el îşi privea
propria etnie ca parte a unui întreg, iar contribuţia
evreilor germani la propăşirea ţării, până la veni-
rea nazismului la putere, o considera un motiv de
mândrie.

Înainte de a încheia am dori să precizăm în
ce a constat revoluţia produsă de tânărul Albert
Einstein (în 1905 avea 26 de ani) pe care nici
astăzi nu o înţeleg mulţi care nu au avut contact
cu fizica şi tehnica avansată. Este, poate, o pură
coincidenţă faptul că Lenin, care nu avea o
pregătire sistematică în domeniul ştiinţelor exacte,
a sesizat criza din fizica sfârşitului de secol XIX,
atacând „empiriocriticismul” lui Ernst Mach,
ultimul reprezentant de seamă al mecanicii clasice.
Desigur, ca şi Marx, Lenin a politizat fenomenul şi
a încercat să-şi fundamenteze propria teorie despre
decadenţa ştiinţei „burgheze”. Einstein a venit cu
soluţia salvatoare. Mulţi fizicieni înţeleseseră că
materia, spaţiul şi timpul nu pot fi privite ca „exis-
tenţe” separate, deşi experienţa milenară nu indi-
ca vreo legătură. Newton a pus bazele mecanicii
clasice în formă teoretică, aşa cum Euclid, cândva,
a pus bazele geometricei clasice. Primul care a
făcut o legătură între timp şi spaţiu a fost Keppler,
referindu-se la mişcarea planetelor în jurul soare-
lui (pătratul timpului de revoluţie este proporţional
cu cubul distanţei faţă de Soare). Apoi savanţii au
constatat că orice mişcare poate fi pusă în para-
metri dependenţi de poziţia şi viteza pe care o are
cel care observă această  mişcare. S-a ajuns la rela-
tivitatea mişcării. În paralel, noţiunea de energie
făcea progrese, diversele forme aveau ceva în co-
mun. Astronomii au observat că întregul sistem
solar este în mişcare faţă de alte sisteme. De la
Galileu până la sfârşitul secolului XIX, ştiinţa
făcea paşi uluitori, lipseau însă teoreticienii. Expe-
rienţa lui Michelson a fost impulsul ultim înaintea
marii revoluţii teoretice – viteza luminii, afirmă
Einstein este singura valoare de referinţă, restul
este relativ. Astăzi sunt experimentatori care afir-
mă că lumina poate avea valori de peste 300.000
km/sec. La vremea lui Einstein, constanta „c” a
fost necesară şi suficientă. Spaţiul, timpul, energia,
materia deveneau relative, numai viteza luminii
era constantă, rezultat al proporţiilor dintre diver-
se măsurători. Einstein credea în această constan-
tă ca în Dumnezeul Unic. La fel cum a crezut în
teoria relativităţii generalizată. Ceea ce s-a adeve-
rit fără nici o îndoială, a fost posibilitatea transfor-
mării materiei în energie. 

Este suficient ca numele său să intre defini-
tiv în istorie.    

BORIS MARIAN

Un destin spectaculos
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În anii ’68-’69, la începuturile
„Echinox”-ului, Valeriu Anania avea
deja imaginea unui scriitor inovator
într-un spaţiu cultural în care nu se

epuizaseră nici ideologia, nici clişeele pro-
letcultismului. La un interval de doi ani, publicase
poemele dramatice Mioriţa (1966) şi Meşterul
Manole (1968), primul prefaţat de Tudor Arghezi.
Mai mult decât prin valoarea lor estetică, ele con-
tau în acel moment ca expresii ale renaşterii unor
mituri esenţiale ale spiritualităţii româneşti. Noi
identificam în ele conexiuni subterane cu
fenomenul religios în genere şi, în special, cu vizi-
unea lui Mircea Eliade asupra eposului legendar
autohton. Atunci, în deceniul şapte, valorizarea
literară a mitului, cu referire la subtextul său
sacru, avea cel puţin semnificaţia unui noncon-
formism ideologic. Mitologia constituia un suport
al ideii naţionale în ofensivă, precum şi un rezer-
vor fascinant pentru remodelarea imagi-
narului literar. În acest orizont de sensi-
bilitate inaugurală se situau cele două
piese ale lui Valeriu Anania, piese care au
relansat în epocă problema tragicului sau
pe cea a „creştinismului cosmic”, prezente
ulterior şi în Imnele lui Ioan Alexandru.
Scrise în versuri, ele refăceau, pe de altă
parte, tradiţia dramaturgiei poetice,
relevând totodată natura originară a
creaţiei autorului, natură care constă în
ambivalenţa liric-dramatic, deşi Valeriu
Anania avea să exceleze, în anii următori,
şi în proză, şi în memorialistică; cu un dis-
curs, însă, saturat de reverii poetice şi de
tensiuni dramatice. Dar poetul propriu-zis
debutează editorial abia în 1971 cu volu-
mul Geneze, deşi primele poeme îi apă-
ruseră în câteva reviste din interbelic,
debutul absolut fiind în „Ortodoxia”
(1935). Cartea din 1971 nu are, însă,
„norocul” poemelor dramatice. Receptarea
ei critică e convenţională, mai degrabă
amabilă şi, în mare, inadecvată. Ea este
bruiată atât de contextul literar, cât şi de cel ideo-
logic, căci, pe de o parte, poezia aceasta părea
desincronizată faţă de criteriul poetic dominant,
iar, pe de alta, tematizarea ei era aproape imposi-
bil de comentat ca atare. Volumul a fost clasat ast-
fel în „dosarul” de recuperări al unei „generaţii
amânate”, generaţie care, din motive politice, nu
s-ar fi putut exprima şi afirma la ora sa istorică.
Următoarele cărţi de versuri sunt întâmpinate
cam cu aceleaşi reticenţe, numai că, în intervalul
apariţiei lor, autorul publică şi excelentele volume
de proză Străinii din Kipukua şi Amintirile pere-
grinului apter, precum şi evocările memorialistice
din Rotonda plopilor aprinşi. Atenţia critică se va
focaliza asupra acestora. Se dezvăluia aici un
prozator artist, surprinzând prin consistenţa unui
imaginar exotic şi fantastic sau, în cazul memoria-
listicii, prin excepţionalele calităţi de portretist,
cât şi prin disponibilitatea intelectuală şi afectivă
de a admira. În sfârşit, după 1990, Valeriu Anania
dă public la iveală marele său proiect: o nouă ver-
siune în limba română a Bibliei. În 2000 a apărut
traducerea integrală, dar, între timp, autorul a
publicat în volume separate câteva capitole dis-
tincte care relevau decisiv anvergura poetului şi a
teologului. Pe acest fundal se va nuanţa şi
receptarea liricii sale. Mai toţi comentatorii se
referă acum la specificul religios al acesteia luând
ca reper de orientare în special volumul File de
acatist, în care se cultivă în mod vădit o specie a
literaturii religioase. Textul esenţial pentru noua
întâmpinare rămâne prefaţa lui Liviu Petrescu din
ampla antologie Poeme alese (1998). Situând-o în
descendenţa prozei de inspiraţie mistică de la
„Gândirea”, lirica lui Valeriu Anania îi apare
criticului drept una în care „teologul îl copleşeşte
mai întotdeauna pe poet, în sensul că scriitorul nu
îşi permite nicăieri să se abată nici măcar cu o
iotă de la învăţătura Bisericii”. Viziunea pur teo-
logică ar structura întregul imaginar al autorului,
ceea ce ar însemna, în fond, că poetul nu face
altceva decât să versifice („prelucreze”) „o serie de
motive de inspiraţie religioasă”. În Geneze, ar fi
dominante motivul luminii şi al botezului (naş-
terii). Interpretarea e abuziv simplificatoare, iden-
tificând poezia cu un discurs „dogmatic” şi obnu-
bilându-i, astfel, valoarea estetică. Mai ingenioasă
şi şocantă totodată rămâne dezvăluirea unei poezii
politice în volumul de imnuri religioase File de
acatist. O lectură inteligentă şi adecvată textului
poetic îi aparţine lui Călin Manilici. Este un
comentariu concentrat la Imn Eminescului, volum

care păstrează modelul compoziţional din File de
acatist şi a cărui temă o constituie celebrarea
imnică a unei sanctificări. Dincolo de analiza pro-
priu-zisă, cu relevarea „imaginilor poetice de sursă
creştină, utilizate ca metafore critice”, comenta-

torul remarcă aici, ca o caracteristică a ortodoxiei
române, simbioza dintre religios şi laic, simbioză
care, de fapt, este specifică liricii lui Valeriu
Anania în ansamblul ei. Subtilă e, apoi, observaţia
că Eminescu reprezintă, în viziunea lui Anania, o
epifanie a arhetipului creştin. Dar asupra acestor
comentarii vom reveni la locul potrivit.

Oricât de fundamentalist structuralist ai fi,
într-un comentariu al operei lui Valeriu Anania nu
poţi face abstracţie de biografia autorului, respec-
tiv de faptul că scriitorul Valeriu Anania este una
şi aceeaşi persoană cu Mitropolitul Bartolomeu.
Nu este vorba aici despre două destine disjuncte,
ci despre două itinerare spirituale complementare,
care corespund unei duble vocaţii: una creatoare,
într-un orizont estetic, şi alta monahală. Cele două

vocaţii s-au cristalizat şi într-o ambivalenţă, nu lip-
sită de tensiuni interioare, în majoritatea scrieri-
lor literare, însă şi separat, în scrierile de factură
teologică. Dar teologul nu-l copleşeşte niciodată pe
scriitor, cum crede Liviu Petrescu. Mai mult, s-ar
putea vorbi, în toate cazurile, despre o valoare
artistică a limbajelor, constând într-o expresivitate
densă şi în căutarea premeditată a efectelor stilis-
tice. Vocaţia monahală şi, respectiv, formaţia teo-
logică sunt însă legitimatoare, la nivelul liricii cel
puţin, pentru modul de raportare a poetului la
tradiţie, atât la cea creştin-ortodoxă, cât şi la cea
culturală în general. În gândirea ortodoxă, tradiţia
este coercitivă, dar presupune actualizarea vie,
deci creatoare, a modelului exemplar. Ea nu încu-
rajează originalitatea ostentativă, ci „sensibi-
lizarea” unor formule consacrate. Poetul Valeriu
Anania creşte şi se formează în orizontul acestei
paradigme, iar prima constrângere acceptată a

unei tradiţii este aceea a criteriului poetic
avându-l ca model pe Tudor Arghezi. El e
arghezian aşa cum este ortodox. Asta se
întâmplă îndeosebi în Geneze şi Anamneze,
pentru că în File de acatist şi Imn Emi-
nescului avem de-a face cu integrarea în
însăşi tradiţia poeziei religioase ortodoxe.
E de precizat, pe de altă parte, că, pentru
înţelegerea corectă a operei, nu poţi ignora
nici itinerarul existenţial al lui Valeriu
Anania, unul al experienţelor profunde şi
uneori dramatice. De la o tinereţe oarecum
tumultoasă, dar consumată sub semnul
cărţii, cu implicaţii în mişcările studenţeşti
din Clujul postbelic bulversat de agitaţii
iredentiste, până la înalta demnitate eclezi-
astică din prezent, scriitorul a trecut prin
infernul închisorilor comuniste, a fost
misionar al clerului ortodox în America şi,
nu în ultimul rând, s-a iniţiat în austeri-
tatea vieţii monahale. Dar, înainte de orice,
este un om învăţat, cu o sensibilitate
nutrită, deopotrivă, de cultura laică şi de
cea religioasă. Această ambivalenţă a for-

mării conferă personalităţii sale, pe lângă consis-
tenţa intelectuală, o stilistică societală de un
farmec special. În afara universului său codificat
şi ritualizat, înaltul prelat are dezinvoltura, uneori
ingenuu explozivă, a omului autentic. Deţine arta
conversaţiei subtile, dar şi a unor încântătoare
convorbiri spontane şi suculente. Cultura şi cre-
dinţa au rafinat şi sublimat, într-un „precipitat”
singular, natura sa originară frustă, păstrându-i
însă savoarea genuină. De o neobişnuită vitalitate,
întruchipează ipostaza, cumva paradoxală, a unui
ortodoxism energetic şi creativ. De aici s-a dez-
voltat şi vocaţia de întemeietor, cu cea mai uimi-
toare şi plină de consecinţe în durata istoriei faptă
a sa: înfiinţarea Mitropoliei Clujului, Albei, Cri-
şanei şi Maramureşului, având centrul în Cluj-
Napoca. Această reteritorializare a Bisericii
Ortodoxe este, în multe privinţe, opera unui vizio-
nar. 

Acum, câte ceva exclusiv despre poezia lui
Valeriu Anania, deşi trebuie să spun că mult mai
adecvat tipului său de personalitate ar fi să
vorbesc despre fenomenul literar Valeriu Anania.
Poezia nu constituie doar un segment izolat al
operei sale. Lirismul, difuz, e prezent în întreaga
ei ţesătură, după cum multe dintre poemele pro-
priu-zise sunt construite fie pornind de la nişte
nuclee epice, fie pe diverse tensiuni de natură dra-
matică. Dar, ea există de sine stătătoare, iar
impresia covârşitoare pe care ţi-o lasă, chiar după
lecturi repetate, este aceea a unei exemplare vir-
tuozităţi. Ea se hrăneşte aproape obsesiv dintr-un
cult al cuvântului şi se împlineşte în orizontul unei
expresivităţi căreia nu-i lipsesc ambiguităţile lirice
productive, însă care, în principal, mizează pe
sens şi pe semnificaţia transparentă. Modernismul
poetului nu parvine niciodată la autarhia limbaju-
lui nonreferenţial. Forma poemului e mereu plină,
substanţială şi în relaţie cu o anume transcen-
denţă. Ea constituie, apoi, arhitectura, foarte vari-
ată, a poemelor, şi nu doar ca imagine tectonică,
ci ca solemnitate şi fastuozitate întrucâtva decora-
tivă a discursului, o poezie eflorescentă şi de un
rafinament patinat. Gramatica esenţială a acestei
poezii este argheziană, deşi sunt vizibile inflexiuni
prozodice şi din alţi poeţi, mai semnificative stilis-
tic din Ion Barbu. Asta nu înseamnă imitaţie, căci
matricea e locuită poetic de o sensibilitate diferită,
vie şi mereu proaspătă. 

(continuare în pag. 37)

PETRU POANTÃ

Valeriu Anania,
poetul

Delphi
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FEBRUARIE § 2008

Ocaracteristică esenţială a oricărui
exerciţiu interpretativ, sub însemnul
căreia orice tentativă de excurs în

rădăcinile teoretice ale filosofiei lui Leibniz ar tre-
bui să stea, de o manieră mai mult sau mai puţin
directă, este aceea că secolul XVII ni se înfăţişează
drept un punct de intersecţie între trei orientări
filosofice din a căror coliziune ideatică se va naşte
practic destinul modernităţii filosofice universale.
E vorba de vechea filosofie sau scolastica, pe de o
parte, noua filosofie cvasi-modernă, pe de altă
parte, iar la mijloc, filosofia Renaşterii cu toate
subdiviziunile acesteia, care vizau recuperarea
unor segmente distincte din filosofia şi cultura
Antichităţii, chestiuni asupra cărora vom zăbovi la
momentul oportun. Cu toate că atât scolastica cât
şi renascentismul filosofic îşi trăiau ultimele
momente, zăbovind în cultura şi mentalitatea
acelui secol mai degrabă ca reminiscenţe nostal-
gice, ori ca reflexe mental-culturale, ca patter-uri de
gândire sau ca automatisme filosofice, totuşi, se-
colul XVII este, probabil, unicul secol în care influ-
enţa dominatoare a acestei dimensiuni cultural-
filosofice tripartite se resimte cu adevărat, inclusiv
din perspectiva presiunii pe care această paradig-
mă o pune asupra unor reprezentanţi de notori-
etate ai şcolilor filosofice din acea perioadă, print-
re care şi Leibniz. Dar ce anume caracterizează
aceste trei orientări distincte? 

Ştim astăzi că filosofia Renaşterii are drept
principală caracteristică entuziasmul în revi-
talizarea vechii filosofii – un proces cultural făcut
posibil printr-o serie de traduceri în limba latină a
manuscriselor filosofilor greci, printre care Platon,
Plotin şi alţii (ceea ce ulterior, în chip paradoxal,
va genera un neoplatonism care se îndepărtează de
esenţa filosofiei lui Platon printr-o turnură de tip
misticoid). Apoi, în ceea ce priveşte tradiţia scolas-
tică, ca şi element dominant în universităţile şi
instituţiile de învăţământ ale medievalităţii
europene, aceasta şi-a impus necesitatea formării
unui sistem logic explicativ, care să reunească
explicaţia filosofică cu teologia, dar şi filosofia
greacă cu cea latină. O astfel de sistematizare pre-
supunea însă un aparat conceptual-tematico-termi-
nologic coerent, pe care scolastica l-a împrumutat
din filosofia lui Aristotel, din care a păstrat însă
intactă doar o parte din terminologia sa adiacentă,
la nivel conceptual alterând, în mod iremediabil,
filosofia Stagiritului. Acum, referitor la filosofia
modernă, la emergenţa cultural-sistematică a aces-
teia din corpusul suprapunerii dintre scolastică şi
structurile filosofice renascentiste, care vizau revi-
rimentul recuperator al marilor segmente ale anti-
chităţii filosofice, Stuart Brown identifică, în arti-
colul său intitulat The 17th Century Intellectual
Background, trei principii distincte, despre care se
presupune că ar fi stimulat avansarea disciplinelor
filosofice pe drumul modernităţii timpurii: 1. „Găz-
duirea criticismului la adresa învăţăturii scolas-
tice”; 2. Înlesnirea, prin aceasta, a mutării atenţiei
asupra unor moduri alternative de gândire filo-
sofică, complet neglijate până la acea vreme; şi 3.
Indirecta emergenţă a sugestiei „că adevărul nu s-
ar obţine prin recurs la cunoaşterea academică,
mijlocită prin cărţi şi manuale, ci prin intermediul
demonstraţiilor experimentale.” Prin urmare, în
prelungirea acestui ultim enunţ, observăm faptul
că regula anticipată de renascentişti, şi anume că
„în explicarea fenomenalităţii, a existenţei particu-
lar-fenomenale, se va recurge numai la explicaţii de
tip mecanicist, i. e. magnitudine sau dimensiune,
figură şi mişcare”, a devenit, astfel, un enunţ de
bază al filosofiei moderne. Iar formele substanţiale
şi calităţile oculte ale scolasticii s-au transformat,

în modernitate, în enunţuri matematice care
însoţesc demonstraţiile experimentale mecanice.
Cât priveşte desprinderea efectivă a filosofiei mo-
derne de scolastică (ca proces inerent oricărui
mecanism de suprapunere, care dobândeşte o tentă
parţial exclusivă), aceasta a devenit mai vizibilă
spre sfârşitul secolului XVII, motivul fiind nu atât
o chestiune de incompatibilitate între cele două
curente filosofice, pe care contemporanii acelui
secol ar fi sesizat-o, cât mai degrabă faptul că gân-
ditorii moderni începuseră să se distanţeze oare-
cum de filosofia scolastică, devenind preocupaţi
„de aplecarea asupra propriilor lor problematici
filosofice şi controverse”. (Stuart Brown) 

Este binecunoscut faptul că mulţi filo-
sofi moderni, printre care Descartes
şi alţii, au lăsat foarte puţine indicaţii

şi precizări privitoare la background-ul lor filosofic
general şi influenţele directe care le-au caracterizat
operele filosofice. Leibniz, în schimb, „nu a fost
caracterizat mai deloc de tentaţia de a lăsa vechea
filosofie în urmă”, conjugând astfel, intenţiile recu-
peratoare ale filosofiei antecesorilor săi antici cu
reverenţioasa întâmpinare a propriul său mod-
ernism asumat, deschizător de poteci neumblate în
lumile filosofiei, matematicii ori fizicii. Aşadar, „cu
toate că se considera un filosof modern, Leibniz a
încurajat în permanenţă revirimentul filosofiei
anticilor şi selecţia dinăuntrul ei a ceea ce era rele-
vant din perspectiva chestiunilor filosofice care
preocupau contemporaneitatea timpului său.”
(Stuart Brown) La prima vedere, o consecinţă a
acestei caracterizări, ar fi aceea că Leibniz poate fi,
astfel, inclus în categoria tradiţiei umanismului
renascentist, tocmai din aceste două motive: 1.
respectul pentru antecesorii săi filosofi, şi 2. stăru-
inţa de a-i asimila pe aceştia într-o manieră pro-
fund eclectică. (În măsura în care ne este permisă
o paranteză, atragem atenţia că tema eclectismului
leibnizian – devenită, practic, un loc comun al con-
temporaneităţii exegetice – este excelent tratată, la
1900, de către Bertrand Russell în celebrisima sa
lucrare orientată către o interpretare logică a
filosofiei leibniziene, A Critical Exposition of the
Philosophy of Leibniz, în care filosoful britanic
identifică patru tipuri de influenţe a căror succe-
sivă receptare prilejuieşte formarea unui fond
filosofic, ulterior înglobat şi prelucrat critic de
către Leibniz, şi anume: scolastica, materialismul
modern, cartezianismul şi spinozismul.) Revenind
la chestiunea apartenenţei la tipologia filosofică
renascentistă, din punct de vedere cultural-istoric,
ipoteza se susţine prin aceea că, deşi derivă pro-
priu-zis din secolul XV, umanismul renascentist
supravieţuieşte şi secolului XVII, după cum am ară-
tat deja atunci când precizam că, în mare, apariţia
sa „a fost stimulată de descoperirea unor manu-
scrise şi revitalizarea în epocă a interesului pentru
scrierile antice, care fuseseră ignorate până în acel
moment”. Ceea ce se cuvine adăugat aici, întru
clarificarea afirmaţiilor anterioare şi prevenirea
unei impresii greşite referitoare la relaţia celor
două tradiţii filosofice, este că filosofia Renaşterii
apare tocmai ca reacţie împotriva scolasticii ca şi
curent filosofic oficial acceptat în aproape toate
academiile Europei de atunci. Cât priveşte pe
aceasta din urmă, atitudinea pe care Leibniz o
probează vizavi de filosofia scolastică este cea a
unei permanente balansări pe poziţii pro şi contra
scolastice (la drept vorbind, nu are cum să fi fost
altfel, atâta vreme cât Leibniz stă practic între
două luntre, prizonier perpetuu al acestei duali-
tăţi), corespunzătoare unui sentiment profund dual
nutrit de filosof la adresa tradiţiei scolastice şi care

se explică, pe de o parte, prin aceea că, beneficiind
el însuşi de o pregătire în mare parte scolastică,
nutrea un deosebit sentiment de respect faţă de
„gânditorii adânci ai scolasticii”, cum îi caracteriza
el, „luându-le problemele în serios şi [deseori] con-
tribuind, în mod substanţial, la dezbaterile
filosofice ale acelui timp”. Mărturie, în acest sens,
(exceptând problematicile infinitului, contingenţei,
naturii libertăţii, principiului individuaţiei etc. şi
care sunt, în marea lor parte, comune atât scolas-
ticii cât şi modernismului, îngreunând astfel de-
zideratul instituirii unei distincţii între cele două
sistematizări paralele şi, prin urmare, sporind con-
fuzia acestor termeni în epocă) aşadar, mărturie
stau preocupările leibniziene legate de „cele două
mari labirinturi ale gândirii umane”, cum le carac-
teriza filosoful din Hanovra, „problema compoziţiei
continuumului” (lansată de comentatorul scolastic
al lui Descartes, Libert Fromond) „şi cea a li-
bertăţii şi necesităţii” (prezentă în disputele dintre
dominicani şi iezuiţi). Pe de altă parte, din perspec-
tivă raţionalizatoare, el nu avea cum să nu sub-
scrie, în genere, marilor critici ale scolasticii
lansate de umanismul modernităţii filosofice, care
îşi articula ofensiva anti-scolastică din două meca-
nisme distincte: întâi, reconfirmarea principiilor
filosofiei Antichităţii, reviriment mijlocit de Re-
naşterea cultural-filosofică, şi apoi, propria dimen-
siune a noii filosofii şi a metodologiei acesteia de
factură modernă, obţinută parţial şi prin dizolvarea
principiilor renascentiste în nou-născuta moderni-
tate. Mai departe, înlăturarea exhaustivă a influen-
ţelor scolastice în filosofia leibniziană ar fi re-
prezentat un demers cvasi-imposibil, deoarece de la
un anumit punct încolo scolastica ar fi devenit
imposibil de cernut, de separat de corpusul „celei-
lalte” filosofii. Una din explicaţiile îndelungatei
supravieţuiri a scolasticii în acele timpuri (care
probează, între altele, şi imposibilitatea delimitării
nete, în acele momente în care scolastica îşi trăia
ultimele momente, a unui corpus noţional propriu
acesteia şi distinct de rest) ţine tocmai de faptul că
„mulţi gânditori ai acestei tradiţii s-au dovedit abili
în a se adapta noilor stiluri, problematici şi idei
filosofice.” (Stuart Brown) Neaşteptat de mulţi gân-
ditori, impregnaţi de ceea ce noi, astăzi, avem liber-
tatea de a interpreta drept gândire scolastică, au
continuat să influenţeze filosofia modernă de secol
XVII, cum ar fi de pildă Francisco Suarez – un
gânditor care şi-a pus adânc amprenta asupra
filosofiei leibniziene, inclusiv (sau mai ales!) prin
aceea că formulase ceea ce Leibniz va găsi în
filosofia scolastică drept teoria comunicării prin
influenţă dintre minte şi corp. 

In încheiere, revenind la episodul
renascentist, dorim să atragem atenţia
– pe urmele excursului în istoria

filosofiei secolului XVII, prezent în amintitul arti-
col al lui Stuart Brown – că „în ciuda faptului că
tendinţa leibniziană de a folosi la maximum
resursele vechii filosofii, îl recomandă drept un
umanist, totuşi, interesul său pentru problematicile
filosofice moderne ar transforma eticheta renas-
centistă într-una nepotrivită şi acut improbabilă.”
Ceea ce demonstrează inclusiv faptul că Leibniz nu
poate aparţine integral vreunei categorii sau alteia,
excluzându-le pe celelalte, după cum la fel de bine
putem presupune că s-ar fi putut, măcar parţial,
lipsi de influenţele oricăreia din cele trei dimensi-
uni filosofice amintite – nu putem şti cu certitu-
dine, rămâne doar să aproximăm.    

Alexandru ŞTEFĂNESCU
Leibniz şi filosofia Renaşterii
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La Empedokles întâlnim credinţa că există patru elemente primor-
diale: foc, aer, apă şi pământ. Din aceleaşi patru elemente, egal
amestecate, se nasc şi muşchii corpului. De fapt, aşa cum spune
Lucreţiu (I, 714), referindu-se la Empedokles, „toate din câteşi

patru lucruri se pot naşte”. „Din cele patru elemente, aşadar, se constituie
întregul, natura acestora fiind alcătuită din contrarii, din uscăciune şi umiditate,
din căldură şi frig; această natură produce întregul prin analogie şi amestec reci-
proc şi suportă schimbări parţiale, fără să accepte dizolvarea întregului”. În cur-
sul anotimpurilor, cele patru elemente, numite de Empedokles rizomata, adică
rădăcini, fundamente sau principii, devin pe rînd predominante, iar combinaţia
sau craza elementelor, diferită de la caz la caz, era cea care dădea naştere tutu-
ror lucrurilor individuale şi doar ea determina caracterul oamenilor (R.
KLIBANSKY, E. PANOFSKY, F. SAXL, Saturn şi melancolia…, p. 27). Gândirea,
bunăoară, se iveşte prin elemente asemănătoare, iar ignoranţa, prin elemente
neasemănătoare. Cei la care elementele s-au combinat în proporţii egale sunt
oameni foarte inteligenţi şi cu simţurile foarte agere. Cei la care constituţia este
tocmai opusul sunt cei mai lipsiţi de inteligenţă. Empedokles era convins că
asemănătorul creează potrivire «prin adaptare». Plăcerea, de pildă, rezultă din
cele ce sunt asemănătoare, iar durerea este provocată de contrarii. Tot astfel,
bucuria se realizează prin elemente asemănătoare, iar tristeţea prin şelementeţ
în opoziţie.

Philistion, medicul sicilian, născut la Locri în Grecia italică, descria omul
ca pe o combinaţie de patru elemente, pământul, aerul, focul şi apa, considerând
însă că fiecare dintre aceste elemente ar avea şi o calitate particulară (dynamis):
„focului îi aparţine căldura, aerului răceala, apei umiditatea, pământului uscăci-
unea” (R. KLIBANSKY, E. PANOFSKY, F. SAXL, Saturn şi melancolia…, p. 28). „Le
corps, dit-il, est composé de quatre formes, c’est-à -dire de quatre éléments: le feu,
l’air, l’eau et la terre; chacun de ces éléments constitue une énergie: le chaud, le
froid, l’humide et le sec. Les maladies sont le résultat d’une rupture d’équilibre
entre ces éléments. L’air, le pneuma, se répandant par tout le corps, donne la
santé; la respiration doit se faire non seulement par la bouche et les narines, mais
par toute la surface du corps” (J. BIDEZ – G. LEBOUCQ, „Une anatomie antique
du coeur humain. Philistion de Locres et le «Timée» de Platon”, în Revue des
études grecques, LVII, 1944, p. 15).

Aceeaşi influenţă empedokleană o regăsim în doctrina hippokratică a
celor patru „lichide organice” care determină natura corpului omenesc. În De
victu I, 3 (Littré VI, 472), Hippokrates spune că „toate vieţuitoarele, omul inclu-
siv, se compun din două [principii] diferite ca însuşiri, dar complementare ca
acţiune, anume focul şi apa. Împreună îşi sunt suficiente sieşi şi tot restului, dar
una fără cealaltă nu mai înseamnă nimic pentru sine şi pentru altceva. Căci iată
însuşirea fiecăruia: focul poate oricând să mistuie totul, iar apa să hrănească
oricând totul. Pe rând, fiecare domină şi este dominat, de la maximul la mini-
mul posibil. Dar nici unul dintre ele nu poate domina pe deplin…” (FGP, II, 1,
p. 615). În De natura hominis 4 (Littré VI, 38-40), el susţine însă că „corpul omu-
lui are în el sânge, flegmă, bilă galbenă şi neagră; aceasta este natura corpului
şi datorită acestor [umori] corpul suferă sau este sănătos. Sănătatea constă mai
ales în faptul că aceste [umori] se găsesc reciproc într-un raport convenabil de
crază, de calitate şi de cantitate, amestecul lor fiind fără cusur; boala constă în
faptul că vreuna dintre aceste [umori] este prea puţină ori prisoseşte sau se
separă în corp, neamestecându-se cu celelalte…” (FGP, II, 1, p. 618).

Pentru Platon însă, boala are drept pricină puţinătatea sau prisosul vre-
unui element. În Timaios 82 a, el susţine că „elementele din care este constitu-
it trupul sunt pământul, focul, apa şi aerul”, iar „ceea ce provoacă tulburări sau
boli sunt: prisosul sau lipsa nefirească a unuia sau altuia dintre ele; strămutarea
lor din locul lor propriu într-unul străin; faptul că una ori alta din varietăţile
acestor elemente capătă proprietăţi care nu i se potrivesc – pentru că focul şi
celelalte elemente au mai mult decât o singură varietate; sau, în fine, oricare
altă cauză de acest fel”.

Alkmaion din Crotona, un physiologos despre care Diogenes Laertios
spune că a fost discipolul lui Pythagoras, e de părere că „omul se deosebeşte de
celelalte fiinţe vii fiindcă numai el înţelege, pe câtă vreme vieţuitoarele celelalte
simt, dar nu înţeleg, întrucât «potrivit acestei doctrine» a cugeta şi a percepe cu
simţurile sunt lucruri diferite şi nu înseamnă acelaşi lucru, cum se afirmă la
Empedokles” (FGP, I, 2, p. 395). El susţine totodată că „ceea ce menţine starea
de sănătate este o egală repartizare [isonomia] a forţelor, umiditate, uscăciune,
răceală, căldură, amar, dulce şi toate celelalte. Iar dacă predomină unul dintre
acestea, produce boala, fiindcă este ucigătoare predominanţa unuia dintre opuşi
asupra celuilalt” (FGP, I, 2, pp. 400-401). Sănătatea ar fi, aşadar, „un amestec
bine proporţionat al calităţilor”.

Dacă pentru Hippokrates sănătatea presupune ca toate cele patru umori
să se găsească reciproc într-un raport convenabil de crază, dacă pentru Platon
boala are drept pricină lipsa sau prisosul vreunuia dintre cele patru elemente,
la Alkmaion boala este determinată de „predominanţa unuia dintre opuşi asupra
celuilalt”. O symmetros krasis între elemente, umori sau calităţi determină în fapt
un echilibru al contrariilor. La Alkmaion, isonomia forţelor (dynameis) este însăşi
putinţa de a prinde laolaltă începutul şi sfârşitul. Atât endeia, cât şi hyperbole sunt
întotdeauna dăunătoare. „Hebdomadele vieţii” (zece perioade de şapte ani) sunt
motivate tocmai de absenţa discraziei.

Teoria lui Alkmaion pare împărtăşită atât de Ikkos din Tarent, medicul

plin de râvnă pentru gimnastică, cât şi de Herodikos din Selymbria, care reco-
manda tuturor o formă de masaj medical, numit iatralyptica. Se prea poate ca
anumite forme de discrazie să apară mai cu seamă la sorocul uneia dintre „heb-
domadele vieţii”. Atunci, unul dintre cele patru principii ale fiinţării ar putea fi
afectat de o nedorită participare la un principiu rece. În mod necesar, Philolaos
era încredinţat că „bolile iau naştere din pricina fierei [khole = bila], a sângelui
şi a secreţiei flegmatice. Din acestea mai întâi se dezvoltă principiul bolilor. El
susţine că sângele se face mai vârtos ori de câte ori carnea trupului este apăsată
dinăuntru. Se subţiază – dimpotrivă – dacă se dilată vasele pe care le cuprinde
în făptura ei această carne «a fiinţei animate». Cât despre secreţia flegmatică,
reiese, din afirmaţiile sale, că se formează din secreţii urinare, însă fierea este
un ser al constituţiei carnale. Acelaşi filosof susţine o idee paradoxală în acest
domeniu, când afirmă că bila nu-şi are sediul în dreptul ficatului, ci este o
secreţie seroasă a cărnii. Cât priveşte flegma, chiar dacă cei mai mulţi oameni
spun că e rece, el presupune că este de la natură caldă. Căci numele phlegma
[«catar»] vine de la phlego [«a arde»] şi inflamaţiile se produc de pe urma
umflării aprinse, deoarece ia parte secreţia flegmei [la procesul inflamator]. Iată
deci principiile pe care le pune la baza producerii bolilor şi consideră că mai
lucrează dimpreună în evoluţia bolilor fierbinţeala excesivă, hrana, [cu anomali-
ile nutriţiei], excesul de răceală şi absenţa principiilor de acest fel sau a unor
factori asemănători” (FGP, II, 2, p. 86). Un principiu cald asigură viaţa, dar
graţie respiraţiei există un contact permanent cu un principiu rece care vitali-
zează organismul asigurându-i echilibrul. În opinia lui Philolaos, „kosmos-ul, fiind
unul şi continuum, prin firea sa respirând şi rotindu-se, are în cuprinsul său prin-
cipiul mişcării şi al modificării”. Există, aşadar, o analogie perfectă între
mikrokosmos şi makrokosmos: principiul respiraţiei este o necesitate în
desfăşurarea vieţii organice. Căldura corporală presupune un contrariu, un prin-
cipiu rece care vine din exterior şi tinde să răcorească trupul ca o trebuinţă
firească. Un principiu cald deţine, într-adevăr, însuşirea de a genera o făptură
vie, numai că îndată după zămislire vieţuitoarea începe să aspire suflarea cea
rece din exteriorul ei, făcând cu putinţă însuşi procesul de menţinere a vieţii.

Pentru Hippon însă, organismul îşi are propria sa umiditate. El
socoteşte drept început apa, de la care purced toate cele existente. Rolul respi-
raţiei ar fi acela de a micşora prin răcire căldura din jurul inimii. Hippon [sau
Hipponax] Crotoniatul crede, aşadar, că „există în noi umiditate proprie, cu aju-
torul căreia percepem şi trăim. Când asemenea umiditate există în mod conve-
nabil, fiinţa este sănătoasă, când apare uscăciunea, fiinţa îşi pierde sensibilitatea
şi moare” (FGP, I, 1, p. 198). În altă carte, acelaşi Hippon „spune că aşa-numi-
ta umiditate se modifică din cauza căldurii excesive şi a răcelii excesive şi ast-
fel apar bolile; mai spune că ea se modifică, sau prin prea mult lichid, sau prin
uscăciune excesivă, sau printr-o structură mai densă, sau printr-una mai fină,
sau prin alţi «factori» şi arată astfel care e pricina bolii, dar fără a expune bolile
ce se ivesc” (FGP, I, 1, p. 199).

VLADIMIR MAIAKOVSKI

Tuturora1

De faptul că mor, nu acuzaţi pe nimeni şi, vă rog, nu bârfiţi. Răposatului
straşnic nu-i plăcea aşa ceva.
Mamă, surorilor şi tovarăşi, iertaţi-mă – aceasta nu ar fi soluţia (nu-i sfătu-
iesc şi pe alţii s-o încerce), însă nu am o altă ieşire.
Lilia – iubiţi-mă.
Tovarăşe guvern, familia mea e – Lilia Brik, mama, surorile şi Veronika
Vitolydovna Polonskaia.
Dacă le vei asigura o viaţă suportabilă – îţi mulţumesc.
Poemele începute daţi-le soţilor Brik2, dânşii se vor descurca.

Precum s-ar spune
„incidentul s-a consumat”,
barca iubirii
se zdrobi de cotidianul fad.
Cu viaţa m-am achitat de toate
şi nu se mai cade
a enumera reciprocile dureri,
nenorociri,
obide, 
păcate.
Rămâneţi cu bine.
Vladimir Maiakovski
12/IV-30

Tovarăşi Vappovişti3, nu mă consideraţi un laş.
E serios – n-ai ce-i face.
Salut.
Spuneţi-i lui Ermilov că regret – a dat jos lozinca, ar fi trebuit să ducem cear-
ta până la capăt.

V. M.

În sertarul mesei mele sunt 2 000 de ruble – depuneţi-le drept impozit.
Celelalte primiţi-le de la Giz4.

V. M.
______  

1. Biletul de adio al lui Vladimir Maiakovski, scris în preclipele morţii.
2. În original: Brikam – ce ar echivala cu uşor... nefirescul plural românesc: Brikilor, de unde
şi formula substitutivă – soţilor Brik.
3. VAPP (Vsesoiuznaia Asoţiaţia Proletarskih Pisatelei) – Asociaţia Scriitorilor Proletari din
(toată) Rusia.
4. GIZ (Gosudarstvennoe izdatelystvo) – Editura de Stat.

Traducere de LEO BUTNARU

ADRIAN ªUºTEA
Teoria lui Alkmaion
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FEBRUARIE § 2008

Studiul de faţă – Cabala şi Eros - îşi
orientează întreaga atenţie pe o abor-
dare fenomenologică a problemei,

punând în lumină sistemele cabalistice în relaţie
cu Eros-ul. Moshe Idel propune 3 modele cabalis-
tice ale erosului: teozofic-teurgic: acest model
priveşte deopotrivă planul divin, dar şi impactul
uman asupra divinului: „impactul împlinirii porun-
cilor, sau al încălcării acestora, asupra planului
divin, inclusiv unirea sexuală, este crucială pentru
Cabala teozofic-teurgică.” Conform cabaliştilor,
relaţia dintre divin şi uman s-ar explica prin mode-
lul izomorf şi modelul augmentativ. Extatică: Acest
tip cabalistic este preocupat cu precădere de pro-
cese psihologice, în descendenţa gândirii lui
Maimonide. Talismanic: Modelul talismanic este
orientat spre „conceptul de atracţie a puterilor
divine spre lumea umană.” Atragerea puterii
divine se realizează prin actul sexual, finalitatea
evenimentului petrecându-se în plan uman, nu în
cel divin.

Pentru cei care nu cunosc prea multe
despre acest subiect, Cabala este nu doar o doc-
trină mistică în interiorul cultului mozaic, ci mult
mai mult decât atât. Istoria cabalei implică
Revelaţia, dar şi relaţia Dumnezeu-om-lume, în
exhaustivitatea ei. Cabala, aşa cum este prezentată
de învăţaţii evrei, are obârşie divină, fiind din vre-
murile preistorice, chiar dacă Moise a introdus-o
în viaţa poporului Israel. Obiectul Cabalei este
Tora, cu poruncile, miţvat. Studiul lui Moshe Idel
decriptează relaţia dintre Cabala şi Eros, arătând
unitatea în divin. „Erosul nu este doar iubirea
cabalistului pentru Dumnezeu (care juca, desigur,
un rol major în viaţa lui religioasă), nici doar cre-
dinţa în iubirea lui Dumnezeu pentru om, ci repre-
zintă şi conceptualizarea lui Dumnezeu Însuşi ca

un organism care întruchipează majoritatea mem-
brelor şi a proceselor legate de eros.”

Sofisticată prin diversitatea abordărilor,
Moshe Idel, în cartea amintită, îşi concentrează
atenţia asupra întregii literaturi cabalistice care ar
putea avea vreo legătură cu ideea de iubire. Pe par-
curs, arătându-se un fin cunoscător al semanticii
iubirii în limba greacă, va face distincţie între
agape, eros, sex, nepropunându-şi, în schimb, un
studiu lingvistic, după cum s-ar putea înţelege, ci
mult mai mult decât atât, un studiu aprofundat
teologico-filosofic. Sistemele supuse analizei sunt
prezentate coerent, evidenţiindu-se cu precădere
relaţia inter-intra-dependentă a conceptului iubirii
cu toate nivelurile de realităţi posibile, în lipsa sau
în prezenţa erosului: „Este important să înţelegem
afinităţile dintre predilecţia majoră pentru concep-
tul iubirii, care, în esenţă, are de a face cu conec-
tivitate, şi structura şi funcţia profundă a sis-
temelor pe care le analizăm aici, care promovează
şi forme de legătură între niveluri diferite ale reali-
tăţii, chiar şi când subiectul erosului este absent.”
În descendenţa celor spuse anterior, aşa cum
reiese din cartea lui Moshe Idel, erosul nu este un
truism al unei trepte decăzute, ci, în mentalitatea
cabalistică, reprezintă o modalitate de cunoaştere
religioasă, prin „construirea unor construcţii onto-
logice mai vaste, care nu doar le reflectă, ci le şi
consolidează.”

Relaţia dintre atributele divine şi erotism e
fructificată pe deplin, amintind că, începând cu
secolul al XIII- lea, depăşeşte cadrul celor două
Sefirot (Tiferet, Malkhut), sexualitatea polarizând
Hesed şi Gevurah, potrivit fragmentului cabalistic
atribuit lui Rabad, după cum arată Moshe Idel.
Parcurgându-i pe cabalişti, profesorul de la
Ierusalim arată că polaritatea sexuală o întâlnim şi

în Hokhmah şi Binah, care, „de la cartea Zoharului
încoace, funcţionează ca ’Abba’, respectiv ’Imma’,
Tată şi Mamă”. Uniunea divină, viziunea duală a
Torei ca mirele şi mireasa, Tiferet şi Malkhut, este
extrem de bine explicitată de Moshe Idel, care
recurge la un fragment din Catalogus Codicum
Hebraicorum: „Adevărata unire (realizată) prin
studiul Torei este cea dintre Tora Scrisă şi Tora
Orală împreună ca du-partzufinii-ii care sunt uniţi
spate în spate; apoi toate făpturile se întorc şi se
trezesc şi sunt transformate (aşa încât stau) faţă
în faţă, fiecare îşi va îmbrăţişa tovarăşul şi se vor
uni şi nu se vor depărţi, şi se unesc unul cu altul
prin sărut şi îmbrăţişare şi devin unul. Iar feţele
lor s-au întors una spre cealaltă. Apoi atracţia şi
binecuvântarea şi influxul se vor adăuga din sursa
Nimicniciei (’Ayin) la Fiinţă (Yesh)... Această
binecuvântare se întâlneşte la toate făpturile.”
Aşadar, din perspectiva cabalei teozofice-teurgice,
divinul nu va fi perceput ca în alte filosofii drept
deus otiosus, planul divin interferând cu nivelurile
de realitate inferioară.

Cabala şi Eros, autor Moshe Idel, îşi pro-
pune o oglindire a relaţiei dintre eros şi divin,
plecând în demersul ei chiar de la enunţul rostit
înaintea unui serviciu religios: Le-Shem Yihud
Qudesha’ Berikh Hu’ u-Shekhinteih. (Serviciul divin
are loc pentru unirea Celui Sfânt, binecuvântat fie
El, cu Prezenţa Sa Divină.)

Poetul e masca poeziei sale. Tot ce
visează poezia noaptea se regăseşte
ziua pe faţa poetului concret. Mustaţa

răsucită, jobenul, bastonul, chipul neras, cămaşa
zdrenţuită, tălpile frecate de asperităţile ţărânii…
Fantezii ale poeziei, nu mişcarea ei profundă, dar
atâtea gesturi căutate pentru spectacolul zilnic, cu
care poezia, în disperarea sa contingentă, ar vrea
să drapeze o realitate motivată… poetic!...

Construirea unei măşti diurne, concrete,
reale exorcizează actul poetic. Nu poţi să fii mereu
în formă, nu ai cum să produci zilnic versul abso-
lut, şi atunci îţi cheltuieşti energia în izbăvitoarea
încercare de a pune mustăţi unei măşti a limbaju-
lui de lemn. Mai spui un banc, o snoavă pe ascuns,
ca o bârfă între două prietene la o ţigară, şi iată
textul diurn destinat hebdomadarului care îţi
plăteşte sticlele de vin!...  

De multe ori o idee poetică formidabilă
pune la treabă mai multe măşti, cu zecile, cu
sutele, cu miile… Le aşază pe faţa gravă a pre-

tendenţilor la poezie, le prinde cu prenadez de
chipul uluit şi mândru, le dă un lustru, iar istori-
ile literare se umplu de maeştri, ucenici, epigoni şi
imitatori, care mai de care mai sârguincioşi să dea
un sens pădurilor noastre prăbuşite sub securea
politicienilor corupţi.  

O idee mai îndrăzneaţă se întrece în a
folosi mai multe măşti. Se împarte lor, diferitelor
şi aceloraşi, în disperarea de a prinde mai multe
premii dintr-o lovitură! De la recunoaşterea naţio-
nală la stima de cartier, numai recunoaştere să fie,

prezenţă a poeziei şi receptare a ei la mai multe
niveluri, în filele premiului Nobel şi în paginile
xeroxate ale volumului asociaţiei de scară, de
bloc… 

E o încercare concertată de a ascunde chi-
pul poeziei adevărate, uneori prea strălucitoare,
alteori prea suferindă, în zâmbetul oficial şi gratu-
it al unei măşti de plastic.

Nu e vorba niciodată de masca purifica-
toare, care transformă poezia în jocul secund al
fiinţei poetului dintr-un orizont adecvat. Poetul nu-
şi va purta niciodată masca într-un orizont adec-
vat, într-un loc adecvat. Poetul nu va găsi niciodată
un cititor în faţa căruia să-şi scoată masca. Pentru
că lectorul vrea mereu învăluiri, văluri care
ascund, coperte care închid rânduri, file, trăiri… 

Poezia îl îndeamnă pe poet să poarte
ochelari… poetici, ca o mască Hartman, pentru a
focaliza mai bine o stea sau existenţa. Când poetul
e copleşit de toropeala elogiilor gratuite sau de
recenziile din ziarele de provincie, eul poetic ia
iniţiativa, îşi aşază pe faţă masca Hartman de hâr-
tie sau de carton, asemenea unor coperte care
încearcă să cuprindă între ele focusul optim al
realităţii. Numai că eul poetic găseşte prea grea
masca cu care trebuie să-l hărăzească pe poet în
fiecare zi şi ca atare, decepţionat, se drapează în
fraze poetice ascunse sau absconse… 

Fără putere de expresie, fără să găsească o
cale spre ochii sinceri ai poetului, poezia plânge
sub mască. Dar lacrimile ei nu se văd, sunt
absorbite în mustăţile artificiale ca, în cele din
urmă, să irige un zâmbet sărat. Cum este acesta?
Încercaţi să-i daţi consistenţă când mâncaţi semin-
ţe de floarea-soarelui sau de bostan şi nu găsiţi un
subiect de inspiraţie.

Lucia DĂRĂMUŞ
Relaţia dintre Cabala şi Eros

Olimpiu NUŞFELEAN
Poetul e masca poeziei sale
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Extinsă dincolo de spaţiul româ-
nesc, accepţiunea termenului de
„realism” rămâne aceeaşi: „Ceea
ce predomină în marea poezie ita-

liană a secolului nostru este în esenţă un anume
realism, o directă legătură cu viaţa şi epoca, o
rezonanţă cuprinzătoare în care se disting unele
din dramele, neliniştile, bucuriile şi speranţele
omului contemporan şi spunând aceasta ne dăm
seama cât de departe rămân graniţele her-
metismului incontingent şi aristocratic”. Repre-
zentanţii noii direcţii sunt: Giuseppe
Ungaretti, Eugenio Montale, Salvatore
Quasimodo, „poet al Rezistenţei”, apropiat
de ideile marxiste, ca şi Serghei Esenin,
Bertold Brecht, Cesar Vallejo, căruia
„reacţiunea apuseană nu-i poate ierta fap-
tul că a cântat mişcarea de rezistenţă şi
primul satelit sovietic, că a participat la
lupta partizanilor păcii şi a vibrat la soar-
ta de fiecare zi a celor umili”. Pasajul,
extras din eseul despre Salvatore Quasi-
modo, este eliminat din volumul Meridiane
din 1969, împreună cu multe alte aserţiu-
ni de acest gen. Nu însă şi afirmaţiile
despre realism, în sensul de lirică militan-
tă cu un profund substrat social. În ace-
laşi articol despre Salvatore Quasimodo,
A. E. Baconsky propune o explicaţie de un
dogmatism izbitor circulaţiei curentelor
literare, reducând întregul fenomen artis-
tic la ideologia politică. Faptul că în Italia
frecvenţa şi intensitatea „seismelor deca-
dente” au fost minime, cu excepţia futur-
ismului şi a „evazionismului mic-burghez”,
se datorează rezistenţei celor mai buni scriitori la
presiunea ideologică fascistă, spune el. „Decaden-
tismul” este, deci, un antirealism situat pe poziţii
anticomuniste. Printre manifestările sale, respinse
tranşant, se numără, aşa cum am văzut, simbolis-
mul, ermetismul, suprarealismul, şi, în general,
curentele interbelice, aflate în plin proces de reva-
lorificare în spaţiul românesc la data apariţiei
cărţii. 

Verva polemică a scriitorului nu mai este
îndreptată împotriva dogmatismului, ca în deceni-
ul trecut, ci împotriva direcţiei antirealiste din
poezia universală. În articolul despre Carl
Sandburg, el identifică o mişcare antirealistă în
lirica americană, al cărei protagonist ar fi Ezra
Pound, nici mai mult, nici mai puţin decât „un
aventurier al spiritului, un saltimbanc virtuos, ade-
sea grotesc până la limitele alienării”, înrudit cu
T.S. Eliot, după părerea sa. „Numiţi iniţial ima-
gişti, poeţii acestei direcţii sunt cosmopoliţi recep-
tivi la toate influenţele, de la postsimbolismul
francez şi până la vechea poezie chineză, sunt ten-
taţi de evaziune şi exotism şi sfârşesc prin a fi ob-
scuri şi ezoterici, când „cuvântul exact” pe care-l
cultivă devine tot mai mult o finalitate obsesivă la
modul Mallarmé-Valéry”. Pe cei doi poeţi francezi
autorul de asemenea nu-i agreează deloc, şi nici pe
Saint-John Perse şi Pierre Jean Jouve, din cauza

specificului „profondément solitaire et aristocra-
tique” al operelor lor, după sintagma unui critic
francez. Este contrariantă această reacţie a lui
A.E. Baconsky împotriva unor tendinţe pe care
însăşi poezia sa le ilustrează cu pregnanţă.
Evazionismul, exotismul şi, mai ales, specificul
solitar şi aristocratic nu erau, oare, tocmai trăsă-
turile imputate liricii sale? Argumentaţia în
favoarea realismului poetic ca determinantă a fac-
torilor politici este în evidentă contradicţie cu
creaţia poetului şi cu alte opinii ale sale şi, în con-
secinţă, prea puţin credibilă. 

Mai există însă în cartea lui A.E.
Baconsky şi o altă accepţiune,
una strict literară, a conceptului
de „realism”, în deplin acord cu

ideile formulate în articolul Declinul metaforei. Din
această perspectivă, realismul este modalitatea
poetică de a exprima un conţinut esenţial cu o
maximă economie de mijloace, adică într-o
manieră simplă, demetaforizată, aparent prozaică.
Autorul elogiază „magica virtute” a „sobrietăţii şi
sărăciei” versurilor lui Antonio Machado, „simpli-
tatea umilă şi caligrafică” a poeziei lui Umberto
Saba, tot în contrast cu „barocul exasperat” al
epocii interbelice, cu ermetismul şi cu suprarealis-
mul, care ar reprezenta „o negaţie a limbajului
poetic”. În opinia sa, modernitatea constă într-o

„nouă sinteză a simplităţii”, ce este în acord cu
dezideratul literaturii „realiste”: „Poezia contem-
porană ajunge la o nouă sinteză a simplităţii – o
simplitate desăvârşită, aproape magică, o maximă
economie de mijloace, sub egida realismului rigu-
ros, o ştiinţă a condensării, a dozajului, a diso-
nanţei şi geometria lapidară a noii arhitecturi, fal-
sul prozaism, inflexiunea familiară şi poliritmia
(nu aritmia!) – iată câteva din elementele poetice
moderne”. Simplitatea expresiei este privită aici
ca efect al aplicării realismului în poezie. Alteori,

scriitorul pune semnul egalităţii între cele
două tendinţe. Vorbind despre „tonul sim-
plu, fals prozaic” al versurilor lui Robert
Frost, A.E. Baconsky conchide: „Realismul
e desăvârşit, fără inflexiuni mistice sau
excese metaforice – adesea frizând plati-
tudinea faptului oarecare”, din nou în con-
trast cu „versurile de un sumbru delir ima-
gistic al suprarealiştilor” sau cu „obosi-
toarea matematică a hermetismului”.
Această „nouă atitudine realistă” a poeziei
contemporane înseamnă o revenire la „liris-
mul direct, copleşitor”. Se observă, deci,
recurenţa atacurilor împotriva manifes-
tărilor avangardei, existente şi în proza
memorialistică din Remember, precum şi
pledoaria constantă pentru lirismul lipsit de
podoabe, asimilat realismului, orientare
care uneşte arbitrar o realitate artistică şi
una socio-politică. 

Fără a rezolva deocamdată
problema acestei ambigui-
tăţi, cea de-a doua carte de
studii şi eseuri, Meridiane,

din 1965, urmată de o nouă ediţie în 1969, o
împinge într-o zonă de penumbră. O penumbră
semnificativă, care înseamnă în acelaşi timp o
extindere a conceptului de „realism” şi o opţiune
tacită pentru o anumită latură a sa. Dacă, în volu-
mul Poeţi şi poezie, scriitorul insistă asupra
elaborării unui sistem teoretic cât mai „just” din
punct de vedere politic, ca posibil ecou al criticii
la adresa articolului Declinul metaforei, aici accen-
tul se deplasează în sfera criticii propriu-zise. Nu
lipsesc nici reperele teoretice, fie inserate în
comentariul literar, fie sub formă de articole
polemice, adesea deconcertante prin vehemenţa
tonului şi prin calitatea comentariului critic.
Mobilul principal al cărţii este, însă, cultura-
lizarea, trezirea conştiinţei artistice a unui public
îndoctrinat şi dezinformat timp de mai bine de un
deceniu. Ca şi Colocviu critic, ce urmărea reabili-
tarea poeziei lirice şi a câtorva dintre scriitorii
căzuţi în dizgraţie, Meridiane este o operă de „vul-
garizare” în cel mai nobil sens al cuvântului şi de
reînnodare a culturii noastre cu marea tradiţie a
literaturii universale. Spre deosebire de volumul
din 1957, cu care se înrudeşte în intenţie şi în ati-
tudinea aşa-numit „modernistă”, Meridiane ră-
mâne o carte actuală, interesantă, pasionantă,
fiindcă autorul său este un comentator avizat, un
fin erudit şi un poet temperamental, expansiv,
euforic. 

Ceea ce se remarcă încă de la început este
întinderea neobişnuită a excursului cultural dinco-
lo de hotarele liricii, în zona prozei, a eseului, a
conceptelor şi şcolilor literare, îndeaproape cunos-
cute de scriitor, pe o arie geografică imensă, de la
Europa occidentală şi balcanică la Asia şi
America. Volumul, constituit din trei părţi,
cuprinde studii şi eseuri, articole panoramice
despre poezia contemporană japoneză, spaniolă,
finlandeză, portrete de scriitori readuşi din sfera
„decadentismului”, precum Franz Kafka, Albert
Camus, Georg Trakl, Jorge Luis Borges, Tomasi di
Lampedusa etc. şi numeroase „profiluri şi schiţe”
ale unor autori contemporani, îndeobşte poeţi, ca
Emily Dickinson, Carl Sandburg, Edith Södergran
etc. Generoasele Meridiane, comparabile la data
apariţiei lor doar cu Portretele lirice ale lui Ion
Pillat, sunt rodul unei activităţi prodigioase de
eseist, traducător şi publicist – desfăşurate pe par-
cursul multor ani. Cartea reuneşte majoritatea
textelor publicate iniţial de A.E. Baconsky în
revista Contemporanul, cu excepţia acelora cu o
coloratură politică mai pronunţată ori de o impor-
tanţă literară mai redusă. Nu lipsesc însă nici
unele articole festiviste, comentarii „juste” despre
câţiva poeţi sovietici şi despre fenomene legate de
stricta actualitate. Aceste texte-tribut se detaşează
vizibil de studiile elaborate, originale, inspirate
din cea de-a doua parte a culegerii, de o indis-
cutabilă valoare literară. 

MAGDA WÄCHTER

Verva lui
Baconsky
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FEBRUARIE § 2008

Dacă „noul stil” blagian funcţio-
nează ca „amforă” pentru con-
cepţiile poetului asupra artei sale,
realizată în funcţie de sinteza

amintită, în planul imaginarului liric de această
dată, „amfora” tensiunilor interioare, a paradoxu-
rilor cunoaşterii poetice este, de cele mai multe
ori, natura.

Poezia blagiană, concretizând programa
estetică, nu poate fi definitiv şi tranşant încadrată
în limitele programei expresioniste. Polimor-
fismului mişcărilor artistice descoperite de Blaga
în mediul vienez îi va corespunde un polimorfism
liric, o altă notă de originalitate şi un alt motiv
pentru care încadrările abrupte într-o anumită gru-
pare estetică ar fi greu de realizat. Expresionismul
îi pare lui Blaga curajos ca proiect estetic şi ca ati-
tudine novatoare, dar inoperant practic prin
imposibilitatea transcenderii individualului dezin-
tegrator.

Expresionismul se situează „la confluenţa
mai multor curente iraţionaliste, active la
începutul acestui secol. El nu e străin de pesimis-
mul schopenhauerian, de dionizismul nietzscheian,
de doctrinele ocultiste ale conventiculelor
teosofice, steineriene etc.”1, adăugând la toate
acestea contribuţia impresionismului, simbolismu-
lui francez, tendinţelor neoromantice etc. Văzut ca
un punct de confluenţă, expresionismul poate crea
impresia unui policentrism doctrinar şi artistic,
fapt ce îl va determina şi pe Blaga să considere
„realizările expresioniste” mai degrabă „lamenta-
bile dibuiri, iar nu izbânzi”.

Vladimir Streinu apropia lirica lui
Lucian Blaga de cea a lui Arno
Holtz, fapt care îl determină pe
Blaga să pună sub semnul între-

bării această posibilă filiaţie, apreciind în interviul
acordat lui I. Valerian că această legătură este cel
mult una „schematică, mai mult tipografică.”2
Blaga se dezice în acest context de încadrarea în
„impresionismul extrem”, iar filiaţiile cu expre-
sioniştii ar putea exista doar „până la un punct”.
Plasat de către critică între cele două mişcări ale
începutului de secol XX, puse chiar de Blaga sub
semnul întrebării, acesta opune necesitatea unui
demers artistic individual, căci, în acest „concert”
modernist, „fiecare poet a adus ceva particular”.
„Tradiţionalismul metafizic” propus de Blaga este
o sinteză a sensibilităţii actuale cu „elementele mai
primare ale fondului nostru sufletesc” plasat în
afara oricăror îndoctrinări, deci „nealterat nici de
romantism, nici de naturalism, nici de sim-
bolism.”3

În acest context, al plasărilor doctrinare,
sugestia lui George Gană este fundamentală pen-
tru înţelegerea concepţiei artistice blagiene, exege-
tul constatând că „Blaga se formează nu sub influ-
enţa expresionismului, ci paralel cu el”4, un alt
motiv pentru care „cu rare excepţii, poeme expre-
sioniste nu vom mai întâlni după La cumpăna
apelor.”5

Elanul vitalist de factură dionisiacă,
în înţelegere nietzscheană, din
poezii precum Vreau să joc, Noi şi
pământul, Daţi-mi un trup, voi

munţilor etc. este amplificat
de fondul interior şi de per-
cepţia tinerească asupra
lumii, o tinereţe fără reto-
risme ameninţătoare la
adresa echilibrului cunoaş-
terii. „Trimis în lumină” şi,
mai ales, fără un simţ acut
al „marii treceri”, într-o
perioadă a tinereţii vita-
liste, poetul nu simte tragi-
cul devenirii şi, implicit,
tragicul depărtării de „lu-
crurile bătrâne”. Va percepe
lumea extatic, „adică lumea,
lumea aceasta mare şi mi-
nunată”6, constant la în-
ceput şi din ce în ce mai rar
la maturitate. Dorinţa de în-
toarcere la fondul matricial
al lumii, la permanenţa
arhaică a satului românesc
va rămâne o tendinţă con-
stantă a liricii lui Blaga dar
finalitatea căutării „obâr-
şiei”, a „izvorului” îi va ge-
nera eului liric un tragism
insurmontabil al eşecului.

Constatarea imposibilităţii recuperării totale a
„obârşiei” este dublu determinată: pe de-o parte
datorită unor condiţii externe, căci poetul constată
cântecul „cocoşilor apocaliptici” în satele ro-
mâneşti, deci agresiunea modernităţii asupra
arhaicului şi, pe de altă parte, se pot deduce fac-
tori interni, de alienare a eului faţă de realităţile
ancestrale prin surplusul de raţiune. El înţelege
„păcatul ce apasă peste casa mea” ca un act de
„tălmăcire” dezintegratoare: „O, de ce am tălmăcit
vremea şi zodiile/ altfel decât baba ce-şi topeşte
cânepa în baltă?”

Chiar dacă sentimentul sfârşitului îl identi-
ficăm intens în lirica de maturitate a poetului,
într-o oarecare consonanţă7 cu atitudinile expre-
sioniste, concepţia stabilă a acestuia, aflată în con-
tradicţie cu mişcările „moderniste” ale vremii, are
în vedere imposibilitatea unei schimbări radicale a
artei. Interviul cu Şuluţiu, din 15 septembrie 1935,
citat şi de George Gană în studiul introductiv la
ediţia critică de poezii, este semnificativ pentru
fixarea concepţiei fundamentale a poetului referi-
toare la înnoirile vremii: „În nici un domeniu este-
tic, nici în literatură, nici în artele plastice, nici în
muzică nu se mai pot produce revoluţii. Nici o
mişcare de răsturnare sau de înnoire nu se mai
iveşte. […] Artiştii nu mai tind spre noutate, ci
spre desăvârşire. În acest sens se poate vorbi de
un nou clasicism, întrucât clasicismul e tendinţa
spre perfecţionarea unor mijloace intrate în
tradiţie.”8

Acest drum „spre desăvârşire”,
„noul clasicism” modern care nu
înseamnă revoluţionare de fond, ci
perfecţionare a expresiei, poate fi

comparat cu ceea ce Basarab Nicolescu numea, în
analiza sa asupra operei lui Ion Barbu, „noul
umanism”. Şi „noul umanism” barbian poate fi
fixat pe coordonatele unui „nou clasicism”, prin
tendinţa de ermetizare şi jocurile de limbaj,
„printr-o anumită «supunere la obiect», deci într-o
coexistenţă elaborată şi activă a omului cu lumea
înconjurătoare, cu realitatea materială, pe de-o
parte, şi a omului cu esenţa lui spirituală, prin
evoluţie riguroasă, pe de altă parte.”9

1 Nicolae Balotă, Arte poetice ale secolului XX, Editura Minerva,
Bucureşti, 1997, p. 339.
2 I. Valerian, Cu scriitorii prin veac, Editura pentru Literatură,
Bucureşti, 1967, p. 56.
3 Ibidem, p. 57.
4 George Gană, op. cit., p. 106.
5 Ibidem, p. 119.
6 Lucian Blaga, Excurs sentimental, V, „Manuscriptum”, IX, nr.3,
1978, p. 138.
7 În timp ce la expresionişti sentimentul sfârşitului nu are cono-
taţia unui tragic de fond, fiind mai degrabă o necesitate pentru
fiinţarea noii arte, la Blaga acest sentiment este echivalent cu
finalitatea ordinii cosmiciste a universului tradiţional ancestral,
înţeles ca dramă a omului modern, incapabil de a crea în abso-
lut, lipsindu-i cunoaşterea permanenţei preistorice.
8 Vezi analiza lui George Gană din Lucian Blaga, Opere 1,
Editura Minerva, Bucureşti, 1984, p. XLIV.
9 Basarab Nicolescu, op. cit., p. 105.

FLORIN OPRESCU

Elanul vitalist 
de factură dionisiacă
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Autobuzul gonea în noapte stră-
bătînd un spaţiu şi un timp de
dimensiuni variabile, într-un
întuneric imens şi presant,

aruncîndu-te în nişte coordonate necunoscute,
întunericul de sus cu întunericul de jos formau o
magmă compactă, o apă de smoală prin care
înainta vehicolul ireal. Undeva, departe, defilau
încet nişte luminiţe. 

Autobuzul botos, suferind de un astm
metalic, îşi urma drumul cu fatalitatea
înscrisă în diagrame, hurducîndu-se prin
gropile raionale. Traseul era alcătuit din
trei porţiuni de drum. Aceasta, prima,
dura între o oră şi o sută de ani, înnă-
molită în catranul unei nopţi totale,
absolute. Nici o lumină nu deranja bezna
bezmetică ce te arunca în afara timpului.
Puteai fi şi mort în copaia aceea legănă-
toare. Tusea intermitentă a motorului nu
reuşea să rupă vraja cea rea. 

Aţipea la răstimpuri, deasupra roţii
stîngi, legănată, hurducată, uitînd de
smoala aceea care-i presa ochii şi pielea,
evadînd înăuntru, într-un alt întuneric cu
nuanţe cenuşii şi albastre, dar sărea
repede afară îmbrîncită de un salt neaştep-
tat al ciudatului animal. Departe, se
mişcau în ralanti acele luminiţe ce parcă
nu semnalau vagi urme de viaţă adormită
între două dealuri, ci păreau mai degrabă
nişte bolduri ce încercau fără efect să fixeze bezna
bezmetică ce năvălea încontinuu din clocitoarele
fecunde ale haosului. 

Călătorii puţini, care mai rămăseseră pen-
tru ultima staţie, dormeau sau vegheau părînd
amorţiţi într-o călătorie a tăcerii spre nişte ros-
turi necunoscute. În cele din urmă, autobuzul
oprit se debarasă de cei cîţiva pasageri, umbre ce
se precipitau către ieşire schimbînd între ei
cuvinte ininteligibile şi pierzîndu-se în întunericul
desăvîrşit de afară. Era miezul nopţii şi oamenii
se grăbeau spre casele lor, întîmpinaţi de hămăi-
turi îndepărtate. 

Cu un ultim efort gîjîit, autobuzul se anga-
jă pe drumul ce ducea la capăt de linie, unde avea
să se odihnească, înăuntrul său rămînînd singura
călătoare, străină, cu un geamantan pus pe inter-
val. Îşi strînse pe lîngă ea pardesiul, străbătută de
un frison de oboseală, încercînd să scruteze
întunericul sfîşiat de farurile autobuzului. 

Se apropia de finalul călătoriei. Străbătuse
ţara de la un cap la altul cu schimbări de trenuri
în nişte gări anonime al căror iz inconfundabil îi
impregnase hainele şi-i pătrunsese prin piele. A ce

mirosea în trenuri, în gări, pe peroane, de-a lun-
gul liniei? A cărbuni, a fum, a mizerie. Pe vremea
locomotivelor cu abur. Aburul gros slobozit de
locomotivă învăluia toţi călătorii în expiraţia
aceea oftată după truda bielei-manivelei. O călăto-
rie chiar scurtă însemna o aventură în care îţi
asumai o seamă de nefericiri. Funinginea de la
fumul locomotivei se asternea ca o patină şi care
combinată cu lipsa de igiena ce domnea pretutin-
deni, cu toaletele de nedescris şi a căror existenţă
o detectai de la distanţă, făceau dintr-o călătorie
cu trenul un supliciu. Mai ales cînd asta se întîm-
pla noaptea spre dimineaţa sau în zilele ploioase.
Sau toamna. Sau primăvara foarte devreme.
Bietul suflet chircit undeva în trupul biciuit de
senzaţii adverse îşi trăia spaimele şi nefericirile
ca un animal hăituit, fără scăpare. 

Dar o călătorie mai lungă, care însemna şi
schimbări de trenuri în gări mizere, era mai mult
decît putea îndura posesorul de bilet şi geaman-
tan. 

Femeia venea într-un fel de domiciliu
forţat. Venea de la celălalt capăt de ţară. Se muta.
Dar nu cum se mutaseră saşii în vremuri

străvechi, cu mobilă, straie, în căruţe, în convoaie,
cu copii, cu bătrîni, cu animale, în ţara dealurilor
blînde. Se muta ca în vremurile noi, în care nu
prea apucai să faci cheag pe undeva, că iată
apăreau nişte tovarăşi mici şi discreţi, purtînd pe
sub haine grade militare. Care în cuvinte puţine
te convingeau că este timpul să o iei din loc. 

Era doar un geamantan. Plapuma, cărţile
de medicină şi puţina veselă urmau să sosească
cu mesageria, într-o ladă. 

Era ca un exil la capăt de
lume, o înfundătură de
drum în mijlocul pădu-
rilor, în parte aşezare

săsească iar în capăt staţiunea cu băi
minerale. Noaptea îi ascundea călătoarei
întreg peisajul pe care avea să-l cunoască
prea bine în anii ce avea să-i petreacă în
ţinutul saşilor. Urmaşii saxonilor colo-
nizaţi cu multe sute de ani în urmă îşi
conservaseră limba şi obiceiurile peste
timp, trăind într-o existenţă exclusivistă,
în cercul lor închis şi ostil la orice meti-
sare. De aceea în localităţile mici puteai
vedea urmaşi albinoşi şi nedezvoltaţi.
Poate şi de aceea, atîtea mătuşi nemări-
tate. Oameni harnici, oameni cinstiţi
aduseseră din lumea teutonică obiceiuri
cultivate din tată în fiu. Îşi duceau traiul
în vecinătatea românilor, politicoşi, dar
rezervaţi. Curţile, închise la stradă ca

nişte fortăreţe, vorbeau de la sine despre disponi-
bilitatea lor. Şi totuşi erau oameni calzi şi comu-
nicativi, atunci cînd ştiai cînd şi cum să pătrunzi
în lumea lor. Construiseră în aceste părţi ale ţării
oraşe şi sate, biserici, cetăţi, plantaseră vii şi cul-
tivaseră pămîntul. Într-un cuvînt, îşi aduseseră cu
ei patria pe portaltoiul unui ţinut românesc.

(Astăzi, ei nu mai sunt. După sute de ani
de vieţuire aici, au plecat. Colbul zbuciumului şi
al ruperii lor de un loc unde îşi construiseră o
nouă patrie s-a aşternut peste casele părăsite,
peste bisericile rămase fără enoriaşi, peste
cetăţile lor. Exodul lor invers, spre patria dintîi, a
rămas ca încă o poveste tristă şi ireversibilă pe
care comunismul şi-a înscris-o în cartea-i mare
plină de suferinţe fără rost.)

Dealurile blînde cu păduri de fag înconju-
rau ca o acoladă micuţa staţiune cu vilişoare plan-
tate în buza acelei păduri. Un refugiu, un loc de
odihnă cu ape sărate şi iodurate, pentru cei ce
veneau să-şi petreacă aici concediul. Un etern con-
cediu pentru cei ce lucrau şi trăiau acolo, un loc
amorţit, în care cu adevărat nu se întîmpla nimic
mai important decît schimbarea seriilor şi a
anotimpurilor. Prima la trei săptămîni, cea de a
doua la trei luni. 

Aşa trăia echipa de medici. Veniţi
din cele mai diverse locuri, într-
un cimitir al elefanţilor, unde ve-
getau un răstimp în care îi mai

frisonau crîmpeie de amintiri despre alte locuri şi
alte timpuri pe care le trăiseră înainte de a poposi
aici. Oameni fără rădăcini, trăind într-un provizo-
rat ce avea să se perpetueze pentru unii pînă la
moarte. Aproape toţi erau suspectaţi de ceva,
fiind indezirabili pentru noul regim. O staţiune de
mîna a treia unde veneau pensionari, ceapişti,
muncitori pentru a-şi petrece concediul de odihnă.
Pentru lumea izolată şi amorţită din acel capăt de
lume, sosirea unui nou transport de aspiranţi la
odihnă era un eveniment ce se petrecea la trei
săptămîni şi totodată unul din puţinele lucruri
care îi lega de lumea largă. O nouă cunoştinţă sau
o idilă cu cineva venit la tratament ţinea fix trei
săptămîni. Aşa cum domnişoara aceea din provin-
cie mergea la gară să vadă oameni, aşa îşi făceau
unii de lucru chiar atunci şi chiar acolo unde pîn-
tecele autobuzului burduşit de călători îşi vărsa
conţinutul la ore fixe. Lume diversă sosea din
toate părţile ţării cu cîte un geamantan şi un bilet
de sindicat, debutanţi sau cu experienţă în acea
activitate aşteptată un an. Primii, total dezorien-
taţi, avînd mereu nevoie de ghidaj, ceilalţi
mişcîndu-se firesc între băi şi cantină, căutînd şi
găsind repede cele mai interesante trasee, legînd
uşor cunoştinţe, frecventînd clubul şi încercînd
pista de dans joi seara. 
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Prezentul ca dar. Suportul fizic al unei
lumi şi al universului său aferent este
o insulă. Insula nu este proprietatea

lui Prospero. Insula nu este un loc geografic.
Insula nu este o metaforă obosită a lumii reale.
Insula este un tărâm. Ea nu există, sau cel mult nu
avem cunoştinţă despre felul în care a existat înain-
tea furtunii. Insula este practic un efect, ceva rezul-
tat în urma acestei furtuni. O furtună ce are con-
creteţe materială în acelaşi timp în care are cauze
subiective ce o generează. Este o legătură fenome-
nologică interdependentă dintre subiectivitatea
umană şi mediul obiectiv înconjurător. Modalitate
de exprimare fascinantă, preluată şi purtată ca
stindard de intelectualitatea romantică a secolelor
XVIII – XIX, ce stă adesea ca o stavilă în calea
interpretării Furtunii shakespeariene în sensul
dorit – probabil – de autor. De ce este necesară,
pentru elisabetanul Shakespeare, introducerea în
analiza estetică a noţiunii post-elisabetane, roman-
tice? Ca noţiune de întrepătrundere dintre reali-
tatea subiectivă, ca natură denaturată, şi realitatea
extrasubiectivă, locul unde se păstrează nealterată
natura în ansamblul ei, în care îşi află sorgintea şi
câmpul de manifestare inclusiv natura subiectivi-
tăţii. Pentru că nu ştim cum altfel ar putea să-şi
tălmăcească în concepte moderne cititorul ori spec-
tatorul zilelor noastre, fără a expedia în fantastic
şi imaginar prezentul multidimensional al tărâmu-
lui ieşit din pântecele unei furtuni care este şi nu
este reală. Pe de altă parte, desigur, că pentru o
înţelegere adecvată a subiectului cercetat, se pune
în discuţie acceptarea şi reprezentarea în termenii
unei conştiinţe actuale a modului skakespearian,
elisabetan de percepere a realităţii. E o realitate în
care fantasticul, oniricul şi imaginarul nu sunt con-
damnate de societate ca manifestări ale nebuniei
dacă reuşesc să se facă utile în cunoaştere şi efi-
ciente în provocarea stării de fericire a individului.
Omul actual are conştiinţa aproape precisă a faptu-
lui că îşi duce viaţa într-un spaţiu geografic de
mult cartografiat, într-o ţară în care relaţiile
sociale sunt reglementate de o constituţie universal
acceptată, pe un continent aflat în derivă pe stra-
tul de magmă ce asigură planetei noastre o pola-
rizare magnetică clar diferenţiată între Nord şi
Sud. Dar, având astăzi asemenea certitudini nu ne
gândim o clipă că acestea nu exclud faptul că spa-
ţiul în care trăim poate fi perceput, ca tărâm. Un
tărâm al spaimelor ca în Macbeth, un altul al
bucuriilor ca în Mult zgomot pentru nimic, altul al
plăcerilor ca în Visul unei nopţi de vară, şi aşa mai
departe. Pentru omul actual, noţiunea de prezent
este extrem de duşmănoasă. Pentru el, prezentul
este cel care exclude, cel care face diferenţa. În
schimb, în vremurile shakespeariene, prezentul nu
era un spaţiu golit de sens spiritual ci un spaţiu,
un tărâm în care tot ceea ce are puterea de a trăi
putea să încapă. Tărâmul lui Shakespeare nu este
spaţiul privilegiat al celor puternici. Tărâmul lui
Shakespeare nu este nici „o insulă de sine stătă-
toare şi completă în sine”, ci este un spaţiu al întâl-
nirilor posibile care devin efective. Este un tărâm
multidimensional. Nu neapărat magic din perspec-
tiva în care astăzi magicul este redus la iluzionism
ori neînţelegere profundă a realităţilor fizice, ci
magic prin sensul de vrăjit, încântător al cuvântu-
lui.

De unde vine această multidimensionali-
tate? Din faptul că societatea fiind organizată,
oarecum, la epoca respectivă, pe caste, fiecare
castă îşi are alocată orizontul ei de viaţă, de înţele-
gere. Pentru fiecare castă, ceea ce la Shakespeare,
se face adesea evident, există o dimensiune în care
se naşte, trăieşte şi moare. E vorba, de exemplu, de
dimensiunea în care trăieşte un Oberon, o dimen-
siune destul de diferită de cea în care trăieşte
Fundulea şi Gutuie, care, la rândul ei, se diferenţi-
ază clar de dimensiunea în care îl găsim pe Theseu.
Ceea ce însă face deliciul perceperii simultane a
acestor dimensiuni pe scenă, căci, adesea, eveni-

mentele dintr-o dimensiune îşi urmează un curs
propriu, sunt momentele în care cei care trăiesc
într-o dimensiune, ajung să devină conştienţi şi să
interacţioneze cu cei din altă dimensiune. Întâl-
nirea aceasta, revelându-le faptul că îşi duc exis-
tenţa oarecum paralel, concomitent, nu este con-
flictuală în sensul în care existenţa unora pre-
supune dispariţia celorlalţi. Ei iau cunoştinţă în
aceste interludii, sau, mă rog, cititorii ori specta-
torii, de faptul că intriga nu se poate rezolva numai
pe planul unei singure dimensiuni. Ea se rezolvă
doar prin implicarea tuturor acestor dimensionali-
tăţi într-un prezent comun, în spaţiul oferit de tărâ-
mul unde nevăzutul ia chip şi se comportă perfect
natural. Este sau nu supranaturalul implicat în
această desfăşurare? Cu siguranţă nu în înţelesul
pe care îl dă modernitatea termenului. Piesele lui
Shakespeare sunt scrise pentru a fi jucate într-un
spaţiu scenic care să pună la dispoziţia persona-
jelor tărâmul unde să se poată întâlni şi consuma
transformările. Poate, în nici o altă piesă, diferitele
dimensiuni de existenţă ale eroilor nu sunt atât de
clar structurate şi, în acelaşi timp, poate, în nici o
altă piesă, ele nu sunt abolite cu atâta poftă în vir-
tutea unei întâlniri ample dintre unul şi celălalt.
Aşadar „tărâmul” shakespearian este acel spaţiu al
întâlnirilor imposibile în viaţa de zi cu zi. Spunând
aceasta ne gândim la faptul că, sub acest aspect,
dramaturgia elisabetană şi, în principal, autorul
Furtunii vor fi fiind un model extrem de reuşit pen-
tru calea pe care omenirea a apucat-o în evoluţia
sa, şi anume aceea a progresului intelectual şi
tehnic care nu face altceva decât să facă posibil
imposibilul.

Numai că, precizând faptul că la
Shakespeare aşa-zisul supranatural nu implică
tratarea lui ca sacru, se observă, în Furtuna, articu-
larea unui prezent destul de cuprinzător, care are
tendinţa de a unifica, sub presiunea unui ţel
comun, şi anume experimentarea fericirii, pe
reprezentanţii tuturor dimensiunilor implicate, na-
turale, supranaturale, umane, subumane, suprau-
mane. Şi, poate, că tot în această piesă, sensul pe
care autorul îl dă termenului de sacru se
devoalează. Aici trebuie să notăm că în limba
engleză cuvântul present are pe lângă sensul de
now, ce se regăseşte şi în celelalte limbi, conotaţia
de gift: „În englezeşte present se cheamă dar,
cadou”1. Aşadar, trăirea prezentului ca pe un dar
este sensul fundamental pe care îl implică dimen-
siunea sacralităţii în viaţa cotidiană a omului.
Pentru că la Shakespeare sacrul este tangibil. Şi
nu numai tangibil, el este posibil pentru om. Omul
îşi poate trăi viaţa ca pe un sacrament şi nu tre-
buie să renunţe la condiţia sa naturală de om.
Uneori, în piesele sale nu este nevoie de o interre-
laţionare cu supranaturalul pentru a atinge sacrali-
tatea. Iar acest lucru implică, în ultimă instanţă, o
înţelegere a prezentului pe care un individ are posi-
bilitatea să-l aibă ca pe un dar al lui Dumnezeu.
Prezentul este Harul dăruit omului, sau poate fi,
atâta vreme cât nu este tratat decât ca o clipă,
atâta vreme cât nu reprezintă doar o etapă în atin-
gerea unui viitor pus la cale de vicii. Pare că
munca lui Prospero asupra celorlalţi este aceea de
a le oferi drept moştenire, drept cadou de nuntă,
un prezent în care se poate trăi şi cei care-l
primesc pot fi fericiţi. Asta nu înseamnă că Pros-
pero este Dumnezeu ci că Prospero a devenit
conştient de această oportunitate şi a pus umărul,
alături de divinitate, la dăruirea de prezent,
jertfindu-şi parcă totodată propriul prezent.

În concluzie, în Furtuna, avem de-a face cu
un prezent identic în structura sa cu oricare altul,
deosebit doar prin felul în care este el consumat de
locuitorii săi. Această consumare de prezent ca dar
are calitatea de a transforma un loc oarecare într-
un tărâm. Iar felul în care prezentul poate fi petre-
cut este la modul în care el implică credinţa. Adică
a crede că iubeşti când iubeşti, a crede că te îmbeţi
când te îmbeţi, a crede că dansezi când dansezi şi

nu a ţi se părea că iubeşti când urli sau că înoţi
când te îmbeţi sau că pluteşti când dansezi.
Aceasta implică o perfectă stăpânire a iluziilor ori
a metaforizării vieţii pentru ca viaţa să pară mai
interesantă. Căci viaţa nu devine mai interesantă
prin felul în care o priveşti, ci prin ceea ce reuşeşti
să construieşti în timpul ei. Ceea ce e uimitor e că
pentru a convinge pe cineva să renunţe la iluzie
este exacerbată iluzia. Consumatori de prezent şi
locuitori de tărâm, toţi cei „educaţi”, cei „dezvăţaţi
să-şi ţină sinele prea drept” de către Prospero,
ajung abia în urma acestei epuizante şi greu sesiza-
bile transformări să interacţioneze între ei pe
deplin, ştiind acum cum să se mişte printre iluziile
inerente vieţii de om şi care nu pot fi ucise fără a
ucide omul. Reuşesc să se înţeleagă, comunicând şi
receptând cuvintele ale căror efecte abia acum, la
final, se fac simţite, după spusele lui Edmund
Burke, pe trei nivele, cel al sunetului, cel al imagi-
nii „sau reprezentarea lucrului pe care-l semnifică
sunetul”2, şi cel al impresiei sufleteşti.

Totuşi, dacă omul modern poate înţelege
foarte bine cum un cuvânt poate avea efect prin
sunet sau prin imaginea pe care o creează sunetul,
mai dificil este să se împace cu ideea că un cuvânt
poate avea efect prin impresia sufletească pe care o
provoacă. Ei bine, această „impresie sufletească”
este tocmai de natură iluzorie: ceea ce trupul şi
mintea noastră, prin limitările lor fiziologice şi psi-
hice, stârnesc la nivelul percepţiilor pentru a putea
aproxima ceea ce este dincolo de limitările concrete
ale condiţiei umane. Iluzia, aşadar, pe tărâmul
prezentului generat de Prospero, este o aproximare
a invizibilului, o figurare sau transfigurare. Iluzia
nu este ceaţa care ne acoperă ochii şi nu mai
vedem adevărul ori vălul Moirei, ci este un instru-
ment prin care omul se extinde, un instrument pe
care Prospero îl pune la lucru spre beneficiul şi
prosperitatea omenirii în ansamblul ei. Singura
grijă a „magului” fiind aceea de a se asigura că
învăţăceii săi, învăţăcei poate în pofida voinţei lor,
poate din voia lor, vor ţine minte întotdeauna că
iluzia despre un ceva fără prezenţă perceptibilă,
uman vorbind, nu este acel ceva ci o reprezentare,
o aproximare, o fracţie. Acel ceva poate fi un sunet
plasat în afara gamei audibile la om, dar care poate
fi sesizat şi reprezentat prin faptul că un câine îl
aude şi se manifestă reacţionând la acel sunet, ca,
de altfel, şi la mirosul pe care omul nu-l sesizează;
poate fi o făptură extrem de mică sau mare încât
nu ne putem da seama că e făptură ca un parame-
ci, spre exemplu, însă care poate fi reprezentat în
imagine cu ajutorul unor lentile; sau poate fi cine-
va a cărui dimensiune spirituală nu o putem bănui
dar care acolo trebuie să fie din moment ce florile
de muşeţel înfloresc atât de frumos iar menta
miroase atât de plăcut. Prin urmare, ceea ce impre-
sionează în Furtuna este tocmai impresia sufle-
tească iscată. Dar ea este adesea negată. Ba e
feerie, ba e intelectual testament mascat în music-
hall, ba e comedie romantică, ba e metafora eşecu-
lui ştiinţelor medievale în faţa realităţii socialiste
plurilateral dezvoltate. La sfârşitul anilor ’70, Liviu
Ciulei este cel care a demonstrat magistral că
Furtuna este o piesă ce spulberă certitudini, o
piesă ce nu poate fi îmblânzită ori încătuşată în
tipare, o piesă care face marea maşinărie shake-
speariană să treacă tandru cu şenile prin istoria
omenirii.

După ce Furtuna trece peste noi, prin noi,
pe sub noi, şi nu ne opunem, vom avea surpriza ca
a doua zi sufletul nostru să fie mai uşurat şi să
facem cu mai multă uşurinţă binele care până mai
ieri ne dădea atâtea dureri de cap. De ce? Pentru
că Shakespeare a demonstrat cum că a fi în rapor-
turi bune cu propriul suflet nu e deloc o treabă
plicticoasă ori searbădă ori ruşinoasă, ci e chiar
plăcută şi interesantă. De ce? Pentru că un rol
extrem de important în viaţa noastră îl au iluziile.
Ele pot şi dinamiza nu numai distruge individul.
Nu neapărat ca iluzii „bune” sau „rele” ci ca
stăpânitor de iluzii şi nu stăpânit de iluzii, adică
manipulator. Deci, din această perspectivă,
Prospero este un manipulator, nu un şaman sibe-
rian ce a urmat cursurile de para-psiho-logoree
analitică la Şcoala Artelor Frumos Moscovite.

1 Peter Brook în John Elsom, Mai este Shakespeare contempora-
nul nostru?, traducere de Dan Duţescu, Ed. Meridiane, Bucureşti,
1994, p. 120.
2 Edmund Burke, Despre sublim şi frumos, traducerea de Anda
Teodorescu şi Andrei Bantaş, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1981,
p.219-220.

DIANA COZMA

Un teatru al transformării imediate
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Decizia de a îngădui, mai exact, de
a accepta relaţia Tonia-Rogulski
se alimentează copios din profun-
da aprehendare a mecanismului

renaşterii viului înlăuntrul prea înnămolitei odini-
oară în mâlul tern al vieţii Tonia. Astfel, ferme-
cată şi lucidă (câtă luciditate – atâta dramă!), Cici
explică cum Rogulski o scoate afară pe Tonia
cealaltă: „Afară! îi strigă. Ieşi… ieşi din corpul tău
vechi, din frazele, din strâmta ta casă, din moartea
ta. Ieşi, vino! Ieşi din moartea ta, fii femeie, pen-
tru că trebuie! O lege mai presus de noi doi ne
porunceşte asta, s-o ascultăm!”. (s.n.)
Cici, „intelectuala, viermele de biblio-
tecă”, recunoaşte, din capul locului de
altfel, dificultatea izbitoare de a-l
descrie şi de a-l poseda pe Rogulski, ba
chiar mai mult decât atât, femeia, pro-
fesoară universitară, susţine că a-i
prinde firea este o întreprindere
imposibilă, orice ai spune despre acest
maniac al viului, care se înzideşte în
mitul viului, mitul renaşterii acestuia,
este adevărat şi fals în egală măsură,
amestecul de adevăr şi minciună
frizând, în cazul Rogulski – „un om
viu, contradictoriu” –, pura calomnie,
iar efortul continuu de a închide
această complexă personalitate în ţar-
cul unor posibile tentative de definire,
te va duce, fără îndoială, spre ţărmul
zădărniciei, al fascinaţiei, al dorinţei de
a-l urma oriunde, oricând. Căci
Rogulski este alesul să-l îndrume pe
celălalt spre lumea aceea deviată, mai
reală, mai profundă, mai adevărată
decât lumea din proximitatea noastră şi, spre
deosebire de cea din urmă – taxată drept nimic
altceva decât… fum; „În jurul meu nu văd decât
fum”, susţine excedat, calm-distins profesorul –,
fiind „realitatea îngheţată, realitatea mântuită”.
Ipostaza de ales, de altminteri, este privită mereu,
fără odihnă, într-un splendid efort cvasimetafizic,
drept o servitute, o responsabilitate şi mai mult: o
Vocaţie care impune, contrar aparenţelor, disci-
plină interioară, singurătate sălbatică, neumană,
învecinată sau, mai precis, înrudită cu cea a filoso-
fului de la Sils-Maria, un travaliu continuu de re-
creare, strunjire, remodelare de sine şi alte, nu
puţine, lucruri, percepute în lectura nietzscheană
a motivului supraomului, pururi completat,
revăzut după odiseele de hermeneutizare a vieţii
aşa cum e, tratate, analizate, filtrate, în simetrie
– în oglindă aproape – cu viaţa aşa cum trebuie
să fie. Toate aceste întreprinderi, activităţi, incur-
siuni, trebuie să se desfăşoare sub semnul unei
singure chemări, al comandamentului directoriu,
şi anume: „Să trăieşti astfel, să acţionezi astfel ca
tu şi gândul tău să puteţi deveni lege, normă a
Universului!” Sau, cu vorbele celui care a locuit
„un infern de nelinişti”, Auguste Strindberg, să
provoci invizibilul; ca şi când ai fi „rechemat la
viaţă”, să te laşi provocat de „setea de a domina,
cu un scop superior”, ca şi cum „viaţa […] s-ar
petrece într-o altă sferă”, unde exişti strunjit
mereu de dorinţa de „a căuta mijlocul de a te mo-
dela după cei mai buni dintre muritorii păcătoşi
care visează de a deveni egali zeilor”. Ce amestec
straniu, sugestiv la extrem, între umilinţă şi super-
bie, între mizeria existenţei şi dorinţa cu gâtul
sucit după acea altă sferă, unde te formezi după
cei mai buni dintre cei buni care visează de a
deveni egali zeilor. (Inferno · Legende)

De bună seamă, religia/mitul viu-
lui, e perceput adesea, inevitabil,
din unghiuri diferite; adineauri
am indicat câteva posibile, reali-

zate, descrise de autor, prin personajele sale, cu o
fervoare metafizică cvasimistică. Altundeva,
bunăoară, viul e asemuit cu o ardere, cu o tensi-
une înaltă, menţinută în vârfurile ei indelebile.
Metafora viului e descrisă aici prin efortul
prinderii unei distanţe faţă de „abatorul uman
sentimental”: „Ne ridicăm încet deasupra lor [a
oamenilor – n.n.], astfel încât să nu mai distingem
amănuntele. Un pic cam triviale. Ne ridicăm dea-
supra parcului, a străzilor învecinate, a oraşului.
Atât de sus, încât umanitatea de jos se grupează
într-un cerc din ce în ce mai mic, aproape într-un
punct. Dar nu e totuşi un punct. Şi… deasupra
acestui cerc, cu o rază atât de mică, pluteşte un
fel de nor magnetic, aproape vizibil: vaporii tensi-

unii celor de jos. O tensiune în care s-au topit
multe valori: moralitate şi libertate, istorie,
politică, destin, ratare şi realizare, feudal şi
burghez. Tensiunea însă subzistă şi, ciudat, mora-
litatea devine tensiunea. Febra, febra umană.
Arderea aceea fără flacără care consumă însă şi
creează dislocări. Un fel de ardere în sine, o ardere
pentru ardere. Are ea alt scop?! Noi, cei din acest
secol, am încetat să credem în ardere ca purifi-
care, ca purgare a unui păcat originar sau a unei
vieţi anterioare impure. […]” Autorul, intrat el
însuşi, de astă dată, în scena epică, se întreabă,
definind tensiunea drept „o cădere între doi poli
cu încărcătură electrică dife-
rită”, care sunt polii lui Cici
şi ai Toniei, ai bărbaţilor lor
legitimi, cuplurile formate de
cele două femeie fiind prin
excelenţă inegale, ca marea
majoritate a cuplurilor de alt-
fel. Ciudăţenia e că puţini
oameni se iscodesc, se intere-
sează apropo de asemenea
lucruri, deşi… „Ceva «cade»
în ei, de la un nivel la altul,
trecând prin trupul lor şi
creând o vibraţie, o «miş-
care», o «undă electrică» şi
trăiesc în ea, în această
undă, dar se întreabă prea
puţin despre originea ei şi şi
mai puţin despre «scopul» ei.
Unii vibrează mai puternic,
alţii mai slab, alţii sunt dis-
truşi de puterea vibraţiei, la
alţii, curios, vibraţia aceasta
nu e continuă, sau e de inten-
sitate discontinuă. Aceste
vibraţii diferite se numesc
viaţă. Viaţa umană”. (s.n.)
Această vibraţie – metaforă
prin intermediul căreia se
exprimă viul – constituie în
viziunea autorului Bunei-
vestiri „sângele existenţei
noastre colective, e reziduul
agitaţiei noastre infernale,
căreia i se spune suferinţă,
luptă, victorie, eşec, resem-
nare, moarte”. Această
vibraţie e produsă în forul
lăuntric al Toniei, este lim-
pede, de către inegalul, con-
tradictoriul Rogulski, nece-
sarul, aducătorul de viaţă
fără de care nu se poate
înainta, insul dezordonat
care e atât de puternic în vul-

nerabilitatea sa, încât nu poate fi distrus „pentru
că asculta de alte legi, venea din altă lume”; el,
demolatorul tradiţiei, cel ce sfidează morala,
bunul simţ, îmboldeşte nestingherit în direcţia
eruperii viul aflat în germene în „micuţa” Tonia şi
o face, în consecinţă, de nerecunoscut. Meca-
nismele iscării viului înlăuntrul Toniei sunt puse,
deci, în funcţiune, le vedem din interior odată cu
romancierul; contemplăm lenta şi decisa dedu-
blare a Toniei (de aici, metafora oglinzii!), trans-
formăm în obiect de studiu (tot mai în-sufleţit!)
această femeie odinioară cumsecade, din subte-

ranele căreia se iveşte, timid-viclean,
adolescenta de odinioară, puştoaica
vie, pusă pe rele, începând să-şi pună
– aidoma genialoizilor post-puberi cu
un formidabil curaj moral – probleme
imposibile. Deşi Tonia îşi ocroteşte de
privirile indiscrete, iscoditoare ale
celor apropiaţi, „cea de-a doua viaţă a
ei, născândă”, metamorfoza, scanda-
los, este înregistrată de Cici (care o şi
teoretizează, după cum afirmam,
scrupulos, în cunoştinţă de cauză, ea
însăşi fiind smulsă din inerţia morti-
fiantă), de propriul soţ, înaltul
funcţionar, care vede că îşi pierde
cealaltă jumătate, soţia, şi asistă
dezarmat-înfricat la spectacolul ne-
putinţei de a o recupera, de a o aduce
înapoi, Tonia rămânând mută, cura-
joasă şi surdă la chemările domnului
Vasiliu, ba chiar tratându-l cu dispreţ,
fiindcă, vai, el, laşul, viermele bur-
ghez, hiper-adaptatul, niciodată nu va
pricepe rostul, violenţa, eficienţa ura-

ganului declanşat în forul ei lăuntric, întrucât
inginerul Vasiliu nu are organ, nici ureche, nici
antene pentru imensa forţă care strigă din toate
mădularele perechii sale de carne, strigă o dată şi
încă şi încă o dată, din turnul fiinţei ei celei mai
intime: „Afară! îi strigă. Ieşi… ieşi din corpul tău
vechi, din frazele, din strâmta casă, din moartea
ta. Ieşi, vino! Ieşi din moartea ta, fii femeie, pen-
tru că trebuie! O lege mai presus de noi doi
porunceşte asta, s-o ascultăm!”

AURA CHRISTI

„Să provoci 
invizibilul”

Nicolae Breban în epoca „animalelor bolnave” 
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Domnul Vasiliu nu posedă nici „lim-
bajul” specific viului, deci, rămâne
a fi inapt de a da bir cu fugiţii din
moartea sa, acea moarte care îl

ţine ferecat în inerţie, bun simţ, moralitate,
laşitate etc., adică în lumea normală, firească, a
celorlalţi. Tonia însă e deja cu un picior înfipt în
realitatea cealaltă, familiară unui Rogulski, unei
Cici, o lume în care e regăsit instinctul, înaltele
valori spirituale, o lume mântuită, îngheţată în
alte rigori, legi, locuitorii căreia tind să devină
hegelian (ba unii dintre ei au şi devenit), ei înşişi,
legea. În toată această istorie a metamorfozei
Toniei, profesorul de istorie ratat are un rol „cu
mult mai umil, el e un fel de zeu, de ferment”,
catalizatorul transformării în care importantă cu
adevărat devine Tonia însăşi, eul ei, viul dinlăun-
trul său, întrucât, dincolo de lumea aparentă, din-
colo de toate şi de tot, pentru burgheza de acum
un an, în urma unui pelerinaj ontic, în urma
bubuiturilor, bruscărilor, violenţelor ontologice,
iată, „totul vine dinlăuntru, e ceva care s-a copt în
linişte şi acum vrea să iasă”. E lumea nouă, e fe-
minitatea ei, adăstate cu sufletul la gură de
Rogulski, aşteptate atât de mult, atât de intens,
inuman de intens, încât în scena finală, când
Tonia îi oferă lui Rogulski trupul ei… zeul, fasci-
nat de propria creaţie (viul iscat în forul lăuntric
al Toniei), îl respinge, dispreţuindu-l aproape! –
un viu argument în favoarea lui Rogulski, în
favoarea primatului instinctului de creator asupra
celui de ins avid, cu orice preţ, să posede ceea ce
a creat. Dislocarea produsă înlăuntrul Toniei
devine o victorie a lui Rogulski, în primul rând, şi
tot în primul rând, o jubilaţie a Toniei, o înfrân-

gere repurtată asupra morţii rapace, folosite ca
instrument, o jubilaţie a viului, a feminităţii, a
zeităţii viului instalate în Tonia, dictându-i să
asculte de alte legi, căci ea însăşi a devenit, firesc,
ceea ce era fără să ştie: LEGEA. A devenit însă şi
un agent al viului. Ea însăşi s-a transformat într-
un trubadur metafizic al viului. Într-un locuitor al
celuilalt versant – o altă metaforă a viului – despre
care tot perorează genialoida studentă Alexandra
Pavlovici (Drumul la zid), anunţând astfel, cu câte-
va sute de pagini înainte, metamorfoza castor-
ionesciană, şi pregătind totodată, în acest sens,
lectorul. Astfel, toţi aceşti eroi – atât Castor, cât
şi Alexandra, atât Rogulski, cât şi proaspăt
îmbrâncitele în miezul viului Tonia şi Cici, atât
Doc (Minda), cât şi Grobei, defectele căruia se răs-
toarnă, sunt îngheţate în efigie, ca să devină altce-
va, şi thomasmannianul Hans Castorp, un copil
răsfăţat şi teribil al veacului său, – aceste perso-
naje, aşadar, se mişcă, sunt mişcate de autor în
direcţia unei realităţi deviate, excrescenţă a unei
supra-lumi posibile, nu rareori, existente la o ten-
siune înaltă, percepută cu dragoste ironică, cu
admiraţie întunecată, calitatea de a rămâne, în
esenţe, deviată (de la normalitate, morală, spirit
burghez etc.), transformând-o în altceva, numele
acestui topos spiritual fiind, în anumite cazuri,
mit. Da, un mit lecturat, depistat, hermeneutizat,
crescut, format în/din semnele, realităţii deviate.

Nicolae Breban cu unul dintre stâlpii existenţei sale,
Mama domniei sale, regretata Olga Constanţa

Esthera Böhmler Breban. Foto: Aura Christi. 1997

Ion Ianoşi, Nicolae Breban, Aura Christi, Nicolae Balotă. Gaudeamus 2007. Foto: Adrian Preda

NICOLAE BREBAN
Riscul în cultură

Editura IDEEA EUROPEANĂ

NICOLAE BREBAN
Elegii parisiene

Editura IDEEA EUROPEANĂ

NICOLAE BREBAN
Vinovaţi fără vină

Editura IDEEA EUROPEANĂ
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„Pe de o parte, poezia e inutilă:  ea nu poate
şi nu va putea niciodată să schimbe lumea din
punct de vedere material. Pe de altă parte, este
o coordonată esenţială a existenţei umane; a
apărut odată cu omenirea.  Poezia e ceea ce
face ca fiinţele umane să devină cu adevărat
oameni. E o punte între suflete.”

(Bei Dao)

Marele Zid, răbdarea proverbială,
urşii panda şi Revoluţia
Culturală – iată cam ceea ce se
cunoaşte (şi se aminteşte) de

regulă, atunci când vine vorba despre China.
Dincolo, însă, de acestea aspecte – adevărate,
desigur – se află mult mai mult. Şi mult mai
multe. Nu în ultimul rând, o extraordinară poezie.
Cu o istorie foarte veche, coborând până în seco-
lele X–IX ale erei anterioare, dar şi cu o istorie
recentă, cel puţin la fel de interesantă; şi cine ştie,
poate chiar mai dramatică… Desigur, istoria
cărţilor arse în piaţa publică a început tot în
China, prin edictul din vremea guvernării Qin, din
anul 212 î.e.n., care cerea distrugerea imediată a
tuturor cărţilor aflate în dezacord cu ideologia
regimului; dar atitudinile de acest gen au continu-
at, oricât de incredibil ar putea să pară acest
lucru, până în perioade foarte apropiate de zilele
noastre, acţiunile „gărzilor roşii” din timpul
Revoluţiei Culturale începute în 1966 fiind, proba-
bil, pentru China, exemplul tragic prin excelenţă
în acest sens. 

În acest context, poezia lui Bei Dao (n.
1949) e de natură să ne ajute să înţelegem – nu
mai bine, nici mai profund, ci să înţelegem, pur şi
simplu – măcar o parte din structura liricii
chineze şi a modului ei de funcţionare. Considerat
adesea drept unul dintre reprezentanţii de seamă
ai generaţiei sale, afirmată la sfârşitul anilor ‘70,
în contextul deschiderii culturale determinate de
ascensiunea la putere a lui Deng Xiaoping, privit
nu o dată ca un candidat extrem de serios pentru
Premiul Nobel, beneficiind şi de numeroase volu-
me publicate în traducere în Statele Unite ale
Americii unde trăieşte actualmente, Somnambul
de august (1990), Forme ale distanţei (1994), Peisaj
deasupra lui zero (1996), Casa albastră (2000), La

marginea cerului (2001), Bei Dao insistă însă,
întotdeauna, în luările sale de poziţie, să nu fie
receptat ca un scriitor disident, aflat în dezacord
cu o anumită ideologie doar pentru a putea adera
mai uşor la alta, nici ca autorul chinez contempo-
ran prin excelenţă, ci doar ca poet. Iar dacă e mult
sau e puţin, versurile sale pot vorbi ele însele citi-
torului interesat. Mai cu seamă cele din ultimul
său volum, nu întâmplător unul bilingv, la a cărei
traducere a contribuit autorul însuşi. Volumul,
intitulat At the Sky’s Edge (2001), cuprinde o
amplă selecţie din cărţile sale anterioare, mai cu
seamă din Forms of Distance şi Landscape Over
Zero. 

„Traductibilitatea” poeziei lui Bei Dao îşi
are originea – oricât de paradoxal poate să pară
acest lucru – tocmai în China de la sfârşitul anilor
‘60 când, în cercurile literare din această ţară
începe să se vorbească din ce în ce mai insistent
despre aşa numitul „limbaj al traducerii”, un soi
de nouă limbă literară, apărută în semn de protest
faţă de clişeele lingvistice şi conformismul
perioadei maoiste. În fond, nimic altceva decât
actualizarea unei dezbateri mai vechi, ale cărei
începuturi sunt de găsit în Mişcarea din Mai 1919,
când se discută problema limbii vorbite în China

şi a faptului că, până la începutul secolului XX, în
această ţară, literatura a continuat să utilizeze
structurile lingvistice din vechime. Pornind de la
toate aceste momente, un număr de intelectuali
chinezi de marcă (Gu Cheng, Xie Yucheng, Wu
Lijun, Li Gang, Gao Falin, Shu Tiang) vor înte-
meia ceea ce, cu timpul, va primi numele de
„poezie obscură” (Menglong shi). Între aceştia şi
Bei Dao, considerat nu o dată drept şeful de şcoală
al acestei grupări literare, el fiind cel care, în
1978, împreună cu Mang Ke, a pus bazele revistei
Jintian (Azi), vârful de lance al tinerilor intelectu-
ali chinezi ai vremii. 

Poezia obscură, numită, alteori, şi
„poezie aluzivă”, acuzată, în China,
de individualism exacerbat, accen-
tuează ideea necesităţii conciziei

extreme în lirică, drept răspuns la lungile texte
canonico-oficiale şi, de asemenea, pune bazele unei
adevărate poetici a ambiguităţii în spaţiul cultural
chinez. Astfel, unele din poemele lui Bei Dao, mai
ales cele din volumul Însemnări din oraşul soarelui
(1983) vor avea doar câteva versuri sau vor fi com-
puse numai dintr-un cuvânt (Viaţă: „O reţea”)
exprimând, în felul acesta, sau şi în felul acesta,
dezamăgirea unei întregi generaţii. Poetul se
impune rapid şi în cercurile considerate oficiale,
reuşind, în felul acesta, să depăşească graniţele
Chinei, pentru prima dată prin celebrul său poem
Răspuns, remarcat de Allen Ginsberg : „Nu cred
că cerul e albastru;/ nu cred în ecourile îndepăr-
tate ale tunetului;/ nu cred că visele sunt neade-
vărate;/ nu cred că moartea nu va fi răzbunată.”
Dar dincolo de toate aceste consideraţii – sau de
multe altele la fel de posibile sau îndreptăţite –
imaginea de ansamblu pe care poezia lui Bei Dao
o oferă este de o profunzime, concizie şi maturi-
tate artistică greu de atins. O imagine aparte, ce
reuşeşte să depăşească, într-un fel, atât tradiţia
poetică chineză, dar şi pe aceea exclusiv occiden-
tală, şi să creeze, astfel, o nouă estetică, incon-
fundabilă în contextul orientărilor lirice contempo-
rane. Nu imaginea unui zid, ci, dimpotrivă, aşa
cum poetul a afirmat în repetate rânduri, aceea a
unui pod. A unei punţi „pe marginea cerului”,
după cum autorul însuşi scrie într-un celebru vers,
şi între suflete. Pentru ca nu cumva să uităm să
citim.   

Perfect
La capătul unei zile perfecte
acei oameni obişnuiţi căutând dragostea
lasă cicatrici pe deasupra apusului

trebuie să existe un somn perfect
în care îngerii să aibă grijă
de privilegiile în floare

când va avea loc crima perfectă
ceasurile vor fi pregătite
trenurile se vor pune în mişcare

o flacără perfectă de chihlimbar
invitaţii războiului
se adună în cerc încălzindu-se

scenă mută, răsăritul lunii perfecte
farmacistul pregăteşte
otrava mortală a timpului 

Cântec de dimineaţă
Într-un cântec cuvintele sunt otravă
pe urmele drumului de noapte al cântecului
sirenele de poliţie presimt
alcoolul somnambulilor

trezindu-se, o durere de cap
asemenea vorbitorilor transparenţi din fereastră
de la tăcere la urlet

invăţând să irosească o viaţă
o plutire în chemările păsărilor
fără să plângă niciodată

când furtunile s-au umplut cu gaz
raze de lumină smulg scrisoarea
o desfac şi o rup

BEI DAO
La marginea cerului
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Deformaţie
Cu spatele la fereastra câmpurilor largi
agăţându-se de greutatea vieţii
şi îndoielile din mai
ca spectatorii unui film violent
aprinşi de băutură

în afară de picătura de miere de la ora cinci
cei ce iubesc dimineaţa îmbătrânesc
şi devin un singur trup
un ac de busolă
pe o mare cuprinsă de dorul de casă

între scris şi masă
o linie vrăjmaşă în diagonală
vineri în fumul tălăzuit
cineva urcă pe o scară
dincolo de ochii publicului
mai departe

Anotimp secetos
Mai întâi e vântul ce bate de acasă
tatăl ca o pasăre zburând
pe deasupra unui râu somnoros de ceaţă 
îşi schimbă deodată direcţia
dar eşti deja pierdut în neguri

visând că amintirea se trezeşte
asemenea cerului nopţii într-un observator astro-
nomic
îţi tai unghiile de la mâini
închizi uşa deschizi uşa
prietenii sunt greu de recunoscut

până când scrisorile de demult
îşi pierd cu totul până şi umbrele
la apus asculţi atent
un oraş nou
înălţat de un cvartet de coarde

Buddha
Falduri plutitoare ale veşmântului
îţi sunt respiraţia uşoară

un ochi ce nu clipeşte se uită fix
în fiecare din palmele celor o mie de braţe ale tale
care mângâie tăcerea electrică
făcând ca lucrurile să se suprapună fără încetare
asemenea viselor

de veacuri întregi suferi de sete şi de foame
perla încrustată în fruntea ta
e forţa de neînvins a mării
care se întoarce mereu pe pietrişul transparent
asemenea apei

Poetică
Din imensul sălaş căruia îi aparţin
mai rămâne doar un birou înconjurat
de o mlaştină uriaşă
luna diafană mă luminează din diferite unghiuri
din depărtări mă urmează la pas visul scheletului
fragil
ca o schelă fără de scară 
şi se văd urme de noroi pe foaia albă
vulpea care de-a lungul anilor s-a hrănit
cu lovitura de bici a cozii sale neîndurătoare
mă laudă şi mă răneşte

şi tu, desigur, stai în faţa mea
fulgerul pe cerul senin ce-ţi străluceşte în palmă
se transformă în vreascuri şi apoi devine cenuşă

Ecou
Nu poţi părăsi valea aceasta
Odată cu cortegiul funerar
nu poţi lăsa singur sicriul
pentru a face pace cu moartea
acceptând ca toamna să-ţi rămână în casă

în cutia străină de lângă sobă
şi să faci muguri neroditori
începe avalanşa
ecoul întâlneşte legăturile psihologice
dintre tine şi ceilalţi: supravieţuieşte
mai trăieşte până mâine
această rază de soare ce face legătura cu 

dimineaţa
iese dintr-o bucurie ascunsă în pieptul tău
o bucurie malignă
nu poţi pleca din valea de aici
acesta e cortegiul tău funerar

Viaţă
O reţea

Patrie
Încrustată pe un scut vechi de bronz, ea stă
într-un colţ prăfuit al muzeului

Recviem
Nu zeii, ci copiii
în mijlocul ciocnirii de coifuri
îşi spun rugăciunile
mamele hrănesc lumina
întunericul hrăneşte mamele
pietre se rostogolesc, ceasurile merg în sens
invers
eclipsa de soare a avut deja loc.

Tot
Totul e destin
totul e nor şi fum
totul e un început fără rezultat
totul e o căutare efemeră
întreaga bucurie e lipsită de zâmbete 
întreaga nefericire e lipsită de lacrimi
întregul limbaj e o repetiţie
orice contact e doar întâlnirea dintâi
toată dragostea se află în inimă
tot trecutul – într-un vis
toată speranţa are note de subsol
toată credinţa – un geamăt
orice explozie păstrează o pauză instantanee
orice moarte – un ecou dezgustător de lung

Iunie
Vântul spune la ureche iunie
iunie o listă neagră pe care am lăsat-o să cadă
în timp

ţine minte acest fel de a spune rămas-bun
suspinele din cuvinte

ţine minte aceste adăugiri
flori de plastic fără de moarte
pe malul stâng mort
piaţa de beton întinzându-se
până la graniţele scrisului

acum
fug de scris
când zorii sunt alungaţi
un steag acoperă marea

şi cei ce vorbesc tare, fideli
glasului profund al mării
spun iunie

Traducere şi prezentare de
RODICA GRIGORE
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„...Simţurile ne-au revenit când,
după coamă, am văzut cealaltă vale. Părea
să se învecineze cu valea noastră, dar era
uriaşă, o întreagă ţară, şi înflorea sub
luminile nevăzute ale nopţii. Ne-a cuprins
entuziasmul, când am înţeles că aceasta
era adevărata Vale. Suflarea iubirii ne
înconjura, ne umplea plămânii, netezea
bronhiile dezumflate, hrănea sângele şi
devenea treptat lumea noastră, suflarea
iubirii. Încet, neîndrăznind încă să credem
pe deplin într-o asemenea fericire, am
coborât în Vale.

La una din cotiturile drumului, jos, am văzut miracolul lacurilor.
Ne aşteptau nenumărate lacuri liniştite, ingenios croite şi limpezi
până la fund. Am văzut printre ele unul ce semăna de sus cu un

simpatic dragon care împunge şi m-am gândit că tocmai acolo trebuie să fie
casa mea. Apoi a început minunea arborilor. Braţele copacilor ne înconjurau
şi fremătau cu frunzişul cizelat, fie în bătaia unui vânt miraculos, fie sub mi-
nunatele lumini ale nopţii. Treceam printre copaci, prin minunea ierbii.
Miracolul ierbii şi al florilor ne atingea picioarele şi pântecele. Am înţeles cu
toţii că aceste atingeri ne pregăteau pentru minunea înfăţişată ochilor. Ea a
venit în curând.  Printre frunziş şi trunchiuri, de sub picioare şi din cerul
deschis, ne priveau nenumăraţi ochi, a căror atingere ne bucura.

Apoi, în faţă, s-a ivit un leu. El s-a apropiat în salturi uriaşe, apoi a
alergat pe lângă noi, adulmecându-ne corpul. Fugea de la Alexandru la Pavel
şi se întorcea înapoi. Coama de aur curat se prelingea liniştit, iar spinarea
puternică te invita să o  mângâi. L-am mângâiat, şi de fiecare dată leul se
uita în jur şi privea inteligent, aproape ironic. Apoi a sărit în faţa grupului
nostru şi ne-a condus mai departe, în fundul Văii.”1

Acest final aruncă o lumină crudă asupra oricăror încercări de a găsi
armonia şi împlinirea. Lumea viilor şi morţilor se amestecă astfel încât nu
mai ştim ce este real şi ce este ireal, adevăr sau magie, iar speranţa eroului
de a găsi casa situată pe capul dragonului, spaţiu privilegiat care să anuleze
trecutul nefast poate fi doar o amăgire. Prezenţa ironiei ne avertizează că sen-
sul benefic al trecerii eroului într-o altă lume poate fi iluzoriu, că imaginea
realităţii este un fel de anti-poveste, aglomerare de fragmente ale unui proiect
utopic global. Totul se poate rezuma la un joc literar. 

Eroii din Ozhog (Arsura) sunt, de asemenea, nişte înfrânţi, care
nu se pot realiza în viaţă, nu-şi pot împlini personalitatea. Ei
încearcă tot timpul să iasă parcă dintr-un cerc închis, prin

diferite mijloace: fie prin distracţia oferită de un club masculin, fie prin
iubire, fie prin modestie în creaţie sau prin participarea la o mişcare disiden-
tă, prin iertarea duşmanilor şi chiar prin căutarea divinităţii. Totuşi, ei nu
reuşesc să ocolească constrângerile epocii sau trădarea prietenilor. Şi ca să
nu existe dubii, toate numele trădătorilor au rezonanţă biblică fiind legate de
argint: disidentul Argentov, medicul Zilberbanski, scriitorul Serebrianikov,
artistul Serebro (Argint) sau  muzicianul Silvestr. În afară de aceasta, asistăm
la o convergenţă a personalităţii eroilor până la unirea într-o singură per-
soană,  un fel de Hristos reîncarnat – Ultimul Suferind – care îl găseşte pe
Dumnezeu în pragul morţii, dincolo de viaţă.

În timpul vieţii, cei cinci eroi, scriitorul Pantelei, Fizicianul Kuniţer,
doctorul Malkolmov, sculptorul Hvostişcev şi jazzistul Sabler sunt uniţi prin
talent şi destin. Ei au acelaşi prenume, Apollinarevici, care provine de la
Apollo, zeul artelor (la romani) şi al medicinii (la greci) şi de la Apollinarii,
jocurile în cinstea lui Apollo care era aclamat la Roma, timp de cinci zile, ca
zeu al victoriei. Cei cinci eroi au acelaşi vis (un grup de pisoi pe un covor
verde), care simbolizează realizarea unei unităţi utopice. Din păcate, unitatea
este înfăţişată în tonuri sumbre. Fiecare erou suferă o înfrângere zdrobitoare
ca şi creator – formula descoperită de Kuniţer este folosită la crearea unei
noi arme de distrugere în masă; „limfa D” descoperită de Malkolmov ca mate-
rializare a harului creator este folosită la reanimarea unui călău; sculptura lui
Hvostişcev – un dinozaur numit „Smerenie” – părăseşte atelierul pentru a
înăbuşi „primăvara de la Praga” alături de tancuri; scriitorul Pantelei înţelege
că nu-şi poate realiza proiectele decât colaborând cu trădătorii şi laşii. Practic,
romanul înfăţişează falimentul speranţelor şi năzuinţelor eroilor care au
explorat toate posibilităţile. În final se face aluzie la faptul că eroii, fie au
murit concomitent, fie s-au sinucis, incapabili să suporte înfrângerea în plan
artistic. Dar moartea este doar anunţată. Autorul înfăţişează viaţa în mani-
festările ei paroxistice. Dincolo de căutările disperate ale eroilor, de înfrân-
gerea lor, romanul redă atmosfera unei orgii nesfârşite; eroii vor să se bucure
şi să trăiască din plin, presimţind apropierea morţii2. Astfel, căutarea retorică
de către eroi a idealului absolut, a frăţiei utopice se transformă într-o poeti-
zare a haosului ca singura formă de libertate permisă generaţiei de romanti-
ci înfrânţi din perioada dezgheţului. Cercetătorii operei lui Aksionov consideră
că imposibilitatea împlinirii idealului romantic apropie proza lui Aksionov de
estetica postmodernă (romanul a fost scris între 1969-1977 şi publicat prima
oară în 1980, la Milano, şi abia în 1990 la Moscova), făcând trecerea de la
estetica realismului grotesc la postmodernism3.

Romanul Ostrov Krym (Insula Crimeea), publicat în 1981, este deja
expresia perfectă a filozofiei postmoderne, prin critica ideologi-
ilor utopice şi, în general, a oricărui proiect de armonie globală.

Mai concret, romanul critică nu numai ideologia sovietică şi proiectul înnoirii
socialismului, ci şi o temă proprie tradiţiilor intelectualităţii ruseşti: respon-
sabilitatea intelectualului pentru soarta poporului şi vina pe care o resimt in-

telectualii pentru că au acces la un nivel
de trai mai ridicat decât masele populare.
Acest complex este cauza acţiunilor şi, în
final, a înfrângerii lui Pavel Lucinikov, fiu
al unui ofiţer alb, unul dintre cei mai
străluciţi reprezentanţi ai intelectualităţii
din înfloritoarea insulă. Împreună cu pri-
etenii săi, Lucinikov formează Uniunea
Destinul Unic General – o societate care
cheamă la unirea insulei cu Uniunea So-
vietică în scopul de a împărţi cu întregul
popor bogăţiile şi realizările micii insule
neatinse de comunism. Din păcate, elanul
nobil al lui Lucininkov, încrederea lui în
rolul mesianic al Rusiei, credinţa naivă în
renaşterea Rusiei permit îndeplinirea
planului de Unire şi înfloritoarea insulă
cade sub şenilele tancurilor, iar Lucinikov
abia reuşeşte să-i pună la adăpost pe cei
dragi.

În ciuda ironiei cu care îl
priveşte, Aksionov îl simpa-
tizează pe eroul său cu care

împărtăşeşte aceeaşi nostalgie a utopiei
referitoare la Rusia, şi aceeaşi libertate a conştiinţei. Lucinikov nu se teme
să meargă împotriva curentului, este onest, nu vrea să se împace nici cu fal-
sitatea îngrijorării faţă de Rusia a unei societăţi saturate de bunuri, nici cu
minciuna sovietică. De aceea el se dovedeşte a fi poate cel mai independent
erou al lui Aksionov, chiar dacă este un înfrânt în cele mai arzătoare spe-
ranţe, iar romanul este o antiutopie amară. Tocmai Lucinikov, cel gata să se
jertfească pentru binele Rusiei este vinovat de moartea a sute de oameni şi
de distrugerea insulei fericite. El doreşte să triumfe dreptatea şi ordinea, dar
este responsabil de instaurarea haosului în insulă. Tocmai de aceea, o reuşită
a romanului lui Aksionov este înfăţişarea insulei ca tărâm al fericirii şi al li-
bertăţii, ca lume ideală, izolată în mijlocul apelor şi opusă imaginii sinistre a
Rusiei sovietice, imagine constituită din lozinci absurde, false sărbători şi
magazine goale. Astfel se naşte tensiunea dintre conştiinţa romantică a  gene-
raţiei şaizeci de a întruchipa idealuri înalte în realitatea cotidiană şi complace-
rea în haosul vesel al existenţei reale. Ea se converteşte în plan artistic în
deconstrucţia idealului utopiei idealismului romantic, tocmai pentru că
împlinirea lui poate distruge viaţa adevărată, întotdeauna imperfectă şi
haotică, dar tocmai de aceea imprevizibilă, liberă şi pasionantă.

Estetica grotescului a fost respinsă de cultura rusă oficială tocmai
pentru că dezvăluia contradicţiile dintre mitologia sovietică şi
realitate, în totalitate, fără să se oprească doar la anumite nea-

junsuri ale sistemului. Trecutul, prezentul şi viitorul utopiei comuniste erau
prezentate ca aglomerare de minciuni, monstruozităţi şi false trăiri care
deformau evoluţia naturală a vieţii. 

În ciuda manierei ironice de tratare a subiectelor, finalurile romanelor
lui Aksionov, faptul că eroii nu-şi pierd o anumită libertate a conştiinţei şi
încrederea, demonstrează că tensiunea dintre conştiinţa romantică şi de-
construcţia ei, dintre setea de idealuri şi haosul existenţial combinată cu stilul
ludic, stă la baza apariţiei unui nou discurs utopic, acela al utopiei morale a
libertăţii şi este propriu celor mai bune opere ale lui Aksionov4. Acest para-
dox izvorăşte din faptul că grotescul reprezintă, în acelaşi timp, o formă de
dialog cu discursul antiutopic şi o sursă  de înnoire a utopiei. 

fragment

1 Aksionov, V., Poiski Zhanra, Frankfurt am Main, ed. Posev, 1986, p. 186-
187, (trad. n.).
2 M. Bahtin lega grotescul tocmai de cultura carnavalului, în Creaţia lui
Francois Rabelais şi cultura populară a Evului Mediu şi Renaşterii (apariţia în
original în 1965). Grotescul carnavalesc pune pe primul plan imaginea vieţii
poporului care conţine în esenţă elementele contradictorii ale sistemului
social demascate, supuse ironiei muşcătoare şi batjocurii carnavaleşti.
3 N. Leiderman, M. Lipoveţki, Sovremennaja russkaja literatura, Moscova,
2001.
4 Ultimele creaţii sunt mai puţin reuşite, mai schematice, din cauza lipsei
unuia din elementele contrastante (ideal/deconstrucţie, utopie/haos):
Bumazhnyj pejzazh (Peisaj de hârtie) – 1982, Novzj sladostnyj stil’ (În dulcele
stil nou) – 1997. 

ELENA ABRUDAN

Nostalgia utopiei
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„Estetica Universului hipersferic va fascina
încă multă vreme spiritele.”

Jacques Merleau-Ponty, 
Cosmologia secolului XX

Cum nu sunt decât un simplu iscodi-
tor în chestiunile cosmologiei,
neavând pregătire aca-
demică în fizică,

matematici şi astronomie, va trebui să
apelez la îngăduinţa cititorului compe-
tent, mărturisindu-i, din capul locului,
că nu am citit de-a lungul anilor decât
lucrări considerate uşoare. De aceea,
neştiutorii mă vor înţelege cel mai
bine. Singura sursă directă pentru cele
ce urmează, pe care mintea mea o
poate frământa mai bine, este cărtici-
ca scrisă de Albert Einstein pentru
profani: Über die spezielle und allge-
meine Relativitätstheorie şi publicată, în
mai multe ediţii, şi în Spania (Sobre la
Teoria de la Relatividad Especial y
General, Altaya, 1998). Ba mai mult:
cred că opusculul s-ar fi prăfuit mult şi
bine în acea ameţitoare colecţie „Mari
Opere ale Gândirii Contemporane” din
biblioteca mea, dacă pictorul Romeo
Niram nu mi-ar fi pus sub ochi ecuaţia
energiei sub o nouă paternitate:
„Brâncuşi: E=mc2”.

Puteam scrâşni printre dinţi, puteam
zâmbi zeflemitor sau blajin, puteam să ridic
savant din sprâncene sau să bâigui vreo silabă cu
iz anecdotic, de bufonerie – zarurile fuseseră arun-
cate! Aşa că, neavând încotro, m-am întors, ca pe
vremuri, la lecţie.

Într-o astfel de situaţie, socotesc de mare
uşurare povaţa lui L. Boltzmann (pe care Einstein
îl citează în prefaţă) de a lasă eleganţa stilului pe
seama croitorilor şi cizmarilor şi de a urma doar
firul nerăsucit al ideilor.

Principiul relativităţii (restrânse) pare sim-
plu: dacă K' este un sistem de coordonate care se
deplasează uniform şi fără să se rotească în raport
cu un alt sistem de coordonate K (este vorba de
sisteme de coordonate galileiene), atunci feno-
menele naturale se vor desfăşura faţă de K’ după
aceleaşi legi generale ca şi faţă de K. Prin urmare,
orice lege generală a naturii va trebui să fie în aşa
fel construită, încât să se poată transforma într-o
lege cu structură identică, introducând în locul
variabilelor spaţio-temporale (x, y, z, t) noi varia-
bile (x', y', z', t'), dar care să aparţină sistemului
K'. Astfel, „legile generale ale naturii sunt covari-
ante faţă de transformarea lui Lorentz”. Fireşte,
ultima parte a frazei rămâne profanului obscură.
Am putea înţelege în schimb o consecinţă a aces-
tei transformări: se poate conchide că legea pro-
pagării luminii în vid este aceeaşi atât pentru sis-
temul de referinţe K cât şi pentru K'. 

Paragraful anterior (mai puţin exem-
plul, fireşte) este formularea ein-
steiniană a teoriei relativităţii
restrânse. Unul din cele mai impor-

tante rezultate ale acestei teorii se referă la con-
ceptul de masă. Astfel, teoria relativităţii permite
ca principiul conservării masei şi cel al conservării
energiei, distincte în mecanica clasică, să poată fi
contopite într-unul singur: E=mc2 (ne referim,
desigur, la un corp care nu absoarbe şi nu emite
energie). „Misterioasele litere” sunt deci: energia,
masa şi viteza luminii la pătrat, subliniindu-se
rolul teoretic de seamă pe care viteza luminii o
joacă în această teorie.

Chiar daca ecuaţia, aşa cum s-a observat
ulterior, comportă o anume asimetrie, ideea trans-
formării masei în energie şi a energiei în masă
conceptul masă-energie este fundamentală în mai
multe din tablourile lui Niram prezente în expozi-
ţia de la Institutul Cultural Român din Lisabona
(august-septembrie, 2007). Mai mult, aş zice că
pentru artist, aceasta este însăşi Legea Univer-
sului. 

Ogăsim în Brâncuşi: E=mc2, I,
adnotată pe masa de lucru, dea-
supra lui Narcis în insolitul coate-
lier (combinaţie între atelierul lui

Brâncuşi din Impasse Ronsin nr. 8 şi cel al pic-

torului), pe Poarta Sărutului („dezbrăcată” însă de
motive, cu excepţia acelui „ou” al fuziunii, şi
fierăstruită în genul Coloanei, metaforă, la Niram,
a spaţiu-timpului), o regăsim în Geniu, o bănuim
prezentă în „viitorul” număr al revistei „Niram
Art” sau criptată pe portalul-covor din Brâncuşi:
E=mc2, II, o citim limpede, dublată, pe suportul
ovoidului din Începutului Lumii, o privim, procla-
mată, în Cosmos, Die Gottesformel şi Hologramă, o
simţim în „radiaţiile” prezente în toate aceste
tablouri şi, mai ales, în clepsidrele Coloanei
niramine, „vecină” mereu luminii... Ea este
Ecuaţia!

Să trecem acum la celălalt concept
fundamental, cel al spaţiu-timpului.
Lumea, Universul, este cvadridi-
mensională, după cum arătase

Minkowski, şi, în această Lume, Einstein aduce în
discuţie egalitatea dintre masa inerţială şi cea
gravitaţională. Sistemele de coordonate la care ne-
am putea raporta devin acum gaussiene (adică
curbe), prin urmare: „Toate sistemele gaussiene
sunt în esenţă echivalente pentru formularea legilor
generale ale naturii”. Acesta este principiul relati-
vităţii generale. Într-un astfel de cadru referenţial,
corpul de referinţă (sistemele de coordonate) se
deformează, devenind o „moluscă de referinţă”,
după însăşi expresia autorului. Abia acum ne
cutremurăm la ideea spaţiului sferic tridimensio-
nal (descoperit de B. Riemann) şi ne dăm seama
că presimţim forma acestui „paradox”: un spaţiu
de volum finit, dar care nu are limite (ca un tub).
În teoria relativităţii generalizate însă, proprie-
tăţile geometrice ale spaţiului nu mai sunt inde-
pendente, ci condiţionate de materie. Or, dacă dis-
tribuţia materiei în Univers e uniformă (ignorând
concentrările locale), spaţiul ar trebui să fie sferic
(cvasieliptic), ne spune Einstein. Cum distribuţia
nu este local uniformă, atunci, local, spaţiul real
va fi cvasi-sferic. Aşa se termină cărţulia.

Fără prea mult ocol (şi fără asprimea nece-
sară fizicii), am putea spune că această imagine a
Universului einsteinian este echivalată de Romeo
Niram cu ovoidul brâncuşian, prezent, cu variaţii
sau succedanee, în majoritatea tablourilor expozi-
ţiei sale. Mai mult, am putea confirma-o prin teo-
ria cosmogonică a belgianului Lemaître (a „atomul
primordial”), prin cea a ruso-americanului Gamow
(big-bang-ul) ş.a.m.d. Sursologia a fost, aşadar,
inversată abil de pictor. Astfel, prin sinteza
miturilor, a ştiinţelor milenare şi a celor mai
apropiate de noi, prin fulguranta sa intuiţie artis-
tică, Brâncuşi „ridică” străvechea geometrie (păs-

trată pe covoarele ţărăneşti, de pildă) la puri-
tatea geometriei riemanniene, „descope-
rind”, avant la datte, întâia formă a Uni-
versului (Începutul Lumii e din 1916, dar e
presimţit formal mult mai devreme). Iată
cum, pentru Niram, ovoidul, Oul, devine
chintesenţa formală a micro şi macrocosmo-
sului. Căci dacă timpul îşi păstrează infini-
tatea, ne spune Einstein, spaţiul tinde să se
închidă, deşi nu are limite. Astfel, ecuaţiile
sale admit o structură metrică în care spa-
ţiul e hipersferic, pozitiv, închis, în timp ce
timpul rămâne deschis, neafectând curbura
spaţiului. În Universul lui Einstein, materia
se află, la scară colosală, statistic, în repaos.
Cosmogonia lui Brâncuşi nu pare să o dez-
mintă.

Brâncuşi „a reuşit să facă
posibilă desfiinţarea con-
tradicţiei ce părea insolubilă,
dintre extindere spaţială şi

gândire” (V.G. Paleolog). Or, demonstrează
plastic Niram, aceasta este şi tulburătoarea
lecţie a fizicii lui Einstein. 

•••CORESPONDENŢĂ DE LA LISABONA

DAN CARAGEA

Lecţia lui Einstein
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MIRI KRIMOLOVSKI

„Din România 
în Israel şi înapoi”

„Orice operă de artă aparţine vremii sale, dese-
ori creează sensibilităţile noastre"

Vasili Kandinski

Au trecut 40 de ani de cînd artista
Liana Saxone-Horodi a avut prima
expoziţie personală în Israel, la
Casa Ziariştilor „Sokolov” din Tel

Aviv. Deşi în acest interval de timp, lucrările ei au
fost prezente de nenumărate ori pe simezele
israeliene, acum ea revine şi expune din nou, in
Tel Aviv dar, „peste drum”, la Institutul Cultural
Român. În această expoziţie, apare clar  legătura
puternică între ţara în care s-a născut şi ţara în
care trăieşte acum, între România şi Israel, între
Bucureşti şi Haifa, între Braşov şi Wadi Nisnas,
între peisajele de acolo şi cele de aici, cu toate
asemănările şi deosebirile. Peisajele expuse sunt
imagini din oraşului Haifa, în care trăieşte de
peste 30 de ani. Sunt casele Haifei, privite printre
ramurile copacului din curte, dându-ţi impresia că
se transformă într-o fiinţă omenească, ce încearcă
să-şi întindă mîinile pentru a-i ascunde părţile
urîte. Sunt casele acestea, cu şiruri de obloane
identice, cu goluri care apar ca nişte guri larg
deschise... Eroii lucrărilor ei nu sunt frumoşi în
sensul larg acceptat, ci, dimpotrivă, Liana caută
diferitul. Curţile din Wadi Nisnas, un conglomerat
de forme şi culori, acoperişurile de ţiglă lîngă coli-
bele cu azbest, deschideri rupte în clădiri vechi,
ferestre... O lume complexă, dar care te atrage,
fiindcă reprezintă o lume reală.

La fel şi în peisajele din România –  ţara
în care s-a născut. În pictura „Piaţa din Braşov”,
Liana reuşeşte să redea atmosfera speciala a aces-
tui loc. În general, ea nu pictează figuri în pei-
sajele sale, ci creează oameni care fac parte inte-
grantă din el, fără a le reprezenta feţele. Se pare
că afirmaţia, „omul, nu este decît imaginea pei-
sajului ţării în care s-a născut”, a devenit motto-ul
acestor picturi: omul cu pălărie care stă pe bancă;
figurile mici, colorate, care se mişcă în linişte prin
piaţă; perechile care se contopesc cu frumuseţea
locului din care fac parte... Ca şi în picturile din
Haifa, Liana dă atenţie arhitecturii: casele
deosebite cu deschideri ieşite din comun, turla
bisericii, acoperişurile colorate... Este evidentă
influenţa fotografiei în arta Lianei. Astfel în pic-
tura „Stradă din Braşov”, compoziţia nu este ordo-
nată şi precisă, ci oarecum tăiată. Totul apare ca
şi cum ea vrea să prindă momentul. În felul aces-
ta Liana reuşeşte să dea privitorului senzaţia că
participă la eveniment şi poate chiar el însuşi
merge în sus pe această stradă. În pictura „Stradă
din Bucureşti”, aruncînd o privire asupra aco-
perişurilor oraşului, Liana reuşeşte din nou, să ne
redea, complexitatea şi specificitatea lui... Ea
pictează privind de sus acoperişuri colorate,
deschideri variate, înghesuiala din marele oraş...
Tablourile cu subiecte din satul românesc sunt şi
ele deosebite: bogăţia culorilor ne redă atmosfera
specifică satului, dar nuanţele se schimbă, nu mai
este acelaşi verde ars de soarele mediteranean.
Feţele oamenilor sunt fără detalii, şi, ca în alte pic-
turi, aceştia se contopesc cu peisajul. Firea lor este
transmisă privitorului prin coloristica hainelor,
prin expresia corpurilor şi legătura lor cu peisajul. 

Suprapunerea straturilor de culoare din
aceste tablouri, dă,  prin relief, senzaţia de reali-
tate, de viaţă. Norii, culoarea bogată întinsă în
straturi succesive, creează o impresie senzorială,
încît poţi să simţi mirosurile din satul acela... Deşi
picturile Lianei au o bază realistă, este evident
filonul expresionist şi multe dintre ele sunt mai
degrabă simbolice, decît descrieri ale realităţii. De

aceea, cînd pictează case cu pereţii coşcoviţi, aces-
tea reprezintă o stare sufletească, existenţială,
simbol al unei trăiri interioare puternice. În
peisajul din satul pictorilor Ein Hod, apar toate
culorile: roşu, galben, verde şi albastru. Şi, din
nou, acestea nu sunt culorile reale din natură, ci
coloristica sufletească. Munţii apar ca o sărbătoare
de culori, sărbătoare pe care ei o provoacă mereu
în sufletul artistei. Natura urbană, se leagă de cea
sălbatică şi totul capătă o altă înfăţişare – casele
se prefac în fiinţe omeneşti, copacii apar ca oa-
meni îngheţaţi si, împreună, devin un tot unic.

În România, Liana a fost eleva cunoscutu-
lui pictor Rudolf Schweitzer-Cumpăna, care şi-a
pus amprenta asupra stilul ei. În ceea ce priveşte
activitatea artistei din perioada israeliană, devine
evidentă şi influenţa cunoscutului pictor Marcel
Iancu, îndeosebi în perioada sa de creaţie figura-
tivă. Ca şi Iancu, Liana are o linie descriptivă pu-
ternică, dominantă, hotărîtă. O linie neagră, care
joacă un rol central, care defineşte şi construieşte
volumele. Fără îndoială că în creaţia Lianei se
remarcă un caracter sculptural: formele sunt dis-
tincte şi puternice. În acelaşi timp, însă, este evi-
dent şi elementul sentimental, transformînd pic-
tura în poezie… Astfel, creaţiile sale, îmbină bucu-
ria cu tristeţea, redînd o imagine reală a vieţii şi
a sufletului omenesc.

MAGDALENA BRĂTESCU

Plaiul de dincolo 
de mări

Eiarnă la Tel Aviv. Meteorologii au
anunţat potop. Când răpăie pe
acoperişurile caselor, în geamuri şi
pe capotele automobilelor, apa

sfântă, strecurată din cenuşa unui cer aproape
întotdeauna sau însorit sau înstelat, când în sfârşit
plouă, toţi ieşim din case. Ca un făcut. Cu roţile
înecate în râul improvizat al străzilor, cu ştergă-
toarele de parbriz ticăind nebuneşte, înghesuiţi în
embouteillage şi cu ochii fermecaţi de sarabanda
stropilor grei, vizibili doar în lumina felinarelor.
Incotro alergăm, în căldura fortăreţelor noastre
motorizate, pe asfaltul lunecos, în aburul luminat

de faruri, ameţiţi de stroboscopul neoanelor
depăşite în viteză, pe când frunzişul întunecat tre-
saltă zgâlţâit de vânt, pe marginile cosmetizate ale
autostrăzilor? Unii spre alţii, cum altfel? Unii spre
alţii…

Cu mintea călătoare printre vise şi imagini,
mă dezmeticesc într-o sală imensă, forfotind de o
lume care deodată încremeneşte în picioare. Se
intonează imnul românesc „Deşteaptă-te române”,
urmat de de cel israelian „Hatikva” (Speranţa).
Observ uniforme de paradă cu găitane şi decoraţii,
precum şi reprezentanţi ai altor ambasade în
Israel. Printre ei, chipuri cunoscute: dl. Diaco-
neasa, consul general al României, dl. Octavian
Şerban, ataşatul cultural al Ambasadei, dna
Madeea Axinciuc, directoarea Institutului cultural
român, dna Colette Avital, vicepreşedinta
Parlamentului israelian şi câţiva colegi de breaslă,
scriitori, poeţi, cronicari de carte, adunaţi în jurul
Preşedintelui Asociaţiei scriitorilor israelieni de
limba română, poetul Shaul Carmel. În aplauzele
asistenţei, de la tribună, cuvântează noul Amba-
sador al României, excelenţa sa, dl Edward Iosiper.
Apoi mulţimea se repune în mişcare, oamenii se
caută, se îmbrăţişează, zâmbetele se succed. Mă
aud strigată pe nume şi nu-mi vine să cred: iată,
înfruntând intemperiile şi distanţe de sute de kilo-
metri, au sosit la acest eveniment amici din nordul
şi din sudul ţării. 

E Ziua României. O muzică discretă
însoţeşte zumzetul conversaţiilor nesfârşite. Un
ospătar stilat serveşte mititei, ca fel de mâncare
tradiţional românesc, iar la capătul celălalt al sălii,
se oferă „falafel” şi „humus”, cel mai popular
meniu israelian. Falafelul este o chifteluţă rotun-
dă, făcută din făină de năut, asezonată cu felurite
condimente şi coriandru verde, iar humusul e un
piure de năut şi susan, amestecat cu ulei de mă-
sline. Dar eu, sunt prea emoţionată ca să-mi stea
gândul la hrană. Intr-un grup de actori israelieni
de origină română, zăresc două chipuri dragi, pier-
dute din vedere de ani şi ani, în tumultul vieţii:
Trisi Abramovici, elegantă şi parcă şi mai fru-
moasă, cu soţul ei, Bebe Bercovici. Amândoi în
plină activitate artistică, la două teatre de pres-
tigiu din Tel Aviv, dar jucând şi pe marele şi micul
ecran. Ştiam că au fugit din România cu puţin
înainte de revoluţie, dar abia acum aflu, că nu
întâmplător şi-au abandonat casă, maşină şi o si-
tuaţie profesională de succes, sosind în Israel, de
azi pe a doua zi, cu o valiză de haine. El scria
cuplete, în care critica prin jocuri de cuvinte şi
aluzii cât se poate de transparente, regimul de
teroare comunistă. Fuseseră nu numai ameninţaţi,
ci cu adevărat în pericol de a-şi pierde viaţa!

O întâlnire cu trecutul nu înseamnă numai
o lacrimă şi un zâmbet nostalgic. E mult mai mult
decât atât: e fuga ireparabilă a timpului, lupta cu
spaime uitate şi fantome pândind din umbră.
Suntem noi înşine, dar atât de altfel, încât ni se
face dor, să mai fim cum am fost, măcar o părtici-
că din cât am fost, pe vremea când amintirile erau
prezent. Şi-n mijlocul noianului de gânduri, după
ce le scriu o dedicaţie pe noua mea carte, iar
mâinile şi ochii ni se caută necontenit, bag de
seamă, că am rămas aproape singuri în sală. Ne
retragem înspre parcare, iar acolo, surpriză!
Printre miile de maşini, ale noastre stăteau ală-
turi, chezăşie a faptului că ne era dat să ne întâl-
nim.  Aş fi vrut să mă întorc acasă cu un steguleţ
tricolor… Nu din festivism, idealism, patriotism,
naţionalism sau alte isme! Ce bizar… Când eşti
forţat să ieşi la defilare cu pancarte şi lozinci şi să
fluturi la comandă steagul ţării, refuzi cu îndărăt-
nicie, sau accepţi în silă. Imi revine în minte, cazul
unui muncitor, care după ce a trecut prin faţa tri-
bunei, la colţul primei străzi şi-a abandonat stea-
gul şi s-a dus cu colegii la o bere. A doua zi la fa-
brică s-au numărat steagurile (bineînţeles nu ca pe
vremea lui Pristanda!), iar lucrătorului neglijent
nu i s-au mai acordat primele anuale, până după
revoluţie…

În luna mai, de ziua independenţei
Israelului, în ţara noastră veche-nouă, în vârstă de
nici 60 de ani, la toate balcoanele şi ferestrele
înfloresc steaguri alb-albastre, fără nici o îndru-
mare „de sus”. Totul vine din suflet. Unii adaugă
şi steagul cu stele şi dungi al marelui nostru pri-
eten. În toamna asta, mi-am împlinit un vis: m-am
întors de la Bucureşti cu un costum popular româ-
nesc. Ştiţi de unde mi-aş putea cumpăra şi un
steag tricolor?

Decembrie 2007

· Corespondenţe din Israel · Corespondenţe din Israel ·
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FEBRUARIE § 2008

De la Strasbourg, Europa şi des-
tinul Uniunii Europene se văd la
fel de bine ca de la Bruxelles.
Sînt foarte vizibile,

şi, mai ales, sînt bine văzute. Ceea ce
nu e puţin lucru, cum vom vedea mai
jos. Chiar dacă instituţiile europene
de aici pierd în greutate în raport cu
cele de la Bruxelles (oraş ce tinde să
devină centrul decizional cvasi-absolut
al Uniunii Europene), Franţa are încă
de jucat un rol modelator în cadrul
Uniunii. Iar anul 2008 este unul deci-
siv, dat fiind că patria lui Jean
Monnet şi a lui Robert Schuman (de
adopţie) va deţine preşedinţia UE în
al doilea semestru, şi că intenţio-
nează, prin voluntarismul şi deter-
minarea preşedintelui Sarkozy, nu
doar să se achite onorabil de sarcină,
dar şi să propună amendări esenţiale,
fapt întrevăzut deja din primele zile
ale cincinalului sarkozyst, cînd şeful
statului francez şi-a demonstrat, ală-
turi de Angela Merkel, implicarea
foarte activă în problemele arzătoare
ale UE.

Însă climatul social din Franţa
este actualmente unul destul de delicat. Dacă la
nivel politic, cu excepţia taberelor extremiste, atît
stînga cît şi dreapta militează deschis şi activ de
aceeaşi parte a baricadei pentru ideea de Uniune
Europeană întărită, nu acelaşi lucru se poate
spune despre ansamblul populaţiei franceze, care,
mai trebuie oare amintit? şi-a manifestat dezacor-
dul faţă de evoluţia chestiunii europene prin res-
pingerea, alături de Olanda, în mai 2005, a
Tratatului pentru o constituţie europeană, şi care
nu pare să-şi fi modificat între timp poziţia. 

Se pune atunci întrebarea: de ce Uniunea
Europeană a devenit atît de nepopulară în Franţa,
care este una dintre cele şase ţări fondatoare,
dacă nu principala, a ceea ce avea să devină mai
tîrziu UE? Oricît de ciudat ar părea, situaţia ar fi
cauzată în bună măsură de o problemă de… lim-
baj. Aşa cum o afirma la Strasbourg senatorul
Hubert Haenel (în cadrul unei dezbateri extrem
de interesante şi actuale, la foarte scurtă vreme
după semnarea la Lisabona a Noului Tratat sim-
plificat al Uniunii Europene, pe care îl comenta
alături de profesorul Vlad Constantinesco şi de
părintele Gabriel Nissim), s-a făcut în cadrul
Uniunii o greşeală cu consecinţe incalculabile
atunci cînd s-a introdus şi impus termenul de
extindere pentru a se face referire la integrarea
ţărilor din fostul bloc comunist, în loc celui potri-
vit, de reunificare. De aceea, populaţia de rînd din
statele fondatoare ale UE, bombardată fiind zilnic
prin mass-media de cuvântul extindere, nu
înţelege că fostele ţări comuniste îşi regăsesc de
fapt progresiv locul firesc în sînul mamei Europa,
ea avînd, dimpotrivă, impresia că Uniunea se
lărgeşte mult dincolo de limitele sale, oricum mai
mult decît o ţin puterile de… asimilare!

La aceasta se adaugă în Franţa
atmosfera de pesimism şi stagnare
generalizate din care Nicolas
Sarkozy doreşte să-şi scoată ţara,

însă fără succese notabile după cele opt luni de
conducere a statului într-un ritm mai degrabă
alert şi imprevizibil. Într-adevăr, mult mai preocu-
pantă pentru ansamblul populaţiei franceze pare
în prezent problema puterii de cumpărare, aflată
în cădere liberă, şi pe care noul preşedinte a
promis că o va redresa rapid, însă nici un rezul-
tat nu s-a făcut încă vizibil. 

Se ştie: dincolo de piaţa sa economică libe-
rală comună, Uniunea Europeană se prezintă ca o
apărătoare a păcii, a drepturilor şi a demnităţii
omului, a valorilor fundamentale, a patrimoniului
comun, dar şi a specificităţilor fiecărei naţiuni
integrate („unitate în diversitate”). Or, paradoxal,
toate aceste nobile dimensiuni şi interesul gene-
ral pe termen lung par să fie cu totul trecute cu
vederea de populaţia majoritară a Europei occi-
dentale, în faţa dificultăţilor economice şi sociale
de moment. Politicienii au, ce-i drept, partea lor
de vină, făcînd din UE ţapul ispăşitor al tuturor
deciziilor politice nepopulare, chiar şi atunci cînd
nu este cazul. 

Nu întîmplător Noul Tratat simplificat, ce
aşteaptă să fie ratificat de către cele 27 de state
membre, şi care ar trebui să intre în vigoare
începînd cu 1 ianuarie 2009, prevede alegerea
unor responsabili proprii Uniunii: în primul rînd
un Preşedinte al Consiliului European ales o dată
la doi ani şi jumătate, un Prim-ministru (ce ar
îndeplini sarcinile actualului Preşedinte al

Comisiei Europene), un ministru de externe. Toţi
aceştia vor lucra pe perioada mandatului lor cu
normă întreagă pentru Uniunea Europeană, fără
a mai avea de tratat chestiuni legate strict de pro-
pria lor ţară. Noul Tratat mai prevede, între
altele, şi crearea unui serviciu diplomatic euro-
pean cu 111 birouri în lume. Ce-i drept, aşa cum
atenţiona profesorul Vlad Constantinesco în
cadrul dezbaterii amintite mai sus, acel
preşedinte, acel ministru de externe ai UE, chiar
dacă vor lucra atunci exclusiv pentru Uniune, nu
vor trăi ei oare o situaţie de schizofrenie, tre-
buind dacă va fi nevoie să sacrifice interesele pro-
priei ţări intereselor generale ale Europei? 

Eclar, ideea şi realitatea numite
Uniunea Europeană sînt în conti-
nuă devenire şi definire, un per-
manent proiect, un continuu com-

promis, născute şi hrănite din necesara voinţă
comună de unitate şi de cunoaştere reciprocă. De
la climatul de mefienţă de după cel de-al Doilea
Război mondial, cînd cele şase ţări fondatoare se
scrutau cu o doză semnificativă de suspiciune,
avînd ca unic scop refacerea propriilor economii
distruse, pînă la Uniunea Europeană din 2008 a
celor 27 de state membre, care poate pînă la
urmă s-ar putea extinde la vreo 30 sau chiar 35
de ţări (crede eurodeputatul francez Alain
Lamassoure), valorile europene s-au înmultit, pre-
cizat şi impus neîncetat, iar mizele (re)con-
strucţiei europene au sporit şi s-au intensificat
continuu – nu fără numeroase, şi uneori du-
reroase, eşecuri – inerente unei organizări de am-
ploare ce pune la un loc populaţii şi interese cu
particularităţi proprii. 

Însă, dincolo de specificităţile fiecărui stat
luat separat, necesitatea unei Uniuni Europene
puternice este astăzi extrem de actuală. La fel de
actuală este şi misiunea sa esenţială: aceea de a
veni în sprijinul raţionalismului politic şi al soli-
darităţii economice şi sociale între statele mem-
bre  în condiţiile globalizării galopante şi în con-
textul dinamicii demografice şi economice fără

precedent ce caracterizează ţările asi-
atice, cu care Europa va avea de cola-
borat tot mai mult pe viitor.

Chiar dacă aceste mize
cu bătaie mai lungă şi
viitorul deschis, nu de
puţine ori şi ezitant, al

Uniunii Europene par să nu-i intere-
seze sau chiar să-i exaspereze pe
francezii de rînd (situaţia e totuşi
diferită la Strasbourg, care rămîne a
doua capitală a Europei, deci foarte
euroentuziastă), Franţa se pregăteşte
de zor, prin responsabilii săi, să ia în
primire mandatul prezidenţial al
Uniunii începînd cu 1 iulie 2008, cînd
una din priorităţile sale va fi consoli-
darea apărării în cadrul UE. Lipsa
graniţelor interioare necesită, într-ade-
văr, întărirea frontierelor exterioare
ale Uniunii Europene. 

Corespondenţa noastră lunară
din acest an de la Strasbourg va încer-
ca, înainte şi pe durata preşedinţiei

franceze a Uniunii Europene, să scruteze deciziile
şi faptele politice, precum şi impactul lor social,
economic, cultural etc., aşa cum se arată ele de
aici. 

Ianuarie 2008

•••CORESPONDENŢĂ DIN STRASBOURG

GINA PUICÃ

Franţa şi problema
europeană



Rândurile care urmează nu se vor o
cronică de film, deşi punctul de
plecare al prezentului comentariu
este un film, documentarul lui

Alexandru Solomon Război pe calea undelor (Cold
Waves), o producţie cinematografică recentă, de
real interes public şi civic. Numai că această pro-
ducţie cinematografică este mai mult şi altceva
decât un film, este o pagină de istorie trăită de
milioane şi milioane de oameni, povestea postului
de radio Europa Liberă, sursa principală de
supravieţuire a unui imens număr de români în
epoca totalitară. Regizorul însuşi mărturiseşte
undeva cum a ajuns să facă istoricul acestui
esenţial post radiofonic: „Ceva atât de înde-
părtat (emitea din Germania) care să stâr-
nească atâta pasiune (ascultătorii iubeau
vocile, ceauşiştii le urau) nu am întâlnit de
mult. Unde mai pui: mister cu carul (nu
ştim de ce au murit trei directori ai Europei
Libere, unul după altul), terorism (am vor-
bit la telefon cu Carlos Şacalul) şi servicii
secrete (am investigat felul în care Secu-
ritatea a pus la cale atentate cu bombă,
atacuri cu radiaţii sau pur şi simplu, cu cuţi-
tul). Peste toate, este vorba de puterea
stranie a unui fel de mass media astăzi
complet detronat de televiziune”. Ne-a reţi-
nut atenţia şi alt punct de vedere al autoru-
lui: „Am cunoscut zeci, sute de oameni care
au lucrat acolo, au ascultat emisiunile, au
păţit ceva legat de radio. La majoritatea a
trebuit să renunţ, dar sper că filmul meu e
doar un început şi aceste poveşti se vor
spune”. Este, acesta, un alt motiv care mă
determină să renunţ la ideea unei cronici de
film propriu-zise în favoarea uneia dintre poveş-
tile pe care regizorul simţea că se vor spune.

Neîndoios, cineastul Alexandru Solomon
este una dintre cele mai sonore voci civice din
perimetrul filmului naţional. O dovedeşte, în
primul rând, repertoriul tematic şi stilistic al fil-
mografiei sale, de la primele creaţii, realizate în
colaborare cu Geta Brătescu (scurt metrajul
Earthcake) sau cu Radu Igazsag, experimentele
video consacrate avangardei româneşti Strigăt în
timpan şi Cronica de la Zürich. Prietenia literară
dintre tatăl său, scriitorul Petre Solomon şi scri-
itorul Paul Celan a constituit substanţa filmului
Duo pentru Paoloncel şi Petronom, unui mare
fotograf al lumii i-a dedicat filmul Omul cu o mie
de ochi, ultima perioadă din viaţa lui I.L.
Caragiale, petrecută la Berlin, i-a prilejuit seducă-
torul film de metraj mediu Franzela exilului.
Documentarul de lung metraj Marele jaf comunist,
despre inimaginabilul şi legendarul atac gang-
steresc al Băncii Naţionale a României petrecut la
sfârşitul anilor 50, rămâne cea mai pertinentă
mărturie a spiritului civic, cetăţenesc, caracteris-
tic pentru întreaga creaţie a cineastului documen-
tarist, care este şi un director de imagine presti-
gios al cinematografiei naţionale. În aceeaşi zonă
a unui cinematograf angajat, chiar  militant, se
înscrie şi recenta premieră a regizorului, Război
pe calea undelor, istoria în imagini a unui post de
radio care a lăsat urme durabile în însăşi istoria
României. Cât despre istoria filmului românesc,
ea va trebui să consemneze la loc de cinste faptul
că anul unei mari victorii cinematografice cum a
fost „Palme d’Or” la Cannes pentru filmul lui
Cristian Mungiu Patru luni, trei săptămâni şi două
zile a fost şi anul documentarului de excepţie
Război pe calea undelor de Alexandru Solomon.

Sunt multe pasaje antologice în evo-
carea întreprinsă de Alexandru
Solomon. Printre acestea, imagi-
nile înregistrate în primăvara

cutremurului din 1977, când „Europa Liberă” a
participat, eroic, la tragedia ţării, împărtăşind
durerea şi venind în sprijinul celor loviţi de
soartă, zile şi nopţi la rând, cu dăruire, stăruinţă
şi devotament. Încărcată de emoţie este întâl-
nirea, peste ani, a „echipei” de la „Europa Liberă”
şi vizitarea fostului sediu, locuri înţesate de
amintiri. Emoţionantă este şi evocarea întâlnirii
clujene întâmplătoare dintre ziaristul belgian sosit
în România spre sfârşitul anilor 80 şi simbolul
disidenţei autohtone, Doina Cornea. Împrejurările
tragice, cu multe enigme încă nedezlegate, ale dis-
pariţiei celor trei directori ai postului de radio,
sunt menţionate şi investigate cu luciditate, rea-
lism şi spirit de răspundere. Bogate în semnifi-
caţii şi învăţăminte sunt dialogurile cineaştilor cu
foşti realizatori ai programelor postului „Europa
Liberă”, printre care Ioana Măgură Bernard,
Neculai Constantin Munteanu, Şerban Orescu,
Nestor Ratesh, Emil Hurezeanu sau cu soţia fos-
tului director Vlad Georgescu, după cum tulbură-
toare sunt întâlnirile în imagini cu dragi dis-
păruţi, precum Noel Bernard, Vlad Georgescu,
Monica Lovinescu, Virgil Ierunca. Tulburător este
şi finalul filmului, prin semnalul său avertizant:
vinovaţi de ororile trecutului românesc se află
încă printre noi, ba mai mult, afişează chiar un
surâs „superior”. 

În ceea ce mă priveşte, de istoria postului
radiofonic „Europa Liberă” mă leagă şi prezenţa,
acolo, a unui mare număr de cunoscuţi sau pri-
eteni, foşti colegi de breaslă sau de studenţie,
printre care Ioana Măgură Bernard, Neculai

Constantin Munteanu, Dan Comşa, Gelu Ionescu,
Alexandra (Diduţa) Polizu: pe unii i-am reîntâlnit
în film, pe alţii nu, dar toţi au fost, pentru mine,
de-a lungul anilor, o „punte” trainică spre „Euro-
pa Liberă” în anii dictaturii. Dar alta ar fi „po-
vestea paralelă” pe care simt nevoia s-o împăr-
tăşesc la premiera acestui film despre o pagină de
istorie trăită. La moartea mamei mele, într-o
seară de iunie 1992, pe postul de radio „Europa
Liberă”, Neculai Constantin Munteanu, emoţio-
nat, a evocat personalitatea profesoarei braşovene
Valeria Căliman, într-un text memorabil, scris cu
vână publicistică, cu deosebit respect şi conside-

raţie pentru cea dispărută, spunând printre
altele: „Când se va scrie istoria nescrisă a
postului de radio «Europa Liberă», o mică
parte îi va reveni şi doamnei Valeria
Căliman”. De ce spunea aceasta jurnalistul
„Europei Libere”? Din simplul motiv că, în
relaţia cu postul de radio „Europa Liberă”,
sub pseudonimul Maria Walewska, prin co-
respondenţa expediată în special din Haga
(unde Valeria Căliman mergea, periodic, la o
rudă, Pia Radix), a fost, în fapt, cum au
numit-o unii, „filiera olandeză  a rezistenţei
româneşti”. De altfel, un număr aproape
întreg din „Noua gazetă transilvană”
(numărul 2 din 1991) este dedicat de editor
(Mircea Valer Stanciu) corespondenţei dintre
Maria Walewska (Valeria Branişte Căliman)
şi reprezentanţi ai postului „Europa Liberă”.
Sunt publicate, în respectiva revistă, scrisori
primite la Haga (sau la Braşov!), de Maria
Walewska (sau de Valeria Căliman!) de la
Noel Bernard, Vlad Georgescu, Monica
Lovinescu şi Virgil Ierunca, Rodica, Marie

France şi Eug�ne Ionesco, Ştefan Baciu (din
Honolulu), Catherine şi Alain Ravennes. Sunt, în
această revistă, şi mărturisiri ale mamei mele: cu
subtitlul „Maria Walewska sunt eu!” se află un
capitol în care este descrisă întâlnirea cu Noel şi
Ioana Măgură Bernard  din vara lui 1981 (nu la
edificiul din Englischer Garten, ci la hotelul
Eden). Subtitlul „Adevăratul suflet al ţării”
cuprinde corepondenţa cu Monica Lovinescu şi
Virgil Ierunca, şi include puncte de vedere privi-
toare la ilustrul cuplu literat, în care, printre
altele, se spune: „Este vorba deci de Monica
Lovinescu. Îi urmăream emisiunile cu încântare.
Emisiunile ei şi ale lui Virgil Ierunca. Aprobam
«Antologia ruşinii». Dezaprobam că ei judecau
ţara după manifestările vârfurilor şi nu intuiau ce
se petrece în adâncurile sufletului nostru. Nu rea-
lizau că fiecare om din cei peste 20 de milioane
ale populaţiei realizează câte un mic act de rezis-
tenţă în tot ceea ce face. Acesta era adevăratul
suflet al ţării. Motivul acela al mămăligii care nu
explodează mă exaspera”. Cam atât despre
această „poveste paralelă”. Regizorul Alexandru
Solomon simţea că se vor spune şi alte poveşti
despre „Europa Liberă”, pentru că fiecare are
povestea lui.

Dincolo de toate, încă două vorbe
despre filmul lui Alexandru So-
lomon: el reuşeşte o adevărată
performanţă, aceea de a trans-

pune în imagini un război auditiv („pe calea unde-
lor”). Este şi acesta un motiv care ne determină
să privim această creaţie cinematografică docu-
mentară ca pe un act estetic, etic şi civic eveni-
menţial.
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CÃLIN CÃLIMAN

Războiul de pe
calea undelor
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Începutul noului an cinematografic
oferă contextului internaţional sem-
nele unor mari schimbări. Primul
mare eveniment al lui 2008, Premiile

Globul de Aur, globalizează o acută criză în indus-
tria americană de film prin renunţarea la fas-
tuoasa ceremonie transmisă la ediţiile anterioare
de mii de posturi de televiziune. Pentru prima
dată în istoria cinematografului vedetele s-au soli-
darizat cu scenariştii aflaţi în grevă de peste două
luni şi nu şi-au mai pus strălucirea în slujba sis-
temul hollywoodian. Noi, românii, ne simţim
foarte implicaţi în acest decisiv moment pentru că
4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile de Cristian Mungiu,
nominalizat la categoria „Cel mai bun film vorbit
într-o limbă străină” a fost intens mediatizat în
acest moment, după o primire triumfală în cine-
matografele din Statele Unite. Afirmarea peliculei
lui Mungiu într-un moment de criză nu mi
se pare deloc un ghinion. Dimpotrivă, mi se
pare un context foarte sănătos dacă ne
gândim la marele adevăr afirmat de
François Truffaut în urmă cu cinci decenii:
„Numai criza va salva cinematograful”.

Beneficiile unei revolte

Mai întâi, să vedem ce se întâmplă
cu greva scenariştilor americani, care
zgâlţâie din temelii cea mai puternică indus-
trie a spectacolului audio-vizual din lume.
Declanşată la 1 noiembrie, aceasta ameninţă
prosperitatea legendară a unui sistem de
producţie audio-vizuală cu distribuţie plane-
tară. Profesioniştii care îşi exersează imagi-
naţia pentru a scrie scenariile a sute de
filme, seriale sau programe TV au aruncat
în luptă arme redutabile pentru a-şi revendi-
ca drepturile, acceptând deviza „Condeiele
jos înseamnă condeiele jos”, propusă de puternicul
sindicat The Writers Guild of America, la care au
aderat peste 12.000 de scenarişti.

Gigantica alianţă a marilor stu-
diouri de film şi televiziune,
AMPTP, nu s-a arătat  dispusă să
accepte revendicările greviştilor şi

şi-a luat măsuri, din timp, pentru a rezista presiu-
nilor. S-au achiziţionat încă din vară tone de sce-
narii care să asigure continuitatea producţiei, s-a
urgentat realizarea unor pelicule şi seriale cu bună
perspectivă comercială. 

Dar scenariştii rezistă pe poziţii. Nemul-
ţumirea pleacă în principal de la aşa numitele
„beneficii reziduale” care se obţin atunci când
peliculele (sau serialele) sunt reprogramate la tele-
viziuni, din distribuirea DVD-urilor sau din dis-
tribuirea pe Internet. Ei cer includerea în acord a
unui procent din fiecare descărcare a filmelor, dar
şi din vânzarea acestora pentru noi platforme
mediatice precum telefonul mobil şi iPod-ul şi
dublarea câştigurilor lor pentru acele DVD-uri care
depăşesc 1 milion de cópii. 

Această criză oferă noi şanse cinematogra-
fului independent, alternativei la producţia holly-
woodiană, în general. Efectul grevei ar putea
conta mult în plan estetic, momentul fiind unul de
reconsiderare a „meşteşugului” scrisului pentru
micul şi marele ecran. Dacă acest taifun din indus-
tria filmului ar merge până la reconfigurarea
temelor şi subiectelor din cinematograful domi-
nant am putea spune că scenariştii s-au revoltat
într-un moment providenţial.

O şansă pentru europeni

Se spune că mari  producători sunt
deja decişi să apeleze la scenarişti
europeni, ceea ce ar genera, cu si-
guranţă, schimbări importante în

cinematograful dominant, ale cărui producţii sunt,
în majoritate, realizate după coduri narative deja
mult prea uzate. Această impresie e confirmată şi
de „recolta” lui 2007, chiar titlurile cele mai bine
plasate pe lista nominalizărilor la Globurile de Aur
şi probabil şi la Oscaruri, neoferind aşteptatele
semne înnoitoare. Chiar şi cele mai reuşite
pelicule ne-au lăsat impresia că mari cineaşti
rămân oarecum cantonaţi în formule deja verifi-

cate, exemple fiind oferite chiar de excelenţii
Ridley Scott (American Gangster), David
Cronenberg (Promisiuni estice) sau Ethan şi Joel
Coen (No Country for Old Men). Regizorul ameri-

can care s-a dovedit cel mai creativ este Julian
Schnabel, în co-producţia dintre Franţa şi SUA
Scafandrul şi fluturele, cel care a câştigat la cate-
goria „Cel mai bun film într-o limbă străină”. Iar
pentru că Globurile de Aur sunt acordate de presa
cinematografică internaţională acreditată în
Statele Unite, trebuie să spunem că aproape toţi
criticii au scris că vântul înnoitor bate în acest an
dinspre România.

Toate condeiele importante au sem-
nalat curajul abordării temei avor-
tului din 4 luni, 3 saptamâni şi 2
zile, inteligenţa construcţiei nara-

tive şi excelenţa interpretării. După Dana Steel, de
la publicaţia „Slate”, filmul este „un mişcător
portret al unei prietenii feminine”, în timp ce
Michael Phillips, de la „Chicago Tribune” nu ezită
să scrie:” O capodoperă. O odisee pe care n-o vei
uita curând. Acţionează puternic, asemenea unei
drame, şi nu are nici un moment mai puţin reuşit,
în ansamblul său”. Iar A.O. Scott, de la „New York
Times”, declară tranşant: „Este filmul anului. Un
mare film”. Iar despre sinceritatea domnului Scott
pot depune chiar eu mărturie. Am avut ocazia să-
l întâlnesc la Bucureşti, la începutul lunii decem-
brie, unde a venit să investigheze împrejurările în
care a apărut acest Nou Cinema Românesc,
fenomen greu de explicat în contextul unei cine-
matografii care abia produce 10-12 filme pe an
(anul acesta am avut doar şase premiere), dar a
făcut să curgă multă cerneală după succesele
internaţionale ale lui Cristi Puiu, Corneliu
Porumboiu, Cătălin Mitulescu, Cristian Nemescu
şi, fireşte, Cristian Mungiu. Criticul american s-a
întâlnit cu profesorii şi studenţii de la Univer-
sitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinema-
tografică (ocazia în care am vorbit cu el) intuind
foarte bine că parcursul spectaculos al acestor
tineri regizori a început în acest loc.

De unde răsare noutatea?

La numai câteva zile după vizita
domnului Scott, Festivalul stu-
denţesc CineMAiubit confirma, la
a 11-a sa ediţie, că este un eveni-

ment cinematografic important al anului, care
merită urmărit de cei care speră să descopere nou-
tatea. Regizorul şi profesorul Laurenţiu Damian,

director artistic al festivalului, declara că şi-a dorit
„un spectacol care să certifice că tânărul val cine-
matografic nu este o întâmplare şi că şcoala
românească de film are resurse nebănuite”. Deşi
n-a fost uşor, pentru că aşteptările au devenit
foarte mari după succesele atât de spectaculoase
ale premianţilor de la Cannes, se poate spune că
dorinţa sa a fost împlinită. Cu o condiţie dintru
început acceptată : ca „noul Mungiu” să facă altfel
de filme decât studentul Mungiu de acum 10 ani.
Omagiat în seara deschiderii, câştigătorul „Palme
d`Or”-ului 2007 glumea pe această temă şi părea
destul de critic faţă de filmul său Mariana, prezen-
tat concurenţilor de acum.

Adevărul este că studenţii de azi nu
pot să nu fie marcaţi de peliculele
tinerilor noştri regizori care au
generat emoţire şi admiraţie pe

multe meridiane ale lumii. Chiar într-unul
dintre cele mai reuşite filme ale ediţiei,
Interior scară bloc (Premiul special al juriului)
se fac simţite ecouri din Moartea domnului
Lăzărescu, faţă de care regizorul face o reve-
renţă omagială. Iar câştigul de autenticitate
la nivelul dialogurilor datorat, în principal,
unui scenarist multifuncţional ca Răzvan
Rădulescu, este validat şi prin Sinopsis docu-
dramă de Vlad Trandafir, câştigătorul Pre-
miului Pro TV. Această poveste despre un
june regizor umilit de ştabii mai mici sau mai
mari ai unui post de televiziune în goană
după teme senzaţionaliste semnalează lucidi-
tatea noii generaţii de cineaşti care tocmai au
absolvit UNATC-ul şi oroarea acesteia de
formele degradante ale exercitării profesiei. O
foarte reuşită  comedie, Ştefan, de Stanca
Radu (Marele Premiu al ediţiei) semnalează
rezervele de umor de calitate ale acestor
tineri care ştiu să sancţioneze kitsch-ul, ca şi
Radu+Ana (Premiul pentru regie şi Premiul
Asociaţiei Criticilor) de Paul Negoescu. Sem-
natarul celei din urmă mi se pare, de altfel,

cel mai important nume din promoţia sa şi mi-a
făcut plăcere să aflu că un alt film al său, Târziu
(o altă reflecţie amară asupra senzaţionalismului
mediatic) a fost între timp selecţionat la Festivalul
de la Berlin.

Ediţia a 11-a a Festivalul CineMAiubit a
mai revelat talentul unui operator de excepţie pre-
cum Mihai Chirilă, al cărui Nigredo a câştigat
Premiul pentru film experimental de ficţiune şi
Premiul pentru imagine şi calitatea remarcabilă a
unor pelicule studenţeşti aparţinând Şcolii de Film
de la Lodz (Polonia), Şcolii de Film „Sam Spiegel”
din Ierusalim sau Academiei de Film de la
Budapesta. Fără festivisme inutile, Festivalul a
pus în valoare ceea ce merita cu adevărat şi ne-a
confirmat impresia că recentele succese ale tână-
rului cinema românesc nu sunt o întâmplare.

DANA DUMA

Criza va salva
cinematograful
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Căutaţi-mă

Voi fi albul zidului. Căutaţi-mă
la geamuri noaptea, când vertical
tremură poleite de raza răscoaptă
a unui lampion şi aerul se retrage
zbârcit în albul complet alb
al tăcerii neaşteptate.

Căutaţi-mă şi voi fi din nou
plânset dincolo de marginea trunchiurilor
şi a caselor de podmol unde abia
se mai zbate umbra în propriul contur
şi nu există vreo rază care să poată
sprijini un chip la un balcon
străvechi mai mult decât orice prag de piatră.

Căutaţi-mă printre mormanele de zdrenţe
sau în halo-ul unui nor
istovit de a fi aprins
şi de a duce cu el prin cer la ceasul acela,
răsfrângerea mea
ce-a fost rază şi oglindă
pe vremea stelelor în surghiun.

Căutaţi oriunde există un vârtej
de vane hârtii şi ecouri de porţi
închise de o mână prietenoasă.
Căutaţi-mă, căutaţi-mă:
voi fi bătaia orologiului
într-o piaţă plecată
dincolo de timp.

Căutaţi-mă voi fi ceasul
eu însumi al acelui pustiu
care înăuntru se aşterne
înainte, oh cu mult înainte
de moartea neaşteptată.

***

Ceea ce-ntâmpin, uneori,
văd scris, sau scriu
pe spatele nopţii,
pe tabla ei neagră.

Cu cretă scriu, fără de grabă scriu
cuvinte albe, însemnări
dintr-o vreme,
acum mai mult tăcere
decât melos pentru mine.

Desenez chiar şi chipul, profil
viu mai ceva ca al meu;
şi mâna-l gravează
ca să-mi aduc aminte,
când ziua va fi

totuna cu soarele
şi viaţa mea cea a unui necunoscut.

Voi care sunteţi dincolo,
pe celălalt ţărm,
să nu ştergeţi, din neatenţie
ceea ce-am fost sau încă sunt.

Am ca şi voi un suflet
şi ne uneşte, undeva,
gestul uman,
mai familiar morţilor
decât este aici pe pământ
iubirea pentru cei vii.

***

E departe. Tot mai mult se-ncuibă
şi e ameţitor de-l priveşti.
Are-o clopotniţă de reflexe şi ecouri

şi te cheamă aici; vrea ca tu
să-i fii năluca
în clipa când veni-va din văzduh
un cal cu zvâcnet scurt:
copite de piatră cu un flux
de lumină în coamă.

Apoi ecoul se va face cochilie
şi urechea ta, îndrăgostită,
va asculta acel sunet
de piatră albă
în miez de noapte.

Adu-ţi aminte,
atunci când zilele se vor topi
adevărate sau închipuite,
vei fi cenuşă şi piatră de râu
inimă vie fără de amintiri.

Îţi vor deosebi osemintele
graţie grăunţelor de-nţelepciune
născocite de moarte
în vâltoarea ce umileşte
neantul foarte-ndepărtat
mai mult ca niciodată.

***

Nu veni de va fi nevoie să-ţi cumpănească
prima lumină
sau cosiţa zorilor.
Când tu vei fi vântul
salciei al frunzei
născute ca prin minune,
dintr-o leneşă lună-n asfinţit.

Acolo unde ai să mergi, nu tu
ci umbra va fi întreaga ta înţelepciune
şi privighetoare, pentr-o clipă,
tăcerea ta între frunzele noi.

Nu veni dacă inima ta, noaptea,
o să fie doar un pumn de cenuşă.
Iubirea este plinătatea
celui ce-ndură zilele

sau fără glas rămâne cu al său adio
acolo unde-nvaţă a muri.

La o barieră se-opreşte
să te cheme
să zărească, din bezna sa,
lumina-n care înfăşori
sufletul unui timp.

Prezentare şi traducere de
GEO VASILE

MARINO PIAZZOLLA

Marino Pasquale Piazzolla (1910–1985) se naşte la San Ferdinando di Puglia (Foggia) la 16 aprilie
1910. Prima parte a vieţii lui este marcată de moartea părinţilor şi de plecarea în 1931 în Franţa. La Paris
intră în legătură cu literaţi, artişti, poeţi (Marinetti, Fiumi, Claudel, Méjean ş.a.). Este pasionat de lirica sim-
bolistă a lui Mallarmé şi Valéry.

În 1938 obţine Diploma de Studii Superioare în Filosofie cu o teză despre Artele poetice de la Aristotel
la abatele Brémond; colaborează la revista „L’âge nouveau” a lui Marcel Fevre, îi frecventează pe suprarealiştii
Breton şi Eluard, îşi publică în limba franceză două culegeri de versuri: Horizons Perdus şi Caravanes. Gide îi
acceptă, în revista sa „Arts et Idées”, textele critice. Întorcându-se în Italia în 1940, se stabileşte din 1945 la
Roma. Predă istorie şi filosofie la diverse licee. Între timp îl cunoaşte pe Vincenzo Cardarelli, pe atunci direc-
torul revistei „La Fiera letteraria” ce-i încredinţează o rubrică de critică a cărţii de poezie. Fondează şi con-
duce revista „Narciso” (1946–1947).

Volumul său Elegie doriche este distins în 1951 cu premiul Etna–Taormina. În 1952 publică Lettere
della sposa demente, un reper al poeziei italiene din veacul XX. Urmează ani de muncă intensă atât în plan
literar, poetic, critic, cât şi în cel al picturii. Personalitate complexă şi irascibilă (era poreclit „taurul funebru”)
Marino Piazzolla a avut şansa să fie omologat ca poet şi critic de către personalităţi precum Bárberi Squarotti,
Govoni, Caproni, Marotta, Fusco, Cimatti, Dario Bellezza etc.

Giuliano Manacorda în a sa Storia della Letteratura Italiana Contemporanea îl citează printre numele
„menite să se impună în poezie şi în critică”.

Scrie mult, diversificându-şi talentul prin abordarea scriiturii satirice, groteşti, lirice, filosofice, aforis-
tice: L’amata non c’è più, I fiori ci insegnano a sorridere, Parabole dell’angelo di cenere, Un saio nell’infinito.
Între anii 1983 şi 1984 apar volumele: Dolore greco Sinfonie, Amore greco, Agalmata, Lo strappo etc. Se stinge
la Roma în 1985, nu înainte de a-şi vedea primul exemplar din ultima sa carte Il pianeta Nero, editat de
Fermenti Editrice. Lasă Fundaţiei omonime sarcina de a-i aminti numele, cărţile şi de a răspândi operele de
cultură.
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Stilul pagodelor, atât de caracteristice
budismului, a fost creat spre anul
1000 aici în Nepal şi nicidecum în

Tibet sau China, spre care s-a răspândit din acest
loc. Parcurgem piaţa, cu ghidul care ne urmează,
apărându-ne de invazia vânzătorilor de felurite
obiecte şi trecem printre construcţii fantastice,
atât de departe de raţionalitatea noastră occiden-
tală, având totuşi o raţionalitate intrinsecă a lor,
alta, şi vedem deodată o construcţie uriaşă, în
formă de turn, înconjurat de trei acoperişuri ca de
pagodă, care se înalţă la peste 35 de metri
înălţime; este templul zeiţei Taleju, în care numai
regele şi membrii familiei regale pot intra.
Templul este o bijuterie, la scara reală a celor 35
de metri ai săi, sculptată cu migală în orice amă-
nunt, cu sute de figuri, unele erotice, cu chenare
la uşi şi ferestre, multe dintre ele oarbe, cu funcţie
deci numai estetică, răspândite la
nivelul celor câtorva etaje ale sale, cu
un fel de clopoţei atârnaţi la marginile
acoperişurilor în formă de pagodă, ce-
mi închipui că sună în bătaia vântului,
îmbinând solemnitatea cu poezia.

Am ajuns la capătul pieţii vechi-
ului palat regal (locuit de rege până în
1950), spre Makhan Tole, şi ne
întoarcem pe urmele paşilor noştri,
trecând din nou pe lângă un arbore
bătrân şi stufos, un banan, printre
ramurile căruia se zăresc câteva
maimuţe, spectacol atât de pitoresc,
care-l întregeşte pe cel al celor câtorva
vaci sacre ce am văzut deja în această
piaţă. Sub stufosul banan se află mici
temple, dragoni, o statuie a unui zeu.
Bananul de aici îl reprezintă pe acela
sub care, după 40 de zile în care a aju-
nat, Buddha a avut „iluminarea” sau trezirea din
somnul, neştiinţa falsei realităţi – maya – ce ne
înconjoară. Din compasiune pentru oameni, el a
propovăduit de atunci pentru tot restul vieţii,
legea morală, dharma, cele „patru nobile ade-
văruri” care arată calea pentru eliminarea sufe-
rinţei. 

Există în această ţară himalaiană, de la
extremitatea de nord a subcontinentului indian, o
admirabilă coexistenţă între hinduism şi budism.
Budda însuşi, prinţul Siddharta Gautama, s-a năs-
cut la anul 567 înainte de Hristos, doar la vreo
100 de km de Kathmandu, la Kapilavastu, şi aici
în Nepal, el este considerat de către hinduşi drept
cea de-a patra reîncarnare a zeului Vişnu. Ieşim
dintre vechile temple şi clădiri, trecem prin faţa
unei mari clădiri cu un etaj, foarte frumoasă, con-
struită la fel ca şi celelalte din zonă, din cărămizi
de un roşu închis, având un turn central în formă
de pagodă, la parter având prăvălii care vând pic-
turi foarte frumoase, chemate thangka, pe o hâr-
tie locală specială, şi reprezentând o mandala.
Ajungem astfel într-o vastă piaţă chemată
Basantapur, unde se vede un palat european, în
cel mai pur stil neoclasic, cu faţada albă, cu
impunătoare coloane de marmoră cu capiteluri
ionice. Visăm? Nu! Este indicată şi o dată pe
această clădire, 1912, datând construcţia palatului
regal modern de către un rege nepalez admirator
al Englezilor. Este acelaşi palat regal, Hanuman
Dhoka, pe care l-am văzut până acum din partea
din spate, în stil tradiţional, cu „poarta de aur”,
intrarea veche în palat, păzită de statuia zeului
maimuţă Hanuman, la care a fost adăugată
această clădire elegantă, europeană, asemănătoare
oarecum, dar mai mică, cu aripa nouă a Băncii
noastre naţionale. Această parte nouă se continuă
cu o clădire tot albă şi tot în stil european, dar
mult mai modestă, fără impunătoarele coloane cu
capiteluri ionice şi având un acoperiş tradiţional,
în formă de pagodă, care se uneşte apoi cu o parte
veche de vreo 400 de ani a palatului; această parte
veche este complet deosebită, ea este un palat
tradiţional nepalez, cu două etaje, construit din
cărămidă roşie, ceea ce dă acestor palate sau tem-
ple un aer oarecum sumbru, ameninţător, de for-
tăreţe, cu aceleaşi minunate ferestre şi sculpturi
în stil newari. Ne îndreptăm cu ghidul nostru, pe
care de acum l-am acceptat, către Kumari Ghar,
ultima vizită din această seară. Suntem deja în
amurg, un amurg de ianuarie, rece, la cota 1400,

practic la poalele Himalaiei. Resimt oboseala zilei,
a celor 24 de ore de călătorie, cu noaptea nedor-
mită petrecută în bună parte în aeroportul din
Doha; am o senzaţie oarecum de sfârşeală, de
ameţeală, pe care intensitatea noului a reuşit
poate să o sublimeze într-o mai mare acuitate a
senzaţiilor, dar acum se pare că mă învinge. Şi
totuşi, nu... Nu mă dau învins, îmi revin. Între
timp se înnoptează. Străbatem piaţa Basantapur,
îmi amintesc că mă temeam că explicaţiile,
cunoştinţa, într-un cuvânt raţiunea, ar fi putut
destrăma vraja, empatia locului. Dar nu a fost aşa.
Locul acesta îşi păstrează aceeaşi stranie vrajă,
aceeaşi fascinaţie misterioasă.

Ajungem la Kumari Ghar. O clădire de
două etaje, un palat elegant, de o eleganţă clasică,
dar severă, prin simetria şi proporţia măsurilor,
fără exuberanţa turnurilor sau a turnuleţelor, a
dublelor sau triplelor acoperişuri de pagodă. Este
construit în secolul XVIII, din aceeaşi cărămidă
roşie aparentă, cu faţada înfrumuseţată de ace-
leaşi splendide, elegante ferestre sculptate, în stil

newari, încadrate aici de coloane; succesiunea fe-
restrelor de la cele două etaje, alternanţa dintre
formele lor, precum şi dintre culoarea roşie în-
chisă a cărămizilor şi culoarea cenuşie-neagră a
chenarelor ferestrelor, creează un joc perfect al
formelor şi al proporţiilor, care-mi aminteşte de
splendida faţadă a Palatului Farnese de la Roma.
Semn că frumosul este indivizibil... La parterul
palatului, în centru, este o splendidă poartă cu
chenarul sculptat, păzită aici de doi impunători
dragoni, prin care se intră într-o curte interioară,
în centrul căreia se află o fântână. Aici, în acest
palat, trăieşte Kumari, zeiţa reîncarnată în trupul
unei copile. Este o fetiţă, întrupare a zeiţei Taleju,
aleasă la etatea de trei sau patru ani, după
horoscoape şi alte semne, copilă care trebuie să
aibă o înfăţişare perfectă şi este adusă aici, împre-
ună cu personalul care o serveşte, probabil şi cu
rude ale sale şi unde i se împlineşte orice dorinţă;
ea rămâne aici până la pubertate, când, conside-
rat că şi-a pierdut caracterul sacru, este dusă, în-
cărcată de daruri pentru toată viaţa, la părinţii ei,
rămânând nubilă pentru tot restul vieţii, în virtu-
tea unei superstiţii devenită consuetudine, care-i
prezice moartea rapidă în cazul că s-ar mărita.
Dar care ar fi pământeanul care s-ar încumeta să
atingă, să profaneze... o zeiţă?

Intrăm în curtea interioară, este seară,
ora când Kumari, zeiţa revelată, poate
apărea câteva clipe la fereastra aparta-

mentului său. O mulţime de câteva zeci de per-
soane s-a adunat deja, aşteptând evenimentul.
Avem noroc, căci la o fereastră apare copila,
foarte, foarte frumoasă, care ne priveşte şi ne
zâmbeşte, un chip totuşi parcă ireal, de altă lume,
într-adevăr de zeiţă sau de zână. Ochii care-i
strălucesc, parcă ar arunca raze, sunt puternic
conturaţi cu rimel. S-a retras de la fereastra lumi-
nată şi întunericul parcă a coborât peste curte. Ne
retragem şi noi, pe coridorul boltit care ne duce
către poarta de intrare. Coborâm treptele, între
cei doi dragoni şi ne aflăm în piaţă, în faţa pala-
tului. S-a înnoptat. Discut cu ghidul nostru. Este
un om încă tânăr, slăbuţ, destul de scund, cu doi
ochi mari ieşiţi parcă un pic din orbite, cu o
privire un pic exaltată, cu tonul vocii oarecum uni-
form şi repetitiv, dar cu o nuanţă parcă uşor stri-
gată, de-a-dreptul, câteodată chiar parcă protes-
tatară. Este un om care dă impresia de-a înţelege
şi şti multe lucruri, pe care nu le poate spune. O

viaţă cu taine... Îl întreb dacă este hindus sau bu-
dist şi-mi răspunde că este hindus, dar nu crede
mult în religie, însă crede în Dumnezeu. Îl întreb
de situaţia din Nepal, căci mă tem că această mi-
nunată ţară ar putea avea soarta Tibetului – pen-
tru a nu mai vorbi de cea a Cambogiei lui Pol-Pot
–, căzând în mâinile maoiştilor şi mă gândesc la
legătura cu trecutul, cu tradiţia sa bogată, ce o
reprezintă monarhia, regele, considerat întruchi-
pare a zeului Vişnu, zeul păstrării lumii, care vine
odată pe an, aici la Kumari, în cadrul unei cere-
monii publice, pentru a fi binecuvântat de ea,
zeiţa Taleju. S-ar pierde totul, gândesc, cu căderea
monarhiei. Peste trei luni se vor ţine alegeri în
Nepal. Ce vor aduce ele? Ghidul nostru îmi
vorbeşte însă cu simpatie de mişcarea maoistă, de
poporul de la sate (90% din populaţia ţării), care
este privat de tot de către rege şi de cei din antu-
rajul său, şi din acestă cauză îi sprijină pe maoişti.
Nu mă surprind vorbele sale, căci ştiu că partidul
comunist şi comuniştii maoişti au poziţii puter-
nice în Nepal. Dar mă întreb, ce se va alege de

această ţară, printre ultimele bastioane,
alături de vecinul Bhutan, ale tradiţiei, ale
legăturii omului cu transcendenţa, cu zeii?
Vor dispărea zeii, odată cu ultimele ţări
ale lumii organizate după orânduirea omu-
lui tradiţional, rupând ultima legătură pe
plan politic şi social cu transcendenţa?
Aici, în Himalaia, unde omul, încă, este
mai aproape de zei? Care ar fi totuşi solu-
ţia?  O mai justă relaţie între „a avea”,
care pe noi atât ne-a sărăcit spiritual, şi
între „a fi”, pe care l-am lăsat, vai, în
exclusivitate acestor oameni, lipsiţi, în
schimb, aproape total, de „a avea”? 

Ne despărţim de Balakrishna,
ghidul nostru cu ochii mari,
de vizionar, dar îndreptaţi,

se pare, mai mult către pământ, către văi,
decât către culmile veşnic înzăpezite ale
Himalaiei, unde sălăşluiesc zeii. Poate ne
vom mai întâlni, va fi destinul care va

hotărî, îi zic, la plecare, când el îmi cere adresa
hotelului. Luăm o riscio care să ne ducă la hotel.
Privesc mulţimea de pe stradă, bărbaţi, în majori-
tate tineri, cu figuri ce-mi par puţin diferenţiate,
spre deosebire de figurile europenilor, care sunt
mult mai individualizate. Să fie oare rezultatul
religiei, care prin crezul în nenumăratele vieţi ale
individului, prin reîncarnare, prin dizolvarea sa
permanentă în alte vieţi, în alte fiinţe, îi dă omu-
lui o amprentă, o conotaţie mult mai slabă, decât
dă creştinismul, Europeanului?  Nu, îmi zic. Cred
că în Europa este mai mult exaltarea anarhică a
individualităţii, prin veacul revoluţiilor, începute
la 1789. Aceşti oameni, gândesc, privind în jurul
meu pe stradă, sunt o forţă nu prin individ, dar
prin masa compactă, indivizibilă, a indivizilor ce o
alcătuiesc. Uriaşa rezervă de forţă a Asiei...
Pătrunşi de o idee ca maoismul, aceştia, aici,
privesc în jurul meu, ar fi într-adevăr o forţă co-
pleşitoare, a obscurării zeilor, a lui Kali-Yuga,
epoca din urmă. Dar totuşi, până la urmă, zeii îi
vor salva, cuget. Pasiunile zeilor, distruse în Occi-
dent odată cu aceştia, aşa cum susţin în ultima
vreme antropologii, aici nu se vor personaliza într-
o nouă zeitate laică, a Revoluţiei. Fragila copilă,
Kumari, întruchipare a zeiţei Taleju, va reuşi să
salveze Nepal-ul? Iar zeii să salveze lumea?

EMIL RAÞIU

Zeii vor salva lumea?

•••CORESPONDENŢĂ
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De curând Academia Română a pu-
blicat un volum colectiv care este
închinat operei filosofice a lui
Lucian Blaga1. Acest volum consis-

tent (550 pagini) este un moment important în
reevaluarea celui mai important filosof român.
Peste 40 de autori şi-au expus punctul lor de vedere
în atenţia coordonatorilor (Doamna Angela Botez,
Victor Botez şi Mihai Popa) a căror scop a fost de
a realiza o imagine cât mai cuprinzătoare a efor-
turilor făcute de a pătrunde gândirea lui Lucian
Blaga. Realizare cu atât mai importantă cu cât unii
din cei ce se consideră profesionişti au o
părere destul de ciudată despre acest
gânditor. Situaţia doritorilor de infor-
maţie legată de gânditorul de la Lancrăm
este destul de grea pentru că, până în
prezent, nu există publicate în engleză
decât extrase din trilogiile sale. Pasionaţi
ai filosofiei lui Lucian Blaga au făcut
eforturi personale pentru a pezenta
gândirea lui Lucian Blaga la diverse întâl-
niri în străinătate (Grecia – Kos şi
Mitumnia, Pretoria, Sankt Petersburg,
Nottingham, ca şi în alte locuri), şi de
curând (2007) profesorul Michael S.
Jones de la Liberty University, a publicat
un volum în engleză The Metaphysics of
Religion. Lucian Blaga and Contemporary
Philosopy. Madison. Teaneck. Fairleigh
Dikinson University Press, 2006, în a
cărei primă parte prezintă, într-o foarte
bună înţelegere, cele mai importante
teme ale gândirii lui Lucian Blaga (Michael S. Jones a învăţat singur
româneşte ca să poată citi filosofia lui Lucian Blaga).  Interesul pentru
filosofia lui Blaga este în creştere, după cum se vede şi în străinătate, aşa că
este bine venită o astfel de colecţie de păreri asupra filosofiei lui Lucian
Blaga.

Poate că este bine să discutăm aceste texte şi vă cer permisiunea de
a mă opri, mai întâi, la domnul Rainer Schubert (Austria, cu studii la Timi-
şoara) care ne propune  Producerea conştiinţei timpului. Un dialog progresiv
între Immanuel Kant şi Lucian Blaga. Timpul, ca şi Spaţiul, sunt la Kant
placa turnantă a întregii lui gândiri. Fără aceste forme a priori ale sensibili-
tăţii nu am putea avea categorii, nu am putea avea cunoaştere. La Blaga este
aceeaşi situaţie foarte puţin schimbată. Spaţiul şi timpul sunt producţii stilis-
tice, adică ale inconştientului. Pot avea o varietate de aspecte şi participă la
realizarea dubletului categoriilor stilistice, ale inconştientului. Fără spaţiu şi
fără timp nu am mai avea categorii stilistice şi nici cunoaştere, fie ea para-
disiacă sau luciferică. Din această cauză este foarte bine ales timpul pentru
a face o paralelă între Kant şi Blaga. Cum prea bine scrie Rainer Schubert,
pe cei doi îi leagă misterul, misterul deschis la Blaga cu lucrul în sine la Kant.

Desigur, timpul (ca şi spaţiul) sunt înaintea categoriilor pentru
că acestea n-ar fi fără aceste forme a priori ale intuiţiei sen-
sibile, sau cum spune Blaga, 200 de ani mai târziu – spaţiul
şi timpul sunt moştenite printr-o matrice inconştientă, ceea

ce nu-l departe de intuiţia sensibilă de care vorbeşte Kant. Nu văd cum am
putea avea noţiunile de unitate, de multiplicitate, fără să avem în conştiinţa
noastră aceste forme a priori, spaţiul şi timpul. La fel şi cu celelalte categorii.
Categoriile stilistice ale lui Blaga sunt în aceeaşi situaţie. Atunci mă întreb
cât de raţionale sunt categoriile din moment ce sunt forme ale intuiţiei? Este
un fel de a vorbi, la Kant trebuie să acceptăm că raţionalitatea conduce.
Numai că ne-am obişnuit să nu luăm de bun tot ce un autor declară ci să-i
analizăm cele ce a scris. Pentru Kant intuiţia sensibilă este o sintagmă ce nu
are un delimitat foarte clar. Este cum ar spune Blaga un mister, dar un alt
fel de mister decât lucrul în sine. Un mister pentru că nu exista o noţiune
elaborată de inconştient în epoca lui Kant pe care ar fi putut s-o preia, nici
intuiţia nici rădăcina sensibilităţii nu sunt departe de ce se putea înţelege
prin inconştient în perioada freudiană. Domnul Schubert le consideră
raţionale pentru că timpul poate fi raportat la categorii, dar uită cum s-au
format ele, categoriile. Autorul, Schubert, cere ajutorul metaforelor revela-
toare ale lui Blaga şi încearcă o aplicaţie a cunoaşterii luciferice  pe care o
mână cu o mare siguranţă (dovadă a unei bune cunoaşteri a filosofiei lui
Lucian Blaga). Schubert îl citează pe Blaga „O imagine poate exprima mai
repede ceva decât o succesiune de cuvinte abstracte”. Tot astfel un mister, ceva
necunoscut, poate fi eventual imaginat într-un fel, să-i dăm o imagine şi mai
putem dezlega ceva din el. Aceste imagini sunt metafore, metafore revelatorii,
pentru că ne revelează o parte a unui mister. 

Schubert revine la Kant care a încercat să simbolizeze timpul printr-
o linie dreaptă, o metaforă revelatorie pentru că ne spune ceva despre timp,
metaforă propusă de Blaga în Geneza metaforei şi sensul culturii. Ne dă, în
continuare un citat din Critica raţiunii pure, un citat care-i dă dreptate lui
Blaga şi pe care vă cer permisiunea să-l reproduc: Kant însuşi desemnează
capacitatea de a raporta categoriile la intuiţia timpului ca pe „o artă ascunsă
în adâncimile sufletului omnesc, al cărui adevărat mecanism cu greu îl vom
putea smulge vreodată naturii şi să-i dezvăluim secretul”. Evident, lui Kant i-
a lipsit noţiunea filsofică de inconştient. De aici autorul va pleca să vadă în
ce măsură producerea unei conştiinţe a timpului conţine momente luciferice
şi să vadă dacă nu cumva metafora dreptei cu care Kant simboliza timpul nu
ilustrează, nu poate ilustra, şi relaţii logice. La prima întrebare va răspunde
urmărind automişcarea, în momentul când tragem linia dreaptă pe hârtie, la
care aplică cu succes cunoaşterea luciferică.

A doua întrebare ridică unele încurcături mai greu de rezolvat. Mai
întâi pune o întrebarea veche; de ce gândim aşa şi nu altfel? Cu alte cuvinte,
de ce gândirea noastră are nevoie de logică? Şi de ce logica este aşa cum este

şi nu altfel? Această întrebare duce la categoria
necesităţii; de ce e necesar să gândim logic? De alt-
fel, după părerea mea, nici nu se prea foloseşte
corect logica în vorbirea curentă. Se fac nişte sal-
turi destul de greu de descifrat pentru un specialist
şi chiar un pedant al logicii poate face mari greşeli.
Nici diferenţa dintre gândirea noastră, pe care unii
o consideră logică, şi realitatea schimbătoare şi
contradictorie nu este prea mare pentru că noi nu
prea gândim logic sau folosim o altă logică. Sunt de
părere că aici este important Blaga care propune
folosirea unei gândiri dogmatice care acceptă con-

tradicţiile. Când acestea devin ireconcilia-
bile, când nici metoda de cunoaştere lucife-
rică nu poate rezolva o astfel de contradicţie
atunci ne aflăm în faţa unei contradicţii per-
manentizate, a unui mister permanentizat
pe care-l lăsam frumos acolo unde e, deoa-
rece nu putem acţiona asupra lui.  

Citiţi puţin din Idiotul lui Dostoievki
şi veţi găsi zeci de exemple în care un per-
sonaj, sub influenţa unei mari emoţii sau
jenat de o faptă urâtă pe care a făcut-o, dă
liber glas unui torent de vorbe incoerente...
sau emite cuvinte răzleţe şi fără şir. Nu este
vorba de delirul unui paranoic sau al unui
schizofrenic, acest delir are o logică a lui, o
logică deformată şi studiată de psihiatri. Un
om emoţionat sau un om ce vrea să ascundă
ce gândeşte, cu toate că are o gândire clară,
se poate exprima dezordonat tocmai pentru
că vrea să ascundă ceva. 

Autorul îl cheamă în ajutor şi pe
Wittgenstein care ne spune că logica este un mecanism făcut dintr-un materi-
al infinit de rigid. De aceea o dreaptă, susţine autorul, poate fi o metaforă
pentru rigiditate. Numai în acest caz succesiunea gândurilor va fi necesară
sau logică. Ce ne facem cu realitatea înconjurătoare care scapă oricărei orga-
nizări uneori? Sau este contradictorie? De ce o succesiune a gândurilor tre-
buie să fie necesară?   

Blaga ne spune că numai o logică şi/sau o raţionalitate consi-
derate în sine, într-un domeniu steril şi fără aplicabilitate va
fi cu totul raţională. „Să depăşim logica”, ar putea fi o afir-
maţie care ne-ar permite să înţelegem cunoaşterea luciferică.

Asta nu înseamnă că nu mai avem nevoie de logică. Propunerea este să
depăşim stricteţea logică care nu are echivalent în realitate. Metafora pentru
această nouă abordare logică ar putea fi, în locul unei linii drepte, fie ea şi
curbă, o linie întreruptă de momente de căutare luciferică. Să mă explic.
Găsim în realitate sau în gândul nostru o contradicţie greu de rezolvat, un
mister care are ceva cunoscut – fanicul – şi un criptic ce se opune
cunoaşterii. Pentru a putea încerca să smulgem ceva din acest criptic al unui
mister avem nevoie e o idee care să ne poată conduce. Această idee nu va fi
aproape de fanic pentru că astfel nu vom putea dezvălui noul, ea va trebui să
fie căt mai depărtată şi chiar într-o tensiune cu fanicul (să pară că nu are
nici o legătură cu el, că este străină misterului de cercetat. Cel ce elaborează
ideea ştie că ea va da roade sau măcar speră). Aceasta este ideea teorică cu
care vom face un salt de pe scândură pentru a sări în mister. Cu ajutorul
acestei idei avem şansa să rupem ceva din mister şi să-l aducem spre
cunoaştere. 

Atenţie! Nu este vorba de a sări într-o prăpastie sau în craterul unui
vulcan ca să vedem ceva nou, te arunci într-un mister condus de o idee
(teorică) şi aştepţi să găseşti ceea ce ideea ta te-a anunţat. O idee înseamnă
o gândire raţională. Asta îndeamnă că acest salt luciferic poate apare iraţio-
nal pentru cei ce nu cunosc ideea, nu o înţeleg sau nu sunt de acord cu ea,
cu toate acestea, momentul saltului luciferic în mister cu toată iraţionalitatea
lui este totuşi raţional pentru că e condus de o idee. Momentul căutării aces-
tei idei teorice, până o găsim, este şi el un moment logic. Numai că saltul în
mister cu ajutorul acestei idei nu mai poate avea o înlănţuire logică. El apare
ca fiind fără logică, cum spuneam şi cum cred mulţi chiar iraţional, cu toate
că nu este aşa. Dacă saltul a avut succes şi am adus la cunoaştere ceva nou,
demersul logic poate să revină şi putem explica, deşi nu văd de ce este nevoie
de a explica o reuşită, putem deci explica de ce am ales acea idee şi numai
ea, cu toate că părea aberantă (tensiunea cu fanicul). În acest fel putem să
recompunem o nouă linie ce poate fi iar o metaforă pentru logic dar am avut
o întrerupere necesară a gândirii logice fără de care saltul luciferic nu s-ar fi
putut produce. Cunoaşterea luciferica este deci un salt peste o înlănţire logi-
că în căutarea unei alte înlănţuiri logice. Saltul luciferic poate părea ilogic
dar este tot logic, numai că este o logică ce depăşeşte logica pe care eram
instalaţi şi care ne dădea  senzaţia de siguranţă raţională, siguranţă depăşită
prin cunoaşterea luciferică (scuze pentru înlănţuirile contradictorii).

Aşadar este necesar „să depăşim logica”, oricât pare de aberant
şi să înţelegem gândirea lui Lucian Blaga. De aceea oricât ar
„fi” de iraţional, saltul luciferic în cunoaştere este mai raţio-
nal decât ne-am putea închipui. Cunoaşterea luciferică caută

reinstituirea raţionalităţii printr-un moment de aparentă iraţiune. Acel
moment de aparentă iraţiune este, poate fi, o idee nouă, o minte nouă, un
Einstein, o idee genială. Aceste idei teorice au raţiune numai în mintea celui
ce le poartă, în mintea emiţătorului acestei idei, şi sunt iraţionale pentru
ceilalţi. Recunosc că este o gândire dificilă pentru cel ce este obişnuit, prin
şcoală, prin facultate, să se închine unei raţionalităţi liniare, cam sterile şi,
în orice caz, departe de realitatea înconjurătoare. 

(continuare în pag. 37)

GEO SÃVULESCU

Confluenţe filosofice
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Cum va fi început pictura? Şi cum începe,
de fiecare dată, ea? Ne închipuim, iată, că de o
parte se află lumea de obiecte şi forme, fiinţele şi
culorile Domnului, iar de cealaltă parte Pictorul,
albul pânzei şi culorile sale. De aici, povestea pic-
turii poate să înceapă. 

Pictura mimetică

Aflat sub puternica im-
presie a lumii, a măre-
ţiei şi a genezei sale
divine, pictorul şi-a în-

ceput lucrarea ca un dialog între el şi
lume. De fapt, pictorul a început prin
strămutarea, fir cu fir, a lumii în albul
pânzei sale. Această populare, cu fiinţe-
le şi obiectele lumii, a albului (mimicu-
lui) pânzei (care putea fi, desigur, şi
pânza peşterii) a însemnat de fapt pic-
tura-peisaj, portretul, compoziţia, natura
statică... Pictura este, în această fază a
ei, reprezentare sub diverse chipuri a o-
biectului, întruchipare a realităţii obiec-
tive, întruchipare a ceea ce există în afa-
ra mea întocmai aşa cum există în or-
dinea lumii şi fără intervenţia mea sau,
oricum, cu o intervenţie minimă din parte-mi.
Viziunea care îi cere artei să imite natura, lumea
fiinţelor şi a obiectelor este viziunea mimetică.     

Pictura mimetică, deci acea pictură care
acordă întâietate lumii, obiectului, reprezentării
fidele a volumelor, care creează prim-planul şi
planul de adâncime (fundalul tabloului), care face
posibilă perspectiva, deci spaţiul în defavoarea
planului, este prima viziune picturală asupra lumii
şi prima teorie asupra picturii înseşi, primul con-
cept de pictură. Viziunea mimetică a condus la
pictura realistă, cu extensiile care încep să o sub-
mineze: pictura naivă, expresionistă, suprarea-
listă, constructivism etc., care conduc la pictura
spirituală. 

Pictura spirituală

Să fie oare obiectivul picturii acela de a se
dedica reprezentării obiectului, de a se dedica
plasticităţii lumii, volumelor, asemenea sculpturii,
când logica picturii cere mai degrabă ca pictorul
să aducă lumea, obiectul tridimensional la cele
două dimensiuni ale suprafeţei pictate, adică la
plan? Nu cumva sensul picturii este tocmai să de-
volumizeze, să de-perspectiveze, să de-materia-
lizeze obiectul şi să iasă, astfel, din ceea ce face,
de fapt, într-un mod mai apăsat, sculptura? Poate
că nu redarea fidelă, mimetică, în volum a obiec-
tului este atât de importantă pentru pictură, cât
expresia picturală pe care pot s-o creez în margi-
nea obiectului de-volumizat, de-naturalizat, de-ma-
terializat. Obiectul devine, acum, doar un pretext
pentru pictură: destructurarea lui, aşadar aduce-
rea lui la plan prin mijloacele noului limbaj pictu-
ral, se face în favoarea picturalităţii înseşi, a armo-
niei cromatice. Viziunea care destructurează o-
biectul cu scopul de a produce picturalitatea este
viziunea spirituală. Pictura pointilistă şi impre-
sionismul sunt speciile picturii spirituale.

Pictura pură
Există în lumea tibetană o parabolă care

ne vorbeşte despre un înţelept care meditează în
bogata sa grădină. El are sub privire pomi

înfloriţi, arbuşti, ierburi, flori. Dar înţeleptul nu
se lasă ispitit de grădina Domnului şi începe să
scoată din ea, mental, frunzele, una câte una,
ramurile, florile, tufele de măceş şi agrişe, iarba,
fir cu fir; şi pământul, grăunte cu grăunte. El face
acest lucru până ce nu mai rămâne nimic...

Ce sens ar putea avea această
parabolă? Poate că înţeleptul nu
este mulţumit de lucruri şi caută
ceva mai adânc în spatele lor. Un

temei al lucrurilor, al fiinţei. 
Înţeleptul acesta pare a semăna însă cu

pictorul modern. Kandinsky, Malevici, Mondrian,
Mihai Horea, pictura abstractă în genere, asta au
şi făcut: au scos din tablou lumea, obiectul. În
timp ce Domnul face lumea de vietăţi şi forme,
înţeleptul şi pictorul o des-fac, pentru a ajunge la
substanţa (duhul? energia?) care le-a dat naştere.
Înţeleptul tibetan scoate lumea şi forfota lumii, fir
cu fir, din gândire, pentru a rămâne la gândire.
Pictorul modern scoate lumea din culoare, pentru
a rămâne la culoare.

Discutând despre poezia mimetică ce
abuza de mituri greceşti şi de natură, Eminescu a
avut acest gând strălucit: „Poezia este nemijlo-
cită”. El gândea, aşadar, că poezia trebuie să
obţină emoţia fără mijlocirea miturilor greceşti, a
mitologiei în genere, şi, mai departe, fără
mijlocirea naturii. Dar acest lucru l-a făcut, după
Eminescu, tocmai pictura modernă: eliberându-se
de volumetria, plasticitatea şi forma obiectului şi
aducând în echilibrul planului mediu planul de
adâncime şi prim-planul, pictorul a putut rămâne
la culoare, ca substanţă şi referent unic şi funda-
mental al noii sale picturi. Iată, aşadar, că pictura
nu mai este mijlocită de materialitatea lumii.
Între ea şi culoare nu se mai află natura. Ea
devine culoare picturală, aşa cum muzica este
sunet muzical. Acest mod de a înţelege pictura îi

aparţine viziunii pure, iar opera ei este pictura
abstractă nonfigurativă sau pictura pură. 

Misiunea pictorului de acum înainte este
de a lucra în limbajul noii viziuni picturale, struc-
turând artistic culoarea, spiritualizând-o. Aceasta
este pictura care se hrăneşte din propriul limbaj,
pictura nemijlocită, deci neintermediată de obiect,
de literatură, mitologie, filozofie, fizică, de struc-
tura materiei sau de episoadele religioase.
Credem că pictura are, ca şi muzica, propriul ei
limbaj, că poate să trăiască din acest limbaj şi că
ea nu are nevoie de autoritatea altor discipline. 

Dar pictura abstractă este întotdeauna pe
muchie de cuţit: renunţând la obiect, reprezentare
şi poveste (literatură), la religie şi fizică, la plas-
ticitate şi descriptivism, ea poate cădea foarte
uşor în artificiul panoului colorat. De fapt, pictura
abstractă, ca şi oricare alt tip de pictură, nu este
salvată decât de ceea ce am numit picturalitate
sau armonie cromatică.

Cele trei viziuni şi… 
poezia

Credem că cele trei viziuni – vi-
ziunea mimetică, viziunea spirituală şi vi-
ziunea pură – vorbesc în egală măsură
despre pictură şi că ele decurg una din
alta, ca un fel de spiritualizări succesive
ale referentului picturii (lumea) şi a pic-
turii înseşi. Istoria picturii este istoria
conceptului ei, deci a modului în care
gândim pictura, iar acest mod de a gândi
pictura a evoluat de la mimetism la spiri-
tualitate, şi de aici la abstractizare. 

Dar acelaşi lucru putem spune şi
despre poezie… Poezia este şi ea creaţia,
într-un limbaj propriu, fireşte, acestor
tipuri de viziune, aşa încât putem vorbi
cu egală îndreptăţire despre poezia mime-

tică, poezia spirituală şi despre poezia ficţională.
Poezia modernă cunoaşte aceste trei forme sau
întruchipări. De altfel, întreaga istorie a poeziei
aduce dovezi în acest sens. 

Cele trei tipuri de viziune există astăzi
concomitent. Pictorul şi poetul lucrează (şi ar tre-
bui să lucreze) în beneficiul operei pe care aceste
tipuri o produc, iar nu al realităţii brute sau al
clientelei „îndrăgostite de frumos”. Ei nu lucrează
pentru o piaţă în care gustul public comandă, iar
ei onorează comanda. Sau pot lucra pentru
această piaţă, atunci când daimonul îi ocoleşte,
iar ceea ce îi interesează este piaţa, iar nu arta! 

VIRGIL DIACONU

Trei viziuni asupra 
picturii... şi a poeziei
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(urmare din pagina 14)

Ea stă sub semnul credinţei din
primele versuri publicate în
„Gândirea” şi se va intensifica şi
nuanţa în această direcţie pe mai

toată întinderea liricii ulterioare. Mai toţi comen-
tatorii, cei recenţi îndeosebi, admit că poezia lui
Valeriu Anania este una religioasă, cu o reţea de
referinţe şi simboluri mai mult ori mai puţin evi-
dente din imaginarul creştin. Raluca Dună, în
Dicţionarul general al literaturii române, crede
chiar că „scenariile” poetice ale autorului nu sunt
decât nişte „deghizări” metaforice ale unor „sce-
narii liturgice”. Liviu Petrescu, după cum am
văzut, reduce universul liric al poetului, cel de
până la File de acatist, la trei motive biblice: al
cuvântului poetic ca întrupare a Cuvântului divin,
al luminii şi al botezului (naşterii). În realitate,
imaginarul liric din volumele Geneze şi Anamneze
nu exhibă, nici tematic, nici scenografic, o figu-
raţie creştină copleşitoare. Temele sunt cele „tari”
ale poeziei dintotdeauna: viaţa, fiinţa, moartea,
iubirea, misterul cosmic, trecerea timpului etc.
Imagistica însăşi e construită într-un regim pre-
ponderent vizionar şi într-un registru lexical
divers. Perspectiva autorului rămâne în perma-
nenţă estetică, respectiv artistică, iar valoarea
acestei poezii constă în poeticitatea elaborată a
limbajului. Departe de orice „transă” mistică,
Valeriu Anania este mai curând un poeta artifax,
cu vocaţia construcţiei riguroase şi a viziunii plas-
tice. Există, într-adevăr, un sentiment religios al
vieţii şi al lumii în poezia lui, şi încă unul difuz-
insinuant şi, tocmai de aceea, liric mai vibrant. El
se referă la percepţia existenţei şi a universului în

general ca o succesiune nesfârşită de miracole.
Lumea se află, astfel, într-o stare continuă de
miraculoasă rodire, precum şi de transfigurare, de
înălţare spre harul divin. Poezia este şi ea un ast-
fel de miracol, iar poetul un fel de demiurg de rang
secund care regenerează limbajul prin anamneză.
El se situează într-o relaţie de comuniune atât cu
universul natural, cât şi cu instanţa divină şi nicio-
dată într-una de „tăgadă” aşa ca în psalmii arghe-
zieni. Comunicarea înseamnă aici un soi de umi-
linţă creştină, vecină cu o bucurie tandră şi dis-
cretă; ea nefiind totuşi dominantă, căci apar destul
de frecvent elanurile de descendenţă romantică,
nutrite de puternice combustii interioare ale unui
eu liric nu neapărat scindat, însă alcătuit
deopotrivă din impulsuri vitaliste, melancolii, afec-
te pioase sau duioase gingăşii. Într-un asemenea
context imagistic şi afectiv, un loc aparte îl ocupă
ciclul Orele mamei, poate poezia cea mai saturată
de lirism a lui Valeriu Anania. Sunt, în principal,
cântece de leagăn, cu infiltraţii stilizate din lirica
folclorică. Un comentariu sensibil al Sultanei
Craia: „Miracolul se răsfrânge în umilul cotidian şi
cuibul copilăriei se transfigurează. Casa devine
sanctuar, orele se ordonează în ritualuri domes-
tice, asupra cărora se proiectează veşnicia. Între-
gul ciclu este elogiu al intimităţii leagănului, scris
cu gingăşie şi căldură, cu răsfăţuri şi cu stări de
reculegere.”

Dintre cele cinci volume de poezie lirică
publicate până acum, în File de acatist şi Imn
Eminescului simbioza estetic-religios se relevă prin
nişte forme liturgice consacrate, precum acatistul,
imnul şi litania. În accepţiunea strictă, acatistul
este o rugăciune închinată sfinţilor. Devenit
poezie, el îşi păstrează semnificaţia originară,

adaptându-se în acelaşi timp exigenţelor esteticu-
lui. În primul volum sunt, astfel, celebraţi Ioan
Valahul, martirizat de turci la 12 mai 1662, şi Avva
Calinic, episcop al Noului Severin, decedat la 11
aprilie 1868; un Iluminat şi un Luminător, cum îi
numeşte autorul. Fiecăruia i se dedică un poem
amplu alcătuit din treisprezece „stări” şi
douăsprezece „trepte”, care conţin, reiterat în
acrostih, numele sfântului; în strofa întâi a
„treptelor” apare Ioan, iar în „stări”, Valahul.
Acestea din urmă se încheie prin formula sacra-
mentală „Aliluia”, specifică litaniei, pe când în
„trepte”, după strofa inaugurală, urmează treispre-
zece versuri, ultimul („bucură-te mucenice noule
Ioane sfinte!”) repetându-se identic. Toate încep cu
formula „bucură-te”; o atmosferă de luminoasă
bucurie a venerării şi de exuberanţă pioasă. O
asemenea performanţă, în aparenţă formală, con-
tribuie în fond la potenţarea fastului şi misterului
liturgic, dar substanţa religioasă a poeziei constă,
în primul rând, din aspiraţia spre desăvârşire
întru Sfântul Duh şi spre uniunea cu energiile
divine, aspiraţie pe care poetul o identifică (şi la
care participă prin celebrare) în biografia spiritu-
ală a celor două personaje. „Treptele” constituie
aici nişte momente ale transfigurării şi ascensiunii
spre Ierusalimul ceresc; sunt momentele unor căi
sacre, o cale a martirajului, în cazul lui Ioan
Valahul, şi una a monahismului purificator, în
cazul lui Avva Calinic. De remarcat este faptul că
Valeriu Anania, poet autentic, cu un fin simţ artis-
tic, nu abuzează de un lexic specializat. Acesta,
selectat parcimonios, se încorporează, îmbibându-l
de subtile miresme vechi, unui limbaj imaginativ şi
dens, adeseori de o fraged-hieratică expresivitate.
Lirismul integral, cu aura lui de religiozitate, vine
însă din ceremonialul rostirii, dintr-o retorică
specifică în care jubilaţia imnică se conjugă cu
intonaţia smerit-solemnă. Ar mai trebui precizat că
V. A. continuă aici tradiţia marilor poeţi bizantini,
delimitându-se de imaginarul propriu tradiţionalis-
mului ortodox de la „Gândirea”. Imn Eminescului
nu diferă structural de File de acatist. Esenţială
rămâne ideea creştină a sanctificării omului,
respectiv ipostazierea poetului naţional ca întru-
pare a logosului divin.

Petru Poantă
Valeriu Anania, poetul

(urmare din pagina 34)

Acesta este şi motivul pentru care
am spus mai înainte că domnul
Schubert are o înţelegere a literei
în filosofia lui Blaga, dar nu în

spiritul ei. Tot de aceea Blaga porneşte publicarea
trilogiilor sale cu Eonul dogmatic, urmat de
Cunoaşterea luciferică. Aici este secretul înţelegerii
gândirii lui Lucian Blaga – domeniul contradicto-
riului şi încercarea de a modela gândirea noastră
pe acest domeniu, pe acest spaţiu logic contradic-
toriu. În acest spaţiul al contradictoriului nu se
pot folosi instrumente rigide care nu se mulează
domeniului. Wittgenstein nu are loc aici cu rigidi-
tatea propusă de el, chiar dacă-l respectăm pentru
multe din cele scrise de el.

De remarcat că numai în cunoaşterea
luciferică suntem în această situaţie. Cunoaşterea
paradisiacă, care are ca obiect mistere ce nu au o
structură contradictorie pe care le dezleagă unul
câte unul într-o înlănţuire logică, aşa cum pro-
cedează în mod normal ştiinţele, gândirea ştiinţi-
fică, nu are nevoie de o astfel de logică a unor linii
întrerupte, ea se poate încadra în metafora liniei
drepte şi poate răspunde rigidităţii cerute pentru
logică de către Wittgenstein. De aceea raţionali-
tatea şi logica sunt atribuite de Blaga cunoaşterii
paradisiace şi refuzate pentru cunoaşterea lucifer-
ică. Mirarea domnului Rainer Schubert privind
logicitatea şi raţionalitatea cunoaşterii paradisiace
arată, încă o dată, o neînţelegere a spiritului
gândirii lui Blaga şi poate fi un exemplu în acest
sens. El cere aplicarea rigidităţii logice cunoaşterii
luciferice şi critică pe Kant şi pe Blaga. Kant sub-

apreciază iraţionalitatea (metafora liniei pentru
timp), iar Blaga raţionalitatea (logica). Nici unul
din aceşti gânditori nu subapreciază nimic.

Cultură a gândirii. Interesantă imagine,
frumoasă sintagmă. Sigur că este bine să avem în
vedere cultura gândirii, cum scrie domnul Rainer
Schubert. Nu ştiu dacă linia dreaptă ţine numai de
cultura protestantă, o cultură puţin cam rigidă
pentru gustul nostru al ortodocşilor, sau de cea
catolică care are şi ea rigidităţile ei care ne sunt
cam străine, dar metafora liniei drepte are drept
de cetate şi în lumea ortodoxă unde este o meta-
foră bine primită pentru curgerea timpului şi să
nu uităm că logica s-a născut în India şi în Grecia,
lumi cu un spaţiu de gândire în care contradictori-
ul avea şi el casă.  

Domnul Rainer Schubert mai cere
încă o dată ajutorul lui Wittgen-
stein din Tractus... (p. 79) care
cere un spaţiu logic în care este po-

sibilă vorbirea cu sens. În afara acestui spaţiu logic
se poate numai tăcea. Wittenstein reduce omul,
probabil la limită, la o maşinărie logică şi-i inter-
zice să vorbească fără sens. Poate că vorbirea
căreia nu oricine îi poate descifra imediat sensul
este cea mai interesantă. Să le dăm în cap geniilor
care vorbesc uneori fără ca cineva să înţeleagă
ceva? Să interzicem romanele lui Dostoievski?

Nu mai vorbesc de discuţia unor oameni ce
ar aparţine aceluiaşi spaţiu logic şi care pot
constata cu surprindere că nu se înţeleg pentru că
fiecare din ei poate avea un subspaţiu logic, o
matrice a cunoaşterii, afiliat spaţiului logic, dar
diferit de el pentru că fiecare poate avea o matrice
sufletească diferită de a celorlaţi, fiecare şi-a putut

construi în mod diferit matricea sa individuală. Un
om poate avea uneori, într-o argumentare, logica
sa, matricea sa a cunoaşterii, diferită de a altora
prin categorii accidentale, dar importante indivi-
dual, diferenţe  care-l pot face greu de înţeles. 

Concluzia mea la lucrarea domnului
Rainer Schubert este că ceea ce
cere dumnealui, a extinde cunoaş-
terea luciferică în direcţia unei ra-

ţionalităţi sporite este încă o dovadă cum înţe-
legând perfect cuvintele scrise de Blaga îi scapă
chiar spiritul filosofiei lui Lucian Blaga. Nu pot să
nu menţionez faptul că acum câţiva ani l-am ascul-
tat pe domnul Rainer Schubert vorbind la Aca-
demia Română şi am fost încântat de înţelegerea
filosofiei lui Lucian Blaga şi de aceea l-am admi-
rat. Spre regretul meu şi alţi autori suferă de boala
de a le scăpa printre degete spiritul gândirii lui
Lucian Blaga. Acest spirit al filosofiei lui Lucian
Blaga pleacă, repet, de la piatra de temelie a sis-
temului său care este Eonul dogmatic. Trebuie să
ai o gândire de tip dogmatic, o gândire care se
poate modela, mula, pe acceptarea contradicţiilor,
ca să poţi înţelege ce spune Blaga, ca să poţi intra
în spiritul filosofiei sale. 

1 Lucian Blaga – Confluenţe filosofice în perspectivă culturală,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007.

Geo Săvulescu
Confluenţe filosofice
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IRINA PETRAŞ
(urmare din pagina 4)

O privire cinematografică panoramează
spaţiul miraculos al satului şi înregistrează pictural
detalii aduse periodic în prim-plan: „O sfială se
aşternu peste mulţime, caii în abur, opriţi brusc, trec
dealul Spidelui. Toate au un rost, domnule, spune
Feraru, mutând în dreptul lui cercul aprins, Face
căruţe din el, las’ că ştim noi. Şi focul, ţinut în cleşti,
era băgat în fântâna din curte. Omul se privea acolo
şi Maria lui este bună cu băieţii şi fata, e bună şi cu
el, cercul roşu îl strânge până când simte piciorul
mergând în sus. Poate din cauza femeii, poate din
cauza roţii încinse aruncate în fântână, Are cea mai

bună apă din sat, spusese Învăţătoarea. Mama Tinca
n-a contrazis-o niciodată, chiar dacă Feraru, gard cu
spatele casei, făcuse gard în jurul apelor, O să cadă!
S-a întâmplat când taurii au scăpat şi au luat dru-
murile, ştiţi, nu? Fotograful încercase bătaia în tobă,
dar văzuse umbrele trecând peste frică, Eram în
curtea şcolii vechi, doamnă, Asta a fost de mult,
fotografule, când au umplut drumul şi. Ce piesă e
asta? apucă să întrebe, dar nu-i răspunde nimeni,
sala şi ferestrele erau pline de lume, I se umflă
nările, ia uite! Fotograful aproape că pune mâna pe
propriile senzaţii, tinerii stăteau pe loc, Nicolae grăj-
darul apucă roata fântânii, roata cu ape la fund se
desprinde şi taurii încep să bea, liniştiţi. Un grumaz
în duhul fetei apăru, na! Ea se feri să n-o tragă
înăuntru, Ce fel de piesă e asta în care masca poartă
pistrui? Într-adevăr, faţa băiatului e plină de pete
cafenii. Se şterge cu o batistă pe frunte, E cineva în
duhul ei? Duminica îşi face rochia pe ea. Pre-
zentatorul stăpânea osul, femeia lui Ştefan se apro-
piase mult de scenă, apăru ca în vis, caută la mas-
cat acum, îi face un semn cu mâna, el se retrage.
Trebuie să se trezească...” (Valea Sălciei). 

Pregătind un nou volum, În exod, în continu-
area prozei Înainte de exod din 1998, Viorica Răduţă
îşi descrie extrem de exact maniera de a scrie: „evo-

carea satului este fixată prin suprapuneri filmice de
pagini memorialistice, de consemnări aproape croni-
căreşti pe un fundal mitic, dar într-o naraţie dublată
liric”. Aşadar, perspective multiple, voci individuali-
zate cu un rar simţ al nuanţei şi al timbrului, simul-
taneizare de timpuri şi evenimente, semne şi sim-
boluri transparente ori încifrate anume, suprapuneri
de vise, memorialistică, evenimente reale, pe un
decupaj datorat „vocii inocente care îşi permite mon-
tajul provocator al discontinuităţii, placat pe oniricul
personajului central, Învăţătoarea”.

Despre naivitate
• Revista clujeană Verso (Anul 2, nr. 28-29,

15 decembrie 2007 – 15 ianuarie 2008), repusă pe
linia de plutire, deci, intrată în normalitate într-o
ţară căreia această noţiune – normalitatea adică – îi
este din ce în ce mai străină, ne oferă câteva sur-
prize, între care amintim un comentariu acid şi
exact despre alegerile universitare semnat de poetul
şi timonierul publicaţiei, Ion Mureşan, şi, nu în
ultimul rând, o anchetă incitantă despre naivi şi
naivitate – un subiect (de ce n-am recunoaşte?) drag
nouă. Naivitatea, nu rareori, e confundată, se ştie, în
chip eronat, cu prostia sau cu un fel copilăros de a
fi, sau cu lipsa de simţ practic. Dicţionarul, ne aduce
aminte într-un inspirat text Vasile Gogea, „cel con-
semnat de Lazăr Şăineanu”, ne sugerează că naiv
înseamnă: „1. care vorbeşte cu simplitate: copilul e
naiv; 2. care spune cam nerozeşte ce ar fi mai bine
să tacă.” Dacă judecăm în funcţie de dicţionar,
tragem lesne concluzia că o bună parte dintre
filosofii, poeţii lumii sunt… naivi pentru că vorbesc
cu simplitate despre lucruri departe de a fi simple.
Şi, într-adevăr, aşa e. Or, unde se împotmoleşte
definiţia? Să zicem, în cazul unora dintre… politi-
cienii noştri, şi anume al celor care – oho, nu puţini
fiind! – vorbesc „cam nerozeşte ce ar fi mai bine să
tacă”. Dacă tragem cu ochiul la marii clasici şi con-
statăm că unii dintre ei confundă naivitatea cu can-
doarea sau viceversa… lucrurile se complică şi mai
abitir. Ce noroc, da, că ghemul complicaţiilor iscate
e descâlcit un piculeţ… de Verso.

„Dosarul” Ion Caraion
• Revista Cultura (nr. 50, decembrie 2007)

publică, în continuare, serialul domnului Eugen

Simion despre unul dintre cei mai mari ucenici ai lui
Arghezi, disputatul, pe nedrept disputatul Ion
Caraion. Cine a citit acest eseu incitant, scris pe
marginea unui destin literar de prima mână, cum e
cel al poetului Caraion, s-a bucurat, probabil, încă o
dată să regăsească vechiul stil eugensimionian: dens,
de o plasticitate vie, autorul manipulând cu dexteri-
tate o massă impresionantă de informaţie, marele
istoric şi critic literar având, în chip remarcabil, răb-
darea şi inspiraţia de a aşeza în context acolo unde
se cade citatul, istoria, informaţia nimerită. Autorul
unei impresionante opere găseşte nu puţine motive,
justificări ale comportamentului, aşa-ziselor denun-
ţuri ale lui Ion Caraion, dă citate întinse, argumen-
tându-şi astfel proziţia, aserţiunile, din opera im-
punătoare a poetului. Ba mai mult, înţelegerea criti-
cului merge până acolo unde meseria de prim rang
se confundă, în chip benefic, inevitabil am spune, cu
cea mai înaltă şi cea mai profundă umanitate: poet-
ul Caraion „[…] suferise într-adevăr mult, adversi-
tatea lui faţă de cei care-i înjosiseră existenţa este
îndreptăţită şi ceea ce i se prădase (tinereţea) nu i
se mai putea întoarce. Putem explica, în aceste
condiţii, lipsa lui de seninătate în relaţiile cu lumea
din afară, accesele sale de mizantropie şi chiar, une-
ori, cruzimea lui în judecăţile morale despre prieteni
şi adversari”. 

De aici încolo însă fracturăm citatul, şi vom
explica imediat din ce motive: „Ce nu se poate justi-
fica este faptul că, pentru a ieşi din această criză
profundă, acceptă pactul cu călăul şi începe să
lovească, la rândul lui, în oameni care nu aveau nici
o legătură cu nenorocirile sale. Un transfer pe care,
cum am precizat deja, psihanaliza îl poate explica,
dar nu-l poate justifica niciodată. Nici psihanaliza,
nici o altă ştiinţă… După ce a trecut prin infern, poe-
tul Ion Caraion a ales să colaboreze cu poliţia
politică a infernului. Este o notă de absurditate în
această opţiune.” Poate – insist: poate – în aceste
rânduri de un evident dramatism, Eugen Simion are
dreptate. Şi îmi pare rău să lansez a asemenea
supoziţie – cu un ton, e limpede, vădit dubitativ –,
cu atât mai mult cu cât, în orice împrejurare, oricât
de grea, impardonabilă ar fi eroarea, stângăcia, gafa,
chiar crima, da-da, crima comisă de un mare poet,
eu, fără să ezit, voi apăra poetul şi cărţile lui,
împotriva poliţiei, împotriva poliţiei politice, împotri-
va moralei. Ceea ce nu înţeleg – şi am refuzat să

înţeleg şi atunci când aşa, nedrept, scandalos, au
procedat, acum câţiva ani, şi colegii de la România
literară, care au publicat un dosar întins axat pe
delaţiunile lui Ion Caraion, unul dintre texte, da, toc-
mai acela în care un membru al poliţiei politice îi dă
lecţii de moralitate unui fost puşcăriaş şi unui poet!,
fiind semnat de Mihai Pelin – este următorul lucru:
cum de admitem noi, colegii lui Ion Caraion – un
mare poet care nu mai este printre noi şi, prin
urmare, nu poate să se apere – ca un reprezentant
al poliţiei politice, cum este, a fost mai exact, Mihai
Pelin, „să lămurească, în genere, destinul literar şi
moral al poetului Ion Caraion, depăşind documentele
din dosarul întocmit de Securitate”? Mă întreb dacă
îşi poate aroga impertinenţa de a-i da lecţii de înaltă
ţinută morală Mihai Pelin, care a făcut parte – un
detaliu important – din corpul poliţiei politice
ceauşiste, unui mare poet care fusese condamnat de
două ori la moarte? „După ce a trecut prin infern,
poetul Ion Caraion a ales să colaboreze cu poliţia
politică a infernului”, scrie domnul Simion. Şi
adaugă: „Este o notă de absurditate în această opţi-
une.” Autorul impresionantului volum Timpul trăirii,
timpul mărtusirii, criticul care a scris două rafturi de
cărţi, dând literaturii române o operă de prim rang,
Eugen Simion, foloseşte ca argumente, ca instru-
mente de lucru nu puţine aserţiuni din cărţile unuia
dintre repezentanţii poliţiei politice (cu care „a ales
să colaboreze”, nota bene, pe vremuri, Ion Caraion),
Mihai Pelin… Oare nu riscăm – în cazul în care
adoptăm aceeaşi strategie, e adevărat, nu în condi-
ţiile atroce pe care le implică detenţia, nici dictatura
(condiţii de care a avut parte, din nefericire, Ion
Caraion), ci, mai grav!!, în plină libertate – să fim
de trei ori mai absurzi în comparaţie cu poetul
Caraion? Absurzi şi nedrepţi, căci LOVIM INTR-UN
COLEG DE-AL NOSTRU, care – dacă ne gândim
bine, revăzându-ne una dintre afirmaţiile anterioare
– se apără ireproşabil prin cărţile dăruite literaturii
române. 

•••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
Web: 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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FEBRUARIE § 2008

•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 măritată şi se plictisea
•Crisu Dascalu, Zeii locuiesc lângă 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 • Superstrings 
•Diana Adamek, Vasco da Gama navighează
•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, Zăpada 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 comunistă) · 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 şi păcate bucureştene
•Irina Airinei, Sortiti să vadă                 
•Eugen Cojocaru, Şocul viitorului
•100 mari evrei · Colectia Dicţionare ·  Enciclopedii
•100 mari genii · Colectia Dicţionare ·  Enciclopedii
•100 de mituri şi legende celebre · Colectia Dicţionare ·  Enciclopedii
•Eduard Kirshbaum, Alina Eremeeva, Psihologia apărării
•I.G. Vilunas Cum să învingi diabetul
•Lev Khuglyak, Noi vrem copii
•INESA ŢIPORKINA, Un aspect fizic de invidiat
•A.A. Nalceagian, Enigma morţii
•M. KEDROVA, Secretele Cleopatrei
•INESA ŢIPORKINA, Un aspect fizic de invidiat
•V. G. Krasiko, Psihologia socială 
•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 să manipulezi bărbaţii 
•IVAN OGNEV · Securitatea psihologică 
•IVAN OGNEV · Cum să câştigi la LOTO · Best-seller
•S.KARATOV · Cartea de vise şi destine                                                            
•Nicolae Bud, Neliniştile unui parlamentar
•Erich Feigl, Mitomania armenilor     stoc epuizat

•Eldar H. Hasanov, Infracţionalitatea în domeniul drogurilor şi
lupta împotriva ei în 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            
•Constantin Abăluţă · Groapa roşie, 2004  
•Luiza Barcan · Angoase ale privirii, 2004
•Laura Pavel · Antimemoriile lui Grobei
Eseu despre opera lui Nicolae Breban, 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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