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„Remember Anatol Vieru”

Anul 2008 marchează un deceniu de la moartea marelui
compozitor român Anatol Vieru (8 Iunie 1926 – 15

Octombrie 1998). În context cultural european, muzica sa reprezintă
un sistem de referinţă al creaţiei româneşti. Anatol Vieru s-a bucurat
de recunoaştere atât pe plan naţional cât şi internaţional, lucrările
sale fiind interpretate de-a lungul timpului de către muzicieni consa-
craţi precum ar fi: Natalia Gutman, Vladimir Orlov, Oleg Kogan,
Cătălin Ilea, Andrei Vieru, Sherban Lupu, Marin Cazacu, Ivan
Monighetti, Vladimir Mendelssohn, Mirel Iancovici.

Proiectul iniţiat de către asociaţia „Dan Constantinescu” în
colaborare cu Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti şi având
aportul artistic al muzicienilor Andrei Vieru, Lena Vieru-Conta, Laura
Buruiană şi Cosmin-George Bănică, îşi propune să marcheze impor-
tanţa pe care o reprezintă arta componistică a lui Anatol Vieru.  Acest
proiect a primit finantare din partea AFCN-ului si Ministerului
Culturii si Cultelor. Muzicienii îşi propun realizarea unei serii de reci-
taluri susţinute în centre culturale importante din România şi din
străinătate, evenimente ce se vor constitui în două  turnee: unul naţio-
nal şi unul internaţional, ambele purtând numele proiectului de faţă:
„Remember Anatol Vieru”. În scopul unei promovări cât mai bune a
acestor turnee şi, implicit, a muzicii lui Vieru, s-au finalizat deja înre-
gistrările a cinci lucrări semnate de către compozitorul român, docu-
mente sonore ce vor fi editate pe un CD şi vor apărea la casa de dis-
curi „Toccata Classics” din Londra. Înregistrările au fost realizate în
luna Februarie în studioul „Mihail Jora” al Societăţii Române de
Radiodifuziune. Societatea Română de Radiodifuziune este partener
în acest proiect şi, pe lângă coproducţia CD-ului „Portret Anatol
Vieru”, această instituţie se va ocupa de promovarea recitalurilor ce
vor avea loc în cadrul turneelor „Rememer Anatol Vieru”, prin anun-
ţuri în cadrul emisiunilor radiofonice informative şi transmiterea în
direct pe posturile Radio România Cultural şi Radio România Muzical
a recitalului extraordinar de deschidere a Turneului Naţional, eveni-
ment ce va avea loc în data de 18 Mai la Ateneul Român. Acest reci-
tal va fi transmis în direct şi de către postul de televiziune TVR

Cultural începând cu orele 19.00. Protagoniştii serii vor fi: Andrei
Vieru, Lena Vieru-Conta, Laura Buruiană şi Cosmin George Bănică,
iar programul va include următoarele lucrări semnate de către Anatol
Vieru: Sonata pentru pian solo, Ciclul de piese dedicat pianului inti-
tulat „Din lumea copiilor”, Versete pentru vioară şi pian, Sonata pen-
tru violoncel şi pian şi Trio-ul pentru vioară, violoncel şi pian.

Turneul Naţional „Remember Anatol Vieru” va cuprinde
recitaluri camerale ce vor avea loc în următoarele oraşe: Craiova (8
Mai), Bucureşti (18 Mai), Sibiu (20 Mai), Sinaia – Castelul Peleş (24
Mai), Oradea (27 Mai), Satu-Mare (29 Mai), Arad (30 Mai), Braşov (3
Iunie), Timişoara (5 Iunie) şi Iaşi (8 Iunie, ziua de naştere a lui Anatol
Vieru). 

Turneul Internaţional „Remember Anatol Vieru” se va des-
făşura în următoarele capitale europene: Paris (Domul Invalizilor, 22
Septembrie), Bruxelles (Sala Flagey, 28 Septembrie), Budapesta (Sala
de concerte a Institutului Cultural Român, 30 Septembrie), Berlin
(Universitatea de Muzica şi Arte, 2 Octombrie), Lisabona (Institutul
Franco-Portughez, 7 Noiembrie şi Muzeul Muzicii, 8 Noiembrie), toate
aceste evenimente fiind realizate în colaborare cu Institutul Cultural
Român, un partener foarte important al acestui proiect. 

Demersul de a realiza un CD cu muzica lui Anatol Vieru la
o casă de discuri importantă din Londra, disc ce va fi distribuit în
Europa, Asia, Statele Unite ale Americii şi Australia, reprezintă o ini-
ţiativă benefică muzicii româneşti în context mondial. Astfel, iubitorii
de muzică cultă din străinătate vor avea acces la înregistrările cu opu-
surile din creaţia lui Anatol Vieru. 

Prin proiectul de faţă ne dorim să demonstrăm că muzica
românească cultă de bună calitate, cum e cazul lui Anatol

Vieru, interpretată de către intrumentişti de anvergură internaţiona-
lă poate fi un prilej de bucurie şi satisfacţie pentru marele public
meloman. Odată cu integrarea europeană, România a început să-şi
promoveze din ce în ce mai bine valorile culturii sale naţionale şi, în
contextul deja creat, credem că această iniţiativă a asociaţiei „Dan
Constantinescu” împreună cu Universitatea Naţională de Muzică se
încadrează perfect în demersul afirmării internaţionale a valorilor
noastre. Mai pe scurt: sălile de concert nu sunt făcute doar pentru a
asculta aceleaşi opusuri celebre cu care ne-am obişnuit de ani de zile,
ci pentru a avea prilejul de a „face cunoştiinţă” cu creaţiile pe care
compozitorii noştri le-au zămislit. Aşadar, vă invităm să ascultaţi muzi-
că românească cultă de cea mai bună calitate şi să (re)descoperiţi un
artist adevărat precum a fost şi va rămâne compozitorul Anatol Vieru. 
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Dacă vrem cu adevărat să învăţăm din
nenorocire, chiar dacă ea a fost colectivă şi înde-
lungată şi ea înseşi a arătat, a folosit, câteva chi-
puri sau stratageme, va trebui, vrând să ne asu-
măm, mai bine zis, să ne integrăm trecutul şi pen-
tru a ne cunoaşte mai bine, va trebui printre alte-
le să dăm la o parte nu puţine prejudecăţi şi
„instincte ale pozei”, ale „ceea ce am vrea să
fi fost”. Ca să nu mai vorbim de simpla şi
generala văicăreală, din reflexul multora de a
da mereu vina pe alţii şi pe „altele”, de a
vorbi încă o dată de „absurdul istoriei” şi de
„victimele vecinilor şi a geografiei fatale!”
Dar... vom avea noi puterea şi, în fapt, adevă-
rata maturitate în spirit de a folosi istoria
drept pedagog, de a ne regăsi zeii tutelari ai
bunilor şi părinţilor şi, poate, mai ales, de a
rezista încă o dată acelei fatidice ispite,
fireşti în felul ei, de a ne adapta iute, pre-
luând încă o dată, cu ochii închişi, un model
prestigios şi influent, aruncându-ne cu capul
înainte în aventura, necesară, a unei „norma-
lizări” cu costurile însă greu cuantificabile în
timp ale unei adaptări ce nu ţine seamă în
primul rând de tradiţia şi valorile
noastre specifice şi nici de acea „necu-
noscută psihologică” cum l-am numit
pe acel cetăţean, pe acei cetăţeni,
aparţinând câtorva paliere de vârstă,
care s-au format – sau „deformat!” –
în climatul apăsător şi dur al comunis-
mului. Nu numai cei care „au nostal-
gia timpului trecut”, speriaţi de năva-
la brutală a banului, televiziunii şi a
unui nou cinism, dar şi cei care cred a
fi exersat, poate chiar salvgardat, nu
puţine calităţi reale şi deprinderi bune
în vremuri de restrişte.

Dar... ia să vedem, pe
scurt, ceea ce „a fost
bine” în timp ce „era
rău”, sau ceea ce unii

consideră a fi fost ca atare; şi aceştia,
trebuie s-o acceptăm, nu sunt puţini şi
chiar dacă „ei tac” şi se află într-o
anume marginalitate, să nu subapre-
ciem puterea lor de influenţă asupra
conştiinţelor şi chiar asupra treburilor
statului. Chiar şi dacă ar fi prin sim-
plă şi insistentă pasivitate!

Încercând să deosebim binele
de rău, sau mai bine zis binele din
rău, va trebui să fim atenţi pentru a
nu ne topi în masa nostalgicilor după
vechiul regim; acea categorie care a
pierdut privilegii în vechiul regim sau
care vrea să-şi ascundă astfel erorile,
poate chiar şi crimele perpetrate în
vremea „echităţii sociale” şi a „victo-
riei proletariatului”. Ca şi a celor – o
categorie eternă! – ce oftează mereu
după un trecut în care au fost mai
tineri, în care, cu dreptate, s-au chel-
tuit nu puţine speranţe şi reale succe-
se, un trecut saturat de valorile exis-
tenţei precum iubirea, prietenia, bucu-
ria unei familii şi chiar credinţa într-o justiţie a
vieţii, a socialului.

Sunt nu puţini foşti actori ai vechiului
regim, care ne vor enumera iute valorile sale, pre-
cum industrializarea, nivelarea diferenţei între sat
şi oraş, alfabetizarea sau accesul femeii în treburi-
le şi funcţiile administraţiei şi economiei. Da, e
adevărat, acestea au fost „la început” dezideratele
„noii societăţi”, dar tot „ea” le-a compromis rând
pe rând, făcând din acestea arme contra individu-
lui, a femeii, a culturii şi a economiei! Nu vom
intra aici în detalii, este treaba unor alţi specialişti
în domeniu şi care posedă cifrele statistice – cele
reale! Noi ne vom mărgini să enumerăm în grabă
aceste „abuzuri”, cele, cum spuneam, insidioase,
ce au curs tocmai din „frumoasele deziderate”
care erau opuse, într-un elan împrumutat unei
ideologii ce venea de la Răsărit, „capitalismului
inuman, şi care-şi trăise traiul!”: femeia, cu adevă-
rat promovată în industrie şi în funcţii administra-
tive, în ultimul deceniu al dictaturii, a fost umili-
tă de-o manieră cum nici republicile central africa-
ne nu au îndrăznit s-o facă! Ţăranul român, umi-
lit şi deposedat de pământ şi vite sub prima dicta-
tură comunistă, în cea de-a doua a fost literalmen-
te alungat de acasă, formând acea masă informă
şi amplă, colindând oraşele, sugrumând centrele
ţării şi servind ca o docilă şi anarhică bază propa-

gandistică ultimului dictator. Ţăranul român, care,
aflat în vatra satului şi posesor al mijloacelor sale
de producţie, pământ, unelte şi animale şi, mai
ales, prestigios în sfera sa, izgonit la oraş, îşi pier-
de nu numai autoritatea, dar şi echilibrul, morali-
tatea, mândria de a fi un urmaş al unei ginţi şi al
unei culturi, şi devine iute un instrument în mâna
demagogilor şi oportuniştilor, „gunoaielor” unei
dictaturi care, în panica puterii, nu ezită de la
nimic, confundând istoria naţională la modul gro-
tesc cu „principiile” trivializate ale aşa-zisului mar-
xism-leninism, „închiriind” marile figuri ale tradi-
ţiei româneşti în scopuri imediate, cu un cinism
„voios” şi insolent ce nu şi-a avut pereche nici în
istoria noastră şi nici în cea a continentului! 

Industrializarea masivă, aclamată cu
atâta pompă şi jertfe enorme, umane
şi financiare, după revoluţie, când
interesele noastre se îndreptau spre

Vest şi când uriaşele investiţii în ramuri la care nu
aveam materie primă s-au dovedit enorme capca-
ne pentru voita normalizare, epuizând iute răbda-
rea oamenilor aflaţi într-o criză sau tranziţie ce nu
se mai sfârşea. Capcane care iroseau nu numai
bugetul, dar împingeau brutal în marginalitate şi
şomaj dur mii şi mii de specialişti care s-au aflat
deodată în faţa porţilor închise ale unor formida-

bile uzine, ce, de pe o zi-pe alta au devenit, ca-ntr-
un trucaj cinematografic, fantome din sticlă,
ciment şi scânduri! Această „surpare” în neant a
Galaţilor, Reşiţei, Hunedoarei şi Işalniţei, pentru a
nu le cita decât pe cele enorme, disproporţionate
şi inactuale, chiar la naştere, faţă de noile cereri
ale pieţei mondiale, se combină cu ezitările noilor

conducători politici, aleşi de data aceasta prin
vot universal şi secret şi – foşti comunişti sau
noi opozanţi! – care şi-au schimbat „pielea”
peste noapte: în loc să respecte deciziile, absur-
de sau nu, care veneau de la centru, cum
făceau sub comunism, au început după ’89 să
facă calcule timide şi viclene faţă de un electo-
rat ce ieşea din umbră, cedând presiunilor de
moment, nu rareori anarhice, neuitând însă de
a „seculariza” statul în folosul lor şi al grupu-
lui din care făceau parte, folosind bineînţeles
relaţiile externe făcute „înainte” ca şi accesul la
datele financiare ale zonei în care-i găsise revo-
luţia. Nu insistăm încă o dată, s-a vorbit enorm
despre toate acestea şi „fenomenul” a fost
observat şi în altă parte, dar... parcă nu cu vio-
lenţa şi insolenţa, panica de îmbogăţire şi

absenţa ultimei pudori faţă de starea gene-
rală a cetăţenilor, ca la noi!

Iar de cultură... ce să mai vorbim!
Cultura a fost, sub comunişti, de la început
şi până la sfârşit, cum ne-a învăţat şi
Lenin, un „direct şi brutal mijloc de propa-
gandă!” Cu o relativ scurtă şi supraveghea-
tă perioadă de aşa-zisă „liberalizare” în
care, încă o dată noi am fost cu mult mai
reticenţi, mai „provinciali” decât vecinii
noştri aflaţi sub aceiaşi stăpânire ruseas-
că, mai ales cei de la nord. E de mirare,
deci, şi ţine de un fel de miracol (explica-
bil prin formidabila energie creatoare a
unui stat tânăr, România, dornică de a se
apropia şi de a „imita” geniul Apusului,
marele nostru model în timp) pletora de
mari personalităţi şi de opere care au apă-
rut şi s-au născut din acest sol politic cu
adevărat „mocirlos”. Opere şi chiar curen-
te literare care nu numai că au realizat,
după un stalinism întunecat şi anti-naţio-
nal, legătura cu valorile şi criteriile perioa-
dei faste interbelice, dar au produs şi
opere care, o vedem azi, sunt încă neega-
late de noile condeie ale perioadei post-
decembriste. 

Iată, am putea spune, primul şi
realul câştig al „anilor negri”:
nu numai crearea unor opere
şi performanţe plastice, muzi-

cale, literare, actoriceşti şi regizorale de
înalt nivel, perfect comparabile cu cele
contemporane europene, dar şi un fapt
absolut unic, un „fenomen” pentru care ne-
au invidiat şi colegii noştri din mândrele
culturi occidentale: o formidabilă complici-
tate cu publicul românesc de atunci, apt să
se intereseze şi să o facă „a lui” o artă şi
o literatură de înalt nivel, pentru care, e
drept, nu era pregătit dar pe care o îmbră-
ţişa, din solidaritate politică, e adevărat,

din foame de adevăr – pentru publicul larg, pân-
zele, sculpturile, versurile şi piesele de teatru
ascundeau şi un alt adevăr decât cel clamat de zia-
rele partidului şi, mai ales, dincolo de o reală
încercare de a re-înnoda tradiţia românească nu
numai culturală dar şi politică, ofereau miilor şi
miilor de oameni acel „obiect” pierdut, părea defi-
nitiv, în anii brutali ai stalinismului – Speranţa!

NICOLAE BREBAN

Capcane

Nicolae Breban. Foto: Aura Christi

Încercând să deosebim binele
de rău, sau mai bine zis binele
din rău, va trebui să fim atenţi
pentru a nu ne topi în masa
nostalgicilor după vechiul

regim; acea categorie care a
pierdut privilegii în vechiul
regim sau care vrea să-şi

ascundă astfel erorile, poate
chiar şi crimele perpetrate în
vremea „echităţii sociale” şi a

„victoriei proletariatului”.
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Mircea Popa, istoricul literar

Eventuala criză a istoriei literare pe care
am putea-o recunoaşte şi descrie se explică (dar
nu se scuză în absolut) prin destinul nostru de
etern începători. Cum la români lipseşte (credea
Rădulescu-Motru) aplecarea spre lucrări în per-
spectiva lungă a istoriei (cele care cer efort înde-
lungat cu succese/câştiguri târzii şi mereu îndoiel-
nice), dar şi spiritul comunitar, interesul personal
ori de grup fiind mereu şi nesmintit deasupra
celui public, o lucrare de o viaţă, neterminată la
dispariţia autorului, nu e continuată firesc şi gene-
ros de generaţia imediat următoare. Tot ce s-a
făcut înainte e lăsat/împins/aruncat deoparte şi se
re-începe de la capăt, „pe râu în jos”, vorba cânte-
celului pentru copii, dărâmarea fostului pod de
piatră fiind anunţată cu o încântare greu de
ascuns. Lucrul era deplâns de un Heliade
Rădulescu („La noi şi la toate neamurile ce se află
în a lor pruncie, abia se începe un lucru şi ajunge
la abuz”) şi descris de Caragiale prin formula
genială a „strânsurii de năvală” în care ne compla-
cem, acea permanentă stare de urgenţă în gol, de
ne-aşezare cronicizată, de forfotă gălăgioasă, în
cerc (vicios). Mecanism psihologic graţie căruia
„fiecare generaţie se crede hărăzită să aşeze, ea,
prima piatră”, fiindcă nu crede că începutul vechi
a fost cel bun (Nicolae Manolescu). 

Una dintre excepţiile pe care îţi
poţi întemeia speranţa că lu -
crurile se vor îndrepta când va
e clujeanul Mircea Popa. „Sti -

listic oarecum impersonale prin nevoia de
funcţionalitate”, cum le descria corect Mircea
Iorgulescu (1978), cărţile lui Mircea Popa sunt
opera unui istoric literar dăruit. Ardelean pur-
sânge, cultivă de o viaţă respectul pentru arhi-
vă şi pentru civilizaţia urmei, în răspăr cu
nesocotinţa şi uşurătatea contemporanilor. De
câteva decenii, ştiu că de la el pot afla lucruri
uitate, el ştie în ce cotlon de bibliotecă pot
găsi vreo informaţie „secretă” (neconsemnată
de instrumentele noastre de lucru, mereu par-
ţiale, mereu încropite, tot visând mari istorii
şi enciclopedii româneşti comparabile cu ale
vecinilor), în eterna lui servietă burduşită cu hri-
soave pot descoperi vreun document tainic despre
viaţa literară ardeleană, românească. Am povestit
mereu o întâmplare pentru mine emblematică. În
1989, prin strădania lui Traian Brad, directorul
Bibliotecii judeţene clujene (acesta, la rândul lui,
răspunzând manifestului venit dinspre Constantin
Noica), s-au fotocopiat manuscrisele eminesciene
(44 de Caiete, circa 14 mii de file) după microfil-
mele Academiei. Am lucrat la ordonarea şi arhiva-
rea lor. Încântată de comorile pe care le aveam, în
sfârşit, sub ochi, am dat sfoară în ţară: cei intere-
saţi, eminescologi consacraţi sau amatori, cercetă-
tori ai operei lui Eminescu, pot veni la bibliotecă
să răsfoiască miile de fotocopii în sala de lectură.
Ei bine, a venit unul singur: Mircea Popa. Înfiorat
vizibil de oferta noastră, emoţionat, avid, a stat
ore în şir deasupra filelor din Caiete. A şi desco-
perit o inedită şi a publicat-o în Tribuna. 

Orice proiect de istorie literară are în el
colaboratorul ideal: informat, generos, atent la
detalii, punctual şi exact. Nu-l descurajează atitu-
dinea câteodată îngust-condescendentă a celorlalţi,
nimic nu-l scoate din truda lui migăloasă. În
Argumentul la Inserţii (2003), scrie: „Cartea de
istorie literară bazată pe document nu numai că
nu e la modă în momentul de faţă, ci este chiar
dispreţuită, ocolită sau tratată de sus de către
orice începător în ale criticii, care preferă să se
exerseze în critica foiletonistică decât să răsfoias-
că vrafuri întregi de reviste sau greoaie şi insipi-
de documente arhivistice pentru a corecta o eroa-
re biografică sau cronologică, pentru a revizui o
aserţiune de mult încetăţenită, pentru a propune
o rectificare sau a avansa un nou punct de vedere
bazat pe faptul literar controlabil. Pentru noi,
însă, istoria literară este înainte de toate o istorie
a faptului literar şi acest lucru are, în opinia noas-
tră, o importanţă tot atât de mare ca actul inter-
pretării critice în sine. O «descoperire» în ordinea
exterioară a operei, în biografia scriitorului sau în
cronologia operei, identificarea de pseudonime, de
noi colaborări ale scriitorului, de noi relaţionări
ale operelor sale, prin raportare la contextul
intern sau extern, ni se par tot atât de importan-
te ca un nou punct de vedere critic emis în raport

cu o operă sau alta. Ceea ce este, însă, trist este
că această muncă benedictină de explorator singu-
ratic, de alergător solitar la mare distanţă nu este
percepută de confraţii literari ca un act cultural de
mare rezonanţă în sine, fiind de obicei trecut cu
vederea, minimalizat, ignorat sau chiar bagatelizat
de aceia care cred că ştiu totul despre un scriitor
dacă au la îndemână data naşterii şi a morţii...”
Mai mult, deşi îl întristează, pe bună dreptate, nu
se lasă descurajat nici de încetineala (gravă) cu
care descoperirile istoricului, corecturile pe care el
le propune portretului unui scriitor ajung să fie
asumate de manuale, istorii literare, dicţionare
etc. sau incluse de critici şi istorici în bibliografia
lor operaţională: „Mulţumim celor care le-au luat
în seamă şi-i deplângem pe cei care nu ştiu să se
«înnoiască» şi sub raport informativ, căci, în opi-
nia noastră, istoria literară se naşte şi trăieşte din

acumulări, de foarte multe ori de detaliu, de amă-
nunt, dar sprijinind întotdeauna pe piloni siguri,
de efectivă rezistenţă, arhitectura întregului”.

În Lucian Blaga şi contemporanii
săi (2007), sunt reunite în volum stu-
diile sale privind legăturile lui Lucian
Blaga cu Sextil Puşcariu, Ion Breazu,

Vasile Băncilă, Bazil Munteanu, D.D. Roşca, I.
Brucăr, Nichifor Crainic, C. Rădulescu-Motru.
Cartea scoate în evidenţă afinităţi, motive comu-
ne, dar şi disensiuni ori inimiciţii literare, fiind un
document literar şi socio-cultural, deopotrivă. Este
valorificată în primul rând corespondenţa scriito-
rului, dar şi fonduri documentare inedite şi artico-
le din presa vremii mai puţin ori deloc cunoscute.
Titlurile articolelor vorbesc de la sine. 

Scriitorul e urmărit cu instrumentul exact
al documentului şi vârstele sale succesive sunt des-
cifrate cu ochiul format al arhivarului. Foarte ade-
sea, Mircea Popa trimite la alte studii ale sale, le
repune în pagină, răbdător, aşteptând asimilarea
lor de către ceilalţi cercetători. Publicisticii tână-
rului Blaga i se acordă o atenţie aparte, istoricul
identificând cu evidentă pasiune detectivistă izvoa-
re, rădăcini, prefigurări ale operelor viitoare: „nici
una din perioadele sale de creaţie nu ni se pare
mai aptă pentru descifrarea şi surprinderea for-
maţiei spirituale a poetului ca această etapă de
început, de formaţie, care ne dă posibilitatea să
pătrundem în alchimia vastă a propriului său labo-
rator ideatic, să asistăm la procesul de elaborare
şi sublimare a esenţelor, la fazele lor de rafinare
şi concentrare. Căci articolele şi eseurile sale nu
sunt numai comentarii asupra lecturilor întreprin-
se, ci şi fişe, eboşe, proiecte ale viitoarelor sale
lucrări, cele dintâi contururi ale zidurilor care se
vor ridica. Astfel, primele prezenţe publicistice din
Românul (1914—1915), Gazeta Transilvaniei (1915)
şi Pagini literare (1914) de la Arad sunt expresia
contactului său intim cu filosofia lui Bergson, cu
şcoala fenomenologică şi idealismul metafizic care
îl vor ajuta să-şi dureze propriul său edificiu filo-
sofic; cele din Voinţa, Patria şi Gândirea sunt stră-
bătute de preocuparea insistentă pentru morfolo-
gia culturii, vestind câteva permanenţe literar-filo-
sofice şi sociologice de o viaţă. Multe din articole
vor fi reluate şi dezvoltate de altfel în eseurile vii-

toare din Cuvântul şi Adevărul literar şi artistic
(Literatura pentru suflete mărunte şi Arta copi-
lului, Leibnitz al nostru, Greşeli de tipar etc.);
ca să nu vorbim de anticipările şi prefigurările
teoretice ale unor studii. Aşa, de pildă, teoria
blagiană a „spaţiului mioritic” va cunoaşte câte-
va etape intermediare marcate de eseurile
Simboluri spaţiale din Darul vremii (1930) şi de
Mioriţa în Elveţia din Drumul nou (1931), după
cum concluziile volumului Despre gândirea
magică (1941) sunt elaborate cu douăzeci de
ani mai devreme în articolele Începuturi, artă,
magie din Adevărul literar şi artistic (1925) şi
Arta magică din Gândirea (1924) ş.a.m.d. În

acest fel, publicistica sa este o cheie sigură pentru
multe din preocupările, ideile, lecturile, gândurile,
atitudinile, impresiile şi proiectele lui L. Blaga,
care pot fi urmărite în evoluţia şi devenirea lor
interioară”. 

Să mai spun că, şi în cazul lui
Mircea Popa, critica şi istoria lite-
rară îşi confundă adesea scopurile
şi instrumentarul ca două „ştiinţe”

complementare ce se află. În mare, e valabilă şi
azi delimitarea făcută de un Ibrăileanu (critica se
ocupă de ceea ce individualizează operele, istoria,
de ceea ce le e comun din perspectiva epocilor,
curentelor, şcolilor) ori de Lovinescu (istoria se
ocupă cu operele vechi, iar critica literară cu cele
noi). Odată cu G. Călinescu, istoria literară devine
„forma cea mai largă de critică” şi rostul ei „nu e
de a cerceta obiectiv probleme impuse din afară
spiritului nostru, ci de a crea puncte de vedere din
care să iasă structuri acceptabile”, „istoricul lite-
rar nu e numai un erudit care urmează a se ţine
la curent cu materialele disciplinei lui, ci un artist
interpretator”. Şi pentru D. Popovici, istoria lite-
rară îşi legitima statutul/rostul doar prin relaţie
cu alte discipline: teoria artei, poetica şi istoria
ideilor literare. Complicarea privirii cronologice
asupra literaturii cu una sistematică şi analitică a
(re)deschis calea, bogată, a subiectivităţii istoricu-
lui. Această latură de artist interpretator e identi-
ficabilă la Mircea Popa în zecile de cărţi de istorie
literară, dar se desfăşoară în libertate, cu plăcerea
secretă a celui care îşi îngăduie un răgaz de la sluj-
ba arhivistică, în sutele de cronici şi recenzii la
cărţile clujenilor. Publicate de-a lungul anilor în
presa locală clujeană, dar şi în diverse reviste lite-
rare, ele vor putea fi, cândva, adunate în volum, o
probă a calităţii degustătorului de literatură la zi,
complementară celei de vistiernic atent al trecutu-
lui. 

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.

Irina Petraş
Foto: Laura Poantă
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Osevă neagră, grea, asemenea mor-
tiferelor ape ale Acheronului, cir-
culă prin versurile turmentatului
cioplitor. Tumulte împietrite, ca şi

în statuaria sa? Aceste versuri îmi amintesc unele
formule ale Terezei de Avila! Unde, în ce vârtej al
sufletului, în ce noapte obscură a inimii se întâl-
nesc mistica şi artistul? Acel „mor de a nu muri”
al sfintei, iată-l în rimele împătimitului: „Trăiesc
din propria-mi moarte, şi-n tortură/trăind mă
bucur; cel ce n-are parte/să dăinuie-n nelinişte şi
moarte/să vină-n focul ce mă schimbă-n zgură”.

În Dialogurile romane cu Michelangelo ale
lui Francisco de Hollanda poţi citi o vorbă (reală,
presupusă?) a artistului, care dezvăluie o sorginte
platoniciană a viziunii sale despre artă: „într-ade-
văr, pictura bună nu e altceva decât o copie a per-
fecţiunii lui Dumnezeu, o amintire a picturii divine,
o muzică şi o melodie pe care doar intelectul o
poate percepe cu mare dificultate. Din această
cauză acest fel de pictură e atât de rar încât aproa-
pe nimeni nu ştie s-o facă ori să ajungă la ea.” Dacă
Ludwig Scheffler susţine că Michelangelo cunoştea
direct textele lui Platon, pe când Kart Frey consi-
deră că artistul n-a avut nici un contact direct cu
acestea, nu trebuie să uităm că prin Dante,
Petrarca (adică prin poeţi şi nu numai prin ei, ci
prin atmosfera casei Medici) el s-a format în spiri-
tul unui neoplatonism artistic care-i marchează liri-
ca. Madrigalul dedicat Vittoriei Colonna („Din lea-
găn frumuseţea i-a fost dată/drept pildă de urmat
chemării mele/şi-n artă numai ea mi-arată ţelul.../
Dacă smintiţii, îndrăzneţii – ori proştii/din simţuri
o deduc, când ea se naşte/din cer şi-n cuget către
cer ne-ndeamnă,/a crede că din tină ochii noştri/
bolnavii, pot şi fără har cunoaşte/eternitatea, nebu-
nie-nseamnă”), ca şi atâtea alte versuri, mărturi-
sesc despre un platonism esenţial al poetului. Dar
totul sau aproape totul s-a spus în legătură cu aces-
te implicaţii ale Rimelor michelangioleşti. Ceea ce
ele ne revelează – în versiunea românească a Etei
Boeriu – este, îndeosebi, cum spune tălmăcitoarea:
„un fond de tristeţe care nu are nici o legătură cu
melancolia – sau cel puţin cu dulcea melancolie
petrarchescă...”. Într-adevăr, versuri precum: „Şi
bucuria mea-i melancolia/şi-odihna mea necazurile
toate...” ne trimit spre o existenţă în nihil şi tene-
bre, alta decât aceea a contemplativului platonic, şi
alta chiar decât a insului găsind o sumbră volupta-
te într-o delectatio morosa. „E oarbă lumea: nu stră-
bate glasul dreptăţii-n ea, povaţa, pilda aleasă,/
lumina-i stinsă, ceaţa grea şi deasă,/triumfă răul,
stăruie impasul” şi deznădejdea celui care asediază
cerul („La ce folos făgăduieşti lumină/când ne sur-
prinde moartea şi-nserarea/aşa cum suntem, negri
de păcate?”).

Gravitatea finală a vocii artistului care a
trăit în artă ca într-o situaţie limită („şi-abia când
moartea crudă/târcoale-i dă, îşi dă şi el măsura”)
apare în versurile sale ca de neagră oglindă mar-
moreană.

* * *
„Ascultă-mă, poeţii laureaţi/se mişcă numai

printre plante/cu nume rare: ligustrul sau acanta”.
Cu aceste versuri, de o insidioasă ironie, se deschi-
dea amplul poem I limoni, prin care încă tânărul

Eugenio Montale se delimita faţă de
aulica poezie dannunziană. Au trecut
optzeci de ani de-atunci. Când Montale a devenit el
însuşi unul din marii „poeţi laureaţi” ai secolului,
când premiul Nobel a venit să-i încununeze opera,
te poţi întreba dacă a rezistat el, oare, ispitei de a
se pierde, cu voluptate, printre plante cu nume
rare, cum ar fi ligustrul sau acanta?

Pe-atunci, în acea tulbure-seducătoare carte
a tinereţelor sale, în Ossi di seppia, Eugenio
Montale aducea, proaspătă, dar nu revoluţionară,
senzaţia unei lumi descoperite la mari adâncimi, a
unei lumi inedite şi totuşi de atâtea ori de o stupe-
fiantă identitate cu cea binecunoscută, obştească
lume a zilelor şi nopţilor de rând. Dispreţuind acan-
ta, el nu repudia „antica undă”, şi în vocea lui recu-
noşti azi inflexiunile defunctelor voci, dar cu pere-
ne ecouri ale poeţilor antichităţii. Oricât de depar-
te ar fi fugit poetul italian de obsesia clasicităţilor
latine, panteonul scufundat continua să răsune
prin ţevăria de sticlă sonoră a versurilor sale. Şi nu
numai sonurile, ci şi tăcerile care bântuie spaţiile
acestei poezii şi în care apar – asemenea filigrane-
lor văzute în nevăzut – figuri şi gesturi misterioa-
se. „Vin acele tăceri când poţi vedea/în orice umbră
omenească depărtându-se/vreo Divinitate tulbura-
tă.”

Ca orice poet, prin esenţă nepereche,
Montale începe printr-o ruptură. O
dublă ruptură: pe planul viziunii şi
al verbului. El începe prin a spune

împotriva oricărei afirmaţii anterioare, împotriva
oricărei elocinţe anterioare, „ceea ce nu suntem,
ceea ce nu voim”. Ideal, doar aparent negativ. Nu
găsim în poezia lui Montale acea eşuare pe plaja
aridă a nihil-ului pe care Eliot o închipuia în Waste
land. O lectură nouă a lumii, iată ce îşi propune
poetul, cu toate greutăţile şi riscurile unei aseme-
nea întreprinderi. Ca şi riscul de a rămâne – ase-
menea avangardei poetice – la suprafaţa lucrurilor
negate în esenţa lor. Nici un compromis al acestui
poet cu anarhia avangardistă ori tirania politică.
Respingând cu o rară consecvenţă orice tentaţie, ca
şi orice cursă, el rămâne fidel unui crez umanist
dispreţuit de paiaţele care s-au agitat pe scena vea-
cului spre turmentarea oamenilor. Dacă Ossi di sep-
pia erau publicate, în 1925, de editorul antifascist
Gobetti din Torino, la celălalt capăt al periplului,
poeme din ciclul Conclusioni provisorie, Visul prizo-
nierului, Micul Testament, ca şi Botta e risposta
mărturisesc despre antifascismul radical al poetu-
lui.

Ceva din crezul acesta îl determină pe
Montale să caute, în şi dincolo de valuri, ceea ce
durează, fie şi sub forma atât de fragilă a „osului
de sepie”. O realitate nudă, aridă (precum aceea a
Liguriei, în care a copilărit poetul) îi e congeneră:
„Aş fi vrut să mă simt sec şi esenţial/ca trunchiu-
rile pe care le răstorni/mâncate de săruri; aşchie
în afara timpului, martor/al unei voinţe reci ce nu
se curmă”. Mediterana este, în poezia lui, mai mult
decât un peisaj esenţial; ea este asemenea unei
patrii visate, din vălmăşagurile căreia „se naşte evi-
denţa”. Dezlănţuirea ei devine o lege severă a exis-
tenţei, iar arhitecturile ei oferă modelul privilegiat
al imaginarului. Mediterana este o limită râvnită;
în cuvintele-i „sărate/în care natura şi arta se

împreună”, poezia se oglindeşte în ipostazele ei
toate. Şi mai rămâne un rest nedovedit.

Într-o epocă în care alţi poeţi ai Europei
căutau o vană puritate a cuvântului decantându-l,
eliberându-l de scorii, spălându-l în apele purifica-
toare ale unei sintaxe alambicate, Montale năzuia
spre o altă puritate a lumii impure, a valului adu-
când o „stufoasă îngemănare de crengi şi uscături”.
Nu refuză, nu dispreţuieşte ocazia. Aceasta nu
înseamnă că poeziile ce se adună încet, în maturi-
tatea tot mai înaltă a poetului, între 1938-1939, şi
publicate în volumul Le Occasioni, ar fi doar sim-
ple poezii de circumstanţă. Poezia lui Montale devi-
ne un jurnal interior, o confesiune a unui itinerar
spiritual. „Ocaziile” sunt cele ale revelaţiilor unei
conştiinţe tot mai însingurate şi – paradox nu lip-
sit de noimă – ale unui spectacol al umanităţii,
văzută în corespondentele ei, în aglomerările ei
comunitare. Întâlnirile rare (Dora Markus), absen-
ţele dureroase (Casa vameşilor) indică locul intim al
sensibilităţii montaleiene. Poetul se pregăteşte pen-
tru marile încercări ce nu vor întârzia să apară.
„Furtuna şi altele” (La Bufera e altro) se anunţă
încă din Noile stanţe ale ciclului Mottetti.
„Bate/sunetul ei răguşit Martinella şi spe-
rie/profilurile de fildeş într-o/lumină spectrală de
zăpadă”. Şi iată, jocul teribil din acel Palio, imagi-
ne sinistră a războiului spre care e gonită o omeni-
re înspăimântată. În Elegia di Pico Farnese, poetul
întrevede carnajul şi vremea de judecată ce va să
vină.

Sub semnul Furtunei stau poeziile scrise în
anii 40. Dar, apoi, furtuna se retrage, şi după dan-
tesca „bufera infernal” se deschide iar posibilitatea
idilei. O idilă melancolică, singura pe care şi-o îngă-
duie poetul. Căci cataclismul n-a putut fi absorbit
întru totul şi asimilat pentru a germina altceva.
Apar în ultimul volum al poetului (La Bufera e altro
– publicat în întregime în 1956) figuri aparent ale-
gorice: Iris, Clytia, ca şi sonetele shakespeariene
(precum celebra Gli orecchini), ori poeziile din
ciclul „Silvae”, adevărate bucolice, unele graţioase,
altfel purtând un rânjet satiric indimenticabil, pre-
cum La primavera hitleriana.

Eremarcabilă consecvenţa poetului,
fidelitatea în cultivarea unor teme
(a oglinzii, a asfinţitului, a zboruri-
lor, a naufragiului etc.). Să nu ne

oprim, însă, în evocarea profilului său, aureolat de
consacrara unversală, târzie, decât la o temă obse-
sivă a sa, aceea a lămâilor. Potecile sale preferate
au trecut prin livezi de lămâi. „aici ca prin minune
tace/războiul patimilor răsfăţate/şi ne revine şi
nouă celor sărmani/o parte din comoara lumii:/
mireasma de lămâi.” Versurile acestea din poemul
Lămâi de la începutul Oaselor de sepie vor intra
mai târziu într-o ciudată rezonanţă cu altele amin-
tind aceleaşi grădini de lămâi, într-o oră târzie a
poeziei lui Montale: „E plină de paşi de cârti-
ţă/livada de lămâi/când coasa străluceşte/sub mă -
tăniile picăturilor...” Şi, în cele din urmă, graţia
coborând „peste mine, peste tine, peste lămâi”.
Harul poeziei îşi serbează unul din marile trium-
furi.

Nicolae Balotă
Foto: Aura Christi

NICOLAE BALOTĂ

Triumfurile poeticului
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Până la plecarea în Franţa, Ilarie
Voronca a publicat în ţară zece
volume de versuri, între care:
Restrişti (1923), Colomba (1927),

Ulise (1928), Brăţara nopţilor (1929), Zodiac (1930)
etc. Născut în 1903 la Brăila, Voronca moare la 5
aprilie 1946, la Paris. Studiază la Facultatea de
drept din Bucureşti. A debutat în revista
„Sburătorul” (1921) cu versuri ce păstrau în ele
ecoul melancoliilor bacoviene, apăsătoare şi nevro-
tice. În 1926 pleacă la Paris, intenţionând să obţi-
nă doctoratul în drept, după ce, în urmă cu doi
ani, în 1924 întemeiase, împreună cu pictorul
Victor Brauner, revista dadaist-con-
structivistă „75 H.P.”. Publică şi în
alte reviste de avangardă („Punct”,
„Integral”, „Unu”). Fără îndoială,
creaţia poetică a lui Ilarie Voronca
oglindeşte în propriile sale structuri
principalele trăsături ale avangardei
româneşti. Dacă versurile de început
se înscriu în tonalitatea sentimentală
şi melancolică a târgului provincial,
pot fi întrezărite, totuşi, unele semne
ale imagismului luxuriant de mai târ-
ziu, semne pe care Lovinescu, de
pildă, le receptează ca atare, atunci
când remarcă „facilitatea aproape
prodigioasă de a se exprima în com-
paraţii şi imagini”.

Orientându-se spre constructi-
vism, Voronca vădeşte, dincolo de
practica unei scriituri fastuoase şi
trepidante, certe calităţi de teoreti-
cian al literaturii. Poetul repudiază,
în această perioadă, sensibilitatea sentimentală şi
„dezagregarea bolnavă, romantică suprarealistă”,
propunând modelul „ordinii, esenţă constructivă,
clasică, integrală”. Construcţia poeziei trebuia să
fie fundamentată, în viziunea lui Voronca, atât pe
un concept al ordinii şi al geometriei suverane, cât
şi pe principiul „liberei înşiruiri a cuvintelor”. Pe
de o parte, rigoare şi plasticitate ordonată, pe de
altă parte, o mare libertate de asociere a enunţu-
rilor şi cuvintelor. Volumul Invitaţie la bal e repre-
zentativ pentru o astfel de viziune şi concepţie liri-
că. Decorul poetic e reprezentat de viaţa trepidan-
tă a metropolei, iar versurile sunt concentrate,
contrase la maximum, oarecum ermetice, în timp
ce densitatea imagistică are rolul de a sugera rit-
mul rapid al existenţei, dinamismul vieţii citadine:
„Supapă ora în alamă şi zinc/sângele face salturi
de necrezut subteran/acid pasul ca un cuvânt cub
deschis/câmpul între coaste curb sau plan.//
Amazoană peste preerii în vis/laţ gândul răsturnat
în oglinzi/zgomotele descresc ca preţul cerealelor”.
Eterogenitatea imaginilor şi a obiectelor pe care le
surprind liric vor să ofere cititorului impresia unei
existenţe trăite febril, dar şi a asediului conştiinţei
sub imperiul unor senzaţii năvalnice.

Poemul Colomba, în cinci cânturi, e o cele-
brare a fiinţei iubite, efectuată într-o trâmbă de
imagini fastuoase, aproape delirante, de un fior al
ineditului incontestabil. Femeia iubită este, astfel,
„iarnă tăiată-n fildeş cu norii-ntr-o căldare”, „zvon
răspândit în cerul strâns pe genunchi cu pled”,
„trup cu-arături cu-ntoarceri cu umăru-n fântână”
etc. Sentimentul iubirii e o formă de trăire frene-
tică în cadrul unei naturi asimilate de simţurile
îndrăgostiţilor cu patimă,  o comuniune empatică
ce transformă, cum precizează Ovid S. Croh măl -
niceanu, sentimentele în „însuşiri fizice” („Ştiu clo-
potu-ntre coaste şi plantele marine,/grădină-n os
săpată cu braţele-n lămâi/ştiu fructele rotunde ca
mersul tău şi pline/de coacăze-n mireazma de
buruieni în clăi” sau „te-apleci şi-ntrebi privirea şi
degetu-n licoare/mă-ncerci ca pe un lacăt şi baţi ca-
n lăicer/genunchiul ca o uşe mă umple de răcoa-
re/şi sângele-n desfaceri se reazimă de cer”). În
volumul Plante şi animale, poetul îşi exprimă ade-
renţa la frumuseţea naturii, în poeme ce alcătuiesc
arhitecturi somptuoase de imagini. Nu e vorba pro-
priu-zis de descrieri de natură aici, ci mai curând
de o mare capacitate de absorbţie senzorială ce se
transpune în versuri plastice, evocatoare („în ier-
buri alunecă tăciunii din privirea vulpilor”, „tran-
dafirii opresc vântul în agrafa rochiilor”, „prin gra-
tiile cerului zilele se dau peste cap ca maimuţele”,
„botul vacilor adulmecă munţii ca alte ugere”).
Comuniunea dintre fiinţa umană şi armoniile natu-
rii e desăvârşită aici. Poetul celebrează, de aseme-
nea, cu duioşie şi blândeţe, frumuseţile umile, lip-
site de anvergură: „Ce melodios e piciorul asinu-
lui/ca un deget copita mică atinge clapele pietre-

lor/coapsele au o legănare în mers ca apele/asinul
cunoaşte pleoapa potecilor” (Priveşte).

„Miliardar de imagini”, cum l-a caracterizat
Lovinescu, Ilarie Voronca recurge la metaforism ca
la o modalitate de eliberare a resurselor subcon-
ştientului. G. Călinescu găsea la Voronca o „volup-
tuoasă receptivitate senzorială, un simţ al plasticii
cuvântului excelent şi o aptitudine de a ridica la
rangul de material poetic orice percepţie”. Pe de
altă parte, poetul consideră că între trăire şi
cuvânt există o inacceptabilă inadecvare, o incom-
patibilitate ce ţine de natura diferită, şi chiar
opusă, a celor două entităţi: „Hotărât lucru, între
ceea ce se petrece în noi şi ecoul fragmentar al
cuvintelor, e o diferenţă de voltaj, e o insuficienţă
aortică (...). Dacă rostul cuvântului nu ar fi decât
de a reproduce, atunci de la început reproducerea
e mincinoasă. Iubesc în meşteşugul scrisului toc-
mai slăbiciunea lui, neputinţa de a reda cu preci-
zie (precizia e întotdeauna îngâmfată şi corsetul,
fie el al matematicii, fie al prostituatei, îmi repug-
nă) ceea ce gândul a iscodit, ceea ce într-o scăpa-
re impalpabilă, nebuloasa din mine sau din spaţiu
a lăsat să se întrevadă”. 

Titlul poemului Ulise nu este deloc
întâmplător, în măsura în care eul
liric se defineşte pe sine prin peri-
plul pe care-l efectuează într-o reali-

tate polimorfă, descentrată şi haotică, în care sin-
gurul fir ordonator e obsesia vizualizării unor noi
spaţii, a descoperirii unor teritorii noi, a circum-
scrierii unor senzaţii inedite. Poetul e aşadar un
alter-ego al eroului homeric, un ins de o mare dis-
ponibilitate afectivă şi senzorială, ce trăieşte prin
toţi porii lumea, cu toate aspectele sale, de o ului-
toare vehemenţă a empiricului. Evident, sintaxa
textului poetic nu transcrie întocmai sintaxa lumii,
dimpotrivă se petrec numeroase distorsiuni şi falii
între cele două domenii. Imaginarul poetic e, ade-
sea, incongruent, sinuos, eliberat de ordinea realu-
lui, resemnat la statutul unei refracţii, mai curând
decât al unei reflecţii a lumii în structurile textu-
lui. G. Călinescu surprindea, în Istoria… sa tocmai
un astfel de imagism abundent, prin care sunt
absorbite în structurile textului liric detalii dispa-
rate, forme dispersate ale unei realităţi proteice:
„În limitele acestui imagism nu se poate tăgădui
lui Ilarie Voronca o voluptuoasă receptivitate sen-
zorială, un simţ al plasticii cuvântului excelent şi
o aptitudine de a ridica la rangul de material poe-
tic orice percepţie. De fapt, câtă impresie poetică
este, nu vine din metafore înţelese ca nişte analo-
gii. Poezia stă în numărul extraordinar de obiecte
şi fiinţe al căror inventar s-ar putea face, care sunt
evocate de poet cu o voluptate extatică”.

Nimic mai străin spiritului lui Ilarie
Voronca decât încremenirea într-un tipar, inerţia,
starea pe loc ori retractilitatea. Poetul e, dimpo-
trivă, un spirit pentru care explorarea e o formă

de viaţă şi asumarea concret-senzorială lumii o
manifestare a unei propensiuni spre noutate, spre
inedit, spre zone cu totul necercetate înainte. Pe
de altă parte, Voronca e şi un poet al vieţii
moderne, cu toate datele inerente acestei condiţii:
ritmul trepidant, alert, multitudinea de aspecte ale
realului ce se înfăţişează ochiului aproape instan-
taneu, succesiunea rapidă a evenimentelor, dina-
mismul mişcărilor – exterioare şi interioare, ca în
următorul fragment: „îţi închin un imn ţie veac al
mediocrităţii/nu mai vânăm ursul sur prin munţii
americii (…)/clădim un cer peste acoperişuri ca
mădulare/pe bulevarde sirenele, autobuzele/cum

acompaniază concertul prin fără
fir/veac al asigurărilor şi al reclamei
luminoase/e ora când englezii o
aplaudă pe raquel meller/şi refuză
buchetul de violete/aruncă lumini jocu-
rile de ape/scrâşnesc din dinţi marile
cotidiane/şi iată: agenţii companiilor de
afişaj/primenesc rufăria zidurilor”.

Poetul e asemenea unui
profet ce priveşte însă
în viitor, încercând să
refacă traseele propriei

sale memorii şi dimensiunile percepţiei
sale uluitor de atente la detalii, dar şi
la fizionomia întregului existenţei. Ca
orice adept al avangardei, Voronca nu
mai aderă la imaginea poetică tradiţio-
nală, marcată de ordine, armonie şi
echilibru, tocmai pentru că o astfel de
imagine e resimţită ca falsă, idilică şi
convenţională. Poetul apelează, dimpo-
trivă, la imaginea convulsivă, asime-

trică, sfărâmând armonia idilizantă a versului tra-
diţional şi desfigurând sintaxa proprie, să zicem,
simbolismului. Elocventă în acest sens e partea a
patra a poemului Ulise, în care regăsim frenezia
senzorială atât de caracteristică lui Voronca. E
vorba de descrierea unei pieţe de legume, o des-
criere abundentă, în care formele şi aromele se
împletesc într-un peisaj cu un relief luxuriant, iar
comparaţia enormă ori, dimpotrivă, de mare rafi-
nament, e figura stilistică privilegiată: „te opreşti
la vânzătoarea de legume/îţi surâd ca şopârle faso-
lele verzi/constelaţia mazărei naufragiază vor-
bele/boabele stau în păstaie ca şcolarii cuminţi în
bănci/ca lotci dovleceii îşi vâră botul înain-
tează/amurgesc sfeclele ca tapiţerii pătrunjelul
mărarul/iepuri de casă ridichii albi pătlăge-
lele/vinete înnoptează iată tomatele ca obrajii
transilvănencelor/în broboade de mângâieri cris-
tale paşii/conopidele cât omăt întârziat pe bosche-
tele de şoapte/şi sticle cu apă minerală morcovii
oglinzi fluviul (…)”. Imnul închinat cartofului ne
oferă, s-ar zice, o contrapondere a deschiderii neli-
mitate spre lume din prima parte. Elogiul adus
acestei legume umile se transformă într-o alegorie
imagistică a întregii vieţi ce se regăseşte, conden-
sată, în trupul neînsemnat al tuberculului. Ilarie
Voronca e unul dintre cei mai importanţi reprezen-
tanţi ai avangardismului românesc, prin creaţia
propriu-zisă, dar şi prin vocaţia sa de teoretician al
literaturii.

IULIAN BOLDEA

Exultanta imaginarului:
Ilarie Voronca 
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IUNIE 2008

Există „generaţia 2000”? Pentru sceptici
şi catedratici (cu excepţia lui Marin
Mincu şi a lui Ion Pop): nu. Pentru

lucizi: da. Aici e de formulat o distincţie de funcţio-
nare comunitară, dacă nu greşesc: „douămiismul”
erudit, universitar de la noi e perfect integrat în
modul occidental de a scrie, cu note de subsol scro-
bite, trimiteri savante şi disciplină integrativă
fermă, consensuală. Dimpotrivă, douămiismul poetic
e rebel, revoltat, cinic, minimalist, suprasexualizat,
pornografic, sarcastic şi paroxistic-exasperat într-o
direcţie sado-masochistă accentuată, de parcă înge-
rul său tutelar ar fi Lolita; nu se ataşează de nimeni,
decât epidermic, neparticipativ, destructiv; nu se
leagă de nimic, decât efemer şi pervers, stă pe mar-
ginea eschatologică a istoriei ca pe bordura crăpată
a unui bazin decrepit în care înoată monştri clorotici
şi îşi cântă dezabuzarea cu un soi de exaltare atro-
ce, virulentă şi corozivă, din care lipseşte respectul
pentru sine şi pentru ceilalţi, dar cu atât mai mare
e fascinaţia narcisiacă pentru propria apocalipsă – şi
a celor din imediata proximitate, cărora ea li se
împărtăşeşte cu bucuria sfântă că nu mai există altă
salvare decât marasmul. 

Douămiismul poetic de la noi e o
apocalipsă atroce, trăită, sumbru şi sordid,
în comun, comunicată locvace, zgomotos, cu
o deplină neîncredere în cuvinte şi în capa-
citatea acestora de a se articula în relaţii
sublime; anticalofil, cinic şi „mizerabilist”,
martor fericit al „căderii tuturor mitologii-
lor” (cum spune frumos Ştefania Mincu),
douămiismul poetic urăşte instituţiile, e ori-
pilat de textualismul „conformist” al optze-
ciştilor, revoltat pe „compromisul” neoavan-
gardist al nouăzeciştilor duplicitari şi exas-
perat, în general, că literatura, ca formă
revolută a mistificării sociale, există, bătân-
du-i pe oameni pe umeri cu aripa diafană,
integral vinovată şi execrabilă, a iluziei.
Născuţi pe la sfârşitul anilor ‘70 sau la înce-
putul deceniului următor, douămiiştii exhibă
un pariu social de supravieţuire grotescă,
schingiuită: contemporani cu tezele de la
Mangalia şi cu deceniul nechezolului, „adidaşilor”
din galantare şi al corupţiei discreţionare şi selecti-
ve instituite de către Ceauşescu, crescuţi în mediul
unor carenţe alimentare greu de imaginat, ei par să
recupereze acum o foame de viaţă care atunci le-a
fost refuzată, oferind toate indiciile participanţilor la
o revoltă biologică din care transcendentul, cultura
şi toate valorile sublime lipsesc, fiind înlocuite de
corporalitate, metabolism, sex sau pornografie, defi-
nite ca „unelte” de percepere sordidă a lumii din jur
şi a existenţei. 

Criticul are nevoie de putere pentru a supra-
vieţui în acest mediu în care nu este dorit, pe sim-
plul motiv că prezenţa sa confirmă coregrafia „abjec-
tă” a literaturii şi literaturizării, adică ceea ce două-
miiştii refuză din start să crediteze. Tocmai de
aceea, recenta întreprindere editorială a Ştefaniei
Mincu (Douămiismul poetic românesc. Despre starea
poeziei II, Ed. Pontica, Constanţa, 2007), bazată pe
texte publicate anterior în Caiete critice, Paradigma
şi Tomis e mai mult decât notabilă („admirabilă” aş
fi vrut să spun, dacă nu m-aş fi temut de consecin-
ţele inadecvării la temă...), fiindcă investighează, la
mai puţin de un deceniu de la oficializarea sa, tot ce
mişcă furios în groapa cu lei a douămiismului autoh-
ton minimalist şi pus pe „manifeste”, de la Dumitru
Crudu, Marius Ianuş, Ştefan Manasia, Marius
Pârlogea, Mircea Ţuglea, Dan Sociu, Adrian Ur -
manov (devenit Părintele Serafim de la Râşca) la
supraerotizatele Adela Greceanu, Ruxandra Novac,
Oana Cătălina Ninu, Elena Vlădăreanu, Livia Roşca,
Diana Geacăr sau Ofelia Prodan (etc. etc.), realizând
un foarte util inventar de reacţii şi senzaţii primare
(în care, pe linia textelor performative, douămiiştii
excelează), dar şi o încercare de a diagnostica psihic
şi expresiv fenomenul prin înlăturarea suprastructu-
rii atroce care îi ascunde articulaţiile, pentru a-i
vedea motivaţiile de adâncime. 

„Problema” generaţiei – constată lucid, pro-
gramatic Ştefania Mincu – este aceea de a reda o
„existenţă fără sens ontologic”, suspendată în neantul
zgomotos al propriei inconsistenţe viscerale: „e vorba
de a exprima [...] un mod de vieţuire nu numai fără
sensul ontologiei fundamentale, dar şi fără istorie,
fără ideologie, [...] fără morală şi fără estetică –, în
orizontul unui nihilism total, intrat nu atât în gândi-
re, [...] cât în concretul strivitor (la propriu) al prac-
ticii existenţiale.” „Nihilocentrismul” e şi perspectiva
agreată de către Octavian Soviany, un alt susţinător
fervent şi lucid al fenomenului, însă autoarea nu se
lasă fermecată de rugina exacerbată care îi iese în
cale (deşi citează, opulent, tot ce supurează, ustură,
gâdilă şi pişcă [cutanatul e spaţiul predilect al două-
miismului], pentru a nu mai vorbi de celelalte senza-
ţii, sordid-erotice, redate şi ele fidel), nu creditează
integral atrocitatea construită a unei retorici a urii

şi dezabuzării, ci caută să o înţeleagă, prezumţia
metodologică a sado-masochismului defensiv ducând-
o direct spre profunzimile speculative ale psihanali-
zei. Iată o asemenea explicaţie în cazul lui Marius
Ianuş (Dansează Ianuş, Ed. Vinea, 2006): „Ceea ce
pare la el agresivitate este, în fond, cum precizează
psihanaliştii, reacţie de apărare. Căci, în fond, reacti-
vul este copleşit de milă faţă de fiinţele vii, iar agre-
sivitatea sa vizează numai anumite persoane sau repe-

re cunoscute, adresându-se, infantil şi feminin, prin
contrainvestiţie sentimentală, tocmai acelora faţă de
care nutreşte dorinţe refulate. Simptomul se găseşte
mai ales în isterie.”

Epuţin probabil că Ştefania Mincu va fi
iubită pentru această etichetare totuşi
subtilă, dar diagnosticul pare să fie

corect dacă folosim termenul într-o accepţiune strict
tehnică, denudată de orice altă deschidere peiorati-
vă: aşa cum se prezintă până acum, douămiismul
este un fenomen de isterie negativistă, a cărui auten-
ticitate derivă tocmai din constructul atitudinal ca
atare, adică din refuzul radical de a accepta legitimi-
tatea de orice fel a valorilor pozitive, ceea ce trans-
formă „mişcarea” într-un monolog adesea redun-
dant, în locul dialogului care se preconizează. Bună
cunoscătoare a fenomenului (la năşirea căruia a asis-
tat şi contribuit activ, împreună cu Marin Mincu, la
Cenaclul Euridice sau la Editura Pontica), Ştefania
Mincu ştie prea bine – o şi spune în vreo două
locuri... – că rostul acestor avalanşe lexicale dure,
corozive, concentrate într-un negativism spasmodic,
premeditat malign şi provocator, este în ultimă
instanţă acela de a nu se prelungi în comentariu, de

a face comentariul şi critica imposibile.
Aneantizat din start, de către chiar princi-
piul de funcţionare al acestei revolte exis-
tenţiale primare, căreia eventual doar
Generaţia Beat îi mai poate ţine piept (Allen
Ginsberg, de altfel, se întrevede în multe
pagini negre, ca zeu tutelar), criticul se ridi-
că de fiecare dată din propria-i cenuşă şi,
fenomenul fiindu-mi cunoscut, am fost real-
mente curios să văd ce anume poate scrie
autoarea noastră despre inexprimabil, fiin-
dcă – aşa cum ea observă cu acuitate –
rolul criticului tinde să devină, în contactul
fonic şi lexical cu aceste texte, acela de a fi
un simplu „parazit” complezent, mimetic,
fiindcă despre „nimicul” agresiv generat în
aceste „performanţe” aproape că nu se
poate scrie. 

Ei bine – nu pot trece peste această
evidenţă – Douămiis mul poetic româ-
nesc e un volum foarte bine scris, cu

subtilităţi de exprimare de-a dreptul remarcabile,
care te umplu de invidie. Dan Sociu – scrie autoarea
– „suferă de seducţia propriilor nenorociri făcute
publice”; la Mircea Ţuglea, ea remarcă „faustismul
vesel” al unui autor care a scris şi un doctorat des-
pre opera lui Celan; Tudor Creţu „pare un sadic-
maniacal al propriei hipersensibilităţi, pentru care rea-
litatea are în permanenţă aspecte ascuţite, tăioase
[...], zgomote, zgârieturi, răniri, accidente [...] sau fria-
bilităţi intempestiv exprimabile prin aliteraţii nisipoa-
se” [superb finalul!!]; T.S. Khasis „cel din text e un
tânăr cu studii de doamne-ajută, care trăieşte o viaţă
improvizată, de chiriaş terorizat de ideea de a rămâ-
ne fără adăpost, nutrind nişte vise de semidoct, pes-
cuite de prin filme, în care «şansa» [o femeie, des-
igur!] ar putea căpăta o aură gratuit-fabuloasă” –
pasajele se citesc cu o confraternă plăcere şi invidie
pentru un stil remarcabil, plastic şi participativ
(deşi, nu de puţine ori, Ştefania Mincu ridică profe-
soral degetul pentru a-şi admonesta buieştrii): nimic
nu se repetă, deşi stilul subiectului ar putea îndrep-
tăţi unele redundanţe, meritul imens al volumului
fiind acela de a confirma, cu detaşare, precizie şi ele-
ganţă, că formula existenţială a douămiiştilor denotă
o autenticitate care îi separă pe protagonişti de
generaţiile poetice anterioare, în ciuda preocupării
unei anumite părţi a criticii (Ion Pop, Al. Cistelecan)
de a credita filiaţii şi continuităţi. 

Să spunem lucrurilor pe nume: impresiona-
bili şi niţel conservatori, cum suntem, tindem să sta-
bilim racorduri cu tradiţia, relativizând în acest fel
şi aventurile care derivă din obsesia mărturisită pen-
tru dezacord, discontinuitate şi separaţie. Familia
Mincu a fost nu o dată admonestată pentru credita-
rea generoasă a noului, a „ultimului val”: cred, aşa-
dar, că prin Douămiismul poetic românesc (volum-
reper, încă de pe acum!) Ştefania Mincu a dat dova-
dă nu numai de un profesionalism exemplar şi suplu,
mulându-se pe o realitate cu care are doar vagi afi-
nităţi structurale, dar şi de o generozitate competen-
tă ieşită din comun. Dacă am avea mai puţini tradi-
ţionalişti la rubricile critice ale revistelor noastre „de
opinie” şi mai mulţi novatori de calibrul ei în spaţiul
public, adevărul de moment al literaturii noastre ar
fi perceput mai prompt de cum o face mersul ponde-
rat, de melc carpatin îngândurat, al criticii noastre
de întâmpinare.

ªTEFAN BORBÉLY

Anticorpi pentru
atrocitate

Ştefan Borbély
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Deloc întîmplător, Mircea Eliade a
preferat ca dată a naşterii nu 13,
ci 9 martie, ziua celor 40 de muce-
nici. Pentru că a fost un mucenic

al ştiinţei. Ideea a formulat-o întrebarea retorică a
lui Sorin Alexandrescu, în deschiderea unui coloc-
viu din 2007, Poate fi spiritualitatea un destin?
Lansarea la Librex 2008 a celor două antologii
Eliade, alcătuite împreună cu Petru Ursache, Arta
de a muri şi Meşterul Manole. Studii de etnologie
şi mitologie (Eikon, 2007 şi 2008), care au primit,
de altfel, Premiul pentru antologie al Tîrgului de
carte de la Iaşi, mi-a prilejuit un briefing privind
receptarea savantului român în postsocialism. O
serie de conjuncturali fac dosare de cadre lui
Eliade, Cioran, Noica, în căutare de atitudini anti-
evreieşti. Vrea să-l audă cineva pe Roberto Scagno
(nu pe Isac Chiva, nu pe Cesare Segre!) declarînd
onest că în 20 de ani n-a descoperit urmă de ras-
ism, de nazism, de antisemitism la Eliade? Nu. Se
preferă rechizitorii violente versus Eliade, acuzîn-
du-l tocmai de violenţă şi de intoleranţă.

Alina Mungiu ne îndeamnă să
contenim cu trioul sacru de pe lista scur-
tă a personalităţilor româneşti. Alţii se
străduiesc, cu ştiinţă de carte puţină, să
demonstreze impostura lui Eliade şi a
„pseudoştiinţei” lui.

Prozatorul Eliade? Profund con-
testabil! Istoric a religiilor? Profund
perimat, un exeget fără metodă care se
adresează cititorilor creduli şi ignoranţi.
Oricum, Eliade nu aprofundează. Dacă
nu deformează, atunci simplifică. „Împă-
ratul e gol!, ţipă tipografic o coniţă cu
porniri demolante, alta decît Alina
Mungiu, preşedinta SAR (Societatea
Academică Română). Sîntem, opina
altcineva cu aceleaşi porniri ca trase la
imprimată, cultură idolatră, pentru că îi
admirăm pe Eminescu (de ce zicem
limba lui Eminescu?; simplu, pentru că
se spune limba lui Shakespeare, limba
lui Goethe, limba lui Voltaire, limba lui
Puşkin), pe istoricul-computer Iorga, pe
„omul fără operă complexă”, Ţuţea, pe
„tinicheaua” Călinescu.

Cum cred în urma pe care o lasă
cărţile mari, în urma scrisului şi detest tabula
rasa, ca şi aşa-zisele unicate de ultimă oră (unicat-
unicat, dar fără temelie cum construieşti?), nu

găsesc că admiraţia pentru personalităţi-model ar
fi de ruşine. „Admiraţia, în formularea lui Albert
Camus, e suprema bucurie a înţelegerii”. Ce-i
drept, ca detractor ajungi mai lesne cunoscut: spui
idiotul Eminescu şi ştie lumea repede cine eşti.
Numai Eminescu e contestat? Ba. Toate personali-
tăţile creativităţii sînt contestate, paralel cu dările
pe faţă ori în gît ale naţionaliştilor (ca şi cum ar
fi blamabil să vezi realitatea din unghi românesc)
Nae Ionescu, Nichifor Crainic, Noica, dar mai ales
Eliade, cel din ‘37, care îşi dorea „o Românie vred-
nică, demnă şi puternică”, aşa cum nu era ţara lui.
În spectacolul „Jos masca!”, pus în scenă după
acel decembrie ‘89, sunau replici ca din vremi pro-
letculte: „Să-i demascăm, să-i demascăm! (pe ţără-
niştii lui Coposu), striga din balcon Roman-fils, al
cărui tătîne propusese interzicerea (şi a reuşit)
tipăririi trioului Eliade-Cioran-Noica. Numai unora
li se admitea, din ‘84 încolo, cu greu, citarea aces-
tor nume.

Ni s-a întîmplat, lui Petru Ursache şi mie,
ca ediţia I a Meşterului Manole, predată editurii

Junimea să fie respinsă conform indicaţiilor PCR,
urmate neabătut de director. Aşa a fost răsplătită
munca de copişti, transcriind în ger (România
socialistă nu cunoştea tehnica xerox) la Biblioteca
Academiei, sute de pagini din publicistica lui
Eliade. Ce-i mai straniu e faptul că un tiraj al edi-
ţiei a fost tocat (da, aţi citit bine) de alt director
vremelnic al Junimii, N. Creţu, după 1989, pe
motiv că Mircea Eliade ar fi… reacţionar. Acelaşi
care comunica de zor, în cadrul deja  citatului
Colocviu Naţional, despre Eliade înţeles în literă,
a fortiori, şi în spirit: De la „litera” la spiritul ope-
rei. Şi… «retur»? Bun cuvînt acest retur! Iar Noemi
Bomher punea, în Aula Magna a Universităţii,
căruţa înaintea boilor, comunicînd despre I.P.
Culianu şi Mircea Eliade, ca şi cum maître penseur
ar fi fost Culianu, discipolul. 

Cum nepriceperea e mai mereu
impertinentă, mi-a fost dat, tot
anul trecut, să-i aud pe iacobinii
puri şi simpli vorbind despre „pete

umane” la Eliade, pe urmele eseului lui Norman
Manea, Happy Guilt: Mircea Eliade, Fascism and
the Unhappy Fate of Romania („the New
Republic”, 5.8.1991); felix culpa, dar pentru proza-
torul american de expresie română, dacă s-a vor-
bit atîta despre el. E ştiut că Eliade n-a aderat
integral la mişcare, nici n-a activat, cum crede
Alexandra Laignel-Lavastine. Că nu era, ca să fim
istoric corecţi, membru al mişcării legionare, nici
„militant fascist” (Dubuisson). Trimis în lagărul de
la Miercurea Ciuc ca „omul lui Nae” de Armand
Călinescu, nu s-a desolidarizat – şi gestemul e rar
– de profesorul lui; dacă n-ar fi fost transferat la
sanatoriu, ar fi fost ucis: strîns de gît cu sîrmă
subţire. În Memorii stă scris negru pe alb de însuşi
Eliade că asasinarea lui Iorga a compromis defini-
tiv mişcarea.

Detractorii lui Eliade îi contestă uriaşa
voinţă de construcţie, îi minimalizează puterea de
analiză. Cineva afirma sus şi tare că e depăşit/
depăşit/depăşit şi că nu-l ia nimeni în seamă decît
românii, ceea ce îmi aminteşte de un articol al
tovarăşului Ştefan Voicu, din „Scînteia” anului
1979, unde Eliade şi Cioran erau catalogaţi „epave
ale trecutului”. Şi mai înapoi în timp, în toamna

lui ‘46, alt trio, Lemnaru/Moraru/ Tertulian îi
taxa opera (care există şi rezistă, în ciuda negări-
lor) „non-valoare, colcăind de ideologie fascistă”.
Eliade era pericol public nr. 1 pentru Oscar
Lemnaru: huligan mistic, apologet Salazar, de tri-
mis în carantină. A fost şi primul exclus din
Societatea Scriitorilor Români. La multe decenii
distanţă, se uzează de epitetul proletcultist nesănă-
tos: concepţie nesănătoasă, gîndire nesănătoasă,
gust nesănătos. „Gustul său nesănătos pentru
experienţele iraţionale şi esoterice” (Daniel
Dubuisson, Mitologii ale secolului XX, Polirom,
2003).

Una dintre cele mai stupide emi-
siuni (cu reluare; locul 3 în top ca
rating) pe tema mincinoşii care şi-
au ascuns trecutul, trecut deşu -

cheat şi deocheat, Eliade şi Cioran, mi-a fost dat s-
o văd de mărţişor. N-am uitat-o. Este inatacabil
Eliade?, întreba moderatorul Mădălin Ionescu şi i
se răspundea prompt: Nu. Argument? Doar beţivii
şi intelectualii (sic) au nevoie de mituri, presupu-

nîndu-se că invitaţii nu erau nici, nici.
Erau, în schimb, adepţii lui Dubuisson
care realizase de-mitificarea lui Eliade,
un „guru” cu „ontologie primitivă”,
văzînd în sacru o salvare. De ce ar fi
interzis să vedem sacrul ca salvare (au
lipsit doar ghilimelele trase cu degetele-
n aer) nu ni s-a explicat. Ni s-a spus, în
schimb, că savantul a fost ambasador
cultural al lui Ceauşescu, pe care îl adora
in petto, ca şi cum Eliade ar fi fost vino-
vat de încercările de racolare ceauşiste,
cărora li s-a opus ferm. Dar de unde să
ştie asta un moderator convins că
Eliade a avut „ambiţii de fachir”? Unul
dintre invitaţi acuza editurile pentru că,
în loc să-l demitizeze pe Eliade, îl publi-
că „pentru bani”, în tiraje de masă:
„Rău, rău, rău!” Şi a decis că acest
hibrid comunisto-legionar trebuie hulit ca
pro-totalitarist, iar „lucrarea aia neter-
minată şi depăşită” (era vorba de Istoria
credinţelor şi a ideilor religioase) se cuvi-
ne aruncată la coş, ca trash. De ce?
Pentru că Lavastine l-a declarat suspect,
iar Dubuisson, neopăgîn şi antisemit,

trist epigon al lui Nietzsche şi plagiator al lui
Freud.

Ce-ar mai fi de spus decît: Sutor, ne supra
crepidam! Surkamp scoate Tinereţe fără tinereţe de
Mircea Eliade. Eliade este apreciat de Paul
Ricoeur, M. Meslin, Gershom Scholem. Moshe Idel
crede că istoricul religiilor nu poate fi clintit de pe
soclu. Noi ne-am luat libertatea de a-l batjocori în
talk-show-uri, refuzăm să-i recunoaştem locul în
istoria universală a culturii. A spus Isac Chiva că
e „un receptacul de idei schizoide”? Îl credem cu
grăbire şi-l judecăm în termenii ziarului „Scîn -
teia”. A afirmat Lavastine că-i epavă rimînd cu
otravă, numai bun să fie judecat la Haga? Tot la
un tribunal, al PCR, îl chema şi Suzănica Gîdea:
„Aduceţi-l la mine pe Eliade ăla, cu carnet cu tot!”
În citata emisiune a lui Mădălin Ionescu, Miezul
problemei, croitoraşul cel viteaz era gata să omoa-
re cu pliciul musca Eliade.

„Citiţi Dubuisson, dacă nu mă credeţi pe
mine”, striga agitînd traducerea polimerizată fără
o notă a ediţiei. Să-l citim dară: „Cum s-a putut
recunoaşte, în acest talmeş-balmeş, în amestecătu-
ra asta de superstiţii şi de credinţe iraţionale, în
acest bazar metafizic expus tuturor vînturilor cre-
dulităţii facile, o operă ştiinţifică demnă de timpu-
rile noastre?” (op. cit. p. 213). Şi Daniel Dubuisson
îi anchetează „concepţia simplistă, deci simplifica-
toare”, „tezele inepte”, „gravele deficienţe de
metodă”, ca să conchidă: „Opera lui Eliade nu stîr-
neşte unor cititori decît o profundă stînjeneală”.
Şi ce indignare îi provoacă lui Dubuisson („abe-
rant, dacă nu scandalos”) prezenţa unui articol
despre Eliade în Dictionnaire des théologiens et de
la théologie chrétienne, realizat de Institutul
Catolic din Toulouse, sub conducerea lui G. Reynal
(Bayard Editions/Centurion, 1988). Inchizitorul îl
cheamă pe Eliade la judecată ştiinţifică şi morală,
cu decupări forţate din Memorii şi din Jurnale, ca
să-i iasă acuzele de „impostură intelectuală” şi de
incorectitudine politică. 

(continuare în pagina 38)

· Pe muchie de hârtie

MAGDA URSACHE

Mircea Eliade, între
Lavastine şi
Dubuisson
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IUNIE 2008

De o eleganţă ce îţi readuce în memo-
rie şi în sânge eleganţa şi politeţea
mitteleuropeană, de o prestanţă

intelectuală şi morală ireproşabilă, eficient, fin, cu
lecturile la zi, radical şi nuanţat de fiecare dată
când abordează nevralgiile culturii autohtone,
scriitorul Răzvan Voncu ne avertizează, din capul
locului, în recentul său volum bine construit
Fragmente de noapte (EuroPress Group, 2008), că
e vorba – în aceste pagini nocturne – de tentati-
va de a-şi modifica în esenţe modul de a scrie cri-
tică literară: „În această carte, încerc, de fapt, să-
mi schimb instrumentele şi felul de a scrie critică
literară. Pentru că însăşi condiţia criticii literare
s-a schimbat”. Remarca este una exactă, casantă,
şi nu-i pot da dreptate criticului doar adepţii stra-
tegiei practicate de struţ; n-ai cum să nu observi
că „dintr-un gen diurn, care atingea o maximă
strălucire – vezi  explozia ei, din anii 60-70, când
devenise genul dominant al literaturii –, critica a
devenit o disciplină aproape subversivă, practicată
pe ascuns (în Universitate) sau în locuri dosnice
(revistele literare, care au – toate – tiraje confi-
denţiale”. Puţini critici… mai fac astăzi critică lite-
rară, gen extrem de prestigios care asigura, în
ciuda cenzurii, în anii 60-70, un climat sănătos şi
competitiv în viaţa literară, anii respectivi distin-
gându-se, ţinem minte, printr-o evidentă liberaliza-
re. Astfel, perioada invocată se înscrie în istoria
literaturii printr-o efervescenţă spirituală neegala-
tă până în zilele noastre, ba mai mult decât atât:
greu egalabilă. Alături de scriitori de prim rang
cum sunt, bunăoară, Nichita Stănescu şi Nicolae
Breban, Marin Sorescu şi Ana Blandiana, s-au lan-
sat şi impus incontestabil critici şi istorici literari
de prima mână ca, de pildă, Mircea Martin,
Lucian Raicu, Nicolae Manolescu, Eugen Simion,
Matei Călinescu şi alţi câţiva, puţini, care şi-au
sprijinit colegii-scriitori, comentându-le operele şi
luptând pentru lansarea lor. Ceea ce nu se întâm-
plă, nici pe departe, de circa optsprezece ani
vitregi, amari şi vitregi pentru cultura română,
rău cunoscută şi trată în ţara ei, necunoscută cu
desăvârşire în lume.

Răzvan Voncu îmi este coleg de generaţie.
S-a născut la Constanţa şi a absolvit Facultatea de
Litere a Universităţii Bucureşti (1994), apoi şi-a
susţinut Master-ul (1995) şi doctoratul (2006) în
Litere la aceeaşi universitate, fiind, la ora actuală,
lector universitar la Catedra de literatură română
a Facultăţii de Litere, din cadrul Universităţii
Bucureşti. Debutează în literatură în 1988. Scrie
critică şi istorie literară, eseu, literatură confesivă.
A colaborat şi colaborează la câteva dintre reviste-
le de prestigiu din ţară. Publică, de asemenea, în
reviste literare din Serbia. Este membru al
Asociaţiei Scriitorilor din Serbia, nu şi al Uniunii
Scriitorilor din România. Dintre cărţile publicate
până acum, menţionez Jurnalul unui an satanic
(2001), Secvenţe literare contemporane (2 vol.,
2001, 2002), Despre Preda (2003), Orizonturi
medievale (2003), Eseuri critice (2005), Textul con-
fesiv în literatura română veche (2006), România
de zi cu zi. O lectură (2004), Pieton prin tranziţie
(2007) A tradus, în colaborare cu Adam Puslojić şi
Ioan Flora din Predrag Bogdanović, Biblioteca

rătăcitoare, 2000, alcătuind şi îngrijind ediţiile
Ilarie Chendi, Eminescu şi vremea sa (2000) şi
Dumitru Radu Popescu, F (2000). Pentru laborioa-
sa-i activitate a fost distins, până la ora actuală, cu
următoarele premii: Premiul „Titu Maiorescu”
pentru critică literară al Academiei Române pe
anul 2001 (2003), Premiul Naţional „Marin
Sorescu” (2002) şi Premiul pentru jurnalistică al
Academiei Internaţionale „Mihai Eminescu”
(2004). N-a luat niciodată Premiul Uniunii
Scriitorilor; şi, la drept vorbind, nici nu cred să-l
ia în curând fiindcă, în primul rând, nu e membru
al US şi nefiind un debutant, statutul US exclude
din start, în această ordine de idei orice şansă, iar
în rândul al doilea, fiindcă Răzvan Voncu nu face
parte din nici un grup literar aflat la putere, apoi,
pentru că… având un spirit eminamente radical, a
spus şi a scris nu o dată lucruri incomode, împo-
triva curentului, împotriva valului, având, nu de
puţine ori!, dreptate. Dar industria premiilor care
funcţionează, nu rareori, prin părţile noastre, con-
form principiilor neosocialiste de… casă de ajutor
reciproc, e un alt subiect de discuţie.

…Criticii activi buni şi foarte buni de azi
sunt puţini. Foarte puţini. Printre cei mai buni, pe
primele locuri îl văd pe Răzvan Voncu, neînregi-
mentat, spuneam, în nici un grup literar, păstrân-
du-şi independenţa, spiritul (auto)critic şi încer-
când să ţină pulsul nu… atât al vieţii literare, faţă
de care preferă să păstreze o anume, stenică, dis-
tanţă, ci mai degrabă al ultimelor apariţii editoria-
le care merită – în tot marasmul şi avalanşa liri-
coidă ce-a invadat peisajul literar (calomniindu-l
uneori!) – fie consemnate, fie comentate şi, da,
chiar în cazul marilor scriitori clasicizaţi, sprijini-
te, atenţie, într-un context în care mass-media
post-decembristă a atacat, în frunte cu Adevărul,
valorile fundamentale ale naţiunii noastre: scrii-
tori ca, bunăoară, Tudor Vianu, Mihail Sadoveanu,
Marin Preda, Nichita Stănescu, Nicolae Breban
ş.a., (care fac parte, e cazul să ne aducem aminte,
din patrimoniul acestei ţări), prin seria de atacuri
imunde, ignobile mimându-se la modul suburban,
eficient însă (exemplul clasic, în sensul negativ al
cuvântului, fiind C.T. Popescu, ziarist format la
şcoala Scânteii… socialiste, erijat subit în atotştiu-
tor jude de rang naţional), instinctul ceauşist de a
asmuţi mahalaua contra elitelor.

Cei ce vor încerca să găsească, în pagi-
nile acestei exemplare cărţi de criti-
că, reflexele unui tânăr plin de el

însuşi, trufaş, arborându-şi masca individului care
ştie totul sau recurgând la gesticulaţia unor tineri
obraznici, cu aerul de lupi tineri, având în realita-
te o autoritate de… ieri după-amiază, să nu se-atin-
gă de filele ei. Să renunţe. Căci vor avea parte de
o dezamăgire. Avem, aici, un tânăr care nu mai e
demult tânăr, are însă, în ciuda tinereţii, lecturile,
spuneam, puse la punct, un critic profesionist care
tratează vecinătatea unor maeştri vii drept un nes-
perat dar, având – un detaliu rar, tot mai rar, din
păcate, întâlnit – emoţia prezenţei unui maestru;
un critic format la şcoala lovinesciană, căutând
între multele cărţi citite: Cartea, Autorul,
Capodopera, dorinţa de a construi Opera. Avem,

în aceste pagini splendide – repet, splendide – un
spirit lipsit de astâmpăr, un spirit constructiv în
pofida pornirilor departe de a fi edificatoare ale
cotidianităţii postrevoluţionare. Avem un scriitor
care, spre deosebire de alţi, nu puţini scriitori, ştie
să scrie, aflându-se în posesia convingerii că lite-
ratura este o vocaţie capricioasă la extrem, ca să
nu repet – şi cu acest prilej – aserţiunea gnomică
a Annei Ahmatova, conform căreia „literatura este
o luptă a caracterelor puternice”, definiţie care,
presimt, nu-i va displăcea lui Răzvan. 

E suficient să recitim portretele făcute
unor scriitori ca Marin Sorescu, Ana Blandiana,
Tudor Arghezi, Augustin Buzura, Ion D. Sârbu, G.
Mosari, comentariile la unele cărţi desprinse din
rafturile peisajului nostru de litere sau însemnări-
le crescute în marginea pasiunii faţă de Bucureştii
de odinioară şi a tristeţii grave, cu accente de dis-
perare, avute faţă către faţă cu jalnica imagine a
capitalei de azi, cunoscută de toţi, neameliorată
însă de nici unul dintre edilii ultraactivi exclusiv
în răstimpul campaniilor electorale. E suficient să
mai citim o dată cel puţin însemnările referitoare
la voiajele făcute în Serbia, Spania, Grecia, minu-
nata insulă elenă Rodos etc. 

Bine construită, Fragmente de noapte
ne oferă imaginea unui critic care
pendulează între scriitorii clasici,

vârfurile literaturii – făcând, în faţa lor, cuvenita
plecăciune de lord locuind într-un palat din preaj-
ma Oxford-ului şi folosindu-şi, totodată, cu eficien-
ţă maximă instrumentarul critic pentru a decripta
sensurile vreunui opus ales în acest scop – şi scrii-
torii de azi, tinerii oameni de litere de odinioară
şi tinerii literaţi de azi, lumea autohtonă aşa cum
este ea (privită, contemplată, analizată, în faţă
fiind aduse modele de înaltă civilizaţie) şi lumea
aşa cum ar trebui să fie, deschiderea, cosmopoli-
tismul de cea mai bună calitate, spiritul corosiv-
amar, observaţia fină, casantă, amărăciunea des-
prinsă pe ici, pe colo, precum şi alte calităţi nefi-
indu-i străine lui Răzvan Voncu. Nici pe departe. 

Iată, de exemplu, în ce fel încearcă Răzvan
Voncu să-şi explice posteritatea incomodă, scorţoa-
să a autorului Florilor de mucigai, apelând la date-
le stricte furnizate de istoria literară propriu-zisă,
la opera poetului, şi făcând, în acelaşi timp, un
sugestiv ministudiu de istorie a mentalităţilor de
pe malurile glorioase ale Dâmboviţei: „Arghezi
deranjează. Pentru că, asemenea ţăranului (dar şi
artistului autentic!) are identitate. Are indepen-
denţă. Spune lucruri dure şi merge la puşcărie
pentru convingerile sale. Sau nu mai publică şi
trăieşte vânzând cireşe în piaţă. Mai mult: n-a
făcut şi n-a lăsat «avere». Nici n-a risipit averi, ca
mulţi alţii, care îi pun în cârcă toate fantomele din
dulapul propriului subconştient. Arghirofilia sa e,
în comparaţie cu jaful şi corupţia interbelică, un
mit. Compromisurile sale sunt, în comparaţie cu
turpitudinea altora, în deceniul stalinist, o fabula-
ţie.

Arghezi deranjează, încă o dată, pentru că
are geniu. Şi pentru că şi-a pus geniul în cele o
sută de volume pe care le-a scris, nu în bancuri de
cafenea, nici în politică. Aşa ceva, la români, e
impardonabil. Aici numai cei care critică, numai
cei care dărâmă (pardon: de-construiesc), numai
cei care denunţă sunt importanţi. În ochii acesto-
ra, Arghezi era vinovat numai şi numai pentru că
îndrăznea să existe”.  

Vom reveni, în chip cert, la aceste şi alte
fragmente de noapte (cum sunt cele în care e ana-
lizată situaţia gravă a Uniunii Scriitorilor; apropo,
romancierul Breban care a susţinut acum câţiva
ani că în US au fost primiţi, pe întinderea anilor,
circa 80 % veleitari, a fost, să recunoaştem, blând,
procentul acestora crescând, între timp, alarmant
şi ajungând lejer la 90 %!), spiritul lui Răzvan con-
stituind o oază de civilitate şi profesionalism, o
oază în care primează Vocaţia – da, aşa, cu majus-
culă –, visul de a o servi, ceas de ceas, zi de zi, în
condiţii din ce în ce mai vitrege, din ce în ce mai
ostile faţă de Carte, faţă de Scriitori, într-o lume
suficientă sieşi, gâfâind sub teascul vulgarităţii, a
lipsei de cultură; o lume ce se menţine cu încăpă-
ţânare sub semnul unei dramatice mediocrităţi de
o răutate măruntă, disperată.

Foamea de a fi

AURA CHRISTI
Un lord 
pe malurile 
Dâmboviţei

Aura Christi
Foto: Nicolae Breban 



Somnul zânelor

La marginea apelor, în mijlocul pădurilor ori în palate înde-
părtate, somnul zânelor exprimă o stare de normalitate.
Aflate în inima liniştită a lumii, zânele adormite lângă izvoa-
re fac parte din armonia universală, iar tulburarea acestui

repaos statornicit constituie un act decisiv, o schimbare totală a Istoriei. Într-
un basm popular, intitulat Fântâna Sticlişoarei1, zâna adormită întrupează
spiritul unei ape miraculoase. În basmul acesta, fiul unui împărat pleacă în
căutarea unui elixir al tinereţii pentru bătrânul său tată. El ajunge, după mai
multe peripeţii, la fântâna tinereţii, de unde ia apa mult dorită fără niciun
fel de dificultăţi. Dar pe o piatră a fântânii descoperă o inscripţie. Nu ştim
ce s-ar fi întâmplat dacă prinţul s-ar fi întors acasă, fără să ia în seamă mesa-
jul scris pe piatră, dar se pare că valoarea elixirului este în directă legătură
cu această inscripţie. Ea îl îndrumă pe erou să intre în cele trei camere, de
aur, argint şi aramă, situate în apropiere. Fântâna nu este un simplu reci-
pient, ci cupa protejată de alte spaţii. Orice depozit al valorilor spirituale este
un labirint. Cartea, vasul Graal-ului, cornul abundenţei, castelele labirintice
sunt simboluri ale iniţierii, păstrătoare ale secretelor vitale2 dar şi simboluri
ale armoniei netulburate. Pătrunderea omului în aceste locuri misterioase
echivalează cu o violare, adeseori cu întreruperea unui flux etern, aşa cum
este şi somnul zânelor. Or, inscripţia îl trimite pe prinţ direct în miezul mis-
terului, în camera din aur, în care doar-
me zâna Sticlişoara. El trebuie să
treacă prin camerele de aramă şi de
argint, dar numai camera de aur con-
tează. După cum în basmul Zâna Zo -
rilor a lui Slavici, zâna doarme în
leagăn de aur, în mijlocul unei grădini
înconjurate de alte spaţii, între care
pădurea de aramă şi de argint. Arama
şi argintul sunt treptele pregătitoare
pentru izbânda finală, însă aici, încăpe-
rile de aramă şi de argint sunt şi nive-
le superficiale ale somnului. Abia în
camera de aur, în strălucirea ei miracu-
loasă, somnul zânei este profund şi de
neîntrerupt. În această cameră se află
Sticlişoara, un spirit adormit, după tra-
diţie, în preajma fântânii, dar totodată
şi o sugestie a recipientului vrăjit.
Natura de paznic şi numele zânei con-
struiesc o metaforă care asociază reci-
pientul sacru şi imaginea celei care îl aşteaptă pe stăpânul apelor. Basmul
pare o variantă a căutării Graalului dar şi a călătoriilor lui Pantagruel, mai
ales că drumul până la sfânta fântână este marcat de locuri rabelaisiene, pre-
cum satul despoiaţilor. Dar există şi elemente care apropie Sticlişoara de
Zâna Zorilor, aşa cum este ea înfăţişată în folclor şi în prelucrarea lui Slavici.
Coincidenţele, semnalate3 de folclorişti, se concentrează în sfera apei mira-
culoase. Ambele personaje dorm lângă fântâna tinereţii. În basmul Zâna
Zorilor eroul, ajuns lângă frumoasa adormită, îşi cucereşte dreptul de învin-
gător printr-un ritual binecunoscut fiinţei creştine: gustă din pâinea puterii şi
din vinul virtuţii, dar gestualitatea sa este una mitică – se înfruptă de trei ori
din darurile zeieşti. Dar săvârşeşte şi un gest cât se poate de păgân, săru-
tând-o pe frumoasa adormită. Motiv frecvent în basme, sărutarea zânei care
doarme constituie un sacrilegiu cvasi-admis, pentru că aproape în toate bas-
mele zâna, îndată ce se trezeşte porneşte în căutarea celui care a sărutat-o.
În povestea Sticlişoarei, lucrurile stau puţin diferit. Prinţul intră în camera
de aur şi îi ia bijuteriile – îi scoate inelele de pe degete şi fuge cu ele. În
societăţile arhaice deposedarea unei zeităţi de podoabe are funcţii garantat
demitizatoare, echivalând cu biruinţa deplină. Într-un mit asiro-babilonian,
despre coborârea zeiţei Iştar în infern, se povesteşte că aceasta rămâne fără
putere şi este imediat învinsă, după ce pierde podoabele ei uzuale (centura,
brăţările, inelele etc.). Sora ei o transformă într-o bucată de carne supusă
degradării. Tot astfel şi aici, prinţul îi ia inelele Sticlişoarei nu pentru că voia
s-o jefuiască, ci pentru că simbolic, îi ia identitatea şi mai mult, o leagă de
destinul său omenesc. Gestul eroului presupune cutezanţă şi de aceea îi crapă
buza de frică, iar din rană i se prelinge o picătură de sânge pe obrazul zânei.
Îmblânzirea zeităţilor feminine este iarăşi o temă frecventă, uneori presupu-
nând o amplă şi sângeroasă desfăşurare de forţe, ca în basmul Ileana
Cosânzeana în copac (Hasdeu), unde eroul îmblânzeşte calul zânei prin cuvin-
te, dar  pe ea o supune la o complicată tortură fizică. Aici, picătura de sânge
consfinţeşte o legătură de nedesfăcut. Ea se află în acord cu acţiunile lui
anterioare de purificare a locului. Fântâna cu apă miraculoasă este păzită de
tot felul de fiare sălbatice, iar prinţul se roagă la Dumnezeu să dea o ploaie
năpraznică. Rugăciunea îi este ascultată şi animalele se împrăştie în toate
părţile, lăsând locul pustiu. Tot aşa, Sticlişoara este lăsată fără însemnele
puterii sale, iar acest gest mântuitor este întărit cu sânge. Se ştie că în tra-
diţiile arhaice sângele exprimă jurămintele eterne, frăţiile şi legăturile auten-
tice. Iar zâna adormită, simbolizând spiritul fântânii, prin chiar natura ei de
copie, se supune aceluiaşi tratament de recunoaştere a autorităţii cuceritoru-
lui. 

Când se trezeşte, Sticlişoara se plânge nu pentru că i-a fost
furată apa, ci pentru că nu-l cunoaşte pe autor. Acesta este
un fel de îmblânzitor al apelor, în jurul cărora se învârte
întreaga semnificaţie a basmului: prinţul se roagă la

Dumnezeu să aducă o ploaie care va speria jivinele din jurul fântânii, apoi,
fântâna însăşi îl trimite spre zâna adormită, ca şi cum apa n-ar avea valoare
până când eroul nu pătrunde în cel mai ascuns cotlon al fântânii miraculoa-
se. De aceea zâna porneşte în căutarea lui, ca şi cum ar urma acelaşi proto-
col de acceptare a biruitorului. Tot astfel, Zâna Zorilor vrea neapărat să-l

cunoască pe cel care a pătruns în grădina
interzisă. Mai întâi cere răzbunare, apoi îl
trimite pe fratele ei, Soarele, să-l caute pe
temerar şi chiar după ce aceasta murise,
ea îşi continuă demersul punând în peri-
col întreaga lume. Peste tot se aştern
întunericul şi umbra morţii, ceea ce coin-
teresează toate forţele în găsirea şi readu-
cerea la viaţă a vinovatului. Sfânta
Vineri, Sfânta Miercuri, zeităţile pămân-
tului îl scot pe Petru din lumea morţii, iar
acesta, odată adus în faţa Zânei Zorilor
repetă acelaşi gest care stârnise mânia ei:
o sărută. 

Prin urmare, spiritul ador-
mit al apelor vrăjite este
iremediabil legat de cuce-
ritor. Cel care controlează

forţa apelor o face în chip decisiv. Somnul
zânei asigură liniştea şi armonia apelor.

Bachelard a dedicat un studiu4 acestei legături hierofanice între apă şi somn,
identificând diverse structuri ale imaginarului legate de inerţia acvatică şi
imobilitatea fiinţei adormite. Sticlişoara, însă, este mai mult decât un spirit
acvatic, adormit peste ape. Ea este un dublu al fântânii, un recipient în
miniatură, în care se află însăşi esenţa apei vii. Căci fântâna lângă care îşi
face ea somnul este a tinereţii eterne. Dacă Zâna Zorilor metaforizează lumi-
na adormită în leagăn de aur, Sticlişoara este vasul secret din cel mai secret
loc al palatului în care e ascunsă fântâna. Zâna Zorilor are o legătură narci-
sistă cu fântâna fermecată. Ea este sora Soarelui, oglindită în apa eternă, pe
câtă vreme Sticlişoara este sertarul secret al izvorului, păstrătoarea forţei lui
imanente. Aşa după cum cele trei zâne din Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă
fără de moarte sunt însăşi eternitatea, tot astfel, zâna Sticlişoară reprezintă
sămânţa tinereţii. Faptul că apa a fost tulburată de un prinţ cutezător n-ar
avea prea multă însemnătate, dacă el n-ar fi şters şi identitatea zânei
Sticlişoara, legând-o definitiv de el prin picătura de sânge. Somnul zânei a
fost profanat, dar şi lumea fântânii a fost transformată pentru totdeauna. Ca
dublu al fântânii, Sticlişoara conservă dorinţa de confruntare cu sine, dar şi
teama de repetare. La popoarele indoeuropene există credinţa că fiecare om
îşi are o pereche astrală, sau că dincolo de fiinţa materială se află imaginea
celestă (daena), care întruneşte adevăratele însuşiri ale individului. În planul
realităţii imediate, sosiile, fraţii de cruce, dar, mai ales, gemenii au atribute
magice. În folclorul nostru, de exemplu, sunt mai multe poveşti care vorbesc
despre puterile oculte ale celor născuţi din gemeni. Sticlişoara este dublura
fântânii, rezerva ei astrală. Efectele terapeutice ale apei nu sunt decât acci-
dente şi iluzii, căci adevărata victorie a fiinţei efemere se află în comuniunea
universală. Somnul zânelor este magnetic, e mesajul secret al eternităţii, o
chemare de dincolo de moarte.

1 Dumitru Stăncescu – Basme, culese din gura poporului (cu o prefaţă de Ionnescu-
Gion), Bucureşti, Editura Haimann, 1892.
2 Gilbert Durand – Structurile antropologice ale imaginarului, Ed. Univers, 1977, p.
316.
3 N. Laftu – Apa vie şi apa moartă în B.P. Hasdeu – Folcloristica, vol. 2, Bucureşti,
Saeculum I.O., 2003, p. 116.
4 Gaston Bachelard – Apa şi visele. Eseu despre imaginaţia materiei, Ed. Univers,
Bucureşti, 1997.
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FICTURA

DOINA RUºTI

Fictura înseamnă în latineşte plăsmuire, compunere, compoziţie, iar în
teoria comunicării defineşte imaginarul (prin opozitie cu mixtura –
structura, alcătuirea). Rubrica de faţă cuprinde eseuri despre person-
aje, care susţin fundamental mitologia românească.

Doina Ruşti
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Pădurea spânzuraţilor

Romanele lui Liviu Rebreanu (1885-
1944) aprofundează realismul critic
şi analiza psihologică. Materia epică
are substanţialitate şi verosimilitate

sociologică. Psihologia erosului, psihologia unor
situaţii existenţiale-limită, precum războiul, ori
aceea a intelectualului sunt reflectate în Ciuleandra,
Adam şi Eva, capodopera Pădurea spânzuraţilor.

Pădurea spânzuraţilor, 1922, este romanul
lui L. Rebreanu care s-a bucurat de o anumită
reputaţie europeană. (Ecrani zarea cărţii, în dece-
niul 7, premiată la Cannes, va reconfirma forţa
artistică a operei.) Prozatorul era deja un nume
cunoscut mediilor literare străine. La Florenţa, în
Italia, apărea o cronică literară despre romanul Ion,
în 1922, aşadar la doi ani de la publicarea în limba
română a cărţii. Cartea care pleda împotriva inuma-
nităţii războiului este tradusă curând în limba cehă.
În 1930, ea devine cunoscută cititorilor din Italia,
iar în 1932, celor din Franţa. Pierre Ménard, tradu-
cătorul în franceză al autorului, scria, cu generozi-
tate fals profetică, într-o prefaţă: „Poate că romanul
românesc este chemat să joace în epoca noastră un
rol de regenerare şi de transformare la fel de impor-
tant ca şi romanul rusesc de la sfârşitul secolului tre-
cut”. Nici un critic occidental de notorietate nu l-a
auzit.

Tema obsedantă a conştiinţei războinicului
fratricid, care alege, în urma unor tragice sfâşieri de
conştiinţă, propria moarte, capătă în roman amploa-
re. Subiectul şi problematica atrag transformările
structurale care îi conferă romanului o incipientă
modernitate estetică, prin analiza conştiinţei, şi
sociologică, aceasta prin lumea rurală trecută într-un
fundal al celei urbane, intelectuale, cazone. Romanul
este unul cu teză, dar şi unul relatat cu tact. El
exploatează tot un subiect fierbinte, dezastrul uman,
moral, produs în ultimul război, care atunci era şi
primul război mondial. Prin descrierea vidului inte-
rior, a actelor mecanice, a asociaţiilor aleatorii, a
deplinei înstrăinări a protagonistului, Rebreanu îşi
apropriază, cum s-a observat, modelul dostoievskian
al psihologiei profunzimilor. Pădurea spânzuraţilor
este un roman al unui personaj mistic supus anali-
zei morale, dar şi analizei psiho-logice. Logica şi abi-
salitatea eludează procesele de clivaj şi telescopare.
Aspectul îi era clar chiar lui E. Lovinescu, cel care
citea astfel „unul dintre cele mai bune romane psi-
hologice române... dincolo de ţesătura logică în adân-
curile inconştientului”. Analiza psihologică se grefea-
ză la L. Rebreanu pe o poetică a realismului critic
naturalist. La originea psihologiei adâncurilor conşti-
inţei se află cauze dintre cele mai echivoce şi mai

obscure. Sondajul psihologic porneşte întotdeauna
dinspre suprafaţa spre străfundurile inconştientului
individual. 

Pădurea spânzuraţilor, prin mesajul său uma-
nitarist şi pacifist, este o pledoarie pentru forţele
vieţii, binelui şi adevărului moral, dreptăţii sociale,
de condamnare a ideologiilor cinice, egoiste, crimina-
le. În naraţiune, purtătorul unui astfel de mesaj etic
universal este personajul Gross, convins că masa
oamenilor obişnuiţi nu este animată de interese mes-
chine şi nu-şi edifică o morală fundamentată pe ură,
ci pe fraternitate. Războiul devine forma supremă o
neomeniei şi el nu este propagat, dorit şi comandat
decât de neoameni. Oamenii adevăraţi nu cunosc
nici un divorţ ideologic sau etnic,  acolo unde expre-
sie existenţială deplină nu are decât omenia. În satul
Ilonei, românii şi ungurii vorbesc ambele limbi şi se
înţeleg întru totul. Maghiarii dezaprobă spânzurarea
consătenilor români, susţinându-le sentimentele
naţionale. Chiar şi în moarte, Apostol descoperă soli-
daritatea umană, prin Ilona, groparul Vidor, primă-
reasa din sat, dar şi prin oamenii cei mai obişnuiţi.
Faptul e de natură să-i umanizeze drama, pentru că
Bologa moare fără a putea răspunde unor întrebări
profunde care îi frământă reflexivitatea. El nu ştie
dacă dragostea creştină pentru semen, umanitaris-
mul, iubirea pot întrona fericirea. Nu înţelege dacă
civilizaţia a făcut omul să progreseze ori, dimpotri-
vă, l-a reîntors la natură şi sălbăticie. Pentru el, sin-
gura soluţie posibilă devine moartea. 

Romanul de analiză morală este şi unul care
confruntă moduri şi modele etice. Întâi, morala dato-
riei. Apoi, morala care demistifică acuzând şi con-
damnând războiul ca act de suprimare deopotrivă a
omului şi a omenescului. Morala datoriei militare,
cetăţeneşti, etnice, metafizice, antroplogice este
urmată prin Apostol Bologa, în acest roman tragic,
cu excipit disforic. Apostol înţelege progresiv şi tot-
deauna insuficient. Sfârşitul său nu-i deschide con-
ştiinţa morală şi religioasă, ci îi dezvăluie câteva
obscure simboluri mitologice, de sursă simili-reli-
gioasă, folclorică sau livrescă: pământul în care se
integrează şi cu care se identifică este antropomor-
fizat şi devine singura salvare din existenţa ostilă.
O victimă a neînţelegerii şi a limitării este şi acest
tânăr cu educaţie complicată, creştină, represivă,
etnică, civică, naţionalistă. O victimă nu a fatalită-
ţii biologice, ci a celei istorice. Apostol ignoră totul,
într-o istorie care ştie, vrea şi poate totul. Citim aici
un roman al puterii doctrinar-militare şi al neputin-
ţei individuale. Mediocritatea, semnalată, a lui
Apostol este şi ea o fatalitate a sistemului imperial
care îndoctrina şi manipula „cetăţenii” în calitatea
lor unică de supuşi.

Toţi actanţii acestei real-simbolice secvenţe
epice sunt nişte marionete bestiale. Pentru ei moar-
tea, la al cărui întunecat ritual iau parte, este un
fapt ca oricare altul. Aparent, conştiinţa lor rămâ-

ne neatinsă. În realitate, cu toţii ştiu să-i apere stră-
fundurile cu o perfectă ipocrizie. Bologa reflectează
la fatalitatea istoriei, monstruozitatea războiului,
aroganţa unor ofiţeri precum Karg, inconştienţa
fanatică a altora ca Varga. El înţelege că oamenii
sunt, de fapt, fără ca ei să-şi dea seama, nişte prizo-
nieri sacrificaţi.  Cinismul, egoismul şi ipocrizia nu-
l părăsesc nici pe Apostol. El uită de gândul dezer-
tării, atâta timp cât nu ajunge să lupte împotriva
românilor. Datoria abstractă conduce la indistincţia
dintre vinovaţi şi victime. Naratologic, cum s-a
remarcat în exegeza mai târzie, romanul se distinge
printr-o anumită complexitate şi variaţie a punctului
de vedere. Instanţa narativă nu mai rămâne în exclu-
sivitate extradiegetică, pur retorică sau gramaticală,
dar îşi ia în sprijin şi personajul care o reflectă sec-
venţial, pe Apostol Bologa. O face într-un fel mai evi-
dent decât în romanele cu instanţă narativă omnis-
cientă, unde, totuşi, punctul de vedere nu rămâne
niciodată cu totul separat de reflectarea conştiinţei
pesonajelor. Destructurarea stilistică are ca sursă
instinctualitatea şi mult mai puţin psihismul în
ansamblul său, cu tot ce păstrează el sigur sau
incert, ca realitate ori adevăr, şi coerent sau ambi-
guu, ca expresivitate, în comunicarea materiei sau a
universului epic. Introspecţia omniscientă este dirija-
tă moral. Concretul sau individualul devin rapid, de
la sine, abstracte şi generale. Într-un cuvânt, ilustra-
tive.

• CĂRŢI CELEBRE

MARIAN VICTOR BUCIU

Zonele comunicării
depline

Florinela IONESCU
„Noi şi istoria noastră”

„Educaţia este cel mai frumos dar 
pe care îl poate dobândi omul.”

Platon

„Noi şi istoria noastră.” Prima şcoală autono-
mă de industrie alimentară şi cea mai mare din ţară,
unică şi acum în Bucureşti ca profil, Colegiul Tehnic
de Industrie Alimentară Dumitru Moţoc a cunoscut,
în timp şi spaţiu, o evoluţie sinuoasă, dar benefică.
Documentele de arhivă dovedesc existenţa unor clase
de specialitate, încă din anul 1947. În anul 1948, în
contextul reformei învăţământului românesc, Şcoala
Medie Tehnică de Industrie Alimentară, prima şcoa-
lă autonomă de profil, cu sediul în Bucureşti, Str.
Popov nr. 56, actualmente Str. General Berthelot, a
funcţionat cu 20 cadre didactice şi cinci clase a câte
25-30 elevi, fiecare clasă reprezentând o secţie, res-
pectiv: panificaţie, fermentative, conserve, ulei şi
produse zaharoase. Ca unic centru de pregătire a
muncitorilor pentru industrie alimentară, şcoala a
răspuns, o lungă perioadă de timp, comenzii sociale,
formând specialişti necesari unităţilor de producere
de alimente din întreaga ţară. S-a acumulat astfel un
adevărat tezaur de tradiţie, experienţă şi realizări în
domeniul didactic. 

În anul 1952, sub patronatul Fabricii
Muntenia, a fost construit actualul local care cuprin-
dea 24 săli de clasă, un laborator, o sală de sport şi
alte câteva încăperi. În această perioadă şcoala poar-
tă denumirea de Centrul Şcolar pentru Industria
Alimentară Filimon Sârbu – Bucureşti. În cadrul
acestei instituţii de învăţământ se înfiinţează, în anul
1965, Liceul Industrial de Industrie Alimentară
(L.I.I.A.) cu durata de cinci ani, care funcţionează
independent, iar în anul 1973 se unifică cu Grupul
Şcolar de Industrie Alimentară, sub numele de Liceul
Industrial nr. 15. Reorganizarea învăţământului in -
dustrial din anul 1976 impune o nouă structură. În
cadrul primei trepte de liceu am funcţionat cu două
profiluri: industrie alimentară şi electrotehnic. În

treapta a II-a, primul profil se separă pe meserii,
cuprinzând clase în care se pregătesc operatori pen-
tru industriile: morărit, panificaţie, produse  extrac-
tive şi fermentative, preparate din carne, lapte, legu-
me, fructe. De asemenea, în 1991 apare o nouă
formă de învăţământ – Şcoala Postliceală.

De-a lungul timpului, colectivul didac-
tic al şcolii a depus o muncă entu-
ziastă, în clasă şi în afara ei, pentru
a obţine rezultate optime în instrui-

rea şi educarea elevilor, în ridicarea continuă a nive-
lului pregătirii lor profesionale. Activitatea aceasta a
fost coordonată de către ingineri şi profesori care, în
calitate de directori, au dat dovadă de pricepere,
energie şi dragoste faţă de şcoală, dezvoltând şi per-
fecţionând activitatea instituţiei, în luptă cu greutăţi-
le inerente ivite pe parcurs. În anul 1993, s-a finali-
zat o mai veche încercare de investire a şcolii cu
numele profesorului dr. docent Dumitru Moţoc. Ca
urmare a aprecierii activităţii desfăşurate în toată
această perioadă, din anul 2000, şcolii noastre i s-a
atribuit denumirea de Colegiul Tehnic de Industrie
Alimentară Dumitru Moţoc. Baza materială în care se
desfăşoară procesul de învăţământ cuprinde: 22  săli
de clasă, cabinete şcolare – română, istorie, geogra-
fie, desen, 2 laboratoare  informatică, 6 cabinete teh-
nologie, 7 laboratoare – chimie, biologie, fizică (2),
microbiologie, biochimie (2), 9 ateliere instruire prac-
tică – pâine,  patiserie, tranşare, preparate carne,
produse lactate, bere, lăcătuşerie (2), electrotehnică,
sală sport, teren sport, bibliotecă, sală festivităţi,
cămin, cantină.

Şcoala a fost unitate pilot în programul
PHARE VET RO 9405, situându-se în plin proces de
reformă a învăţământului profesional de profil, ca
participant şi promotor al înnoirii, aceasta fiind una
din performanţele noastre. În cadrul acestui pro-
gram, am participat la modernizarea învăţământului
profesional şi postliceal de industrie alimentară, ela-
borând noi standarde ocupaţionale şi profesionale,
curriculumuri. Un element cheie în procesul de
instruire este abordarea diferită a parteneriatelor
din perspectiva: Introducerii unei noi experienţe de
muncă, bazată pe competenţe, Elaborării de curricu-

lum în dezvoltare locală, Informării şi orientării pri-
vind cariera.

Pentru compatibilizarea învăţământului
românesc de industrie alimentară cu cel european,
obiectivele urmărite sunt: Formarea capacităţii de a
reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva
probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din dife-
rite domenii, Valorizarea experienţelor proprii, în
scopul orientării profesionale optime în domeniul
prelucrării resurselor naturale în produse alimentare
şi / sau pentru învăţământul superior, Dezvoltarea
caracterului formativ, activ al procesului de învăţă-
mânt, Formarea competenţelor ce asigură reuşita
profesională şi socială a absolvenţilor, Promovarea
unei vieţi sociale de calitate şi a autonomiei morale
a elevilor. Sperăm că, prin promovarea noului în for-
marea specialiştilor într-un domeniu aflat în conti-
nuă optimizare, acela al producerii de alimente şi
ţinând seama de tradiţia şi realizările şcolii, institu-
ţia noastră îşi va păstra locul prestigios meritat în
învăţământul bucureştean, şi că va avea acum ceea
ce numim istorie... O istorie care înseamnă greuta-
tea şi efortul începutului, dar mai ales bucuria
cunoaşterii şi formării personalităţii elevilor noştri,
emoţia oamenilor de la catedră şi mândria cu care
urmăresc evoluţia şi realizările celor ce au ieşit de pe
băncile şcolii.

O istorie care înseamnă statutul de şcoală
pilot în programul de reformă a învăţământului voca-
ţional şi tehnic românesc, PHARE VET RO 9405,
care ne-a situat  în fruntea eforturilor de promovare
a noului, a reformei, a optimizării. O istorie care
înseamnă statutul de şcoală centru de resurse în
cadrul Programului multianual PHARE TVET. O isto-
rie care înseamnă statutul de şcoală suport pentru
învăţământul la distanţă.  În sfârşit, o istorie care
înseamnă stabilitate, calitate a procesului de forma-
re a adolescenţilor, încununată de atribuirea denumi-
rii de Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Du -
mitru Moţoc. Toate acestea îndreptăţesc speranţele
pentru viitorul şcolii „Dumitru Moţoc” şi gândul că
cei ce vor veni nu vor dezminţi generoasele idealuri
ale înaintaşilor.
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[Faptul că Marin Sorescu, înzestrat
cu intuiţii şi strategii poetice recunoscute,
dovadă fiind chiar culoarul popular pe care
cu ingeniozitate l-a urmat în cadrul gene-
raţiei sale, a explorat/exploatat la maxi-
mum experienţa din La Lilieci, extinzând-o
la un ciclu de şase volume, publicate de-a
lungul a 25 de ani, demonstrează impor-
tanţa pe care a acordat-o sursei tradiţiona-
le. Locul naşterii pare a fi devenit pentru
el, dintr-odată, un pământ al lui Anteu din
care şi-a împrospătat forţele, acordându-şi,
de asemenea, revelaţia unei reîntâlniri cu
sine, cu imaginarul sufletesc de care se
înstrăinase. Ciclul a însemnat, pentru a
rămâne în sfera mitică, şi un gest odiseic,
întoarcerea hoinarului acasă.

Spirit năstruşnic, aflat într-o
continuă efervescenţă, scrii-
torul atinge performanţa de
a cumula caracteristici pro-

gramatice dintre cele mai diverse, fiind
neomodernist, postmodernist, având accente expre-
sioniste şi neocolind absurdul, iar, în cazul seriei
La Lilieci, redescoperind filonul tradiţionalist.

Permanent, poezia lui Marin Sorescu a fost
provocată de aspecte ale realului (sociale, politice,
istorice) pe care le-a translatat în simboluri, ilu-
minări, parabole. De această dată are loc un proces
al deliricizării, autorul întorcându-se la un specta-
col de sine, al autenticităţii, al poeziei limbii/ psi-
hologiei populare/tuturor tradiţiilor/isteciunii,
dintr-o perspectivă ostentativă/nostalgică, răspun-
zând orgoliului unei restauraţii. Este un tradiţiona-
lism pitoresc, frust şi rafinat, cu o trăsătură tea-
trală predominantă. Parodia, subterfugiile polemice
funcţionează şi aici, însă ca atitudine inclusă,
ţărănismele sale sugerând că simplitatea, esenţiali-
tatea, heteromorfismul sătesc pot fi la fel de lirice
ca literatura de idei. Universul evocat este tradiţio-
nalist, explorându-se cu voluptate de rafinat o
societate/o mentalitate muzeistică, etnografică, dar
metodele expresivităţii sunt postmoderniste, con-
stând în primul rând într-o continuă stare de dedu-
blare semantică: ironie/gravitate, demetaforiza-
re/lirism, desacralizare/edificare, oralitate/ textua-
litate/subtextualitate, convertirea tragicului în
umor, parodie/originalitate, narativitate lirică pres-
chimbată în apoftegmă populară (vorbitul în dodii,
schepsisul). Ca şi la Marin Preda, sunt elogiate vir-
tuţile ţărăneşti. Prin ingeniozitatea inepuizabilă,
prin jocul echivocului, prin realismul fantastic, prin
erudiţia folclorică, mai ales în domeniul lingvistic,
Sorescu resemantizează poezia istovită de servitu-
tea realismului socialist şi de gravitatea moder-
nistă. În spiritul lor, textele din La Lilieci sunt
tradiţionaliste. Satul, scos din parametrii spaţiali şi
temporali, este conservat, încremenit în dinamica
sa funcţională, în mod paradoxal, tocmai prin poe-
zie. Se salvează astfel un univers foarte viu, foarte
colorat, breugelian, exprimându-se de fapt, în fon-
dul ei, o stare sufletească a autorului. El recupe-
rează un model care, evident, făcea parte din eter-
nitate, dar fusese uitat la depozitul cu recuzită.
Poezia, de data aceasta, nu demitizează, nu ia în
deriziune tradiţia, ci, dimpotrivă, creează o lume
ţărănească autentică, de o mare diversitate, fantas-
tică şi umoristică, amestec de frusteţe şi de spiri-
tualitate, reconstituind prin anamneză, prin filtrul

narativ tipare mitologice, dar şi scene etern
repetabile ale vieţii practice. Lumea
Bulzeştiului ideal este, într-adevăr, fantasma
unei realităţi îngropate/dezgropate, conţinând
în sine începutul şi sfârşitul. Satul din La
Lilieci este unul universal şi etern, chiar prin
ceea ce-l particularizează. Amestecul vieţii cu
moartea – pomana din cimitir se transformă
de la sine în petrecere –, a dramelor cu ridico-
lul, a nefericirii cu umorul, patronate de o
sagacitate comică, detaşată, reprezintă o viziu-

ne balcanică, dar şi o mentalitate veche ţărănească
după care ierarhia admiraţiei este determinată de
locvacitate, agerimea de minte fiind bogăţia săracu-
lui.

Tradiţionalismul lui Marin Sorescu nu are
solemnitate, este unul caricatural, reflectând o
mentalitate orală, reprezentând o fază extremă, ori
foarte arhaică, ori de degradare, de denaturare.
Remarcabilă este empatia totală a autorului, înţele-
gerea afectivă, identificarea cu spiritul acestei cul-
turi.

Societatea din La Lilieci tinde spre o
frăţietate universală, utopie a eter-
nităţii şi a cotidianului, paradis în
care se suferă de cruntă sărăcie, se

boleşte şi se moare, în care oamenii se iubesc şi se
urăsc în egală măsură, în care lucruri, animale,
sunt printre protagonişti. Porcul lui Nae Florea ia
parte şi el, la şanţ, la politica oamenilor, boii care
îl duc pe copilul Marin la Craiova sunt boi umblaţi,
văzuseră mult, alţii mugesc, plâng şi sunt tulburaţi
de moartea Floarei Păunii. Lupta copiilor cu
gărgăunii se bazează pe o adevărată strategie:
„toată vitejia e să-i întărâţi şi la urmă să ştii/Cum
să te aperi, fugind în zigzag şi acoperindu-ţi mai
ales faţa” (Lupta cu gărgăunii). Lumea se contu-
rează fabulos pentru copiii ahtiaţi de joacă, ritualic
şi profan, în funcţie de rânduieli calendaristice, de
preocupările gospodăreşti şi de muncile agricole.
Copiii pasc oi sau vite, gâşte sau curci. Din afara
comunităţii răzbat semnele nefaste ale războaielor.
Dumnezeu i se arată lui Lungu, stând în capul oase-
lor, în pătuiag şi întrebându-l cordial ce mai face.
Baia de imaginaţie este impresionantă, fiind com-
pletată cu asocieri neaşteptate, cu vioiciuni ludice.
Metoda poetului este de a trece subit de la cele
lumeşti la cele sfinte, de-a vira fără avertisment cu
o sută optzeci de grade: „Fugind după curci, mi-am
dat seama/Cât de hurducat e globul pământesc”,
sau de-a apela, tot pe neaşteptate, la suavităţi poe-
tice: „Trăznetele trânteau uşile/Încă nefăcute din
copacii seculari” (Piscul cu Bojii). Poetul recurge
adesea la spectacolul lumii care trece pe drum. Din
fragmente, gesturi, cuvinte, parade de nume se
configurează universul poetic şi poliedric al satului.
Dimensiunile lui sunt dilatate afectiv, au conotaţii
sufleteşti. Exerciţiile filologice vin din preaplinul
unei voluptăţi nostalgice: „– Oho, se văieta Leliţa,

plecând prin odăi,/Mai stau şi eu o ţâră pe la
voi,/Că nu se mai poate trăi, fato, în cojmelia
aia,/Ori plouă peste mine în cergă,/Parcă vine udu-
doiul,/ori iese fumul buşneag” (Casa Leliţei).

Aspectele anecdotice fac deliciul textelor.
Orice întâmplare, reală, ireală, umoristică, tragică,
poate intra firesc în agenda cotidianului. Mitrele se
spânzura de sălciile din zăvoi de câte ori se certa
cu nevasta şi era salvat tot de atâtea ori de vecinii
spectatori. „Să-l mai fi lăsat o ţâră să atârne, se
văieta vreuna,/Să fi apucat măcar să scoată limba,
venirăm degeaba,/Mi-o fi dat/Şi laptele-n foc.”
(Spânzuratul). Demonstrându-ne şi în acest fel
vocaţia dramaturgică a poetului, se recurge frec-
vent la portrete, la mici scene, la dialoguri semni-
ficative. Într-o lume frustă, apar secvenţe ale
gingăşiei: duminica, oamenilor li se spune pe nume-
le adevărate, pentru că e păcat să porecleşti lumea
în zi de sărbătoare. În noaptea Lăsatului de post,
datorită strigăturilor sarcastice şi a focurilor care
se mută pe dealuri, Bulzeştiul devine un teatru
mare, cât satul: „Toate secretele ies acum la iveală,
ca untdelemnul,/Cine cu cine mai trăieşte, poveşti
cu ibovnici, certuri pe mejdine,/Tot ce-a fost mai

colorat în comună, de un an încoace” (La
strigat).

Prin aspectul ei arhetipal,
absolut, poezia are caracter
homeric, părând a fi a fapte-

lor dintâi şi a vorbirii dintâi, iar prin con-
creteţe şi concizie este epigramatică. Iată
lirismul pregătirii mămăligii: „Femeia sta
pe vatră, turceşte,/Apucase ceaunul între
picioare – de-o dogorea la pulpe,/De-aia
cred c-avea picioarele prigorite,/Punea câte
o mână de mălai, să se închelmeze,/Cânta
şi mesteca iute, iute cu mestecăul de
lemn.//Mămăliga odată prindea formă, ca
o mică planetă,/Ca pământul, dacă ar fi
fost la început mămăligă” (Prânzul). Omul
lui Sorescu se situează între idealitate şi
concreteţe, neîncadrându-se cu fermitate
în niciuna dintre aceste categorii, fiind un
fel de simbol fără strălucire, marcat de
diferite momente ale existenţei, prins o
vreme între alte simboluri cum ar fi mer-
sul cu carul la Craiova, imaginea revelată
a munţilor, ca şi a tatălui, mort timpuriu,

imaginea mămăligii cea de toate zilele, grija vitelor,
uneori, în ierni grele, băgate în casă, ameninţarea,
mai mult fabuloasă, a lupilor, cimitirul La Lilieci ca
reper al continuităţii, datinile ca probe ale vechi-
mii.

Este folosită descrierea în detaliu a jocuri-
lor de copii, a obiceiurilor, a îndeletnicirilor zilnice,
este prezentată parada sătenilor pe linia principală
şi trăsăturile lor distinctive, seria numelor şi a
poreclelor, şirul nesfârşit al blestemelor Bălii: „Ea
când începea să-ţi strige, ieşea la poartă, sub sal-
câm,/Îşi sufleca mânecile şi făcea un fel de specta-
col,/Rostea un monolog. Era aşa de meşteră la
potrivit vorbele/Că te făcea de nu mişcai. Încreme-
neai ascultând-o” (Blestemele Bălii).

O filosofie, în accepţia ei elementară,
tradiţională, de reflectare a mersului lumii, a trece-
rii, a ciclicităţii, a zădărniciei, raportată la viaţa
obişnuită, restrânsă a comunităţii („Când treceai
dintr-un sat într-altul era ca şi când te duceai/În
străinătate” – Copăceanca), este asociată de poet
cu tot felul de manevre în supranatural, datini,
magii, mitologii, miracole: „Mă năplăii de căldură,
zicea Măria lui Rinu./Mă luă cu năplai de la
inimă./Ce să ne facem? Luăm foc!/Era cam în vre-
mea când treceau boltele, să facă bâlciul/La
Oteteliş, se punea zăpucul./Oile intrau una cu
capul în lâna celeilalte,/Şi fugeau aşa de nebune
după umbră,/Se-mbulzeau pe drum.//[…]//Atunci
auzeai că vreo femeie tânără/I-a luat bărbatul
alteia/Şi aia se ducea la Cismăroaia/Să-i pună
cuţitul/Şi să-i facă de fapt./O-nvăţa baba în fiecare
seară, timp de nouă zile,/Să-nfigă câte-un cuţit în
pământ –/Timp de nouă zile,/Până murea ibovnica
– trebuia să moară,/Dacă-i punea cuţitu, şi-i arunca
faptul în prag,/Ori călca aia în urma rea./Dacă n-
apuca să moară, trecea şi căldura,/Se spărgea bâl-
ciul la Oteteliş, se-ntorceau bolţile,/Şi-i venea omul
acasă//Şi oile se desbulugeau” (Ce năplai).

PAUL ARETZU

LA LILIECI, între 
tradiţionalism şi 
postmodernism

Paul Aretzu
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De ceva vreme, comunicarea mea
cu Edgar Reichmann – scriitorul
strămutat de multe decenii în ora-
şul-lumină – este directă şi frec-

ventă, nu atât de frecventă cum mi-aş dori, dar,
oricum, directă, adică fără intermedieri redundan-
te. Îmi place, mai ales, atunci când vorbim la tele-
fon, cum pronunţă cuvântul voila pe care-l decodez
ca deplină înţelegere şi conluzie pentru întreaga
unitate problematică aflată în discuţie.

Care scriitor român nu ştie de servi-
ciile pe care Edgar Reichmann le-a adus
scriitorilor şi culturii româneşti din poziţia
sa de redactor la prestigiosul Le Monde,
unde avea o rubrică permanentă de infor-
mare a cititorilor parizieni cu succesele lite-
raturii străine şi cu precădere a celei româ-
neşti? Care scriitor român prezent în libră-
riile franceze, n-a beneficiat de susţinerea
lui Edgar Reichmann şi n-a fost prezent în
coloanele cotidianului francez, cu toate
datele trebuincioase? „Niciun gazetar,
niciun critic, remarca Alain Paruit, nu a
făcut nici pe departe pentru literatura
română, cât a făcut Edgar Reichmann. Zeci
şi zeci de articole într-unul din cele mai
prestigioase ziare din lume. A apărat şi pro-
movat, apără şi promovează fără încetare
literatura română. Practic nu a fost carte
scrisă de un autor român (direct în france-
ză, sau tradusă) pe care să nu o recenzeze,
incitând pe cititorul ziarului să devină cititor şi al
cărţii respective”. 

Este, orice s-ar spune, un bun ambasador
al culturii româneşti, pe malurile Senei, dar imagi-
nea aceasta – importantă, desigur – nu trebuie s-
o estompeze pe cea a scriitorului, care şi-a adău-
gat la ipostaza de critic şi pe cea de romancier, cu
notabile prezenţe în vitrinele librăriilor pariziene.
Amintim romanul Le denonciteur din 1962 (tradus
şi în limba română de Adriana Fianu), apoi Le
Rendez-vous de Kronstadt, apărut în 1985,
L’Insomniaque du Danube (1992, tradusă şi în
româneşte de Alexandru Sârbu) şi Raşel apărut în
1987, la editura Belfond din Paris. 

În general, romanele sale sunt populate cu
personaje aparţinând comunităţilor evreieşti din
România, peste care a trecut prigoana unei istorii
bolnave, absurde şi tragice. Le Denonciateur
(Denunţătorul) are la origine un caz real petrecut
în Bucureşti în Septembrie 1959 când un grup de
cetăţeni evrei, unii dintre ei aşezaţi bine în struc-
turile securiste şi comuniste româneşti, au organi-
zat faimosul hold-up bancar, jefuind furgoneta
Băncii Naţionale, destabilizând financiar şi econo-
mic România aflată la început de întronare a prin-
cipiului autoritar al planificării de stat. Denun -
ţarea grupului de atacatori a reprezentat preţul
pus de securitate pesonajului principal în schim-
bul obţinerii vizei de emigrare în Franţa.

Le Randez-vous de Kronstadt – Întâlnirea
la Braşov este o saga a comunităţilor evreieşti din
ţara noastră, aşa cum s-au statornicit în istorie şi
s-au ipostaziat în deceniile de după instaurarea
comunismului în România. Publicat în 1985 la edi-
tura Belfond din Paris, romanul anticipează, cu
doi ani mai devreme, revolta din 15 noiembrie
1987 a muncitorilor braşoveni, care şi-au depăşit
tenebrele unei spaime prăpăstioase şi au arătat o
impresionantă cutezanţă faţă de sistemul comu-
nist osificat în proliferarea răului şi în nesocotirea
evoluţiei normale. 

Raşel este al treilea roman al autorului,
inspirat din viaţa aceleiaşi lumi evreieşti, trăitoa-
re pe teritoriul României. Este drama unei tinere
intelectuale evreice care a crezut sincer în idealu-
rile comunismului, s-a avântat cu toată ardoarea
în lupta pentru victoria ideologiei marxist-leninis-
te şi pentru întronarea autorităţii comuniste încer-
când mai apoi dezamăgirile acestei ingenuităţi pre-
lungite nefiresc, dincolo de adolescenţă. 

Derapată din normalitate, istoria devenise
atât de nesăţioasă în devorarea destinelor inocen-
te, încât maşinăria născocită de doctorul Ghilotin,
cu un veac şi jumătate în urmă, devenise incapa-
bilă să ţină pasul cu ritmul şi amploarea victimi-
zărilor bezmetice şi lichidărilor – pentru „vina”
apartenenţei la o anumită etnie. Suntem în anii
războiului, când naţional-socialismul german se
lăbărţea peste lumea europeană, iar cuptoarele de
la Auschwitz şi Maidaneck duduiau de prea multă
solicitare. Teroarea se extindea nestăilit odată cu
expansiunea germană şi devenea la fel de atroce şi
în ţările căzute sub ocupaţia sau sfera de influen-

ţă a Reichului german. România era şi ea împinsă
în vraiştea acestor jocuri periculoase; cu hotarele
mutilate dictatorial, era obligată să se implice în
devălmăşia acestor vremi, în speranţa recuperării
teritoriilor înstrăinate. În general, politica româ-
nească din acei ani tulburi privită corect de auto-
rul romanului. România nu a arătat o atitudine
prea obedientă faţă de directivele transmise de
Reichul german şi n-a predat populaţia evreiască
din teritoriile româneşti. „Evreii din Bucureşti n-
au avut de suferit «decât» unele măsuri «discrimi-
natorii» umilitoare. «Protejaţi» fiind, cei mai mulţi
au supravieţuit. În schimb, cei din regiunile ocu-
pate de Budapesta, de Moscova, au fost lichidaţi
mai mult sau mai puţin ştiinţific. Astfel, ungurii
au livrat pe toţi cei din Transilvania de nord Ger -
maniei naziste. Trenurile morţii gâfâiau neconte-
nit spre lagărele de exterminare masivă, pe când
românii masacraseră deja o bună parte din evreii
care trăiau în Basarabia, Bucovina şi în celelalte
teritorii cucerite cu ajutorul nemţilor. Generalul
nu se simţea răspunzător decât pentru evreii săi
proprii, ceilalţi puteau fi lichidaţi inclusiv cu mij-
loace industriale” (p. 155).

Aceasta este istoria; dar după isto-
rie vine raţiunea istorică şi judecă
faptele, le aşază în logica lor fi -
rească şi extrage concluziile sani-

tare. Nu numai istoricul, dar şi scriitorul se rata-
şează acestui proces care reclamă rectitudine şi
exclude dispoziţia emoţională, temperamentală.

Promovată să lucreze la secţia de relaţii
internaţionale a Comitetului Central al Partidului
Comunist şi director al celei mai importante edi-
turi din ţară, Raşel se opune tendinţelor mai libe-
rale ce începuseră să-şi facă loc printre scriitorii
români şi refuză să publice romanul scriitorului
Horaţiu Iuga în care personalitatea generalului
român din vremea rebeliunii legionare era prezen-
tată în culori mai nuanţate, chiar favorabile. Raşel
este contrariată şi-şi descarcă furiile pe verişorul
ei Mathieu, (numit consilier cultural al ambasadei
franceze din Bucureşti) după care, dezamăgită, se
hotărăşte să emigreze în Occident.

Partea a doua a romanului reproduce jur-
nalul ţinut de eroina cărţii, care nu-şi abandonea-
ză starea de reflecţie delfică nici în condiţiile ace-
lei istorii bolnave pe care o traversează epistemic,
ca martor şi agent al unei lumi aflate în derapaj
şi în prefacere ostensibilă. Raşel este o fiinţă inte-
ligentă, complexă şi carismatică tocmai prin inte-
ligenţa ei; ea trăieşte drama etniei sale cu o luci-
ditate debordantă şi bine înstructurată subiectiv.
Pasiunea ei (eşuată) pentru Mathieu aduce roma-
nul lui Edgar Reichmann în vadul unei tulburătoa-
re poveşti de dragoste în care protagoniştii, cu
simţămintele lor curate, ţesute din cel mai ales
borangic poartă pe tălpi mâzga unei istorii silnice
care le-a imprimat reactivi alogeni destinului lor
pasional. Întregul jurnal este o scrisoare mărturi-
sitoare în care Raşel pune în partitură declarativă
imensa ei pasiune tăinuită – rămasă neîmplinită şi
fără finalitate în această lume fugoasă.

Edgar Reichmann stăpâneşte bine
ştiinţa construcţiei romaneşti; ştie
ce să-i adauge pentru a-i conferi
fluiditate, savoare şi apetenţă.

Tehnica jurnalului, bunăoară, îi dă prilejul unor
lungi rememorări despre Bucureştiul de altădată,
cu Balcanismul lui pitoresc şi cu zgomotoasele
mişcări de extremă dreaptă în ofensivă. Martoră
la rebeliunea legionară din 21 ianuarie 1941,

autoarea consemnează în jurnal observaţii-
le directe, cum numai Marin Preda mai
făcuse în Delirul său. Iată un fragment din
pagina consacrată zilei confuze – un fel de
variantă românească (eşuată) la noaptea
muncheneză a Germaniei: „Tata răsucea
butonul aparatului de radio, făcându-ne
semn să tăcem. Avusese loc o lovitură de
stat a Gărzii de Fier împotriva generalului
cu care împărţea puterea. Măsurile lui
antievreieşti erau prea blânde, devotamen-
tul faţă de Germania îndoielnic, pretin-
deau rebelii. Dictatorul trebuia să se supu-
nă cererilor lor sau să demisioneze. În mij-
locul pârâiturilor din postul de radio, pre-
zentatorul a citit un apel al şefului statu-
lui care îndemna populaţia să se opună
rebelilor. În difuzor s-a auzit un foc de
armă, discursul s-a întrerupt. Am auzit un
urlet, zgomotul unei căderi şi, câteva
momente mai târziu, vocea isterică a unei
femei a înlocuit-o pe cea a crainicului. Ea

anunţa entuziastă şi emoţionată că Garda de Fier,
după ce a ocupat principalele clădiri ale oraşului,
proclamase statul naţional legionar” (p. 109).

Nu mai insistăm asupra altor aspecte din
acest roman, demne de a fi subliniate. Mulţumim
d-lui Alexandru Sârbu pentru trudnicia sa în tra-
ducerea acestei cărţi şi Editurii Ideea Europeană
pentru efortul de a aduce aceată carte în circuitul
cultural românesc.

Într-o dezbatere lărgită despre perspective-
le romanului românesc, organizată de revista
Contemporanul în 1999, Edgar Reichmann, pre-
zent şi el la colocvii, constata că „scriitorii sunt
bolnavi de istorie, toată lumea este bolnavă de
istorie. Şi această maladie creată de însăşi
Domnia Sa Istoria într-un fel determină fondul
scriiturii. Nu poţi să scrii astăzi în România fără
să faci aluzie la eveniment” (Romanul românesc în
colocvii, Editura Semne, 2002, p. 66).

Cum se vede, scriitorul a rămas credincios
acestei convingeri şi şi-a panoramat demersul epic
cu tot zbuciumul veacului traversat cu luciditate şi
clarvedere.

IONEL NECULA

Edgar Reichmann şi
romanul iluziilor

destrămate
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Cu botul maşinii îndreptat spre vâr-
ful triunghiului isoscel format
între şosea şi pădurile de conifere
de pe marginea ei, nu ţin cont de

viteză şi-mi scald privirile în lumina cerului ierna-
tic. Pare un peisaj polar, cu iceberguri şi eratice
încremenite sub soarele anacronic, colorat de o
ireală vară indiană. Bolta lichefiată, cu profil de
pâlnie, e invadată de nori aidoma unei puzderii de
farfurii zburătoare. Ici colea, dealurile dezgolesc
impudice chelii crescând din piatră seacă, şisturi
străvechi, tufişuri deşertice, umile printre pinii
parasol mediteraneeni şi tisele europene săgetând
azurul. Dintotdeauna norii m-au fascinat şi mi-au
animat fantezia. Mă îndrept spre Ierusalimul cu
case paralelipipedice din piatră bej, care mă duc
cu gândul spre construcţiile „lego” şi staţia cos-
mică „Solaris”. De data aceasta, nu mă voi opri la
Zidul Plângerilor din Vechea Cetate a regelui
David, nu voi urca spre Muntele Scopus sau cel al
Măslinilor, nici la moara lui Montefiori, sau pe la
casele scriitorilor şi poeteselor celebre. Doresc să
intru pe fereastra pântecelui, în pitoreasca piaţă
orientală ierusalmiteană, Mahane Yehuda. Am
văzut pieţele de duminică ale Franţei, care dispar
în aceeaşi noapte lăsând locul curat ca-n palmă,
pieţele itinerante, improvizate, din orăşelele bava-

reze, cu fructe de pădure şi borcane de dulceaţă
preparate de gospodine, celebra Piaţă Canal din
Manhattanul new-yorkez, impecabila piaţă Bo -
queria din centrul Barcelonei, cu standuri de
fructe exotice, vânat, pescărie şi toate cărnurile
de pe lume, piaţa Amzei cu flori proaspete,
legume de grădină şi verdeţurile cărora încă le
duc dorul, leuşteanul şi mărarul de murături,
halele Madridului şi ale Budapestei, Capalî Bazar
şi strada pieţei de haine din Istambul… Ah, câte
pieţe n-am vizitat, ridicându-le la rangul de muzee
vii de ştiinţe naturale, etnografie şi folclor! Cum
poţi ştii totul despre un popor, fără să-i vizitezi
piaţa? Am văzut odată, un grup de turişti ameri-
cani, însoţiţi de un ghid cu umbrelă, toţi cu ochii
dilataţi, amuţiţi, cu aparatele de filmat uitate. În
faţa tejghelelor supraîncărcate din piaţa telavi-
viană „Şuk Hacarmel”, cu o întindere expoziţio-
nală de peste un kilometru, se opriseră să aplaude
ca la un spectacol, îmbătaţi de paleta impresio-
nistă a culorilor, de cornul abundenţei şi vânzo-
leala cumpărătorilor şi a vânzătorilor, de tocmeli
cu glume şi strigături. Nu suferea comparaţie cu
chioşcurile miniaturale, din colţul bulevardelor
înţesate cu zgârie-nori, unde găseşti  prune cu un
dolar bucata şi pepene galben servit cu felia. Piaţa
orientală îţi trezeşte toate simţurile, te binedis-
pune, te vindecă de stres şi de tristeţe, te uneşte

cu ceilalţi, iar banii trec dintr-o mână într-alta
într-o necontenită bucurie reciprocă. Condimente
îndesate în saci, scorţişoară, curry, chimen, piper
de Cayenne, ghimber, boabe de muştar, nucşoară,
origan, chili, rozmarin, cimbru uscat, şofran,
coriandru, foi de dafin, bazilicum, ienupăr,
cuişoare, paprika, enibahar, miros de ceapă
prăjită şi de pâine proaspăt scoasă din cuptor, cio-
colată şi bomboane, pateuri de toate formele şi
mărimile, prăjituri din cocă dospită, baclavale,
sarailii şi alte specialităţi arăbeşti, patiserie maro-
cană şi găluşte irakiene din griş, peşti vii,
îngheţaţi, afumaţi, muraţi, salate din legume cu
maioneză sau smântână, obiecte de cult, sfeşnice
cu două, şapte sau opt braţe, tichii tricotate sau
brodate, pentru credincioşi, şaluri de rugă ciune
din mătase cu dungi şi cu franjuri, suveniruri şi
obiecte contra deochiului: mâna cu cinci degete şi
ochiul albastru, brânzeturi proaspete de oaie,
vacă, bivoliţă, băştinaşe şi de import, vinuri,
uleiuri din măsline, soia, porumb, struguri, nuci,
arahide sau susan, halva cu ciocolată, alune, fistic
şi cafea, fructe proaspete europene şi exotice, cu
parfum inedit, carambola, figioia, guyava, papaya,
mango, avocado, kiwi, pasiflora, lici, rambutan,
şesek, fructe uscate, ouă, seminţe, ţipete de papa-
gali şi discuţii în ebraică, arabă, rusă, engleză,
franceză, spaniolă, şaluri, pite, fuste, ciorapi,
rahat, papuci, măsline în ulei sau în vin, verzi,
negre, roşcate, mari cât nuca sau mici şi cu pie-
lea încreţită, roşii uscate, foi de viţă în saramură,
preşuri, muşte, carne, jucării, cornuri, conserve,
mezeluri, strigătele purtătorilor de cărucioare
încărcate cu lăzi pentru aprovizionare, strivindu-i
pe muşteriii neatenţi, ciuperci, ardei graşi roşii,
verzi, galbeni şi mov, vinete gigant, dovleci
întregi, saci cu grăunţe şi pe deasupra, cerul
albastru, ca în tablourile creştine reprezentând pe
Dumnezeu.

• Corespondenţă din Tel Aviv

MAGDALENA BRĂTESCU
Fereastra pântecelui

Invitaţi de prefaţa cunoscutului om de
cultură Nicolae Dabija, să pătrundem
şi noi cu luare aminte în Toamnele lui
Adam, descoperim un bogat volum de

versuri, autor Gheorghe Calamanciuc, apărut în
2004 la Editura „Augusta” din Timişoara, în con-
diţii grafice mai mult decât onorabile. Într-adevăr
poezia lui Gheorghe Calamanciuc are o puernică
motivaţie biblică de la bun început afirmată, multe
din poeme referindu-se la legăturile omului actual
cu divinitatea, la îndoielile şi certitudinile acestuia
faţă de misterul Creaţiunii şi de justificarea sufe-
rinţelor pe care fiinţa trebuie sau nu să le suporte
după alungarea sa din Paradis. Completându-l,
totuşi, pe Nicolae Dabija, vom afirma că recursul
la credinţă nu este un fenomen cu totul rar în liri-
ca românească de astăzi. Sunt vremuri din ce în
ce mai grele, mai nesigure, mai primejdioase, deci
pare cât se poate de firesc ca supravieţuitorii aces-
tui secol să creadă în valorile perene făcute de reli-
gie. De altfel, calea cunoaşterii, a adevărului prin
credinţă, pare în deplină consonanţă cu cea a
cunoaşterii prin poezie, prin artă în general. Sunt
investigaţii dincolo de hotarele gândirii curente,
chiar dincolo de a descoperi şi alte aspecte refor-
malizate, reverbalizate ale existenţei noastre efe-
mere.

Dar această permanentă căutare nu este o
obligaţie tribală, ci o misiune asumată a unor navi-
gatori solitari, a unor semeni care caută suprana-
turalul în sânul unei materii inerte, fiecare cu
posibilităţile sale, prin propriile sale îndoieli. De
aici sentimentul unei inefragabile singurătăţi pe
care îl descoperim şi la Gheorghe Calamanciuc
uneori chiar cu aspecte paroxistice. Conţinutul căr-
ţii se prezintă împărţit în trei mari capitole: 1.
Restanţier (47 piese); 2. Femeie a târziului (23
piese); 3. Suferinţa psalmilor (14 piese). Total 84 de
poezii. Se cuvine să mai menţionăm aici pe
Adelaida Ţibuleac şi Andrei Popa pentru copertă şi
grafică şi Alexandru Roşca, tehnoredactor.

În prefaţă, autorul este supranumit „psal-
mist la computer”, dar  credem că e doar un para-

dox. Nicolae Dabija vorbeşte despre o liană care se
aruncă pe un zid de penitenţă de un acompania-
ment la harpă, de o prelungire a sacrului în profan.
Subscriem. Nu ştiu dacă sentimentele de singură-
tate şi de suferinţă ale poetului sunt rezultatul
adversităţii unui destin ostil prin care întreg
neamul nostru şi mai ales basarabenii sunt nevoiţi
să treacă, or sunt un dar înnăscut al poetului. Cert
este că se prezintă (el – însuşi) ca „o jertfă a lumii
în care vieţuieşte, o jertfă drept răscumpărare în
faţa proniei cereşti” deşi nu rareori are multe
îndoieli în această instanţă supremă. Dar, datoria
poetului este să pună întrebări pentru a stabili o
comunicare; Ghorghe Calamanciuc foloseşte limba-
jul comun (o coborâre a sacrului în profan, cum o
numea Dabija), fapt care umanizează întreg dialo-
gul poetic. El nu este cu titlul scutit de tentaţii,
doar luptă cu înverşunare împotriva acestora
recurgând adică la tonul unor incantaţii psalmice:
Mă trag de mâneci, lascive, ispitele./Feriţi-vă în
lături, văpăi siropoase!/N-am nici un minut pentru
voi–/fiecare nervuleţ al creierului,/înnebunit de ţâţa
metaforei,/cerşeşte poezie! (p. 9) Implicarea poetului
este totală, uneori ai impresia că asişti la un feno-
men biologic, la un „metabolism liric” dacă-i putem
spune aşa: Carnea mea tânjeşte după ploi oarbe./
Întoarceţi-mă-n octombrie sau ceva mai târziu./
Oasele mele bocesc după pâcle şi ierburi fripte/de
brumă./Iarna asta cu-omături ca nisipul mă dă în
arsuri,/mă-nviorează subit, canceros.//Redaţi-mi
toamna cu arbori trişti şi pleşuvi./Lângă ei, pot să-
mi ascult inima. Înapoiaţi-mi amurgurile vineţii şi
tânguitoare/de noiembrie.//Reînhumaţi-mă-n toam -
ne./Să-ncep a creşte iarăşi/în rapaos. (p. 27)

Drumul ales, este de fapt, o lungă
antologie, o interiorizare obsesivă,
chinuitoare chiar, în care Gheor -
ghe Calamanciuc se simte antre-

nat fără putinţă de întoarcere, dacă simte că e for-
ţat, depăşeşte privirile omeneşti: Ah, disperare, tu,
negru sânge-nvolburat,/fără de care viaţa mi-ar fi
un eleşteu cu peşti/îmbătrâniţi şi sătui! (p. 35)
Alteori zbaterea sa pentru a descoperi sursele celei

mai înalte iluminări este simţită ca o cădere, ca o
prăbuşire luciferică din înălţimile cunoaşterii para-
disiace: Alunec în neunde mereu./Şi de-atâta căde-
re fumegândă-n/deşert,/Mă îmbolnăvesc tot mai
greu/de Dumnezeu. (p. 60) Este vorba, poate, şi de
o penitenţă orgolioasă, inevitabilă sau asumată, o
voluptate a suferinţei sau o jertfă simbolică pe
care artistul e nevoit s-o suporte, dar de care se
sim te mândru: Cazna mea este alta: să pot,/
Sufletul culcându-mi-l pe mărăcine,/Să uit că exist,
Doamne, de tot/Şi suferinţa Ta s-o am întreagă-n
mine. (p. 101)

Evident, dialogul cu forţa infinită a
Creaţiunii nu este singurul proiect
al volumului Toamnele lui Adam de
Gheorghe Calamanciuc. În paralel

subzistă setea de poezie, iubirea laică pentru vre-
mea de odinioară, suferinţa tot mai acută cauzată
de destinul nefericit al neamului românesc. Nu
sunt rare nici perlele sau brelocurile unui limbaj
poetic calofil, altminteri cât se poate de onorabil,
vorbind de o deosebită exigenţă în ceea ce priveş-
te exprimarea metaforică. Dar, esenţială este dra -
ma poetului în dialog cu Divinitatea, cu sine şi cu
incertitudinile şi obsesiile Sale: Nu-mi/mai evada
din suflet, Doamne…/Vierme visător mereu aici
fiind,/Vierme lasă-mă şi-n veşnicul/repaus. (p. 107)
Deci la capătul cântărilor se află iubirea ca o eter-
nă soluţie a tuturor întrebărilor noastre.

VIOREL DINESCU
Lumini de toamnă
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În ceea ce priveşte expunerea principa-
lelor ramificaţii leibniziene ale concep-
tului de monadă, acesta a beneficiat de
un larg proces de circulaţie începând

chiar cu secolul XIII şi putem considera drept
sursă de inspiraţie a construcţiei acestui concept,
dubla idee prezentă la nominaliştii secolului XIII,
printre care Duns Scotus şi Durand de Saint-
Pourçain, desfăşurată în doi timpi: 1. esenţa sufle-
tului constă dintr-un soi de activitate neîntreruptă;
şi 2. în natură nu există decât indivizi (cf. Dan
Bădărău, „Studiu introductiv” la Monadologia,
Humanitas, Bucureşti, 1994). Acestui dublu punct
doctrinar care exprimă o concepţie filosofică indi-
vidualistă clar delimitată, întâlnită în nominalism,
„i s-a aplicat termenul de monadă”, un termen de
sorginte pythagoreică, menţionat de Platon şi ulte-
rior trecând, în secolul XII, la „platonicienii creş-
tini ai apusului” şi căpătând uzilizări filosofice
comprimabile într-o serie de forme sintactice înru-
dite conceptului de monadă, precum res monadi-
cum sau esse monadicum (văzute inclusiv din per-
spectiva opoziţiei cu expresia esse sporadicum –
Dan Bădărău). Originea străveche pentru preocu-
parea care reuneşte viziunile filosofice concentra-
te în jurul ideii de monadă (preocupare care capă-
tă un caracter aproape destinal în ampla sa deve-
nire cultural-filosofică în care Leibniz pare a fi
piesa finală a acestui puzzle) este de netăgăduit,
demonstrând faptul că filosoful din Hanovra nu
cade tocmai întâmplător pe acest segment de a
cărui raţionalizare va depinde (credem) întregul
proces al formării filosofiei moderne în forma pe
care o ştim astăzi. Aplecarea leibniziană către un
tip de individualism care implică tipologia inedită
a anumitor „existenţe care nu se produc decât o
singură dată, ca unicate deosebite unele de altele
prin trăsături interne”, corespunde unei problema-
ticii aşezate „pe cele mai vechi tradiţii filosofice”
(Dan Bădărău parafrazează, aici, o idee a lui Yvon
Belaval), substanţialismul leibnizian încadrându-se
„mai curând în aceste vechi tradiţii care vin de la
greci, prin intermediul evului mediu şi al
Renaşterii, decât se împlineşte în aportul carte-
zian” propriu-zis.

Cu referire la urmările locale ale emergen-
ţei susbtanţialismului monadist leibnizian, Donald
Rutherford identifică, în Leibniz’s Metaphysics: The
Late Period, trei consecinţe ale dezvoltării doctri-
nei monadice şi ale organizării acesteia în cele 90
de paragrafe ale Monadologiei leibniziane: a). Că
monadismul, ca şi demers filosofic inovator, repre-
zintă apogeul gândirii leibniziene legate de sub-
stanţă. Şi în prelungirea acestei observaţii, faptul
că: b). „Tratarea acestei chestiuni prilejuieşte o
extrem de precisă şi sistematică expunere a între-
gului concept leibnizian de substanţă”, cu mult
superioară anterioarelor tentative de a cristaliza
observaţiile leibniziene ţesute în jurul acestui con-
cept; şi, în fine, faptul că: c). „Doctrina monadelor
oferă baza unei metafizici puternic reducţioniste”.
Astfel, ajungând într-un final „la o concepţie stabi-
lă referitoare la existenţa monadică”, Leibniz îşi
întemeiază, din această perspectivă, punctul de
vedere conform căruia „întreaga realitate constă
numai din [ceea ce el numeşte] monade, şi că toate
celelalte [lucruri şi] fiinţe sunt simple rezultate ale
acestora”. Ideea încadrării ontologiei leibniziene în
limitele unui reducţionism (care poate fi, de la un
anumit nivel încolo, văzut drept cauza primă a
unor deducţii logico-metafizice falacioase) ar repre-
zenta inclusiv un prilej de întemeiere a unei serii

de critici la adresa sistemului lui Leibniz, expuse
în cadrul unui demers comparativ care ar pune
faţă în faţă soluţiile ontologice ale substanţialismu-
lui leibnizian, cu cele atribuite filosofiei Vedantei
– într-o încercare de transgresare a spaţiului cul-
tural european, asemănătoare celei expuse de
mine în articolul Leibniz şi filosofia Vedantei, publi-
cat în numărul pe martie (Anul XIX, nr. 672/2008)
al revistei Contemporanul.      

În ceea ce priveşte seria de influenţe care
pregătesc emergenţa doctrinei monadice sintetiza-
te de către Leibniz în Monadologia sa, propunem
câteva distincţii, definiţii sau expoziţiuni filosofice
despre care ne asumăm riscul de a considera că au
avut darul de a accelera procesul de catalizare a
aplecării leibniziene asupra conceptualizării exis-
tenţei monadice sau, măcar de a oferi indicii dis-
parate în legătură cu anumite consecinţe care
decurg din metodologia structurării demonstrative
a esenţei monadologice, aşa cum se insinuează ea
în scrierile lui Leibniz. Astfel, distincţia dintre uni-
tate gregară (unitas aggregationis) şi unitate sim-
plă (unitas simplicitatis) se presupune a fi fost
extrasă din Metaphysica lui Johannes Combach,
ceea ce reprezintă un amănunt esenţial, din per-
spectiva importanţei pe care Leibniz o acordă con-
ceptului de unitate simplă, cu a cărui menţiune se
deschide de fapt primul paragraf al Monadologiei,
cu referire la faptul că, fiind o substanţă esenţial-
mente simplă, ea este deopotrivă ireductibilă şi
susceptibilă de a intra în formarea agregatelor,
ceea ce echivalează practic cu explicarea întregului
proces universal de compoziţie prin apelul la prin-
cipii incorporale, aşadar neîntinse, indestructibile
şi indivizibile. „E limpde, spune Leibniz într-o scri-
soare către principesa Sophie, că existenţa aparţi-
ne unităţii, calităţii şi nu numerelor sau cantităţii
(multitudinii), căci 20 de oameni există deoarece
fiecare în parte există. Numărul este doar o repe-
tiţie a unităţii – singura purtătoare adevărată a
atributului existenţei. Căci numărul n-ar putea
exista defel în lipsa unităţii.” Apoi, referitor la ter-
minologia adoptată de Leibniz, termenilor de com-
posibil şi composibilitate le este atribuită o origine
îndepărtată, în logica stoică (cf. Dan Bădărău),
ulterior aceştia fiind denunţaţi de către Goclenius
drept „termeni scolastici barbari”. De asemenea,
putem institui o conexiune a excursului monadolo-
gic leibnizian cu teoria lui Clauberg conform căre-
ia „sufletul nu încetează nici o clipă a gândi” (teză
respinsă, între altele fie spus, de magistrul său
Jacob Thomasius), o conexiune revalidată prin
insistenţa cu care Leibniz formulează ipoteza care
instituie permanenta activitate a oricărei substan-
ţe şi, în special, a sufletului. În legătură cu carac-
teristica activităţii substanţiale (aflate în deplină
opoziţie cu pasivitatea materiei), Leibniz confirmă
explicit dublarea acestei idei prin aceea că ar fi
conţinută, de asemenea, în ceea ce Aristotel
numea entelehie, „care nu este nimic altceva decât
forţă sau activitate – un stadiu din care acţiunea
urmează în chip natural, atâta vreme cât nimic nu
o împiedică. Dar materia pură, primară, luată în
afara sufletelor care o populează, este numai pasi-
vă. Aceasta nu e o substanţă, ci ceva incomplet.”
Nici materia secundară (corpul organic, de pildă)
nu este o substanţă deoarece e formată dintr-o plu-
ralitate de substanţe şi, în consecinţă, ea este ceea
ce se cheamă unum per accidens (anume, o unita-
te prin accident) – cu alte cuvinte, un fenomen.
„Adevărata substanţă este compusă dintr-un suflet
imaterial şi un corp organic şi este tocmai întrepă-

trunderea acestora două cea care se cheamă unum
per se (o unitate în sine).”

Ultimele două influenţe conceptuale
pe care dorim să le scoatem în
evidenţă, aici, se leagă de princi-
piile care guvernează un univers

interconectat (şi necesarmente reflexiv prin aceea
că monadelor, fiind entităţi neîntinse, lipsite de
părţi şi de capacitatea de a interacţiona prin influ-
enţă directă, le rămâne doar principiul reflexiei
universale spre a întemeia o comunicabilitate de
felul celei reclamate de ideea armoniei prestabili-
te, având drept consecinţă inclusiv postularea celei
mai bune lumi posibile). Prima dintre acestea
vizează prezenţa în lucrarea lui Faber Stapulensis,
intitulată In introductionem metaphysicorum Aris -
totelis Commentarii (despre care ştim prin interme-
diul comentatorilor contemporani că a fost parcur-
să de Leibniz în 1670), a unei expuneri „a ceea ce
se va denumi [ulterior drept] «principe du meil-
leur»”, bază certă a postulării viitorului optimism
leibnizian, care va suda şi va dezambiguiza totoda-
tă formatul ontologic al monadologiei sale. Cea de-
a doua influenţă teoretică, venită cumva în prelun-
girea acestei observaţii, prin aceea că reprezintă
practic reversul celei dintâi, se referă la chestiunea
armoniei prestabilite, căreia Dan Bădărău îi atri-
buie o sursă explicativă antică. Se poate deci con-
sidera, în baza unui enunţ (cu tentă mai degrabă
indirectă) al cercetătorului român, din prefaţa la
ediţia Humanitas a Monadologiei, că teoria armo-
niei prestabilite ca principiu de bază al filosofiei
leibniziene, „îşi are începuturile îndepărtate în
schema dialectică a universului lui Heraclit referi-
toare la un echilibru al contrariilor”. O asemenea
profundă înrudire între proto-filosofia lui Heraclit
şi un spirit leibnizian aflat, mai tot timpul, la limi-
ta dintre opoziţii, ne obligă să ne adâncim reflec-
ţia privitoare la ambivalenţa unui universal ad
unum versus – o consecinţă a necesităţii de a
proba existenţa unor legături consistente între cei
doi poli ai ontologiei sale: individualitatea şi uni-
versalismul.

Alexandru ŞTEFĂNESCU

Leibniz şi contextualităţile filosofiei monadice
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Activitatea demiurgului reflectă însuşi mersul firesc al lucruri-
lor. Orice raţiune ordonatoare este în deplină concordanţă cu
principiile fluxiunii cosmice. Totul este desăvârşit în raport
cu exigenţele creşterii armonice, iar calităţile astfel dobândi-

te corespund necesităţii. Nimic nu este lipsit de însemnătate, nimic nu se
îmbină fără de osteneala raţiunii. Neastâmpărul demiurgului nu pare lecuit
decât de perfecţiune. Doar odată cu desăvârşirea încetează întrucâtva şi
truda demiurgului. Or, faptul de a pune totul în ordine este prin definiţie
isprava unei judecăţi divine. Câtă vreme demiurgul cumpăneşte fiecare
acţiune şi tinde să realizeze un echilibru între toate părţile lumii, e puţin pro-
babil că ceva potrivnic, adică receptiv la un contrariu, poate căpăta chip şi
chiar e demn de crezare. Odată ce nimic nu poate fi încropit potrivit unei
acţiuni lipsite de temei, ceea ce înseamnă, precum spune Platon, că nu poate
fi „zărit cu ochiul minţii”, e cu neputinţă ca rânduiala cosmică să fie străbă-
tută de elemente ivite la întâmplare. Ca atare, trebuie că nici trupul omenesc
nu vădeşte părţi potrivnice necesităţii şi nu comportă vreo altă alcătuire din-
colo de cea stabilită prin însăşi organizarea lumii.

Acum, că trupul omenesc exprimă în egală măsură particularităţile
lumii sensibile, e deja un aspect firesc a ceea ce înseamnă nuanţa paradig-
matică a diferenţelor specifice. Isidor (Etymologiae, lib. II, cap. II) susţine că
„homo dictus quia ex humo factus sicut dicitur in Genesi: Et creavit Deus
hominem de humo” [«omul a fost numit astfel (‘homo’) pentru că a fost făcut
din pămînt (‘humus’), după cum se spune în Geneză: Şi l-a creat Dumnezeu
pe om din pămînt»] (P.L., t. 82, col. 395) (Ph. DELHAYE, Le Microcosmus…, p.
54), iar acest lucru este suficient pentru a scoate în evidenţă diferenţa din-
tre makrokosmos şi mikrokosmos. Macrobius spune într-adevăr că „Ideo physi-
ci mundum magnum hominem et hominem brevem mundum esse dixerunt”
[«De aceea, filozofii fizicieni au spus că lumea este un om mare, iar omul, o
lume mică»] (Commentarius in Somnium Scipionis, lib. 2, cap. 12), iar Isidor
adaugă: „Secundum mysticum autem sensum mundus competenter homo signi-
ficatur quia sicut ille ex quatuor concretus est elementis, ita et iste constat
quatuor humoribus uno temperamento commistis. Unde et veteres hominem in
communionem fabricae mundi constituerunt. Siquidem graece mundus kosmos,
homo autem mikrokosmos id est minor mundus est appellatus, licet et per
mundum nonnumquam Scriptura peccatores insinuet, de quibus dictum est: Et
mundus eum non cognovit” [«Însă potrivit înţelesului mistic, lumea înseam-
nă în mod corespunzător ‘omul’, pentru că după cum lumea s-a format din
patru elemente, tot astfel şi omul constă în patru umori amestecate într-un
singur temperament. De unde şi cei din vechime au hotărât că omul se află
în comuniune cu structura lumii. Având în vedere că în limba greacă lumea
este numită kosmos, omul însă este numit mikrokosmos, adică «o lume mai
mică», se poate şi ca, nu arareori, Scriptura să subînţeleagă prin lume pe
păcătoşi, despre care este spus: ‘Şi lumea nu l-a cunoscut’»] (De natura
rerum, cap. IX, De mundo, P.L., t. 83, col. 977) (apud Ph. DELHAYE, Le
Microcosmus…, p. 140 şi 143, n. 2). Este însă evident că, deşi între lume şi
om există numeroase similitudini, diferenţele specifice sunt cât se poate de
semnificative. Să adăugăm doar că omul nu este propriu-zis un arhetip, ci
mai degrabă o replică la dimensiunile lumii sensibile, a ceea ce îndeobşte
numim makrokosmos. De aici decurg mai toate diferenţele specifice şi îndeo-
sebi natura pieritoare a omului, în comparaţie cu eternitatea universului. Iar
câtă vreme omul este totuşi un „univers” pieritor, formele şi proporţiile lumii
sensibile vădesc întrucâtva o relaţie convenabilă, în sensul că adecvarea are
totuşi un caracter relativ. E drept că diferenţa şi contrastul nu alterează în
esenţă acea harmonica dispositio prin care demiurgul stabileşte nu doar
congruentia partium, ci şi ritmul etern al Universului. Desăvârşirea lumii
rezidă de bună seamă în rânduiala şi potrivirea părţilor, dar şi într-un soi de
egalitate care generează întregul. O aequalitas numerosa este oricând un prin-
cipiu de ordine şi, ca atare, o necesitate.

Cum însă analogia dintre trupul omenesc şi Univers este, la
rigoare, expresia raţiunii divine, potrivirea părţilor presupune
într-adevăr egalitate şi asemănare, dar şi proporţie numerică.
O asemenea teorie, susţinută între alţii de Platon sau

Macrobius, de Augustin, Nemesius din Emesa sau Claudianus Mamertus,
pare împărtăşită şi de metafizica şcolii de la Chartres. Întemeiată realmente
pe concepţia platonică potrivit căreia Universul e construit mathematic iar
principiul creaţiei este proporţia (Wladyslaw TATARKIEWICZ, Istoria esteticii,
vol. II – Estetica medievală, Traducere de Sorin Mărculescu, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1978, p. 293 sq.), doctrina chartriană socotea că arhi-
tectul care „a clădit frumosul palat al lumii” a recurs deopotrivă la creatio şi
exornatio. Conceput ca o totalitate organică, o fiinţă vie, Universul este mode-
lul după care demiurgul desăvârşeşte mikrokosmos-ul uman, stabilind în
consecinţă şi analogiile de rigoare. Un archetypus mundus, pe care Platon îl
situează într-un ideal etern iar Sfântul Augustin îl socoteşte exemplarul per-
fect pe care Dumnezeu îl poartă în el, pare a fi planul după care ia naştere
întregul univers. Acest megacosmus, care, la Bernard Silvestre sau Godefroy
de Saint-Victor, nu înseamnă altceva decât maior mundus, devine modelul
după care demiurgul îl fasonează pe homo quadratus. Cu toate că arhitectul

universului vădeşte în orice împrejurare o surprinzătoare îndemânare, când
vine vremea să întocmească corpul omenesc, el recurge în mod neaşteptat la
imitaţie, alcătuind îndrituitele proporţii după modelul lumii create. Orânduit
şi împodobit în acord cu ordinea cosmică, trupul omului se potriveşte „îmbi -
nării şi armoniei oricărui lucru compus”. De altfel, între figurile corporale,
omul reflectă îndeaproape însuşi chipul făpturii divine, care, după cum spune
Robert Grosseteste, este „perfecta perfecţiune”.

Bernard susţine în De mundi universitate (p. 64) că: „In minori
mundo homine, Physis intelligit non errandum si maioris
mundi similitudinem sibi sumpserit exemplum” [«Cu privire la
omul privit ca ‘lume mai mică’, Physis înţelege că nu e greşit

dacă urmează exemplul asemănării sale cu ‘lumea mai mare’»] (Edgar DE
BRUYNE, Études d’esthétique médiévale, II – L’Époque romane, «De Tempel»,
Brugge, 1946, p. 275), iar Honorius Augustodunensis afirmă în Imago mundi
(II, 59) că „microcosmus id est minor mundus appellatur” [«mikrocosmos-ul, alt-
fel spus, ‘o lume mai mică’»]. Tot Bernard Silvestre spune în Cosmographie
(I, 11) că „de l’univers intelligible l’univers sensible est né, parfait issu du par-
fait” (BERNARD SILVESTRE, Cosmographie, Introduction, traduction et notes par
Michel Lemoine, Les Éditions du Cerf, Paris, 1998, p. 91), ceea ce reflectă
de fapt aceeaşi idee, a unui mikrokosmos alcătuit după modelul makrokosmos-
ului. Universul „est parfait dans son genre parce que rien ne lui manque de
ce qui lui est essentiel. Il constitue un grand Tout et par conséquent il exige
d’être considéré avant tout dans son ensemble «secundum formam Totius»
[‘potrivit cu forma Întregului’]” (Edgar DE BRUYNE, Etudes d’esthétique médié-
vale, III – Le XIII siècle, «De Tempel», Brugge, 1946, p. 110). O dispunere a
tuturor lucrurilor într-un ansamblu, despre care Robert Grosseteste spune că
excelează în „identitatea proporţiilor”, denotă faptul că în Univers nimic nu
e de prisos, astfel că totul năzuieşte către egalitate şi unitate. Theodericus
de la Chartres susţine, de altfel, că din clipa în care Dumnezeu a făcut mate-
ria, fiecare element a ocupat locul care se potrivea cel mai bine cu natura sa.
Să adăugăm totodată că, după Honorius Augustodunensis, fiecare element
posedă două însuşiri, una dintre ele fiind comună cu însuşirea unui alt ele-
ment: „rece şi uscat, pământul este legat de apă prin răceală; rece şi umedă,
apa ţine de aer prin umiditate; aerul, care este umed şi cald, se asociază cu
focul prin căldură; în sfârşit, focul, care este cald şi uscat, se împreună prin
uscăciune cu pământul” (Étienne GILSON, Filozofia în Evul Mediu. De la înce-
puturile patristice pînă la sfîrşitul secolului al XIV-lea, Traducere de Ileana
Stănescu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995, p. 296). Din „rămăşiţele”
acestor patru elemente, pe care Providenţa le separă în sânul materiei pri-
mordiale, Bernard Silvestre socoteşte că a fost săvârşit omul (É. GILSON,
Filozofia în Evul Mediu…, p. 254). Dacă în Timaios se spune că demiurgul a
făurit vieţuitoarele muritoare „împrumutând” din kosmos părţi de foc, de
pământ, de apă şi de aer, la Bernard Silvestre, Physis „reconnaît que ce ne
sont pas les éléments, mais les restes des éléments qui lui ont été confiés pour
l’édifice qu’elle bâtit. Elle les avait trouvés, derniers fragments subsistant de la
création (concretio) de l’univers” (BERNARD SILVESTRE, Cosmographie,
Introduction, traduction et notes par Michel Lemoine, Les Éditions du Cerf,
Paris, 1998, p. 137).

Evident că nu este în puterea unui meşteşugar, oricât de experimen-
tat ar fi, să ducă o lucrare până la capăt pornind de la materiale deteriorate.
Unei dificultăţi atât de însemnate, Physis îi aplică ingeniozitatea sa subtilă,
revenind la materia care constituie temelia lucrării sale (BERNARD SILVESTRE,
Cosmographie, p. 137).

ADRIAN ªUºTEA
Activitatea demiurgului

„R O T O N D E L E   1 3”

Muzeul Naţional al Literaturii Române a reluat una dintre cele
mai spectaculoase manifestări culturale desfăşurate vreodată

sub auspiciile sale: Rotondele 13.
Cadru elitar, anume închegat pentru profesionalismul şi solidaritatea

eficientă a istoriei noastre literare, Rotondele „patronate” ani de-a rândul de
inegalabilul Şerban Cioculescu, cu un real succes de presă şi de public şi la
care au participat multe dintre numele cu blazon ale breslei, ambiţionează să
reînvie acum ca un loc de dezbatere a celor mai fierbinţi, delicate sau spi-
noase teme ale actualităţii istorico-literare.

Fără a ocoli subiectele „festive” şi momentele aniversare, Rotondele
anului 2008 îşi propun să detecteze şi să abordeze imparţial, cu sinceritate
şi bună credinţă, tensiunile vieţii culturale, dilemele jurnalistice, cărţile con-
troversate, evenimentele editoriale, polemicile care animă piaţa de idei, invi-
tând istorici şi critici literari, scriitori, gazetari, oameni din media de toate
vârstele, orientările, opţiunile politice, estetice ş.a.m.d.

Moderatorul ales de conducerea Muzeului este criticul şi istoricul lite-
rar Dan C. Mihăilescu, personalitate binecunoscută în peisajul literar autoh-
ton.

Rotondele au loc lunar, cu excepţia lunilor iulie şi august, în a doua
zi de miercuri a fiecărei luni, la sediul M.N.L.R., ora 17.00.

Cea de-a doua Rotondă a avut loc miercuri 14 mai 2008 şi a fost dedi-
cată relaţiei dintre „Critica literară şi jurnalismul cultural”, urmărind rapor-
turile de putere, prestigiu, profesionalism şi notorietate, care generează ade-
seori tensiuni, neînţelegeri şi substituiri de autoritate între cele două pla-
nuri, ca şi între critica (foiletonistică) de întâmpinare şi critica academic-uni-
versitară. Invitaţi: Alex. Ştefănescu, Carmen Muşat, Daniel Cristea-Enache,
Alexandru Matei, Simona Chiţan.

Pentru luna iunie ne-am gândit la „Literarocentrism” vs. filosofie în
dinamica ideilor româneşti, unde i-am vedea participând pe Mihai Şora,
Gabriel Liiceanu, Ion Ianoşi, Horia Roman Patapievici, Alexandru Muşina,
Sorin Lavric... De bună seamă că lista participanţilor rămâne permanent des-
chisă, în funcţie de disponibilitatea fiecăruia. Când spunem „ar putea fi dedi-
cată” şi „ne-am gândit la”, vrem să subliniem că intenţia realizatorilor este,
pe de-o parte, de a face un soi de „work in progress”, cu cât mai puţine ele-
mente previzibile şi imuabile, iar pe de alta – de a instaura o inter-activita-
te cât se poate de sinceră şi substanţială între publicul de specialitate şi pro-
tagoniştii discuţiilor. 

Muzeul Naţional al Literaturii Române
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Potrivit unor relatări din presa internaţională la sfîrşitul lunii
martie, Partidul Naţionalist din Republica Cehă ar fi anunţat
că este dispus să pună la dispoziţia controversatului deputat
olandez Geert Wilders propriile sale mijloce de mediatizare

pentru a face posibilă difuzarea unui documentar anti-Islamist produs de
acesta. Wilders este liderul formaţiunii de extremă dreaptă denumită
Partidul Libertatea şi e cunoscut prin atitudinile sale anti-islamiste. Filmul,
al cărui titlu este „Fitna”, adică discordie în limba arabă, urmăreşte, să
convingă spectatorul de pericolele ce ar emana din cartea considerată de
către musulmani a fi una sfîntă, Coranul fiind prezentat drept o carte fas-
cistă, care provoacă intoleranţă, crime şi violenţă. Potrivit aceloraşi relatări,
Wilders, susţinător al restricţionării emigraţiei în general şi mai ales a celei
provenite din statele din afara Uniunii Europene, ar beneficia, nici mai mult,
nici mai puţin, de sprijin din partea Mossadului, serviciul secret israelian
pentru spionaj si activităţi în afara graniţelor acelui stat. Să completăm
esenţa acestor relatări adaugînd că autorităţile olandeze, temîndu-se de o
repetare a bine-cunoscutelor incidente provocate în lumea islamică de publi-
carea în Danemarca a caricaturilor profetului Mahomed în urmă cu doi ani,
au încercat (fără succes, în cele din urmă) să interzică difuzarea documen-
tarului pe posturile locale de televiziune, ceea ce l-a determinat pe Wilders
să achiziţioneze în Statele Unite un domeniu pe Network Solutions, în sco -
pul depăşirii acestui obstacol. Dar, potrivit relatărilor cotidianului „Was -
hington Post”, compania americană a fost şi ea convinsă să blocheze site-ul
achiziţionat de Wildens, creînd astfel ceea ce era descris ca fiind un pericu-
los precedent. Iată motivul pentru care Partidul Naţionalist Ceh sărise în aju-
torul camaradului său de viziuni politice, şi nu numai.

Prilej de a medita împreună, dragi cititori. Poate cel mai bun titlu
pentru această meditaţie ar fi cel de „Miopii”. Se vor găsi, presupun, si prin-
tre Dumneavoastră cei care, în numele sacrosantei libertăţi de exprimare, vor

înfiera măsurile luate de olandezi sau regretul exprimat de premierul acestui
stat după difuzarea filmului. Cu atât mai mult, ei vor sublinia că şi capitula-
rea companiei Network Solutions demonstrează încă o dată existenţa malefi-
cei caracatiţe Staliniste a corectitudinii politice, care, iată, ajunge să anuleze
si sacrosantul Prim Amendament al constituţiei americane, cel ce interzice
orice fel de cenzură. Corectitudinea politică, însă, are de a face cu Stalinismul
tot atît cît cel din urmă are de a face cu iudeocrestina iubire a aproapelui.
„Iubeste-ţi aproapele ca pe tine însuţi” înseamnă, de fapt, că nu poţi iubi pe
nimeni atîta timp cît nu eşti împăcat cu propriul „ego”.  Or, exact în această
categorie se află un Wilders şi sprijinitorii săi extrem-naţionaliştii cehi.
Frustrările produse de propriile lor insuccese sau de insuccesele propriilor
comunităţi sunt uşor canalizate împotriva „Celuilalt”. Este exact ceea ce
corectitudinea politică urmăreşte să reducă, încurajîndu-ne să căutăm cauzele
unor stări sociale în noi înşine şi în istoriile societăţilor noastre. 

Dar la noi şi aiurea, lucrurile se complică. Vom găsi campioni ai
libertăţii de exprimare, ba chiar pretinşi apărători ai corectitudinii politice,
aflaţi, ca să zic aşa, în acelaşi pat cu legionari, legionaroizi sau extremişti de
stînga. Nu îi nominalizez, se vor recunoaşte şi singuri în aceste rînduri. Nu
este numai un pat al lui Procust. Este unul în care sinuciderea este mai mult
decît previzibilă. Liberalii fanatici sunt în primul rînd fanatici, şi numai
dacă mai rămîne ceva din fanatism, liberali. Utilizez aici termenul „liberal”
în sensul său generic, nu în cel politic.

Acestei miopii primare aparţine şi incidentul la care mă refer.
Exploatînd fanatismul liberal, iată cum ajunge un Wilders să
se autovictimizeze, iată cum ajunge un partid de esenţă fas-
cistoid să se voluntarieze pentru a difuza un film despre un

pretins neo-Fascism. Mai grav, sau dacă vreţi mai ironic, serviciile secrete ale
statului evreu ajung să intre în combinaţii cu moştenitorii politici ai celor
care au provocat, facilitat sau executat Holocaustul. „Inamicul inamicului
meu este prietenul meu” se dovedeşte a fi adeseori o reţetă sinucigaşă.

Desigur, nimic din cele afirmate pînă în prezent nu este în măsură să
justifice existenţa unor curente extremiste în rîndul adepţilor Islamului, şi
este aberant să pui existenţa unor asemenea curente pe seama politicilor occi-
dentului faţă de lumea islamică. A pune însă semnul egalităţii între fascism
şi extremismul islamic este o dovadă a necunoaşterii istoriei. Fascismul a fost
un fenomen european, inclusiv unul cultural. Extremismul Islamic are şi el o
puternică latură culturală, nicidecum însă una europeană. Diagnoza este,
deci, de la bun început, greşită. Iar rezultatele ei pot fi catastrofale. A
înţelege că avem de a face cu două fenomene diferite nu înseamnă a îl
accepta pe cel din urmă, ci a căuta alte mijloace pentru combaterea sa.
Sloganurile nu se pot substitui unor asemenea mijloace. Ele sunt menite să
mobilizeze. Deocamdată, reuşesc să-i mobilizeze tocmai pe extremiştii isla-
mici, aşa cum s-a întîmplat în cazul caricaturilor lui Mahomed. Tallyerand
(sau Fouché, după alţii) ar fi spus că e mai rău decît o crimă: e o prostie.

• (Im)pertinenţe

Michael Shafir
Miopii

ISPITA AFIŞELOR (1920)

Lui Aleksei Efimov

I

Se auzi un foşnet sau plescăit de apă.
Cortina curge lent spre înălţime.
Din scenă-adie-o briză răcoroasă
Spre freamătul din rândurile prime.

II

Introducându-şi în penumbra albastrului parter
Torsul argintat din creştet spre călcâie,
Ea revărsă în sală Folle Arome
De afectuoasă, îmbietoare vanilie.

În binoclu tresare bella dona.
Gata-i să iasă un rănit valet
Care-şi pregăteşte lornionul,
De pluşul hainei ştergându-şi-l atent.

Soţul triplu bărbierit mantaua albă-gri
Şi-o târâie precum haiducul ambulant
Când părăseşte bătrânul restaurant,

Tăcut, mahmur, leit zeul Vulcan,
Gelos pe Venus cea ne-ndestulată
Noapte de noapte, an de an.

III

Pielea de antilopă a pantofilor ascuţiţi
Înţepând blănurile urşilor de Himalaya
Se vor revărsa pe placa scăunelului
Unduirile rochiei de debut.

Cu unghii degenerat-fărâmicioase
Deranjând glazura colanului
Respingând cu cuvânt de glicerină
Asaltul gălbiorilor husari.

IV

În inelul de brocard
Al sumarei rochii
Va trece deşteapta 
Şobolăneasă cu nas lung.
Priviţi!
Pufăind rotocoalele liliachii
Ale aromatelor ţigări,
După respectabila coadă aleargă
Fracurile de fontă
Şi frizuri lucindu-şi lacul. 
De foame
Se-ngrelează pungile de sub ochi:
Spre-a smulge din gura-mpomădată
(Peşteră în care răsună ecoul creierului)
Ghimpele pupicului.

Traducere şi prezentare de Leo Butnaru

Originară din Baku, în anii tinereţii T. Veciorka  (născută Efimova) se sta-
bileşte cu familia la Tbilisi, mai târziu făcându-şi studiile la Petersburg, unde
debutează ca poetesă. Revenind la Tbilisi în 1917, devine o protagonistă a vieţii lite-
rare din Transcaucazia. Este printre cei care fondează grupul „Pritenia Literară
Alfa-Lira”, fiind şi unul din copreşedinţii „Atelierului poeţilor”. Se remarcă şi prin
lecţiile pe care le ţine în clubul artistic „Cârciumioara fantastică” ce era principala
scenă propagandistică a „Comnapniei 410”. Împreună cu V. Hlebnikov, A. Krucionîh
şi S. Gorodeţki a colaborat la Agenţia Telegrafică Transcaucaziană. Face parte din
„Sindicatul futuriştilor”, colegi fiindu-i I. Terentyev, I. Zdanevici, Iu. Marr, A.
Ciacikov. Semnează frecvent în publicaţiile literare periodice (în acea vreme, la
Tbilisi apăreau vreo zece). Dacă primele volume de versuri, „Tandreţe neajutorată”
(sub formă de manuscris) şi „Magnolii” (ambele apărute la Tbilisi în 1918), îi sunt
marcate de influenţa Annei Ahmatova, în cea de-a treia carte, „Ispita afişelor”
(Baku, 1920), este evidentă orientarea spre futurism. La Baku, Tatyana Veciorka îşi
ia cel de-al treilea nume, Tolstaia (după soţ). Împreună cu V. Hlebnikov, A.
Krucionîh şi V. Muraviov publică în volumul „Lumea şi ceilalţi” (1920). Krucionâh
include poemul ei „Involuntar” în propriul său volum „Zamauly I” (1919). Versurile
Tatyanei Veciorka au mai fost publicate în almanahul Sofiei Melynikova
„Cârciumioara fantastică” (Tbilisi, 1919), care reprezenta o esenţializare a „renaş-
terii tbilisiene” şi o apoteoză a experimentatoarei arte a cărţii de avangardă.
Ultimul său volum de versuri, „O treime de suflet” (semnată: T. Tolstaia), îi apare la
Moscova în 1927. De la sfârşitul anilor ’20, publică proză, biografii beletrizate, tra-
duceri.

• Din poezia avangardei ruse
Tatyana VECIORKA (Tolstaia)
(1892-1965)
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Expoziţia Arcimboldo de la Muzeul
Luxembourg este considerată a fi,
în mod real, prima prezentare
monografică a artistului după

expoziţia organizată la Veneţia, la Palazzo Grassi,
în 1987. Selectarea erudită a ansamblului expozi-
ţiei a cuprins în jur de 30 de uleiuri pe pânză,
aparţinând  muzeelor şi colecţiilor din Paris,
Viena, Stockholm, München, Madrid, Cremona,
Bergamo, Basel, proiecte de vitralii create pentru
Domul din Milano, compoziţii de mari dimesiuni
pentru proiecte de tapiserii destinate catedralei
din Como, portrete de aparat, nesemnate de
Arcimboldo, ci doar presupuse a fi pictate de
artist. Expoziţia a cuprins, de asemenea, un
număr bogat de  sculpturi şi obiecte de artă deco-
rativă create de artişti italieni ai epocii. Partea
substanţială a expoziţiei a fost asigurată de portre-
tele compozite, grupate în cele două suite cunos-
cute: Cele patru anotimpuri şi Cele patru elemente,
cărora le-au fost alăturate tablourile reversibile.
Acest capitol a fost, de altfel, şi cel mai gustat de
publicul pregătit să savureze anecdotica, gluma,
spectacolul fanteziei artistice. Pentru aceşti privi-
tori, tablourile lui Arcimboldo au nevoie de
poveste şi Arcimboldo, pictorul, imaginează un
neobişnuit spectacol cu poveşti despre chipurile
oamenilor create din fructe, legume, flori, plante
şi obiecte. Jocul descifrării rebusului îi prinde pe
cei mai mulţi, bucuroşi de a recunoaşte în locul
unui nas un scaete (Alegoria Iernii), o vânătă sau
pară (Alegoria Verii), în locul urechii o scoică, ciu-
percă (Alegoria Pământului) sau trandafir (Ale -
goria Primăverii), în locul podoabei capilare –
filele răsfrânte ale unei cărţi (Bibliotecarul). 

Interpretarea lui Arcimboldo dată Alegoriei
Primăverii a fost reluată de artist la intervale de
creaţie în diferite variante. Un exemplar care înfă-
ţişează profilul unui tânăr, metaforizat în imagine
florală, se află azi la Luvru, iar o variantă a ace-
leiaşi soluţii aparţine unei colecţii particulare din
Bergamo. Gândind la Primavera lui Botticelli, se
pare că pictorul milanez a formulat varianta sa
despre idealul de frumuseţe al naturii şi tinereţii

în taboul intitulat Nimfa Flora. Considerată capo-
dopera artistului, această ultimă variantă a
Alegoriei Primăverii a fost şi ultima pânză pictată
de Arcimboldo. Aflat într-o colecţie particulară din
Paris, tabloul a fost pictat de Arcimboldo în 1591,
doi ani înaintea morţii sale. Suita portretelor ana-
morfice, considerată partea importantă a operei
lui Arcimboldo, transferă pictura din registrul
grav în rebus imaginativ de recurenţe morfologice,
finalizat în portrete-şarjă, metafore despre carac-
tere, tipologii şi fizionomii umane.

Crearea unor asemenea personaje în 1563,
propuse spre admiraţie aristocraţiei vieneze de la
curtea imperială a împăratului Ferdinand I, pare
astăzi mai mult decât un simplu gest de curaj.
Recunoaştem în personalitatea autonomă a artis-
tului Arcimboldo, atitudinea gânditorului liber,
caracteristică artistului Renaşterii. La intersecţia
dotaţiei native a pictorului milanez cu cerinţele
comenzilor şi solicitările capricioase ale casei
imperiale, Arcimboldo şi-a demonstrat autoritatea
profesională. Folosirea talentului în chip autonom,
nu pentru a lucra la cerere după capriciile coman-
ditarului, ci a se exprima pe sine, în totala liber-
tate a  fanteziei sale creatoare, a conturat atitudi-
nea finală a pictorului italian. 

Afirmat ca un merituos pictor, stă-
pân pe problemele măiestriei, pe
ceea ce numim desen, construcţie,
formă, compoziţie, culoare, lumi-

nă, valoraţie, Arcimboldo şi-a lăsat liber drumul
vocaţiei şi talentului în formula aleasă de el însuşi.
Abordarea problemelor plastice a fost limitată con-
ştient la repetarea soluţiilor compoziţionale şi la
acelaş tip de stilizare. Devenită manieră, prin lipsa
diversităţii,  circumscrisă la stereotipie, formula a
fost stăpânită cu strălucire de artist şi aplaudată
de publicul castei aristocratice. Manierismul artei
lui Arcimboldo, efectuat cu succes şi etichetat, în
mod paradoxal, ca fiind viziune originală, a traver-
sat secolele şi continuă să incite încă interesul şi
curiozitatea contemporanilor noştri. Uşurinţa alu-
necării de la obiectul observat naturalist la imagi-
nar, de la fantasticul bestiar la jocul maliţios, asi-
gură portretelor compozite calitatea metaforei, pres-
tigios rezolvată în planul măiestriei plastice.
Excesul de metafore, intrat în automatismul viziu-
nii preferate de pictor, a circumscris registrul
compoziţional al lucrărilor, în schimb, atitudinea
lui Arcimboldo, de păstrare a farmecului formulei,
i-a asigurat succesul, succes de la care era greu de
abdicat. Nou şi inventiv, Arcimboldo articulează
fizionomii compozite din grupaje de fructe, legu-
me sau siluete floral-zoomorfe care sunt, în aces-
te cazuri, nu doar glume, jocuri nevinovate, dis-
tractive pentru spirite naive. Tablourile sunt reale
prezenţe pseudo-portretistice care ascund uneori
în final, în aceeaşi măsură, fizionomii expresive şi
tipologii umane, surprinzător de bine definite.
Spiritul ludic al pictorului ascunde sarcasmul şi
cinismul. Portretul împăratului Rudolf al II-lea
vesteşte ultima variantă a comentariului ironic al
pictorului despre vanitatea umană. Pledoaria flo-
rală de glorificare a împăratului ca divinitate
păgână, acordul  cromatic festiv al portretului se
finalizează în imaginea hilară a personajului inti-
tulat Vertumnus, zeul roman al vegetaţiei. Arcim -
boldo atinge cu acest portret momentul maxim al
virtuozităţii sale artistice. Împăratul Rudolf al II-
lea acceptă şi consideră binevenită interpretarea
dată de pictorul italian în portretul imperial, solu-
ţie a elogiului exagerat care nu va rămâne singu-
lară în istoria vanităţii umane. Curând, Louis XIV,
regele Franţei, va dori la rândul său, să fie oma-
giat asemenea zeului Apollo şi să poarte titlul de
Regele Soare.

Creator de adevărate farse, portretele sau
lucrările reversibile sunt măşti, figuri costumate

care ascund viaţă. Uneori, când animale împăiate
înlocuiesc trăsăturile fizionomice, pictorul lasă
impresia că se joacă şi realizează jonglerii acroba-
tice. Tragicul şi comicul, se înlănţuie, amintesc
abjecţia în chipul Judecătorului, figură similară
unor chipuri pictate de Bosch sau evocă grotescul
prezent în personajul cu castronul de salată, tipo-
logic apartenent familiei spirituale a personajelor
lui Pieter Breughel cel Bătrân, contemporanul fla-
mand al lui Arcimboldo. Alteori, ansamblul de por-
trete pare a fi un spectacol pus în scenă ad-hoc,
animat de actori în roluri şi costume de basm, ves-
tind Visul unei nopţi de vară.

Tablourile reversibile se oferă surprinzător
de convingătoare în ambele situaţii. La invitaţia
întoarcerii imaginii se poate vedea cum un simplu
coş cu fructe ascunde un veritabil portret, după
cum un castron de salată devine o cască şi două
cepe înlocuiesc obrajii iar marginea ciupercilor se
transformă în buzele răsfrânte ale unui  personaj
burlesc. Pictorul Arcimboldo, italianul contempo-
ran cu cei mai faimoşi artişti şi gânditori ai epo-
cii lui, cu mijloacele sale, aparent modeste, vesteş-
te epoca orgoliilor artiştilor înscrise în epoca sti-
lului Baroc. Arcimboldo, formulează spiritul liber
al artistului modern, anunţă atitudinea autoritară
a viziunii despre oameni şi viaţă a pictorilor spa-
nioli ai secolului al XVII-lea, Murillo, Ribera şi
Zurbaran, arta în care va străluci numele lui
Velazquez, al cărui geniu va fixa pe pânze la cur-
tea regală a Spaniei monştri şi pitici, cerşetori şi
mizerabili, personaje de la marginea societăţii,
intitulate filosofii Esop şi Menip. Îndemânarea
artistului italian de a croi ansambluri vegetale,
armonioase prin ele însele, anunţa printre genuri-
le tradiţionale ale picturii apariţia naturii statice,
ca gen de sine stătător, strălucit afirmat un secol
mai târziu de către micii maeştri flamanzi şi olan-
dezi. Ceea ce părea o glumă oferită de spectacolul
vegetal al pseudo-portretelor pictate de Arcim -
boldo, va deveni spectacolul festiv al naturilor sta-
tice din secolul al XVII-lea, realizate de aşa-numi-
ţii „micii mari maeştri”, dedicate virtuozităţii pic-
turii de trompe-l’oeil şi preţiozităţii materiei pictu-
rale fastuoase a Barocului. 

Datorită măiestriei plastice, care
depăşeşte problemele naturii stati-
ce, şi capacităţii remarcabile a pic-
torului de a metaforiza mixajele

antropo-vegetale, critica actuală îi refuză lui Ar -
cim boldo locul de specialist în natură moartă, deşi
se întreabă dacă „geniul său este al unei cupe cu
fructe?”, „este un spectacol culinar sau un specta-
col al excesului de metafore care face să basculeze
o ordine în alta?”. Păstrând proporţiile şi folosind
tonul glumeţ al pictorului, ne-am putea întreba
dacă experimentele artei manjabile din secolul XX
nu au apărut în urma revelaţiei aduse de arta lui
Arcimboldo.

• Corespondenţă din Paris

Adriana Crainic-Botez
Desen, construcţie, formă...
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În aprilie 2008 echipa Fundaţiei Culturale Ideea Europeană a susţinut
un turneu de conferinţe, lecturi publice, donând cărţi şi reviste în
oraşele Iaşi, Chişinău, Cahul, Văleni.
Manifestările au fost organizate sub genericul „Cultura şi literatura
română în contextul relaţiilor româno-basarabene” şi au beneficiat de
sprijinul Ministerul Culturii şi Cultelor, în cadrul Anului European al
Dialogului Intercultural, 2008.

Aprilie 2008. Revenirea la Iaşi – în cadrul proiectului
Fundaţiei Culturale Ideea Europeană „Cultura şi literatura
română în contextul relaţiilor româno-basarabene”, derulat
cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor – ne prilejuieşte

reîntoarcerea în matca vie a culturii române moderne, temelia căreia a fost
pusă, după cum se ştie, de grupul adunat în jurul Junimii, pe de o parte, iar
pe de altă parte, reîntâlnirea cu vechii noştri prieteni, colaboratori apropiaţi
şi parteneri, cum sunt, de pildă, Lucian Vasiliu, poet, ctitor de instituţii de
cultură, director al revistei Dacia literară, Cassian Maria Spiridon, poet,
eseist, director al revistei Convorbiri literare, criticul şi istoricul literar Dan
Mănucă, Magda şi Petru Ursache, Valeriu Stancu, director al revistei Cronica.
Sala „N. Bălcescu” este arhiplină. Am fost aşteptaţi. De astă dată, am venit
la Iaşi, aducând cu noi cărţi editate de Ideea Europeană · EuroPress ·
Contemporanul – publicaţie de veche tradiţie, înfiinţată la 1881 de grupul
Nădejde şi, cu subtitlul Ideea Europeană, condusă de romancierul Nicolae
Breban din 1990. Atmosferă agreabilă. Încinsă. De primăvară. Clopoţelul
junimist anunţă începerea dezbaterilor într-o atmosferă istorică; în curtea
Casei Pogor, unde se află sala în care am ţinut conferinţa, regăsisem nu fără
emoţie monumentele ctitorilor culturii române moderne: Creangă, Alec -
sandri, Pogor, Maiorescu, Eminescu… 

Prietenul şi excelentul moderator Lucian Vasiliu e, ca de obicei,
la timonă. L-am urmărit moderând nu puţine dispute, confe -
rinţe, polemici. Lucian e un diplomat de meserie, posedă arta
de a atenua tensiuni, de a evita exploziile… Aşa cum a reuşit

şi de data aceasta, tema dezbaterii fiind de o maximă actualitate, cu atât mai
mult cu cât subiectul „relaţiilor româno-basarabene” a fost neglijat ani de-a
rândul, fiind considerat dacă nu unul „delicat”, în chip evident, nu rareori,
aproape de prost gust. Tema incitantă cu de la sine putere a căpătat, spre
surprinderea mea, o tentă explozivă şi fiindcă era abordată, între alţii, de un
individ născut şi format… „sub ruşi”, pe când Republica Sovietică Socialistă
Moldovenească, actuala Republica Moldova, Moldova de dincolo de Prut cum
prefer să-i spun, făcea parte din Imperiul Rus, mai exact, din Imperiul
Sovietic. În mod evident, pe unii invitaţi i-am dezamăgit, întrucât nu sunt,
nici pe departe, o adeptă a lamentaţiilor. Din contră. Am comparat ce anume

fac ruşii, actualul Imperiul Rus – care nu este, evident, o putere de neglijat
– în sensul menţinerii ariei sale de influenţă în marginile teritoriului său,
nuanţând mereu, diferenţiind politica statului rus şi cultura rusă – o cultură
uriaşă, cunoscută pe tot mapamondul, sau, cu vorbele (referitoare la literatu-
ra rusă) unuia dintre personajele date de iubitul în tribul Ideea Europeană
Thomas Mann, „literatura sfântă”, şi ce anume întreprindem noi, românii.
Diferenţa este izbitoare. Investiţiile ruşilor în Basarabia sunt incomparabile
cu cele ale statului român. Pretutindeni, oriunde te întorci, în chioşcuri,
librării vezi preponderent reviste, ziare ruseşti; Komsomoliskaia pravda,
Pravda, Literaturnaia gazeta, marile cotidiene apar la aceeaşi oră matinală în
marile oraşe ruseşti şi concomitent în fostele Republici, astfel încât la prima
oră poţi achiziţiona Pravda, bunăoară, apărută la Moscova, Sank Petersburg
şi Chişinău, Cahul… Nu la fel stă situaţia cu presa şi cartea românească. Nici
pe departe. Nicăieri n-am găsit Contemporanul. Ideea Europeană, Adevărul,
Ziua, România literară…, iar cărţile româneşti apărute recent există exclusiv
la câteva librării ştiute de împătimiţii de cultură.

�

ANUL EUROPEAN AL DIALOGULUI INTERCULTURAL

Eveniment

AURA CHRISTI
Foamea de carte

Uniunea Scriitorilor din MoldovaLiceul teoretic „Gh. Asachi”. Chişinău

Mihai Cimpoi, Vlad Zbârciog, Arcadie Suceveanu
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Am menţionat la toate întrevederile, conferinţele, lansările de carte,
discuţiile, polemicile organizate la Iaşi, Chişinău, Cahul, Văleni că hotarul
existent între Republica Moldova şi România – stat membru al Uniunii
Europene – va deveni mai lax, se va transforma într-o formalitate numai în
cazul în care statul român va investi în exportul culturii române, în propa-
garea literaturii române vii în Basarabia. Trebuie organizate turnee, lecturi
publice, trebuie făcute donaţii de carte masive, donaţii de reviste de cultură
etc. etc. Trebuie. Trebuie. Trebuie. Evident că trebuie elaborată o strategie
la nivel de stat şi în acest sens. 

Dar…

Până statul român se va întoarce cu faţa spre cultura sa, o cul-
tură – voi repeta acest adevăr până voi închide ochii –
majoră, este obligaţia morală a instituţiilor de cultură
româneşti (edituri, fundaţii, asociaţii non-profit etc.) să facă

proiecte şi să organizeze turnee, recitaluri în Moldova de dincolo de Prut, să
facă donaţii de carte şi reviste. Ne-a replicat cineva în timpul Conferinţei de
la Iaşi că s-a dus foarte multă carte în Basarabia şi că zeci, sute de tomuri…
în valoare de zeci de milioane au fost… furate. Să se ducă, da, carte în
valoare de miliarde de lei şi să fie furată, am replicat. Să se ducă în
Basarabia cât mai multă carte şi să fie distribuită în sălile unde se ţin confe-
rinţele, întâlnirile cu scriitorii români. Apoi, în altă ordine de idei, pe cine să
deranjeze un tânăr care, neavând o carte la care visează… o „ia cu împru-
mut”?

Foamea de litera scrisă, foamea de carte m-a urmărit peste tot unde
am fost: şi la Chişinău, şi la Cahul, şi la Văleni. La Uniunea Scriitorilor din
Moldova, preşedintele acestei instituţii, domnul acad. Mihai Cimpoi, se uita
semiamuzat cum se împărţeau cărţile şi revistele. Eram bucuroşi de comen-
tariile care vizau calitatea volumelor editate sub egida Ideea Europeană şi
EuroPress. Primii care s-au „înfruptat” din titlurile aduse de noi au fost
poeţii Valeriu Matei şi Arcadie Suceveanu, publicistul şi prozatorul Vlad
Zbârciog. Am izbutit să le surprind, cu aparatul nostru fotografic, bucuria
literei scrise. Împlinirea.

Osenzaţie de împlinire am avut-o şi la Liceul teoretic româno-
francez „Gheorghe Asachi” din Chişinău – unde a fost orga-
nizată, în amfiteatrul şcolii vechi, o întrevedere cu lectorii şi
profesorii –, absolvit de mine acum douăzeci şi patru de ani,

număraţi de doamna Elizabeta Onu, directoare a liceului pe când îmi făceam
şi eu şi Andy (Andrei Potlog) studiile la această veche şi prestigioasă ins-
tituţie înfiinţată la 1864; pe atunci, apropo, în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, Liceul „Gheorghe Asachi” de astăzi era un Gimnaziu de Fete.
Bucuria de a vedea amfiteatrul din sediul vechi al Liceului arhiplin… ne-a
luminat, ne-a minunat aşa cum se cuvine. Am revăzut profesorii noştri de al -
tă dată: Elizaveta Onu, Boris Volosatîi (actualul director al acestei prestigioase
instituţii de învăţământ mediu). Le-am vorbit elevilor din clasele superioare
despre pepiniera de elită care a fost şi rămâne a fi Liceul teoretic româno-
francez „Gh. Asachi”, scriitor basorelieful căruia e aşezat la intrarea în
incinta impunătoarei clădiri din centrul capitalei, în preajma ei aflându-se o
frumoasă biserică albastră, unde pe când eram studentă la Universitatea de
Stat din Moldova ni s-a predat un curs de... ateism. Maria Kotenko, mătuşa
noastră care ne-a crescut – o mare doamnă de o căldură extremă –, ne-a
mărturisit amuzată, după conferinţă, că, ascultându-ne, s-a simţit şi ea, pen-

Modele în Anul European al Dialogului Intercultural: 
Friedrich Nietzsche, F. Dostoievski, Lev Tolstoi

Arcadie Suceveanu şi Valeriu Matei

Sala în timpul Conferinţei ţinute la Liceul „Gh. Asachi”.
În prim-plan: Elisabeta Onu
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tru câteva clipe, elevă. Natalia Bulat, doamna director-adjunct, o tânără ener-
gică, plină de viaţă, ne-a bombardat cu întrebări. Absenţa profesoarei mele
de literatură, doamna Ana Cheibaş, căreia îi datorez nu puţin, m-a făcut să
sufăr.

Apropo, Chişinăul s-a schimbat. S-a schimbat enorm. Spre
bine. Clădirile impunătoare, uriaşe, multe dintre acestea con-
struite în ultimii cincisprezece ani, bulevardele devenite
parcă şi mai mari, arborii, abundenţa de verdeaţă, de flori

m-au făcut nu o dată să mă minunez stând faţă către faţă cu oraşul copilăriei,
adolescenţei şi-al primei mele tinereţi. N-am recunoscut decât cu o reală difi-
cultate strada unde am copilărit şi unde în locul casei la curte (o clădire
veche, de la finele secolului al XIX-lea) – reşedinţa familiei mele – am găsit
două vile somptuoase, care făceau curtea – în care pe vremuri am silabisit
primele cuvinte – de nerecunoscut. Aşa cum n-am identificat decât după
ezitări emoţionante bulevardul, curtea şi clădirea unde am făcut câţiva ani
de pian la o şcoală privată, parcul unde ieşeam serile. Mestecenii, plopii, sal-
câmii sunt enormi… Enormi. M-aş fi rătăcit lesne şi-n cimitirul-urbe, unde
obişnuiam să ne plimbăm cu Semion, Tatăl meu, care şi-a găsit aici, acum
unsprezece ani, locul de odihnă veşnică. Pentru că… şi aici au crescut arbo-
rii de liliac, mestecenii, iar invazia de flori (zambile, violete, lalele mov, lalele
de un roşu închis, lalele negre, narcise, roze, imortele ş.a.) seamănă răvăşitor
cu cea din romanul Marile jocuri sau dintr-un alt roman al meu, Casa din
întuneric, unde descriu detaliat uriaşul oraş al morţii, în care mă retrăgeam
împreună cu părintele meu, făcând îndelungi plimbări peripatetice. O urbe-
legendă cel puţin pentru mine. Poate de aici atracţia faţă de cimitire, faţă de
locurile retrase, liniştite, populate exclusiv de morţii noştri dragi – şi teri-
fiant de vii pentru noi –, de flori, arbori, privighetori şi cuci.

Drumul spre Cahul ne-a impresionat prin… sărăcia lucie. Am trecut
şi pe teritoriul aşa-zisului stat găgăuz, abţinându-ne să vorbim româneşte,
pentru a evita exploziile de ostilitate din partea băştinaşilor (de o asemenea
explozie am avut parte la intrarea pe teritoriul actual al Basarabiei, la vama
„moldovenească”, ceea ce ne-a făcut de îndată să recurgem la limba rusă).
Este uimitor cum o palmă de pământ care asigura o bună parte din Uniunea
Sovietică cu vinuri, brânzeturi, fructe, legume, carne, o palmă de pământ de
o bogăţie, pe timpuri, impresionantă… s-a transformat, sub ochii noştri,
răstimp de nici două decenii…, într-un ţinut al unei sărăcii strigătoare la cer.

Impunătoarea clădire a Universităţii din Cahul, grădina de flori,
arbori, conifere, bine întreţinută, atmosfera dominantă între pereţii alma
mater, ne-a atenuat oarecum şocul avut pe drum (apropo, drumurile naţio-
nale, şoselele, străzile, inclusiv cele ale capitalei, sunt destul de proaste, pe
anumite porţiuni cvasiimpracticabile), ca să-l readucă în actualitatea duhului
de cum am luat direcţia satului Văleni. Nici un indicator. Nimic. Nu rareori,
am bâjbâit. GPS-ul nu funcţionează decât pe teritoriul actualei Uniuni
Europene.

La Şcoala din Văleni eram aşteptaţi de o sală arhiplină, de circa
o sută cincizeci de elevi. Profesorii de literatura română,
Veronica Petrenco, Elena Boeru, bibliotecara Galina Zgherea,
directorul şcolii Tudor Murjac – o personalitate energică,

plină de tact –, fermecându-ne cu toţii, căci vorbesc o limbă română dulce,
curată, dar şi prin invitaţia insistentă de a reveni cu cărţi, reviste şi confe -
rinţe. O singură informaţie şi anume: Biblioteca Şcolii din Văleni
conţine circa 14.000 de volume de carte, din care circa 90 la sută sunt

Rainer Maria Rilke, Emil Cioran, G. Bacovia

Liceul „Gh. Asachi”. Natalia Bulat, Aura Christi, Boris Volosatîi, 
profesor de istorie, director al Liceului

Iaşi, Casa Pogor. În prim-plan, Dan Mănucă şi Daniel Corbu

Lucian Vasiliu
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volume în chirilice ne-a convins, fără comentarii, să promitem că vom
reveni în mod sigur. Căldura, atenţia, braţul de lalele cu care ne-am tre-

zit… Lalele, cărora şi acum, în timp ce scriu aceste rânduri, le simt mirosul
ascuţit, pătrunzător, viu.

Pretutindeni, spuneam, am remarcat foamea de carte. 

Pretutindeni am vorbit despre Fundaţia Culturală Ideea
Europeană. Despre Contemporanul. Despre Asociaţia Euro -
Press. Despre Proiectele noastre care îşi propun – într-un
context de falsă tranziţie, în care domină modele false (fotba -

lişti, politicieni improvizaţi peste noapte, fotomodele), marasmul, ţopenia,
vulgaritatea – să aducă în prim-plan modele reale, modele de prim nivel.
Despre aceste proiecte, ce-au depăşit de mult stadiul de vise, vii şi perspicace
fantasme vorbesc seriile noastre de autori: Tolstoi, Dostoievski, Rilke, Ţve-
taieva, Pasternak, Goethe, Nietzsche, Bacovia, Ianoşi, Breban, Balotă, Cioran.
Despre aceste proiecte care vor continua – în mod cert – vorbesc cărţile scrii-
torilor publicaţi de noi: Irina Petraş, Ştefan Borbély, Paul Aretzu, Leon
Volovici, Ovidiu Pecican, Marian Victor Buciu, Mircea A. Diaconu, Cassian
Maria Spiridon, Ionel Necula, Liviu Antonesei, S. Damian, Diana Adamek,
Bogdan Mihai Dascălu, Răzvan Voncu etc. Colecţiile noastre: Biblioteca Ideea
Europeană, Poesis, Roman · Fiction, Istorie, Istorie · Religie etc. 

Proiectele noastre, de bună seamă, ar rămâne ficţiune pură fără
maeştrii Nicolae Breban şi Ion Ianoşi. Fără marea traducătoare Janina
Ianoşi. Fără echipa Ideea Europeană & EuroPress: Alexandru Ştefănescu,
director proiecte, Alina Alexandra Preda, director imagine, Adrian Ionuţ
Preda, Claudiu Moloci, directori distribuţie, Mihaela David, ministrul
finanţelor de la Ideea Europeană.

La Ideea Europeană continuă cu succes Anul Ion Ianoşi.

Aprilie 2008

Parteneri media: TVR Cultural, Radio România Actualităţi, Radio România
Cultural, APLER, Convorbiri Literare, Dacia Literară, Uniunea Scriitorilor
din Moldova, Centrul de Cultură şi Carte Românească din Chişinău

Proiectul a fost sprijinit de Ministerul Culturii şi Cultelor, 
prin programul consacrat 
Anului European al Dialogului Intercultural, 2008

�

Nicolae Breban, Nicolae Balotă, Ion Ianoşi

Văleni. Tudor Murjac, directorul şcolii vorbind elevilor 
în timpul conferinţei

Mihai Cimpoi şi Vlad Zbârciog
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Între plagiatul literar şi întrebuinţarea pseudonimului, se întinde o
plajă largă de mistificări, unele dintre ele, sancţionate de legile
literare şi chiar penale (falsificarea documentelor, plagiatul), alte-

le îngăduite ca fireşti în jocul literar.
Noua carte a profesorului Mircea Anghelescu, intitulată Mistificţiuni.

Falsuri, farse, apocrife, pastişe, pseudonime şi alte mistificaţii în literatură*,
abordează aceste fenomene care există, practic, de când există literatura, ilus-
trându-le cu exemple ce jalonează istoria literaturii române. Unele, familiare
cititorului – cum este afacerea Caion –, altele, uitate sau obscure, cum ar fi
falsurile lui Adrien Le Corbeau. De prisos să precizez că autorul parcurge
această paradigmă înarmat cu un bagaj teoretic de ultimă oră, plasând decu-
pajele din literatura noastră într-un context comparat, cartea sa intenţionând
nu numai să creioneze o istorie tipologică a mistificărilor literare la români,
ci şi să elucideze aspectele teoretice pe care le ridică aceste falsuri literare,
a căror condiţie este diferită de cea a falsurilor materiale şi al căror destin
în conştiinţa publică este, câteodată, strălucit.

După cum afirmă Mircea Anghelescu în Introducere, această „zonă de
umbră” a oricărei literaturi „este totuşi ceva care seamănă foarte mult cu
ceea ce pretinde să fie: cu literatura. Căci este el însuşi (falsul literar – n.m./
R.V.) o ficţiune pusă într-un text: o ficţiune la pătrat, o ficţiune a ficţiunii,
adică o ficţiune care îşi mistifică propria identitate – o mistificţiune” (pp. 15-
16). Raţiunile explorării ei ţin depotrivă de necesitatea acoperirii, într-o isto-
rie modernă a literaturii, a tuturor paradigmelor acesteia, de posibilitatea
elucidării unor episoade de istorie a literaturii propriu-zise şi, mai ales, de
legitimitatea incursiunii, pe această cale, în „pivniţele” gustului public şi ale
mentalităţilor unei epoci literare.

Este ceea ce face, cu vervă şi o bună doză de umor subţire, profeso-
rul Mircea Anghelescu în această carte, care inventariază tipurile de mistifi-
cări literare din spaţiul românesc, începând cu cele mai vechi şi încheind cu
fenomene interbelice. Nu inventarierea exhaus-
tivă a acestor fenomene de margine îl preocu-
pă, ci sublinierea diversităţii formelor de mani-
festare în spaţiul literar românesc şi, nu de
puţine ori, dezvăluirea meandrelor pe care tre-
buie să le parcurgă literaritatea spre a ajunge
la cititor, sub presiunea convenţiilor sociale
sau politice. Această „fereastră” pe care auto-
rul o deschide către „dependinţele” literaturii
noastre nu pare, la prima vedere, foarte largă,
însă prezintă avantajul că deschide o perspec-
tivă, în egală măsură, inedită şi de profunzime
asupra mecanismelor interioare ale literaturii
şi ale gustului public.

Astfel, Mircea Anghelescu  observă că,
deşi „interesul manifestat pentru aceste scrieri
în spaţiul culturii noastre este incomparabil mai mic” (pp.
13-14) faţă de bogăţia de exegeze care le sunt dedicate în
Occident, falsurile şi mistificările literare încep, de fapt,
odată cu scrisul pe teritoriul românesc, cea mai veche
manifestare de acest tip fiind, se pare, un zapis care îi
este prezentat spre autentificare lui Ştefan cel Mare, în
data de 25 ianuarie 1472, document respins de domnitor,
din cauza mărturiilor orale neconvingătoare.

Fireşte că falsificarea documentelor de uz admi-
nistrativ (acte de proprietate şi de succesiune, în primul
rând), sancţionată de codurile de legi succesive, ca şi de
judecăţile divanului domnesc, nu prezintă decât legături
tangenţiale cu literatura, în măsura în care frecvenţa lor,
demonstrată de individualizarea acestei culpe în codurile
penale ale vremii, demonstrează că, departe de a fi pudi-
bond şi puritan, spaţiul public medieval românesc era pe
deplin conectat la moravurile Occidentului.

Din acestă categorie, a documentelor falsificate,
Mircea Anghelescu identifică, însă, o clasă de falsuri cu
efecte literare nemijlocite, ba chiar şi cu unele repercu-
siuni estetice în sensul propriu al termenului. Este vorba
de falsificarea unor documente de stat, cu scopul de a fi acuzaţi domnitorii
sau boierii de „hainie” (trădare) faţă de Înalta Poartă. De pildă, Constantin
Cantacuzino, postelnicul (tatăl cărturarului), este condamnat şi lichidat în
trapeza mănăstirii Snagov, în decembrie 1663, pe baza unor documente fal-
sificate. Episodul stă la originea despărţirii cronicilor muntene, care, de la
1663, devin cronici polemice: anonimul Cantacuzinilor (probabil, Stoica
Ludescu, după identificarea mai mult intuitivă a lui Nicolae Iorga) acuză, cu
bogăţie de imprecaţii, partida Bălenilor, iar anonimul Bălenilor (a nu se con-
funda cu faimosul Radu Popescu, autor doar al Cronicii lui Mavrocordat) răs-
punde, cu o la fel de savuroasă, şi azi, retorică pamfletară acestei acuzaţii.
Construcţia „în oglindă” a celor două letopiseţe boiereşti muntene şi, astfel,
începuturile speciei pamfletului în literatura română, reprezintă unul dintre
cele mai interesante fenomene literare din a doua jumătate a secolului al
XVII-lea, la originea lui aflându-se, cum spuneam, falsificarea unor documen-
te.

Evul mediu românesc, în paranteză fie spus, este o epocă în care
un alt tip de falsuri, şi anume apocrifele, se bucură de o popu-
laritate neegalată, probabil, de un alt tip de text, inclusiv textul

sacru. Însă apocrifele medievale intră, mai degrabă, în paradigma literaturii
de consum, motiv pentru care Mircea Anghelescu, deşi aminteşte de acest
gen de mistificţiune, nu le consacră un capitol aparte în cercetarea sa, abor-
dând pe larg numai fenomenul apocrifelor din epoca romantică, dintre care
cel mai celebru este Cântarea României.

Un fenomen aparte de mistificare literară caracterizează romantismul
românesc, epocă, iată, bogată în mistificţiuni. Este vorba de falsurile care îşi
propun să „reinventeze istoria”, cum spune Mircea Anghelescu. Adică, să fur-
nizeze false dovezi care 1) să acopere lipsa dovezilor reale despre anumite e -
poci, cum ar fi „mileniul întunecat” de până la formarea statelor feudale

româneşti, şi 2) să acre -
diteze o interpretare a is -
toriei conformă cu obiec -
tivele contemporane ale
pa şoptiştilor. Exemplul
cel mai elocvent ales de
Mircea Anghelescu pen-
tru a ilustra această cate-
gorie de mistificţiuni este
aşa-zisa „cronică a lui
Huru”, un document pu -
blicat în 1856, imediat
după războiul Crimeii,
care prezintă o imaginară
schemă de organizare
instituţională a Moldovei,
conformă cu obiectivele
politice ale unora dintre
intelectualii paşoptişti.
Ne aflăm în faţa unui
dublu fals: „cronica lui
Huru” nu aspiră numai
să reinventeze istoria
veche a românilor, ci şi
istoria literară, întrucât s-
a pretins că textul nu ar
fi altceva decât un frag-
ment al miticei „cronici
vechi latine” a Moldovei.

Care, fie şi în acest mod indirect, ar fi ieşit la
suprafaţă, confirmând – printr-un fals, dar ce
mai conta?... – tezele latiniste, în mare vogă la
acea dată. Istoricul literar pătrunde, însă, cu
ajutorul deconspirării acestui fals şi al analizei
circumstanţelor care au făcut ca el să fie luat
în serios de corifeii Asachi şi, mai ales,
Heliade-Rădulescu, în mentalul profund al
unei epoci convulsionate, ca orice epocă de
întemeiere. Ion Heliade-Rădulescu îşi înteme-
iază chiar o bună parte din ideologia sa „con-
servatoare”, în sânul generaţiei paşoptiste, pe
necesitatea revenirii la instituţiile „vechi” ale
ţării. Instituţii pe care numai falsul „cronicii

lui Huru” le legitima!
După cum arată profesorul Anghelescu, împreju-

rarea acreditării, cel puţin pentru moment, a unui fals
evident, cum era această aşa-zisă „cronică a lui Huru”,
este semnificativă, paradoxal, pentru mentalitatea unei
etape fundamentale din istoria românilor: cea a începu-
turilor statului modern. Acreditarea acestui fals eviden-
ţiază încheieturile cele mai intime ale unui uriaş proces
intelectual de construcţie a unei naţiuni. Faptul că el se
întemeiază pe un fals e, desigur, picant, însă nu ştirbeş-
te, paradoxal, cu nimic măreţia demersului...

Unele falsuri din această categorie şi din
această epocă nici măcar nu au origine
românească. Este vorba, de exemplu, de

falsa atribuire a originii oraşului Bucureşti, pe care
Mircea Anghelescu, din raţiuni metodologice, nu o inven-
tariază în cercetarea sa, dar pe care istoria literară o
cunoaşte. Legenda ciobanului Bucur, întemeietor al capi-
talei, nu este o legendă românească. Ea apare pentru
prima dată în 1761, într-un manuscris al misionarului
catolic Blasius Kleiner, care o atribuie „tradiţiei popula-

re”, cu toate că nici un alt text nu o mai atestase până la el. A fost reluată
de William Wilkinson (în An Acount of the Principalties of Wallachia and
Moldavia, Londra, 1820), iar profesorul bucureştean Iosif Genilie o „aclima-
tizează”, pe sol românesc, în 1835, în cartea sa Geografie istorică, astronomi-
că, naturală şi civilă, în care îi atribuie miticului întemeietor Bucur ctitori-
rea bisericuţei Sfântul Atanasie, din vecinătatea mănăstirii Radu Vodă.
Atribuirea amplifică legenda, iar aceasta naşte nevoia unei scrieri care să o
legitimeze, motiv pentru care, după Unirea Principatelor, preotul paroh
Grigore Musceleanu falsifică o pisanie, mutând ctitorirea bisericii, din anul
1743 (când, probabil, fusese construită ca paraclis sau biserică de cimitir a
mănăstirii vecine), în vremea lui Mircea cel Bătrân. Legenda lui Bucur, a
întemeierii Capitalei de către miticul cioban şi, respectiv, cea a pisaniei „bise-
ricuţei lui Bucur”, deşi contrazise de documente şi demontate de specialişti,
au prins puternic în conştiinţa publică, fiind astăzi amintite, cu sau fără
cuvenitele semne de întrebare, în orice material documentar care priveşte
Capitala României...

Răzvan Voncu
Foto: Aura Christi

RĂZVAN VONCU

Literatura mistificărilor

* Mircea Anghelescu – Mistificţiuni. Falsuri, farse, apocrife, pastişe, pseudonime şi alte
mistificaţii în literatură, col. „Altfel”, Editura Compania, Bucureşti, 2008.
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Şi la Strasbourg, revenirea primăverii
adună mai mult ca oricînd intelectua-
litatea în jurul simpozioanelor şi al
altor întruniri universitare şi cultura-

le. În această relatare mă voi opri pe scurt doar la
unul dintre recentele evenimente, întrucît a avut
legătură directă cu România.

„Vecini, frontiere, deschideri” (10-11 martie
2008), colocviu de mici dimensiuni, dar nu mai puţin
interesant, organizat de Hélène Lenz, directoarea
departamentului de română de la Universitatea
Marc Bloch din Strasbourg (iniţiatoarea ideii) şi de
Lidia Mihova, lector de bulgară la aceeaşi universita-
te, a avut ca tematică raporturile dintre culturile,
civilizaţiile, limbile şi literaturile româneşti şi bulgă-
reşti. O expoziţie despre cele două maluri ale
Dunării, proiecţii de filme aparţinînd filmografiilor
celor două ţări au completat discuţiile din jurul
meselor rotunde. Pretextul evenimentului: recenta şi
concomitenta aderare a celor două state la
Uniunea Europeană. Fiecărui domeniu i s-a
acordat o după-amiază de discuţii, în ideea de a
se celebra astfel la egalitate nişte spaţii cu spe-
cificităţile lor, însă cu deschideri şi influenţe
reciproce, devenite şi mai permeabile în cadrul
macrocontextului european actual.

De partea bulgară, invitată de la INAL-
CO, Paris, unde este responsabila departamen-
tului de bulgară, Marie Vrinat-Nikolov a prezen-
tat o comunicare despre literatura bulgară pri-
vită în diacronie, de la începutul secolului al
XX-lea pînă în extrema contemporaneitate.
Ascultînd-o vorbind despre contextul bulgar,
aveam impresia, surprinsă şi nu prea, că o
ascult vorbind despre cel românesc. Ca în pro-
pria noastră cultură, în cea bulgară se distinge
aceeaşi permanentă punere sub semnul întrebă-
rii a identităţii naţionale, aceeaşi ambivalenţă
faţă de străinătate, acelaşi complex bine înrădă-
cinat de a nu avea o literatură care să fi
pătruns decît tîrziu, parţial şi problematic în
„Republica Mondială a Literelor” (Pascale
Casanova), acelaşi conflict – ce reizbucneşte periodic
– între conservatori şi modernişti, între cei tineri şi
cei vechi, un sentiment ambiguu de atracţie-repulsie
faţă de bulgaritate, semănînd leit cu sentimentul
echivalent resimţit de intelectualii români faţă de
concepte precum românitate şi românism. Şi lista
similitudinilor continuă, inclusiv sau mai ales în ceea
ce priveşte perioada post-comunistă: cvasi-inexisten-
ţa literaturii de sertar mult aşteptate după ‘90, eufo-
ria regăsirii libertăţii de expresie, integrarea – asu-
mată la scară largă – a postmodernismului şi a

diverselor experimentalisme, eliberarea verbului
artistic, raportarea emancipat-tandră la tradiţia
autohtonă ş.a.m.d. Şi, în sfîrşit, voinţa disperată a
vecinilor noştri de a-şi face auzite vocile în ansam-
blul european (dacă nu mondial), dorinţa de dialog
de la egal la egal cu celelalte culturi şi epoci. Sînt
acestea asemănări (la care putem adăuga, pentru a
asezona relatarea, tradiţia comună a mărţişorului)
pe care pînă la urmă totul le justifică – în primul
rînd proximitatea geografică a celor două spaţii şi
comunul lor destin istoric. Altă comunicare a tratat
despre semnificativa influenţă a bulgarei asupra
românei, o alta despre imaginea României şi a româ-
nilor în literatura bulgară de la sfîrşitul secolului al
XIX-lea (aproape întotdeauna pozitivă, ţara noastră
– în special capitala – reprezentînd un centru de
atracţie pentru bulgari, locul unui exil fericit; conser-
vatorii, ce-i drept, vedeau în Bucureşti un loc de pier-
zanie, al decadenţei totale a moravurilor). O comuni-

care despre Canetti, Yovkov şi cîmpia danubiană a
scos în relief maniera în care logica poetică contra-
zice logica războiului, cum spaţiul literar e o depăşi-
re a oricăror clivaje şi frontiere. 

De partea română, Laure Hinckel,
tînăra şi dinamica traducătoare în
franceză a lui Dan Lungu (Le
Paradis des poules şi Je suis une

vieille coco!, ed. Jacqueline Chambon), dar şi a lui
Camil Petrescu (Dernière nuit d’amour, première nuit
de guerre, ed. des Syrtes) a făcut o prezentare-confe-

siune despre dificultăţile traducerii timpurilor verba-
le din română în franceză (limbă ce posedă o concor-
danţă verbală extrem de riguroasă, în totală opoziţie
cu anarhia temporală din română). Trebuind să ţină
seama şi de alte aspecte delicate, de pildă faptul că
noţiunea de timp este extrem de importantă în con-
cepţia şi proza camilpetresciane, munca traducătoa-
rei nu pare să fi fost deloc uşoară. Hélène Lenz a
prezentat apoi imagini despre Bulgaria găsite în
povestirile unor călători occidentali de la începutul
pînă la sfîrşitul secolului XX, mai cunoscuţi (Tzvetan
Todorov) sau mai obscuri (Martin Graff), ce relatau
în preajma unor evenimente şi epoci capitale, pre-
cum războiul din Balcani, anii 60-70, căderea corti-
nei de fier etc., şi a unor locuri semnificative. În pro-
pria-mi intervenţie, am unit Bulgaria şi România sub
semnul chestiunii exilului, mai precis al exilării în
spaţiul francez a doi scriitori, unul român (Théodore
Cazaban), celălalt - de fapt cealaltă – bulgar (Julia
Kristeva). Nimic nu pare a priori să-i apropie pe cei
doi, în afara faptului că ambii sînt scriitori, originari
din Europa de Est, instalaţi în Franţa din tinereţe,
şi care au ales franceza ca limbă de scris.

Similitudinile (de altfel şi ele relative) se
opresc aici, întrucît şi unul şi cealaltă reprezin-
tă aproape faţetele extreme ale condiţiei exili-
ce. De o parte (cazul lui Cazaban): închidere
identitară, refuzul transformării, conformarea
la un model imuabil, cultul rădăcinilor, al iden-
tităţii unice şi indivizibile, gravitate, transfor-
marea eşecului în virtute nobilă, suferinţă şi
frustrare; de cealaltă (Kristeva): integrare reu-
şită, mobilitate identitară, geografică, menta-
lă, dezrădăcinare voioasă şi creatoare, ironie,
refuzul eşecului şi al suferinţei, împlinire per-
sonală şi simbolică. Dincolo de crearea în cele
două cazuri a unei opere viabile, deşi de
dimensiuni diferite (în cazul lui Cazaban, o
singură carte: Parages, Gallimard, 1963; în
cazul Juliei Kristeva, o operă prolifică, protei-
formă, de un eclectism superior), care conferă
o semnificaţie sigură celor două existenţe,
rămîne deci problema unei raportări la sine şi
la lume, marcată de eşec – în cazul „româ-
nesc” luat de mine în seamă –, respectiv de
victoria asupra datelor existenţiale iniţiale –

în cel „bulgăresc”. De aici însă pînă la a conchide că
Julia Kristeva ar reprezenta prototipul exilatului bul-
gar, iar Cazaban pe cel al exilatului român mai e cale
lun gă, foarte lungă. Il n’y a pas de commune me sure! 

Finalul abrupt, din lipsă de spaţiu, al
acestei corespondenţe mă determină
să revin cu o intervenţie pe acelaşi
subiect (al modurilor exilice) într-una

din ediţiile viitoare ale revistei Contem poranul.

GINA PUICĂ

România-Bulgaria:
vecini, frontiere,

deschideri

• Corespondenţă din Strasbourg

O SCRISOARE PENTRU NICHITA

Gabriela Melinescu îi
scrie lui Nichita Stă -

nescu (Axioma, nr. 4/2008) o scri-
soare de dragoste, cu prilejul împli-
nirii a „şaptezeci şi cinci de ani în
nemurire şi asta e un lucru extra-

ordinar”: „Poemele şi diagramele tale au început să sune din-
colo de limbaj, cu o muzică necunoscută venind de la împleti-
rea geniilor limbilor română şi suedeză, de la Cineva care
iniţiază invitând totodată la jocuri transcendentale”. Cu prilejul
acestei aniversări, a apărut, în Suedia, o antologie menită să
puncteze faptul că Nichita – cel viu, cel prezent prin poezia sa
de geniu – întârzie aici şi va mai întârzia un timp.

O ALTERNATIVĂ LA USR

Mury, Ion Mureşan se arată a fi visător în succin-
tul şi inspiratul său eseu Poet de tren (Vatra, nr.

3/2008), dându-le nu puţine idei celor care scriu, adminis-
trează şi iubesc poezia. Până a se înscrie în tagma administra-
torilor de metafore, Mury îşi doreşte să devină, uimitor, un
poet de tren. Inspirata idee e preluată dintr-un reportaj
urmărit la TV: o companie de căi ferate engleză a angajat un
poet, care le citeşte poeme pasagerilor, întreţinându-se pe mar-
ginea nevoii de poezie. Interesant. Şi mai interesant e că lui
Mury i-ar plăcea să devină el însuşi un poet de tren barem
pentru o vreme şi anume până se va ajunge la înfiinţarea unei
Uniuni a poeţilor de tren. Căci, se ştie, cum să nu se ştie că
Mury, de cum va vedea instituţia gata creată, s-ar putea să dea
bir cu fugiţii dacă nu-i va conveni ceva. Şi ce ar putea să nu-i
convină? De pildă, că vor da buzna veleitarii în Uniunea
Poeţilor de Tren cam aşa cum au dat buzna în Uniunea
Scriitorilor, probabil, una dintre cele mai prestigioase instituţii
„parazitate” de pretinşi poeţi, pretinşi prozatori, pretinşi…,
pretinşi... Până atunci recitim melancolici eseul lui Mury. Ce
bine va fi în Uniunea Poeţilor de Tren. Şi la Congresele lor. S-
ar putea ca ei, poeţii de tren, să aibă parte de eficienta
măsură de a aplica sistemul suedez, astfel încât vor beneficia
de burse pe viaţă, ca să scrie cât e ziua de mare, fără să
aştepte pensia, pentru a beneficia de binecunoscuta şi vânata
indemnizaţie oferită de USR. Oare nu se impune o alternativă
la existenta Uniune?

În acelaşi număr, este evocat, într-un amplu dosar,
Gheorghe Crăciun. Texte percutante, dense sau doar interesan-
te. Emoţionantă este intervenţia lui Gheorghe Crăciun la o
lansare a jurnalului său, care a avut loc în iulie 2006. „Pentru

mine a fost un risc să public această carte care este un fel de
lepădare de piele. Dar în acelaşi timp m-am gândit la un lucru.
Scriitorul e, vrea – nu vrea, şi aici o să citez un autor, vă rog
să nu consideraţi asta o formă de sclifoseală, un autor mult
citat la noi şi de care ne-am cam plictisit, este vorba de
Roland Barthes, care spune: «Scriitorul este un experimenta-
tor public. Experimentul se produce undeva într-un laborator,
în singurătate, în tăcere, asta este şi scrisul. Dar pentru că
scrisul se transformă într-o carte, el devine public». Deci, trage
concluzia autorul romanului Pupa russa, trebuie să experi-
mentăm public, oricât am vrea noi să ne ascundem sau să ne
îmbrăcăm identitatea în tot soiul de cerneluri care mai de care
mai strălucitoare, de sepie, sau de alte creaturi marine.”

SPAŢIUL DE JOC AL LITERATURII

Îl urmărim pe Andrei Terian – un condei sclipitor,
căruia, se vede limpede, nu-i lipseşte tenacitatea –

de câţiva ani buni. Tânărul critic este receptiv faţa de valoare,
are emoţia prezenţei unui maestru. În nr. 18 al revistei
Cultura, Andrei Terian scrie despre ultima carte a unuia din-
tre cei mai importanţi critici şi istorici literari, Ion Simuţ;
Istoria literară ca ghicit în cărţi e o analiză moderată, argu-
mentată, iar câteodată casantă, de pildă, în punctul în care e
abordată atitudinea lui Ion Simuţ – „un ingenios observator al
actualităţii literare” – faţă de poezie în vol. Simptomele actua-
lităţii literare (Editura Revistei Familia, 2007). „Ca orice critic,
Ion Simuţ aspiră să scrie istoria literară a viitorului; el e din-
tre aceia care, asemenea lui Sainte-Beuve, ar vrea să-şi fixeze
ceasul cu 5 minute înaintea orologiului primăriei. Problemele
apar, nuanţează Andrei Terian, în momentul în care tendinţele
devin legi, iar estimările – certitudini.” Pasajul lung citat de
Andrei Terian convinge doar pe jumătate, căci, la o analiză
atentă, cu rezervele şi – nota bene, nuanţă importantă –,
excepţiile luate în calcul, tot Ion Simuţ are dreptate: „[…]
Adevărata miză, după cum ne învaţă istoria literară, constă în
construcţia unui nou canon, iar nu în distrugerea celui vechi.”
Afirmaţia lui Simuţ se bazează pe realităţile noastre literare,
pe tabieturile locului, ca să zic aşa; există, nu rareori, în anu-
mite cercuri, obiceiul – care denotă o netă lipsă de civilitate,
ca să nu zic un penibil primitivism, un notabil simţ provincial
– de a te afirma nu prin scrierea unor cărţi excelente (ceea ce
este, evident, foarte greu), ci prin demolarea, macularea, deni-
grarea unor scriitori recunoscuţi, unii dintre aceştia făcând
parte din patrimoniul ţării. Se înţelege de la sine că pentru
unii scriitori (tineri sau mai puţin tineri) e mai greu să scrie
Moromeţii, Bunavestire, Iarna bărbaţilor, 11 elegii, mai exact,
cărţi, valoric vorbind, egale cu cele enumerate. Şi mai la înde-
mână e să împroşti cu noroi în Preda, Breban, Bănulescu sau

Nichita. Există extrem de multe nuanţe aici de discutat.
Canonul impus de şaizecişti e valabil şi azi. Dacă în timp se va
construi un alt canon valabil, nu trebuie demolat cel existent;
comparaţia lui Terian cu semănătorismul, în acest context, mi
se pare falsă. Există, de bună seamă, lucruri incomparabile.
Nu poţi să-l compari pe Shakespeare cu Blaga. Aşa cum nu
poţi – dacă ai onestitate culturală, adică dacă eşti necorupt, şi,
firesc, ai simţul valorii – să-l pui în balanţa valorică pe Breban
şi Cărtărescu. Atenţie, nu pentru că Blaga n-ar avea o drama-
turgie interesantă. Nu pentru că cele câteva romane scrise de
Cărtărescu ar fi lipsite de valoare. Şi nici fiindcă cele două
eşantioane (ce cuvânt, Doamne!) ar reprezenta canoane litera-
re diferite. Ci fiindcă Blaga n-a scris un Lear sau un Hamlet,
iar Cărtărescu n-a dat, până la ora actuală un roman egal cu
Bunavestire sau cu Drumul la zid. La mijloc nu stau exclusiv
gustul publicului, valurile de generaţii care atestă, iau
cunoştinţă de o valoare, criticii (care mai au, în vreme ce
scriu, şi o migrenă sau o durere de dinţi, şi, prin urmare, mai
pot da şi diagnostice greşite!), ci şi măria sa, Timpul, instanţa,
probabil, cea mai seacă şi cea mai aspră, adică, în fine, cea
mai exactă. Poate. „Se poate ca, în cele din urmă, neomoder-
nismul să înlăture postmodernismul, scrie Andrei Terian, ca pe
un vis urât sau ca optzeciştii să se aşeze, cuminţi, lângă sau în
urma şaizeciştilor. Însă, dacă se va întâmpla aşa ceva, se va
întâmpla ca urmare a mutărilor în spaţiul de joc şi nu ca o
consecinţă fatală a dinamicii interne a canonului.” Problema e
că postmodernismul e departe de a fi un vis urât; da, nici atât
nu este. Ci constituie, mai degrabă, un simptom îngrijorător al
sterilităţii unui anume tip de creatori. Postmodernismul este
un curent literar transformat în ideologie de un grup de scrii-
tori care nu au încredere în valoarea cărţilor lor; e şi un sim-
ptom de decadenţă şi, totodată, un semn de refuz al marilor
valori universale. 

Suntem demult în plin neomodernism. Dar nu cla-
sificările ne lipsesc, ci operele de nivelul vârfuri-

lor date până la ora actuală de aşa-zişii şaizecişti, care nu sunt
demult o generaţie, ci nume distincte de care nu poate face
abstracţie nici o istorie a literaturii: de pildă, Buzura, Nichita,
Breban. Dacă opera lor va rezista în timp, canonul impus de ei
va rezista, fireşte. 

Canonul ce se va afirma în paralel nu are cum să-l
demoleze pe cel existent. Atât mişcările din „spaţiul de joc” al
literaturii, cât şi „dinamica internă a canonului” sunt într-o
măsură oarecare previzibile. Până la un punct, desigur.
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IUNIE 2008

SUFLETUL-PASĂRE

Poetului Jacques Chessex
(replică – în admiraţie! –

la poemul său
„Povestea păsăruicii”)

1

…Nu de mult, în zori
legănându-mă-n sunete argintii dinspre Bach
visând – pentru-a câta oară! – plecarea dincolo
pe nesimţite, o mică vedenie înaripată
intră în somnul meu străveziu:
„Trebuie să mai aştepţi (îmi spuse)
sufletul tău încă mai are temeri
să mai rămâi, deci, mai are nevoie de tine
lumina…”
Şi cum veni aşa plecă
iar dimineaţa se ivi şi ziuă întreagă
m-au stăpânit uluirile…

2

Da, iarăşi în ceaţa zorilor
şi visam la Trecere şi ne-trecere
când, trimisă parcă de Bach
păsăruica sosi – nălucă-n penaj auriu –
pătrunse în somnul meu zicându-mi:
„Nu te chinui, trebuie să mai rămâi
sufletul tău încă-i dator împrejurului…”
„Pasăre-veste (i-am spus) cum să îngenunchez
eşti prea înger, ce mulţumire să-ţi dau?…”
Dar ea se topise deja neantului
poposind poate pe umărul lui Dumnezeu…

3

Acum chiar că o aşteptam.
Era o ceaţă de facere în somnul meu de zori
ca într-o binecuvântare şi ea sosi
înflorind într-o ciripire de tânăr oboi:
„Trebuie să înveţi aşteptarea spre a poposi
la limanul de veşnicie. Străduie-ţi sinele!”
„Pasărea mea (i-am zis) dar nu cunosc
drumul şi multe patimi se luptă cu mine…”
Ci ea, zburând, îmi şopti:
„Calea sunt eu, n-ai înţeles?!…”
Şi se topi într-acolo…

4

O gândeam cu toate clipele
şi cu binecuvântată tristeţe. Zori şi zile
treceau curăţindu-mi adâncul
purificându-mă cu sublimul Bach, dar
înaripata minune nu mai venea.
Atunci exersam trecerea retrăindu-mi iubirile
peste care plutea chipul lui Dumnezeu asemănător
cu al sublimului Bach purtând pe umăr
dulcea pasăre!
Ce străluciri închipuiam dincolo de dincolo!…

5

„Bucură-te! (glăsui păsăruica), insistă
în tăria nemuririi!…” Somnul, ca un fum dulce
mă părăsi, iar din penetu-i gingaş
ochii-i îmi surâdeau: „Bucură-te pentru tine
bucură-te pentru toţi (zise), după Bach, pe umărul
tău
mă voi aşeza…” Am vrut s-o alint
să-i sărut căpşorul de lumină, dar ea
se topi uşor zburând către dincolo
aşezându-se, poate, pe umărul Creatorului.
Singure, pe buzele-mi aspre, cuvintele
şi harul meu se trezi a jertfire…

6

Da, iarăşi, în zori, memoria îmi repeta
promiţătoarele vorbe ale păsării-duh
(trăia într-adevăr, sau fantezia mea i-a dat
chip muzical dinspre Bach?!) da, intrase
în cugetul meu cu clipa eternă:
ce palate de aur zideam, ce pajişti cu hore de
arbori
şi cum îndemnam nebuloasele spre strunga de
lapte!
Dansau acolo necunoscute culori
iar peste haosul fără sfârşit, Sufletul-Pasăre
călătorind
călătorind…

7

„Bucură-te!” îmi zise, şi mi se aşeză pe umăr;
(era aşa ca o părere de aur ciripindu-mi cu Bach)
Bucură-te! Dincolo e Veşnicia cu porţile acum des-
chise:
Bucură-te! Sărută, ce n-ai sărutat, bea vinul de
stea
topeşte-ţi timpul (ce invenţie!), eşti aşteptat
da, eşti aşteptat dincolo de dincolo
dar nu te grăbi – e vremea în tine – prea multă
după-aceea
spre-a nu mai fi aici, purifică-te de tine
fii gând, fii doar gând!…” Sunete aurii şi albastre
dinspre Bach
mă-nvăluiau fără-de-margini!… Eram, dincolo de
dincolo
intrasem în clipa eternă!… Intrasem?!…

Radu Cârneci
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(urmare din nr. trecut)

Ajung la principalul scriitor din
carte, autorul însuşi, care, în
primă şi ultimă instanţă, a conce-
put un roman biografic. Această

miză transpare în cel de al doilea capitol,
Spovedanie înainte de puci, în care Jenia, fără legă -
tură directă cu acţiunea centrală spre care se
îndreaptă, ne face cunoştinţă cu cele patru soţii
succesive ale sale, doar ultimei indicându-i prenu-
mele, Maşa, căreia îi şi adresează mulţumirile sale
în dedicaţia volumului.  

Prima e poeta cu sânge patern tătăresc şi
mama traducătoare la ONU, laolaltă împărtăşindu-
se din mediul literar al vremii, pe cale de reactiva-
re. (Detaliile trimit la colega de generaţie şi de
succese Bella Ahmadulina.) A doua – fiica unor
foşti „duşmani ai poporului”. A treia – o engle-
zoaică ataşată de Rusia. A patra – doctoriţa mai
tânără cu treizeci de ani, cu care va avea un fiu,
tot Jenia. Stau, în răstimpuri, ici-colo: cu una, la
Suhumi, cu alta, la Peredelkino (suburbia mosco-
vită a caselor de vacanţă ale scriitorilor), cu încă
una – în propria casă de vacanţă din Gulripşi
(localitatea balneară din Abhazia, lângă mare, în
apropiere de Suhumi), dar şi în vizita ce i-a fost
îngăduită, ca rudă, în Anglia. Ultima, întâlnită în
Karelia, îl va însoţi în numeroasele sale călătorii
ulterioare.

Aminteşte de participarea sa la Festivalul
Mondial al Tineretului de la Helsinki, din 1960; şi
de călătoria în Cuba, unde a ajuns, îndrăgindu-i
revoluţia şi pe Fidel Castro, împreună cu un poet
ucrainean, „pe atunci un comunist exaltat, iar
astăzi – un anticomunist turbat”. Rememorările
pornesc însă de mai departe în timp, din staţia
Zima natală, de la sora Leolia şi trecând prin ava-
tarurile tinereţii. Un motiv obsedant devine frica,
ce i-a însoţit predecesorii, cunoscuţii, prietenii.
„Generaţia anilor şaizeci este generaţia predispusă
fricii, pe care a-nceput totuşi s-o biruie.” A început
s-o biruie el însuşi de când, în 1957, a fost convo-
cat la Liubianka (sediul Securităţii), în tentativa
de a fi recrutat printre informatori, pe care a
reuşit s-o pareze. Frica i-a revenit în 1962, când
Nikita Hruşciov, acest „Mare Mujic al Istoriei”, s-
a ridicat împotriva intelectualilor, dezicându-se de
propria sa tentativă de înnoire. S-a dus totuşi la
înmormântarea lui din cimitirul Novodevicie, act
de semi-dizidenţă în condiţiile dizgraţiei totale din
ultima perioadă a vieţii acestuia; şi, observând
supravegherea celor prezenţi, a renăscut în el „o
frică de sclav”…

Laşitatea şi curajul, alternate, traversează
povestirea; cu prioritatea acordată, totuşi, actelor
de cutezanţă. Astfel, în 1968, a fost singurul mem-
bru al Uniunii Scriitorilor care i-a trimis lui
Brejnev o telegramă de protest împotriva invadării
Cehoslovaciei. Nu a fost membru de partid; s-a
aflat deseori în atenţia „organelor”, dovadă notele
Securităţii de Stat citate. Totodată, a fost de tim-
puriu – începând cu succesele repurtate la serate-
le poetice de masă – un protejat al puterii, cu
şansa de a pătrunde în cabinete sus-puse. Faptul
transpare mai degrabă printre rânduri. 

De pildă, atunci când îşi rememorează con-
flictele cu unii scriitori, mai ales relaţia sinuoasă
avută, în ţară şi apoi în străinătate, cu „Protejatul
Ahmatovei”, în care îl recunoaştem pe Iosif
Brodski. Pot fi adevărate detaliile raportării aces-
tuia la el, cu momente de apropiere şi distanţare,
inclusiv de calomniere. Numai că Brodski a murit
în 1996, în anul următor tipăririi romanului, aşa-
dar nu ar mai fi putut fi convocat la bară pentru
a răspunde, eventual, incriminării sale, transpa-
rente în ciuda ocolirii numelui. Şi, apoi, nu e greu

de presupus (dincolo de horaţianul „genus irritabi-
le vatum”, aplicabil amândurora) ce i-ar fi putut
reproşa Brodski confratelui: împrejurarea de a fi
căzut mereu în picioare, după actele lui de
răzvrătire, de a fi rămas printre privilegiaţi, cel
puţin în plan scriitoricesc, de a nu fi fost, în orice
caz, supus privaţiunilor care se abătuseră asupra
lui. 

„Modestia n-a fost niciodată principalul
meu cusur”, recunoaşte Evtuşenko. Nici n-ar fi
avut prea multe motive pentru modestie. A fost un
autor de răsunător succes. A fost tradus pretutin-
deni. A călătorit enorm. I-a cunoscut pe conducă -
torii ţării sale, de la Hruşciov, cu care se „încon-
trase”, prin Gorbaciov, care l-a avut de partea sa
şi ca deputat, până la Elţîn, pe care l-a susţinut
activ în zilele puciului. Printre cei invocaţi cu pri-
lejul din urmă se numără „Primul Pletos Sovietic”,
fost şaizecist, „Poetul Secolului Douăzeci şi Unu”,
dar şi fostul marinar de submarin, „Evtu şen -
kologul Numărul Unu”. Adepţi are peste tot.
Adoratori şi adoratoare – de asemenea. Totuşi, în
faţa urii şi urâciunii imediat următoare victoriei
sperate şi obţinute, foloseşte pluralul nu la persoa-
na a treia, ci la persoana întâi: „– Doamne, fereş -
te-i pe copiii noştri de monstruozităţile noastre!”

4

Evtuşenko e fiul epocii sale. Între
răul şi binele acesteia, el caută să
traseze o  demarcaţie, care ajunge
obligatoriu sinuoasă. 

În literatură, simpatiile îi sunt îndreptate
spre nonconformiştii poststalinieni, activaţi în
condiţiile temporarei destalinizări hruşcioviene:
propriul său grup sau puţin mai vârstnicul Bulat
Okudjava (la care face de asemenea referire). Ei
toţi i-au avut ca modele directe nu numai pe clasi-
cii epocii de aur, ci şi pe maeştrii poeziei libere
ulterioare, pe Ahmatova şi Ţvetaieva, Pasternak şi
Mandelştam; fără să se dezică de Gorki şi
Maiakovski, cu atât mai puţin de Blok sau Esenin. 

În politică, iluziilor şi deziluziei faţă de
Hruşciov le-a urmat dispreţul pentru Brejnev,
Andropov, Cernenko, apoi crescânda încredere în
Gorbaciov şi Elţîn, în Şevardnadze şi Iakovlev. Şi
cei din urmă au fost trup din trupul istoriei sovie-
tice, pe care au încercat s-o reformeze, până să fi
pus umărul, involuntar ori conştient, la implozia
ei. Nu la nivelul lor de implicare, dar şi scriitori
de factura lui Evtuşenko au fost părtaşii respecti-
vei dualităţi, care din ambivalentă mai ajungea şi
la ambiguităţi.

Cum să distingi aderenţa la Rusia de refu-
zul malformaţiilor ei? Cum să împaci ataşamentul
faţă de iluzii şi nedreptăţirile predecesorilor, care
– parţial – ţi-au marcat propria viaţă? De ce să te
desparţi şi ce să nu huleşti?!

O cheie ar putea oferi paralela dintre
„primăvara din luna mai a Moscovei anului o mie
nouă sute patruzeci şi cinci” şi aerul unei alte
„primăveri victorioase”, din „luna august a
Moscovei anului o mie nouă sute nouăzeci şi unu”.
Dacă apărătorii „Casei Albe” au fost asemuiţi mai
degrabă idealiştilor comunarzi decât ucigaşilor lor
versaillezi, acum descind, parcă direct, din victo-
rioşii celui de al Doilea Război Mondial. Nu au fost
ei, în calitate de ruşi, tadjici ori gruzini, şi sovie-
tici? Nu s-a recunoscut autorul însuşi, pe tot par-
cursul existenţei sale premergătoare, tot atât de
patriot (şi adversar al naţionalismelor) ca în zilele
puciului antistatal şi anticonstituţional? Iată nodul
dilemelor sale.

A ţinut cu „perestroika” gorbacioviană şi s-
a alăturat baricadelor elţîniene, urmate de sfârşi-
tul URSS. Dar urmate nu numai de el. Imediat
după victoria scontată au fost şi excese. Romanul
le evocă în punctul cel mai sensibil al despărţirii
de trecut: „Piaţa Djerjinski”, purtând numele ace-
lui „Felix de Fier”, care inaugurase şirul organiza-
ţiilor „spiono-poliţisto-securiste”, de până la KGB.

Aici, „feţele frumoase” ale apărătorilor „Casei
Albe” s-au metamorfozat instantaneu în „mutrele
schimonosite de ură”, „cu nările umflate de setea
de răzbunare”, „cu ochii plini de răutate şi dilataţi
de beţia distrugerii”. Foşti spectatori înfricoşaţi cu
câteva zile în urmă se transformau acum, din
oportunişti, în „vandali”, „şacali”, „dând afară din
ei toată otrava pe care-o acumulaseră în timpul
cenzurii, a caselor de nebuni, a proceselor împotri-
va disidenţilor. Dar chiar şi acest protest împotri-
va urâţeniei şi-a intoleranţei era înspăimântător
de urât şi de intolerant”. „Astfel, plini şi unii şi
alţii de diformităţi morale, opresorii şi opresaţii
pregătiseră împreună viitoarea tragedie a revolu-
ţiei anticomuniste.”

Ea nu avea cum să nu se abată curând şi
asupra scriitorului. „În 1991, am fost ars pe rug în
efigie, în faţa statuii lui Lev Tolstoi, de către extre-
miştii din patrie care mi-au ars momâia stropită
cu benzină de Pucistul Romantic”; după care am
fost „scuipat fără ezitare de vreo cincisprezece
umanişti de profesie, printr-o scrisoare colectivă”;
ca urmare, „m-am aciuat, împreună cu familia
mea, în primitorul oraş Tulsa, din statul
Oklahoma”. Evtuşenko e profund dezamăgit de cea
din urmă întorsătură a istoriei, ca şi eroii săi fic-
tivi, Palcikov, Zalîzin şi alţi oameni cinstiţi, retraşi
şi ei din faţa asaltului veşnicilor oportunişti.    

E caracteristic acest destin al fostului disi-
dent. Potrivit sensului precis al termenului „disi-
denţă”, el a ieşit din rândurile proprii, după ce
fusese integrat în ele. În fapt, doar întrucâtva inte-
grat, într-un hăţiş complex de raportări, unele pro,
mai multe contra.  Cititorul poate să regrete nede-
talierea măsurii exacte dintre laturile contradicto-
rii, doar sugerate în primul plan, explicitate în cel
de al doilea. Numai confruntarea atentă cu ambe-
le ar fi explicat până la capăt adeziunea din 19
august şi refuzul violenţelor ulterioare, împroşcân-
du-l pe el însuşi. Numai aşa ar fi fost pe deplin jus-
tificat al doilea moto al cărţii, preluat din
Faulkner, „The past is never dead. It isn’t even
past”: n-a murit şi n-a trecut nici pentru ţară, nici
pentru el însuşi. 

Propria-i atitudine faţă de ţara sa
reiese şi din alte câteva fragmente.
„Cei care fac istoria nu-şi imagi-
nează cum şi istoria îi face pe ei”:

trimitere la Elţîn. „Nicio politică din lume n-ar tre-
bui să coste vieţi omeneşti, dar e greu să convingi
politica de acest lucru”: dovadă toate cele trăite de
autor. Câteva personaje citează o formulă, cu
sursa îndelung neidentificată, „«Unde nu va fi mai
bine, acolo va fi mai rău, iar de la rău la bine nu
e decât un pas»”. Laitmotivul e localizat abia în
ultima pagină: este Lermontov, din povestirea
Taman. Finalmente, astfel e rezumată continuita-
tea atât a literaturii ruse, cât şi a speranţelor ei.  

În ciuda a tot şi toate, Evtuşenko împăr -
tăşeşte speranţele marii literaturi ruse.

ION IANOŞI
Evgheni Evtuşenko – 
Să nu mori înainte de moarte
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Aproape de fiecare dată când des-
chid paginile unui roman contem-
poran românesc, oricât de bine
scris sau de promiţător ar fi, mă

uimeşte şi mă nedumereşte deopotrivă falia enor-
mă care îi desparte pe scriitorii noştri de grilele de
receptare şi de problematizare ale romanului con-
temporan occidental. Sincronizarea formelor unei
literaturi naţionale la tiparele stilistice dominante
ale momentului nu este un criteriu de valorizare,
scrisul niciunui prozator nu este implicit mai puter-
nic, doar pentru simplul fapt că el ar fi traductibil
şi negociabil pe o piaţă externă – şi aici teoriile
postcoloniale şi-au adunat toate argumentele în
favoarea identităţii culturii minore – însă, în conti-
nuare este deconcertantă închiderea organică la
influenţe externe pe care o cunoaşte la noi cultura
romanului. Dacă ar fi să trecem în revistă ultimele
importuri masive, ele rămân vetuste în raport cu
oferta raftului Fiction al librăriilor occidentale: rea-
lismul magic (întinzându-şi aripile lungi până în
Orbitorul cărtărescian, recalibrat
uneori în grilă bulgakoviană), textualis-
mul „literaturii epuizate a epocii post -
belice” cum o numeşte John Barth
(preluat la noi mai degrabă în ipostaze-
le sale europene), sau alegorismul
parabolelor moderniste, tradus fie în
proza „provinciilor imaginare”, fie mai
recent în lumi evazioniste, simbolice.
Ultimul val de prozatori afirmaţi în
acest deceniu aduc un suflu inedit: o
parte din ei redescoperă roata şi, invo-
cându-l pe Henry Miller sau pe
Pasolini, constată că se poate spune
„pulă” în romanul românesc – exhibi-
ţionişti imberbi, adolescentini, îmi
place să îi numesc prozatori ai dezin-
volturii eroice. Celelalte nume care au
mult mai multe şanse să supravieţuias-
că momentului construiesc mai discret,
mai puţin ostentat lumi ficţionale ale unui realism
hibrid, pe care mi-e foarte greu să îl înregimentez
sub tutela unei singure sintagme. Ceea ce le este
comun e o trăsătură care cu greu ar putea supra-
vieţui sub exigenţele unei edituri occidentale: greu-
tatea lumii, o anumită redundanţă modernistă
îndrăgostită de sine, o lentoare a mâinii care scrie. 

Marea neşansă şi deopotrivă fericirea pro-
zatorilor contemporani români constă în absenţa
unei instituţii fără de care în lumea anglo-america-
nă publicarea unui roman este de neconceput:
redactorul de carte, care este totodată criticul cel
mai înverşunat al ei. Sub imperiul raţiunilor de
piaţă, mâna acestuia va tăia pagini întregi, va

înroşi trupul textului, va călca apăsat cu bocanci
groşi peste toate pasajele care pe tine, autorul, te
fac să vibrezi mulţumit, puţin îi va păsa de afectă-
rile tale de creator şi îţi va pune în braţe manus-
crisul poruncindu-ţi fără drept de replică: Cut out
all your darlings! Taie, scoate afară toate piruetele,
ornamentaţiile, jocurile inteligente, efluviile de sen-
sibilitate, ciopleşte până când autorul textului nu
mai e vizibil în micile sale vanităţi şi emoţionări.
Cititorul contemporan nu va cumpăra redundanţe
şi nu va avea răbdare. Acesta este motivul pentru
care astăzi vârfurile canonului estetic occidental
pot exista doar camuflate în formele literaturii de
consum, o logică cinică ale cărei urmări sunt, pe de
o parte, excesiva rafinare a unor specii care până
nu demult aparţineau subliteraturii, pe de altă
parte, cenzurarea şi respingerea tuturor textelor
care moştenesc tipologia modernistă a căutărilor
spiralate ale interiorităţii. Redactorul de carte des-
cris mai sus ar repeta cu siguranţă greşeala lui
Gide şi ar respinge manuscrisele lui Proust. Am
mari îndoieli că ar accepta publicarea Orbitorului
fără câteva incidente diplomatice, sau că nu ar
începe să ciopârţească toate aceste romane care au
fost publicate la noi în ultimii ani. Realismul hibrid
al acestora se dovedeşte a fi, comparativ cu scriitu-
ra rafinată a occidentalilor, brut, greoi, împiedecat,
lipsit de supleţe. Nu pot să îmi ascund visul că într-
o bună zi o ceată de redactori americani se vor
năpusti cu pixuri roşii asupra literaturii române,
sloboziţi, Doamne, aidoma diavolilor în turma de

porci! Sunt foarte puţini scriitori români contem-
porani care au şansa să scape de această ipotetică
cenzură, iar dintre cei pe care îi frecventez îmi per-
mit să rostesc aici, mai degrabă naiv decât răuvoi-
tor, un singur nume: Dora Pavel. 

Ceea ce distinge net Agata murind şi
Captivul în peisajul romanului
românesc contemporan este cruzi-
mea mâinii care scrie. O voracitate

a limpezimii textului se îndreaptă către fiecare
pasaj, exigenţa transparenţei eliminând zonele
excedentare. Nimic nu îmblânzeşte sau amână dis-
cursiv luciditatea feroce, care instaurează, în
raport cu interioritatea personajelor sau cu zonele
limită ale realului un simţ monstruos, o atingere a
rănii, a viscerelor. Aş asocia acest tip de scriitură
unei vârste a romanului reportaj inaugurate de
„proza non-ficţională” a lui Truman Capote, cel din
Cu sânge rece. Nimic nu este mai îndepărtat de ten-
taţia modernistă a parabolei, a tezei argumentată
prin evoluţia personajelor decât acest roman care
refuză din start instrumentarul criticilor literare
elaborate. Ambiţia autorului, aceea de a urmări pas
cu pas cazul unei crime, respectând cu fidelitate
evenimentele pentru a configura un text non-ficţio-
nal, este, desigur, în lumina teoriilor postmoderne,
ridicolă: orice înlănţuire narativă, orice mythos fic-
ţionalizează. Însă, potrivit aceloraşi teorii, Cu sânge
rece se dovedeşte a fi un roman postmodern nu
atât prin sfidarea imberbă a ficţiunii, ci tocmai
prin caracterul subversiv al strategiei realiste pe
care o propune. El pare să rescrie tiparul romanu-
lui detectivist raportându-se mimetic la o realitate,
însă zonele sale tensionante, centrale, înspre care
converg toate firele textului sunt tocmai breşele,
fantele realităţii. Cadavrele descoperite în diminea-
ţa de după crimă, crima însăşi narată mult mai târ-
ziu, sau execuţia celor doi asasini sunt momentele
în care lumea cunoscută, familiară a micului oraş
de provincie devine pe neaşteptate un spaţiu
înstrăinat, în care se instaurează, tulburător,
Nefirescul, acel Unheimliche teoretizat de Freud.
Naraţiunea realistă îşi pierde statutul ei central în
logica romanului şi devine rama unei senzaţii, un
parergon. Nu întâmplător, romanele reportaj care

au dominat ultimele decenii ale secolu-
lui XX revin obesiv la tema crimei, a
incestului, a de-familiarizării violente a
realului: cadavrul pestilent al mamei
îngropat în pivniţă în Grădina de
ciment a lui Ian McEwan, propriile
măruntaie purtate pe braţe de San -
tiago Nasar în Cronica unei morţi
anunţate, sau capul retezat al tatălui
din Captivul Dorei Pavel. Inutil să mai
amintesc că aceeaşi tehnică imagistică
a unei neaşteptate de-familiarizări a
creat personajul care a angoasat trau-
matizant copilăria şi adolescenţa mai
multor oameni din generaţia mea, Bob
din Twin Peaks. În oglindă, chipul
bonom al unui personaj cunoscut al
serialului se metamorfoza într-o uşoa-

ră alunecare în rânjetul vorace, animalic, al spiritu-
lui asasin. Efectele unei asemeni poetici narative
asupra stilului sunt evidente: realul alunecă suplu,
transparent sau fragmentar, autosubminându-se.
Reprezentarea îşi pierde vanitatea de a construi o
lume, iar imaginile invocate sunt suporţi aleatorii
ai – iertaţi-mi barbarismul – survenirii unei trăiri
indeterminate. În acest sens, romanul reportaj tri-
butar modelului lui Truman Capote este un text
vitalist îmbrăcat în veşmintele reţinute ale unui
anahoret sobru. 

Oprovocare cu totul inedită pentru
cititorul român o constituie forma
romanului reportaj pe care o pro-
pune William Trevor. Departe de a

semăna cu paginile vii, alerte, ale lui Ian McEwan,
refuzând spectaculozitatea unei crime sau ineditul
unui efect de de-familiarizare, William Trevor îşi
urmăreşte personajele de-a lungul unui spaţiu
anost, banal, contingent. O linearitate lipsită de
momente revelatorii, o imposibilitate de a ieşi, fie
şi prin gesturi violente, din lumina cenuşie a lumii
contemporane constituie monotonia stilistică, unica
notă reiterată obsesiv de scriitor. Romanul reportaj
pare să îşi fi inversat poetica şi este firesc ca în
timp ce citeşti traducerile din Trevor apărute la noi
(Citindu-l pe Turgheniev şi Călătoria Feliciei) să îţi
pui întrebarea dacă nu cumva redactorul acestor
cărţi a adormit undeva pe parcursul lecturii, uitând
să intervină. Asemeni protagonistului lui Ishiguro
din Rămăşiţele zilei, valetul care nu poate depăşi
limitele geometrice aproape maşinale ale identităţii
sale profesionale refuzând până în ultima clipă ges-
tul unei confesiuni afective, stilul romanelor lui
Trevor este el însuşi un personaj în limita lui Nu.
Bartleby, copistul lui Melville şi artistul foamei din
povestirea lui Kafka îi anunţă evitările, retragerile.
Personajele evoluează mult prea puţin şi nici nu se
întâmplă mare lucru în această sub-specie romanes-
că bizară pe care îmi place să o denumesc, tocmai
în virtutea delimitărilor de tradiţia care o precede,
anorexică.

(continuare în pagina 38)

OVIDIU MIRCEAN

Anorexia stilistică a romanului- 
reportaj contemporan
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Aşteptându-şi rândul la frizer, Reis
se amuza cu aceste gânduri şi,
pentru a spune adevărul, proble-
ma cronologică legată de dispariţia

ei nu era preocuparea lui principală. Dacă se aban-
dona rugăminţii apatice de a sta pe un scaun în
barul de lângă gară, era foarte important din două
motive neînsemnate: primul era că de acolo putea
contempla la discreţie noul sediu al tribunalului,
proiectat de un faimos arhitect al cărui nume îi
scăpa; două clădiri gri de nouă
etaje, una lângă cealaltă, identice,
cu jgheaburile şi ramele ferestrelor
verzi, cu acoperişul uşor înclinat,
fără adâncime, cum e acela al unei
cabane de la munte desenate de un
copil de cinci ani, şi un ceas mare
cu un fond alb şi cifre romane
negre, fixat în pasarela de beton
armat care unea cele două blocuri
într-un singur corp, ca nişte
gemeni siamezi. În jurul M-ului de
ciment, o piaţă rece, fantomatică,
iar pe fundal, oraşul vechi, maro,
tumefiat.

Al doilea motiv era că după-
amiaza, pe bulevardul  mărginit de
arbori, între tribunal şi poştă, tre-
cea o mulţine de lume, mai ales
femei. Femei tinere. Ea era neliniş-
tită din cauza faptului că el ar
putea să pătrundă, chiar pentru
numai câteva clipe, privirea altor
femei, să le facă măcar puţin vulne-
rabile, pentru că nu înţelesese
niciodată dacă Oreste al ei era „inocent
ca un animal” sau, din contră, era, cum
i se întâmplase să spună, „un păun nesi-
gur de el, care are nevoie să i se răspun-
dă chiar şi cu o privire fugară de bună-
voinţă feminină”, înţelegând prin aceas-
ta că nu ar fi suportat ideea ca el să fie
copleşit cu atâta uşurinţă de sentimente
trecătoare, efemere, de o anumită vulga-
ritate şi neruşinare. Nici Reis nu înţele-
sese atunci cărei dintre cele două lumi
aparţinea: celei a inocenţilor sau celei a
vinovaţilor. Sau dacă se afla într-o zonă
intermediară de indecişi şi neclasifica-
bili, care se dovedesc mult mai insupor-
tabili decât inocenţii sau vinovaţii, pen-
tru simplul motiv că prezenţa lor pune
în pericol în mod gratuit orice ideal
ferm de justiţie absolută şi necesară, ca
şi orice reprezentaţie de iubire, de ase-
menea absolută şi necesară.

Pe lângă aceasta, era acea mică
diferenţă dintre păun şi celelalte anima-
le care nu îl convingea pe Reis. De ce
putea să fie „inocent ca un animal” sau
„vinovat ca un păun”? Ce avea atât de
condamnabil acest păun, pentru a fi
încărcat, ca şi oamenii, cu o conştiinţă,
adică cu un păcat originar?  Şi dacă vina
lui ar fi fost luată în consideraţie de justiţia umană
şi nu doar înscrisă în tablele Domnului, s-ar fi
putut într-adevăr imagina să se intenteze proces
unui animal?  Reis oarecum reuşea să-şi imagine-
ze păunul apărut în faţa unei instanţe ca principal
acuzat într-un proces pentru „vanitate agravată”;
şi odată fixată această imagine suprareală, şi mai
dificil i s-a părut să şi-l imagineze pe judecător cu
chipul încadrat de blana lui frumoasă de hermină,
citind o sentinţă care n-ar fi nici de vinovăţie, nici
de absolvire: „Potrivit articolului... şi conform ali-
neatului... curtea îl declară pe păun nici vinovat,
nici nevinovat”. Şi în afară de aceasta rămânea
dificil să vizualizeze impactul unei asemenea sen-
tinţe asupra celor prezenţi. „Ohhh! Cuuum!!! Nu e
posibil! E o ruşine!”. Un murmur intens al specta-
torilor scandalizaţi, dezamăgiţi, şocaţi. Apoi un
urlet din fundul sălii ar fi putut să rupă şovăiala
mulţimii: „Jos păunul!”. Sau „Trăiască păunul!”.
Bineînţeles, nimeni n-ar fi strigat: „Păunul!!”,
întorcându-se fericit acasă.

Pentru Reis era absolut clar că dificila zonă
intermediară dintre inocenţi şi vinovaţi punea în
pericol cu adevărat stabilitatea unei oarecare legi
juridice; aşa că, a aparţine acestui vast purgatoriu
nu i se părea că prezintă vreun avantaj concret,
dacă nu pe acela de a contribui la alimentarea unei
reflecţii juridice asupra prezumţiei de nevinovăţie
care să ajute pe toată lumea să vadă acest princi-
piu ca o încremenire curajoasă în dogmatica unei

concepţii pozitive în ceea ce priveşte calităţile
morale ale omului. Principiu, în rest, înscris solid
în lege, pe cât e de puţin înrădăcinat în sufletele
celor mulţi.

Făcând eforturi să găsească un final vero-
simil neverosimilului proces al păunului, Reis ajun-
se la concluzia că soluţia cea mai plauzibilă ar fi
fost aceea a unui linşaj al bietului animal, când
acesta, ieşind din tribunal, împins de impulsul ire-
zistibil de a-şi arăta bucuria, şi-ar fi deschis coada,
imaginea sa fiind hăituită cu multă lăcomie şi cru-
zime de către fotografii înghesuiţi la intrarea pala-
tului. Prezumţia de nevinovăţie nu e un principiu
bun, gândi Reis, cum nu este nici legea suspiciu-
nii, deşi ultima i se păruse că se potriveşte mai
bine unei sentinţe emise „în numele poporului ita-
lian”.

Privind-o pe superba asistentă a fai-
mosului avocat Celini trecând prin
dreptul măsuţei sale de marmură
falsă, mândră în impecabilul ei tail-

leur gri închis, dar mereu cu o notă de roşu care
îi răsărea din decolteu, cu mersul acela de prosti-
tuată şi cu părul baroc care ascundea cine ştie ce
subtilităţi ale jurisprudenţei, dragostea şi justiţia
nu i se părură făcute pentru jumătăţi de măsură,
în acea după-amiază în care Reis stătea, deci, pe
un scaun în barul de lângă gară, pentru că trebu-
ia să-şi înceapă de undeva viaţa de cercetător în
noul elan spre adevăr. Chiar şi in iubire, zona

intermediară dintre „nici inocenţi, nici vinovaţi” i
se părea destinată unui faliment sigur, grosolan
chiar.

Era clar, de exemplu, că dacă s-ar fi apro-
piat de asistenta-zeiţă a eminentului jurist căzân-
du-i în genunchi şi recintându-i ceva despre părul
ei delicat, de „un baroc atât de jurisprudenţial”
care îi inspira o dorinţă nemăsurată, precizând
însă că această dorinţă era, de asemenea, sobră, n-
ar fi fost credibil. Adăugând imediat, după cum

cere cel mai elementar bun-simţ
când te apropii de cineva pe care
îl cunoşti doar din vedere, că
totuşi se putea înşela. „Vedeţi –
ar fi explicat Reis mergând după
ea în genunchi – acum simt aşa,
deci sunt nevinovat, dar ştiţi,
lucrurile se pot schimba şi doar
din acest motiv îmi permit să
introduc, în acest elan, care,
repet, deocamdată e total, o mică
„ezitare”, fiindcă după cum ştiţi,
dezbaterea despre valoarea juri-
dică a îndoielii.... având în vede-
re convingerea mea intimă....”
Ce abis!

– Un cappuccino! îi stri-
gă Reis ospătarului. Iubita lui ar
fi fost cu siguranţă una dintre
puţinele persoane mulţumite de
sentinţa judecătorului cu hermi-
nă la încheierea procesului pău-
nului; una dintre puţinele per-
soane care se întorceau acasă
netulburate. Reis nu ştia de cât

timp ea îl aşezase în acea zonă interme-
diară. Ceea ce era sigur, era că nu îl mai
considera „inocent ca un animal”, dar
nici „vinovat ca un păun”, ci pur şi sim-
plu „ca un păun”. Şi cum ar fi procedat
în mod sigur după proces în faţa unui
păun care ieşea fără nici o pedeapsă de
ispăşit, dar şi fără iertare, întorsese spa-
tele şi plecase. 

Reis s-a gândit că EA trebuia să
fi suferit fără ca el să-şi fi dat seama, de
una din acele teribile boli ale sufletului,
cel mai adesea provocată de o lungă
suferinţă afectivă, legată de un caracter
înclinat spre melancolie şi nostalgie pen-
tru acea continuitate a limbajului irecu-
perabil, experimentată odată  în prima
copilărie şi apoi pierdută pentru tot-
deauna, boli care se manifestă prin ten-
dinţa irezistibilă de a vedea oamenii în
orice ordine a lucrurilor, însufleţite sau
nu, şi de a vedea ordinea lucrurilor tran -
s pusă, însufleţită sau nu, în oameni.

Nu era elegant din par-
tea lui să răscolească
aceste lucruri, în du pă-
amiaza în care stătea în

barul de lângă gară bându-şi cappuccino-
ul pe care î-l strigase ospătarului să-l

aducă, în ziua în care îşi dădea seama că ea efec-
tiv îl părăsise determinându-l astfel să-şi înceapă
cercetarea, fără măcar să pună data pe bileţelul pe
care i-l lăsase, însă închipuirea păunului nu era
uşor de îndepărtat. Probabil că şi pentru a face
dreptate graţioasei păsări, nici mai inocentă, dar
nici mai vinovată decât alţii, pe care Reis continua
să o  rivalizeze, să o umanizeze, să o corupă, să o
compromită nu neapărat urmărind un impuls, ci
cedând tentaţiei: asistentei avocatului Celini, clădi-
rilor cu jgheaburi verzi, cappuccino-ului, publicită-
ţii.

Poate că din cauza publicităţii ea îl părăsi-
se, din cauza tuturor acelor mesaje subliminale,
aluziilor, zâmbetelor. Din afişul care se vedea
acum de cealaltă parte a străzii, de exemplu, ce lec-
ţie se putea învăţa? Ce gânduri se puteau naşte sti-
mulate de acea viziune? Un manechin cu toracele
în formă de tabletă de ciocolată, cu o aură de
păun, trei alte manechine la picioarele lui, cu pos-
teriorul în formă de piersică Melba, care, evident,
încearcă să se caţere pe corpul lui bine făcut,
nemaiputând rezista farmecului său care, bineînţe-
les, se datorează exclusiv briantinei cu care şi-a
uns părul foarte negru.

(fragment de roman)
În curs de apariţie la 
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Eseul Un dialog despre gândirea politică
se înscrie în prelungirea volumului lui
Terente Robert şi Sorin Vieru Riscul
gândirii (Editura Humanitas, 1991) şi

face parte dintr-o carte inedită care vorbeşte
despre noile riscuri ale gândirii politice şi socia-
le. Din tematica eseului de faţă: acţiune şi gândi-
re politică – cine gândeşte politic – clasa politică
(CP) – afilierile membrilor CP – afilieri cunoscu-
te şi necunoscute, recunoscute şi nerecunoscute –
structurile şi componenţa clasei politice – elita
politică conducătoare – conflicte din interiorul şi
din exteriorul CP – democraţie parlamentară şi
gândire democratică – stilul ofensiv şi
deformările lui – intermediarii – curen-
te principale în gândirea politică a zile-
lor noastre – o propunere de resuscitare
a iluminismului – neoiluminismul.

– I –   
V: În cadrul întâlniririlor noas-

tre periodice, astăzi avem de discutat
despre gândirea politică, despre stilurile
şi dilemele ei. Dar gândirea politică eu
nu o văd ca pe o entitate independentă;
ea este totdeauna a cuiva. A producăto-
rilor de acte politice, dar şi – sau poate
mai ales? – a consumatorilor,  să le
caracterizăm cumva.

M: Prea complicat. Dacă ne
uităm cu atenţie în jurul nostru vedem
că adesea acţiunea politică precede gân-
direa politică. Sunt prudent: nu zic
„întotdeauna”, mă limitez la „adesea”.
Noi cu toţii, cei vii, cei decedaţi şi cei încă nenăs-
cuţi suntem, am fost şi vom fi afectaţi de conse-
cinţele gândite şi negândite ale acţiunii politice… 

N: Care determină gândirea politică şi
este determinată de ea… În felul acesta compli-
căm lucrurile, nu le simplificăm.

L: Lucrurile nu le putem nici complica,
nici simplifica. Ele sunt precum sunt. Problema
noastră e: cu ce să începem? Cu gândirea jurişti-
lor sau a filosofilor care justifică sau con-
damnă acţiuni politice, sau cu gândirea, fie
ea şi rudimentară (făţişă sau ascunsă), a
producătorilor de acţiuni politice?

Z: Acţiuni politice pot produce şi chi-
biţii, cei care „îşi dau cu părerea” nu doar
pentru ei înşişi şi anturajul lor, ci chiar
îndrăznesc – sau au tupeul, dacă preferaţi –
să se avânte pentru a se adresa unui public
mai larg. Unii dintre jurnalişti – şi nu mă
refer la analiştii politici propriu-zişi, nici la
cei ce studiază teoria şi filozofia politică –
se numără şi ei printre chibiţi.

M: Însă, evident, un astfel de chibiţ
poate deveni un adevărat producător de acte
politice, dacă e destul de reactiv sau, mă
rog, destul de ofensiv.

L: Totuşi, în iniţierea unei acţiuni
politice un rol important, deşi nu întotdeau-
na determinant, îi revine clasei politice.
Care în trecut poate nici nu a existat, dar în
secolele XIX şi XX a dat de ştire că există.

V: Bine, să pornim atunci de la clasa
politică. În definitiv, nu contează de unde
pornim, important e să vedem unde vom
ajunge.

M: Trebuie să ajungem la un con-
sens. Sau la imposibilitatea de a ne înţelege.

Z: De ce trebuie? Nu orice conversa-
ţie, chiar dacă se numeşte discuţie, ajunge la
ceva precis. Doar au mai pomenit unii din-
tre noi şi despre plăcerea conversaţiei ca
atare. Dar despre clasa politică – să-i zicem
pe scurt CP – putem desigur vorbi mult,
multe ore în şir, dar nu putem spune mare
lucru din două motive: nu putem separa
acţiunile politice de acţiunile statului decât
în cazuri banale, neinteresante – acesta este
un motiv, ca să zic aşa, obiectiv.

V: Iar al doilea?
Z: Al doilea este… ceva ce pare o ipocri-

zie, dar e departe de a fi ipocrizie. Clasa politică
este o parte a clasei producătorilor de servicii.
Membrii CP produc sau cel puţin se străduiesc să
producă nu diferite bunuri, ci însuşi Binele...
Binele, întruchipat în felurite ipostaze şi efecte.
Acesta este serviciul pe care CP îl aduce întregii
societăţi, începând cu ea însăşi. Care, fireşte,
include o întreagă paletă de servicii de slujire a

statului. Care stat are propriile sale interese, ce
nu întotdeauna converg cu interesele sau opiniile
societăţii. Deci membrii CP sunt nevoiţi să-şi afir-
me o serie de afilieri şi să ignore sau să se prefa-
că a ignora altele.

V: Poate fi ignorată o afiliere?
N: Vorbim de afiliere în măsura în care

intră în joc procese de conştientizare, fie şi într-o
formă denaturată, a situării ei proprii. Deci, o afi-

liere poate fi recunoscută ca atare şi aprobată sau
nu de acel aspect al eului care este infraeul pozi-
tiv; iar de nu e aprobată, ori se ascunde cu bună
ştiinţă, ori se ajunge la schizofrenie, adică la o
dublă contabilitate a întregii gândiri. Dar ea
poate şi să nu fie cunoscută aşa cum este, ci doar
într-o formă denaturată, ceea ce, în cazuri extre-
me, dar deloc rare, conduce la ignorare cu toată
sinceritatea. Aşa cum adesea o mamă (spre deose-

bire de Rebeca, soaţa biblicului patriarh Isac,
mama gemenilor Esan şi Iacob) nu-şi dă seama că-
şi iubeşte pe unul din copii mai mult decât pe
celălalt. În cursul vieţii mele am cunoscut destui
socialişti (chiar ilegalişti!) care de fapt erau libe-
rali inocenţi, dar am cunoscut şi un liberal de
altă-dată, cât se poate de afiliat la comunism.

V: Fără să-şi dea seama?
N: Nu numai că nu şi-a dat seama, dar a

negat cu fermitate… Până la urmă, l-am constrâns
eu să recunoască. Scuzându-se prin trăsătura
comună: naţionalismul. Un naţionalism cam bizar,
după mine, naţionalism românesc instalat în

capul unui bulgar care nu cunoaşte prea
bine nici istoria românilor, nici literatu-
ra română.

Dar să nu divagăm.
M: Depinde în ce măsură diva-

găm. Te referi la un om politic?
N: Nu era om politic, era un sim-

plu om de treabă. Membru al CP, fost
senator, fost preşedinte de organizaţie
liberală, plecat din Basarabia bolşevică…

V: Recunosc, am stat de vorbă
cu el. Mi-a spus că o gândire politică e
cu atât mai valoroasă cu cât e mai
puternic impregnată de spirit ofensiv. I-
am răspuns că gândirea ofensivă o fi
bună în artă şi ştiinţă, dar în politică
degenerează în agresivitate, ceea ce e
păcat. În spirit pacifist, i-am spus că
politica e un bun substitut al războiului,
cea care conduce la război nu mai e poli-
tică şi nici măcar barbarie, ci sălbăticie
curată. Am greşit, recunosc.

L: Membrii CP se recrutează din
rândurile tuturor claselor şi straturilor sociale,
deşi nu în mod egal. De aceea poate, dar desigur
şi în urma unor influenţe, gândirea CP este stră-
bătută de tendinţe şi curente contradictorii care
luptă sau se prefac că luptă sau îşi imaginează că
luptă pentru scopuri contradictorii. Destul de
mulţi membri ai CP sunt şi afiliaţi ei, servind
intereselor proprii ale acesteia. Alţii însă, cu sau
fără bună ştiinţă, sunt afiliaţi – iar uneori şi

membri – ai diferitelor entităţi colective (cu
grad diferit de fiinţare!), ai diferitelor inte-
rese, cercuri de influenţă sau centre de
putere, grupuri socio-profesionale, clase
sociale sau doar familiilor lor şi familiilor
înrudite.

M: Nu componenţa CP contează.
Sau: aceasta contează prea mult pentru
unii, dar prea puţin pentru mine. Problema
fundamentală şi principala raţiune de a fi a
clasei politice este de a conduce ea însăşi
sau cel puţin de a face cu putinţă conduce-
rea întregului ansamblu al vieţii colective a
unei ţări.

V: Din cele spuse până acum, rezul-
tă că unii membri ai CP sunt oameni poli-
tici şi alţii nu. Care ar fi criteriul?

Z: Profesiunea, bineînţeles. În Ro -
mânia, Ionel Brătianu era om politic în
toată puterea cuvântului, pe când fratele
său Dinu Brătianu era un om de treabă, care
făcea politică de nevoie, din patriotism şi
devotament faţă de fraţii săi (decedaţi). La
ţărănişti, Mihalache şi dr. N. Lupu erau
oameni politici, nu făceau afaceri, nici
direct, nici indirect. Alexandru Vaida-Voie -
vod cât timp a fost medic, Iuliu Maniu câtă
vreme a fost jurist, nu erau oameni politici;
au devenit ulterior. Şi aşa cum era la vâr-
furi, tot la fel pe alte trepte ale ierarhiei
politice. Precum la partidele moderate, aşa
şi la cele extremiste. Aspectele comune este
bine, este util să fie reliefate.

V: Iar CP acţionează direct?
N: Nicidecum. Direct acţionează eli -

ta politică conducătoare, o subclasă a CP.
CP acţionează indirect, în cele mai

diferit perceptibile moduri. Negocierile, ex -
plicite sau implicite, şi tranzacţiile în inte-
riorul CP (mărturisite sau nu) sunt cele

care definesc de regulă strategiile de bază şi poli-
ticile statului în economie.

Teoretic, se vorbeşte despre triumful libe-
rului schimb şi al iniţiativei particulare, iar prac-
tic, intervenţia statului în economie este incompa-
rabil mai puternică decât înainte de 1914.

(continuare în numărul viitor)
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TERENTE ROBERT ÎN DIALOG

CU SORIN VIERU

Gândirea politică



România, sub comunism, devenea
„o insulă de nonsens istoric” (Mo -
nica Lovinescu), uitarea fiind ridi-
cată la rangul de principiu al poli-

ticii sale de stat. În acest sens, deplin lămuritor
este textul lui Tzvetan Todorov (Les abus de la
mémoire, Editions Arléa, Paris, 1995): tiraniile din
veacul XX şi-au impus monopolul asupra memoriei
şi au vrut să o controleze până în străfundurile cele
mai intime. Şi totuşi, memoria a continuat să îşi
păstreze – şi să-şi exercite – imprescriptibilele
drepturi. Pentru că atunci când evenimentele trăite
de individ sau de grup sunt de natură excepţională
sau tragică, acest drept se converteşte într-o
datorie: aceea de a-şi aminti şi a depune măr-
turii (Todorov). Ţinând seamă de povara ace-
lor adevăruri care n-au fost aflate sau rosti-
te până la capăt de o întreagă istorie răma-
să în necunoscut, este limpede că între cele
mai mari datorii cărora (încă) nu le oferim
împlinirea meritată, se numără aceea faţă de
memoria exilului românesc. Datorie care as -
tăzi a ajuns deja la termenul unui regim de
extremă urgenţă: acea urgenţă a memoriei pe
care Jacques Derrida o întrezărea afirmând
că anumite acte de memorie impun să fie tra-
duse în faţa unei instanţe a conştiinţei univer-
sale! 

Evident, în sensul acesta am făcut
totuşi prea puţine lucruri; şi... într-o anume
– nu mică – măsură, ceea ce am făcut con-
tinuă să se rostească ezitant şi (de neînţe-
les!) oarecum în surdină! Aceasta în ciuda
faptului că o parte, probabil cea mai amplă
şi semnificativă, a bagajului de cultură, eve-
nimente şi informaţii ce se constituie ca fond al
memoriei exilului românesc, continuă să rămână
necunoscută, fără consecinţe în mentalul contem-
poranilor şi fără posibilitatea de a fi evaluată şi
diseminată corespunzător. Dar totuşi, iată, se
anunţă un suflu nou: profund necesara înţelegere
a faptului că istoria şi cultura noastră (care nu vor
putea să devină nici credibile, nici adevărate şi
nici bine înţelese, dacă nu vor fi acelea ale tuturor
românilor), nu s-au înfăptuit niciodată doar în spa-
ţiul dintre fruntariile ţării. Cu atât mai mult atunci
când ne referim la tragica noastră istorie din ulti-
ma jumătate a veacului XX.

Apariţia unei cărţi (sub egida Institutului
Naţional pentru Memoria Exilului Românesc) inti-
tulată Memoria exilului românesc: ziarul Lumea
liberă din New York – este, prin urmare, nu numai
benefică, ci şi capabilă să ofere un răspuns perti-
nent imperioaselor exigenţe pe care agitata noas-
tră actualitate continuă (fără graţie) să le ignore.
Inaugurând – dintr-un anume punct de vedere – o
premieră, respectiva apariţie, pe care o datorăm
strădaniilor doamnei profesor dr. Mihaela Albu,
propune inedita istorie a unui ziar. Desigur, nu a
unui ziar oarecare, ci a celui mai important produs
al presei de limbă română ce s-a difuzat în întreg
spaţiul nord-american. Graţie acestei ample lucrări
ne sunt restituite mărturii, aspiraţii, nume, întâm-
plări, fapte şi documente, dezbateri şi luări de
poziţie, pe scurt, o întreagă şi veridică istorie total
necunoscută. Consecvent dedicată luptei anticomu-
niste, publicaţia – la vremea ei – focaliza nu
numai atenţia, interesul şi suportul românilor din
New York, ori de pe continentul american, ci se
adresa – şi era corespunzător receptată – exilului
românesc de pe toate meridianele lumii libere.

Paginile de ziar devin acum documente de inesti-
mabilă valoare, mărturie impresionantă a modului
în care românii (din diasporă) şi-au traversat isto-
ria în cea de a doua jumătate a veacului trecut.
Prin ele se adevereşte – aşa cum va fi spus la vre-
mea aceea părintele Gh. Calciu-Dumitreasa – că
Ţara Romanească şi neamul românesc continuau să
existe (şi) în libertate. 

Eforturile de documentare şi investigaţiile
pe care le necesită elaborarea unei monografii
de asemenea anvergură rămân, în detaliile lor,
greu de imaginat. Dar, datorită autenticului spirit
de rigoare sub semnul căruia a fost orientată şi

desfăşurată – în întregul ei – această cercetare, se
poate afirma că ea răspunde nu numai acelor
cerinţe pe care le reclamă nevoia, firească, de
cunoaştere, de reîntoarcere şi reflecţie asupra
semnificaţiilor unor evenimente deja lunecate sub
timp, ci şi unei prea-îndelung amânate aşteptări:
aceea de a ne regăsi faţă-în-faţă-cu-noi-înşine, cei
care am fost – şi cum am fost – sub vremuri.

Surprinzătoare – şi nu numai prin
ineditul său – această carte! Act de
rememorare, iradiind amplele sem-
nificaţii prin care se configurează

fenomenul exilului românesc, lucrarea îşi dobân-
deşte valoarea pregnantă pornind de la miza şi
reverberaţiile (ce se întrevăd), în planul i-mediatei
actualităţi, dar şi datorită forţei de impact în pla-
nul profund (formativ, modelator) al construirii de
mentalitate. Din perspectiva tot mai autoritarelor
caracteristici ce domină asupra prezentului nostru,
elaborarea unei asemenea cărţi se profilează şi ca
răs puns adresat trebuinţelor unei terapii a memo-
riei colective. Iar dacă – aşa precum iar s-a mai
spus – fenomenele ca şi persoana par să se dizolve,
sau să-şi piardă înţelesul sub presiunea informaţio-
nalului; şi dacă – sub redundantele stări ale lumii
– aproape nici un discurs nu mai reuşeşte să se
facă auzit (pentru că se spulberă în sine), operaţii-
le de extragere a semnificativului din curgerea de
neoprit a unor evenimente (care deja s-au şi deru-
lat) capătă o importanţă fără egal! Se identifică ast-
fel (încă) unul dintre criteriile esenţiale din pers -
pectiva cărora evaluarea cărţii despre care vorbim,
capătă ample valenţe ce permit extinderi şi asupra
altor (foarte posibile) noi paliere de analiză.
Contextual, reamintim o esenţială afirmaţie a lui
Douglas Kellner: cultura nu a fost niciodată mai

importantă! (Douglas Kellner – Media Culture
London and New York, Routledge, 1995 / Versiune
în limba română Institutul European, Iaşi, 2001).

Nu este loc de îndoială: prin forme-
le de structurare ale demersului
pe care-l instrumentează, Mihaela
Albu confirmă – cu prisosinţă –

faptul că posedă o intuiţie sigură şi o fină sensibi-
litate în a detecta încărcătura, cu totul specială, a
obiectului său de studiu. Probabil şi din acest mo -
tiv, în modalitatea de abordare subzistă ceva ce o
situează în teritoriul acelor întrebări (formulate

cândva de Raymond Aron) cu privire la om
ca fiinţă situată în istorie. Aşa se face că,
printre rânduri, textele sale adăpostesc (evi-
dent şi aproape nostalgic), intensa căutare a
unui obiect de reflecţie care (potrivit chiar for-
mulărilor lui Raymond Aron) să intereseze în
acelaşi timp inima şi spiritul. Faptul devine cu
atât mai limpede acolo unde multitudinea de
aspecte către care îşi concentrează atenţia se
ordonează pe criterii situate în siajul dificilei
şi controversatei probleme a cunoaşterii – ca
aducere în lumină – a istoriei-care-se-face şi a
acţiunilor care fac istoria (Sylvie Mesure –
Notă asupra ediţiei 1986, Raymond Aron,
Introduction a la philosophie de l’histoire, Ed.
Galimard).

(Ceea ce se profilează ca unul dintre
obiectivele deosebit de semnificative ale aces-
tui proiect). Însă, consecvent, odată instalat
în acest teritoriu, discursul se vădeşte
vegheat şi de o altă (aroniană!) interogaţie
(cvasi-kantiană o cataloga Raymond Aron în

ale sale Mémoires, Julliard, Paris, 1983): „până la
ce punct sunt oare capabil să cunosc obiectiv Istoria
– naţiunile, partidele, ideile de ale căror conflicte
abundă cronica secolelor – şi timpul meu?”. Ju de -
când după considerabilele mase(!) de material
mediatic cu care operează, şi după maniera în care
acestea se ordonează într-un eşafodaj de o coeren-
ţă fără cusur, cartea Mihaelei Albu conţine – prin
ea însăşi – un posibil şi (evident) pozitiv răspuns.

O noutate, oarecum în răspăr, se întrezăreş-
te şi în maniera cu totul diferită de a gândi actul
jurnalistic. Potrivit unei accepţii (generalizate),
acesta este considerat – exclusiv – prin prisma efe-
merităţii sale. Plasat sub un semn al zădărniciei, al
vânării de vânt, el se vădeşte – prin specificul său
– destinat evaluărilor depreciative. Desigur, aspec-
tul respectiv nu intră în sfera de scopuri urmărite
în carte; dar sensurile adiacente pledoariilor ei
susţin (inedit şi interesant) existenţa unor fecunde
valori tocmai în atât de acuzata efemeritate. Nu de
tot epuizabilă sub clipa cea repede ce ni s-a dat,
desconsiderata presă devine aptă să (re)modeleze
şi (poate) chiar să determine necesarele mutaţii
majore din interiorul mentalului nostru. Devine
limpede: avem în faţă o tentativă originală de a
reflecta din interiorul (dar şi din afara) acestei
nou constituite culturi: Cultura Media. Şi – fără a
face abstracţie de faptul că, în latenţele lumii con-
temporane, domină acea supradoză de infotain -
ment – se încearcă un nou tip de lectură a lumii
mediatice, a rosturilor şi rolului acesteia ca instru-
ment al schimbărilor menite să confere individului
o mai mare putere, totodată modelându-l ca forţă
activă şi responsabilă.
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DAN ANGHELESCU

Instanţele memoriei
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Regizorul Radu Gabrea rămâne –
în ciuda unei filmografii zbuciu-
mate, sau, poate, tocmai datorită
acestei filmografii zbuciumate –

una dintre promisiunile cinematografice confirma-
te ale „generaţiei ’70” (din care au mai făcut parte
alţi regizori de prim-plan precum Mircea Veroiu,
Dan Piţa, Alexandru Tatos sau Mircea Daneliuc).
Ajuns la cinema cu oarecare întârziere (după ce se
pregătise pentru o carieră inginerească), a debutat
în 1968 – când îşi încheia şi studiile cinematogra-
fice superioare –, cu filmul documentar Amintiri
bucureştene, pentru ca, în anul următor, să
reţină atenţia publicului şi a criticii româ-
neşti şi internaţionale cu lungmetrajul de
ficţiune premiat la Locarno Prea mic pentru
un război atât de mare, povestea dramatică
şi lirică (scrisă de D.R. Popescu) a unui copil
angrenat în iureşul evenimentelor din cel de
al doilea război mondial, film pe care unii
comentatori l-au asemănat stilistic, pe bună
dreptate, în chip onorant, cu filmul tarkov-
skian Copilăria lui Ivan. După ce numele
regizorului Radu Gabrea a rămas înscris pe
genericul unuia dintre primele seriale TV
româneşti, Urmărirea (1970), cineastul a
realizat – poate – cel mai valoros film al
său, Dincolo de nisipuri (1973), pornind de
la romanul de succes al scriitorului Fănuş
Neagu Îngerul a strigat. Aş întârzia puţin
asupra acestui film, prezentat la „Quinzaine
des realisateurs” de la Cannes, şi considerat
de unii comentatori străini „cel mai impor-
tant film românesc al anilor ’70” (Mira şi
Antoin Liehm din Los Angeles): este povestea tul-
burătoare a unei colectivităţi stranii, de dezmoşte-
niţi ai soartei, oameni sărmani din ţinuturile
Brăilei, migraţi „dincolo de nisipuri”,
spre Dobrogea, cărora sărăcia şi
nevoile le alterează viaţa, sentimen-
tele şi cugetul, împingându-i la peri-
feria societăţii şi îndreptându-i spre
gesturi extreme; împreună cu – pe
atunci – operatorul Dinu Tănase,
regizorul a „pictat” o lume de vrajă
şi mister, un spaţiu al începutului şi
sfârşitului de lume, impunând o tipo-
logie variată, particularizată strălucit
de actori ca George Constantin,
Mircea Albulescu, Emil Botta, Gina
Patrichi, Violeta Andrei, Vasile
Niţulescu, Gheorghe Dinică, Ernest
Maftei, Constantin Rauţchi, Ştefan
Mihăilescu-Brăila. Cariera cinemato-
grafică a regizorului s-a întrerupt, o
perioadă, după stabilirea sa în
Germania, din 1974, dar relativ repe-
de Radu Gabrea a devenit un nume
de referinţă al cinematografiei ger-
mane, prin câteva filme de rezonan-
ţă internaţională precum Früchte
dich nicht, Jacob! din 1982 (o ecrani-
zare a nuvelei caragialene O făclie de
Paşti, cu André Heller, Aviva Gef şi
Dan Nuţu, un film despre care Louis
Marcorelle scria în „Le Monde”, „cel
mai frumos film prezentat la
Berlinală”), Ein Man wie Eva (Un
bărbat ca Eva) din 1984, un foarte
personal film dedicat marelui cineast
german Reiner Werner Fassbinder şi
– în afara altor colaborări, ca scena-
rist sau producător – filmul din 1989
Secretul peşterii de gheaţă. După de -
cembrie ’89, regizorul Radu Gabrea
a revenit în ţară, unde şi-a recâşti-
gat, rapid, pofta de creaţie cinemato-
grafică, realizând în 1993 un specta-
culos film de epocă, o coproducţie
internaţională româno-franco-germa-
nă Rosenemil (O tragică iubire), o poveste asemă-
nătoare cu aceea a Traviatei, plasată în Berlinul
anului 1900, cu o distribuţie internaţională, prin-
tre interpreţi fiind Werner Stocker, Dana Vavrova,
Erich Bar, Dominique Sanda, Serge Reggiani,
Lucia Mureşan, Eusebiu Ştefănescu, Aristide
Teică. Curând după aceea, în 1994, Radu Gabrea
ecraniza, într-un film TV, o piesă de teatru repre-
zentată, atunci, pe scena Teatrului „Nottara”, în
regia lui Petre Bokor,  Conferinţă la nivel înalt, în
care era evocată o întâlnire între Hitler şi
Mussolini, în anii celui de al doilea război mon-
dial. Pofta de cinema i-a revenit în primii ani ai
mileniului 3, când filmografia sa a fost completa-

tă (în 2002) cu lungmetrajul emoţionant Noro,
scris de Răsvan Popescu, povestea melodramatică
a unui copil handicapat în care apar, pe lângă
interpretul rolului titular, Tudor Necula, Dorel

Vişan şi Victoria Cociaş. În paralel, Radu Gabrea
s-a întors la prima sa pasiune cinematografică, fil-
mul documentar, realizând cu o riguroasă docu-
mentaţie de epocă, după scenariul lui Stelian
Tănase, pelicula de lungmetraj Struma, premiată
la Festivalul din Ierusalim. Printre documentarele
recente ale regizorului Radu Gabrea se numără, în
2004, Moştenirea lui Goldfaden (pe un scenariu de
Manasse Radnev) şi Roumenye! Roumenye! (2006),
metraj mediu distins cu un premiu al Uniunii
Cineaştilor. 

Ajungem, iată la recenta premieră a regi-
zorului Radu Gabrea, o coproducţie româno-ger-
mano-austro-maghiară, Cocoşul decapitat. Deloc

întâmplător filmul a mobilizat atâtea forţe produc-
tive: după cum se spune încă din scenariul filmu-
lui, premisele intrigii izbucnesc în „paradisul inte-
retnic” care exista în zona Făgăraşului în perioa-
da interbelică, unde vieţuiau, în linişte şi pace,
saşi, români, maghiari, ţigani şi evrei. Acţiunea
propriu-zisă debutează într-o situaţie-limită, aceea
din vara anului 1944, când România a întors
armele împotriva aliaţilor săi de până atunci, când
tinerii protagonişti ai conflictului s-au trezit dintr-
odată îmbrăcaţi în uniforma duşmanului. Dar fil-
mul încearcă să evidenţieze şi rădăcinile acestui

declic tragic, urmărind lenta destrămare a
acelui paradis etnic, rememorând întâmplări
petrecute pe parcursul primilor ani ’40. În
centrul acţiunii sunt patru tineri prieteni din
comunitatea respectivă, doi băieţi şi două
fete: Felix Golschmidt (în rolul căruia apare,
convingător, actorul german David Zimmers -
chied), un descendent al unei familii săseşti
cu veche tradiţie în zonă, Hans Adolf Bediner,
cel care devine „fratele său de cruce”, dar îl
trădează în clipe dificile (căruia Axel Mous -
tache, actor al unor colective teatrale germa-
ne din România, îi marchează viguros comple-
xele, ambiţiile şi excesele pro-naziste), Alfa
Sigrid, fiica unor latifundiari ai locurilor (in -
ter pretată expresiv de Ioana Iacob, o actriţă
cu succese internaţionale) şi Gisela Glück -
sclig, o frumoasă evreică, iubita lui Felix
(căreia actriţa germană Alicja Bachleda îi con-
feră multă autenticitate a trăirilor, pe parcur-
sul unor dureroase experienţe de viaţă). Şi
această frumoasă prietenie (simbolică pentru

„paradisul etnic” preconizat de cineaşti) este dete-
riorată, compromisă, pe parcursul întâmplărilor
care anunţă, parcă, deznodământul dramatic,

situaţia-limită din final: este vorba
despre acţiunile în forţă ale legiona-
rilor, de excesele naziste împotriva
evreilor, de fascizarea progresivă a
regiunii, de conflictele inter-etnice
apărute în condiţiile vremii de răz-
boi, de conflictele familiale şi inter-
familiale. Filmul, regizat de Radu
Gabrea şi cineastul german Marijan
David Vajda (autor, din 1988 încoa-
ce, al unui mare număr de filme şi
seriale TV, îndeosebi pentru „Tele-
München”), porneşte de la un
roman al scriitorului transilvan
Eginald Schlattner, scenarizat de
Radu Gabrea şi Bernd Koss.
Metafora „cocoşului decapitat” por-
neşte de la prejudecata unei mari
nenorociri anunţate de o asemenea
apariţie (şi deloc întâmplător, am -
bianţa senină a unei petreceri tradi-
ţionale dintr-o zi de august 1944,
este tulburată de zvârcolirile unui
cocoş decapitat), după cum tot o
vorbă din popor spune că un cap de
cocoş poate semnifica un noroc
neaşteptat. Din distribuţie fac parte
şi câţiva actori importanţi, români
şi germani, care lasă în urmă per-
sonaje memorabile: Dorel Vişan, în
rolul „profetului” Mailat, un origi-
nal vizionar al viitorului dramatic
al locurilor, Victoria Cociaş, care o
personalizează inspirat pe mama
lui Felix, Werner Prinz şi Ági
Margitai, bunicii lui Felix. La con-
stituirea unei foarte adecvate at -
mosfere de epocă („paradisiacă”, la
început, tensionată apoi, cu anumi-
te culminaţii, cum ar fi şi bombar-
damentul german din final) a con-
tribuit o echipă de remarcabili pro-
fesionişti români şi germani, prin-

tre care directorul de imagine Walter Kindler (ale
cărui „exterioare” definesc ireproşabil specificul
locurilor), compozitorul Thomas Osterhoff (auto-
rul unei partituri muzicale complexe, în ton cu rit-
murile interioare ale intrigii) şi autoarea montaju-
lui Melania Oproiu (performantă în conturarea
acestor ritmuri interioare ale personajelor şi ale
intrigii). În concluzie, aş sublinia faptul că regizo-
rul Radu Gabrea şi-a regăsit, prin Cocoşul decapi-
tat – un film solid, substanţial, atât pe plan tema-
tic, cât şi pe plan stilistic –, „tonusul” care l-a con-
dus spre marile sale performanţe cinematografice.

CĂLIN CĂLIMAN

Radu Gabrea şi
„Cocoşul decapitat”
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Probabil că mulţi cinefili s-au bucurat
că primăvara aceasta le-a adus bucu-
ria unui festival de cinema german,

Filme made in Bavaria la Bucureşti. Filme de ficţi-
une şi documentare realizate la Bavaria Film -
produktion-Munchen au fost programate timp de o
săptămână la cinematograful Studio şi la sala
Union a Cinematecii, acest consistent program
fiind o co-producţie între Centrul Naţional al
Cinematografiei şi Fondul de Subvenţii pentru
Filme şi Televiziune din Bavaria, cu sprijinul
Institutul Goethe din Bucureşti şi al Uniunii
Cineaştilor.

Trebuie să recunoaştem că prezenţa pelicu-
lelor din Germania poate fi rânduită printre
rarităţile de pe lista distribuitorilor de la noi.
Titlurile cele mai familiare spectatorului român
aparţin fie unor câştigătoare de Oscar pentru film
străin, precum Viaţa celorlalţi de Florian Henckel
von Donnersmark, fie unor premiate la Berlin,
precum Cu capul înainte de Fatih Akin şi, bine -
înţeles, Parfumul lui Tom Tykwer, superproducţia
de mare succes ale cărei costume au fost rea-
lizate la Castel Film, în România. 

De fapt, o colaborare ca aceasta, din-
tre studiourile germane şi cele româneşti, a
încercat să impulsioneze recenta gală de la
Bucureşti. Peliculele au sosit însoţite de o
impresionantă delegaţie, din care au făcut
parte personalităţi cu rol decisiv în industria
cinematografică, precum  Eberhard Sinner,
ministru de stat pentru Film din Bavaria, dr.
Klaus Schaefer, Director general al Fon -
durilor de Subvenţii, producători (Ewa
Karlstrom, Uschi Reich, Ulrich Aselman),
actori (Rosalie Thomass, Christian Pfeil),
regizori (Alexander Reidel, Vivian Naefe) şi
alţii.

Festivalul de filme care atestă diversi-
tatea şi sănătatea industriei cinematografice
din Germania, precum şi întâlnirea cu repre-
zentanţii săi ne-au ajutat să înţelegem cum s-

a ajuns la această situaţie de invidiat. În primul
rând, trebuie să remarcăm că Germania este un
caz aparte în context european şi că promovarea
(adică acordarea de subvenţii) filmelor naţionale
funcţionează descentralizat. Deşi există un Fond
de promovare la nivel federal, un rol mai impor-
tant îl au Fondurile regionale, cel din landul
Bavaria fiind cel mai puternic. Aproape în fiecare
an se poate conta, per total, pe mijloace de
finanţare de aproximativ 200 de milioane de euro
pe an. Pornind de la principiul că promovarea fil-
mului artistic este o prioritate de stat (oare când
va aborda şi Guvernul din România această
optică?), Fondul de Finanţare din Bavaria susţine
proiectele cele mai viabile, oferă şanse sporite
tinerilor creatori, urmăreşte succesul artistic fără
a-l neglija pe cel economic. Există o foarte structu-
rată politică cinematografică, dar aceasta nu ar fi
la fel de eficientă fără implicarea unor profe-
sionişti de competenţă incontestabilă, atât la nive-
lul acordării de subvenţii (ar fi de neimaginat un
scandal ca acelea care însoţesc la noi toate concur-
surile de proiecte ale CNC), cât şi al producţiei
propriu-zise. De la producător, la regizor, de la dis-
tribuitor la tehnicieni, contribuţia oamenilor de
cinema se simte în felul cum funcţionează această
cinematografie devenită şi mai puternică după

reunificarea celor două Germanii.
După ce, în anii ’70, cota de piaţă a filmu-

lui autohton se prăbuşise în Germania, acum
aceasta depăşeşte 25% din totalul premierelor,
ceea ce pare spectaculos dacă am compara cu nici
10% ai filmului românesc în România. Urmărind
filmele aduse cu ocazia manifestării bavareze la
Bucureşti, explicaţia apare destul de simplă: cea
mai mare parte a producţiei este formată din peli-

cule care ţin cont de preferinţele publicului.
Despre orientarea pe genuri a producţiei din
Bavaria a vorbit şi domnul Sinner, la întâlnirea cu
producători şi cineaşti din România. Un segment
important al producţiei este destinat copiilor şi
adolescenţilor. Grupajul prezentat la sala „Union”
atestă priceperea cineaştilor care îşi aleg acest
public-ţintă. Ei ştiu să se adreseze, pe un ton sin-
cer şi agreabil, copiilor până la 14 ani, după cum
s-a văzut în Blöde Mütze/Dulcea vară trăznită de
Johannes Schmidt sau Analuise şi Anton de Caro -
line Link, dar şi adolescenţilor seduşi de gustul
aventurii (Tipe grozave de Vivian Naefe şi Die Wil -
den Kerle/Fotbal sălbatic de Joachim Masannek).

Un foarte afectuos şi spontan portret
al adolescenţei reuşeşte şi Marcus
H. Rosenmüller în Beste zeit/Cei mai

frumoşi ani, o comedie cu situaţii şi personaje pito-
reşti având drept eroine două fete de 17 ani. Micul
orăşel bavarez, cu ritualurile sale plictisitoare,
devine un spaţiu constrângător pentru adolescen-
tele pline de viaţă şi de curiozitate. Aventurile lor
sentimentale şi răbufnirile de revoltă în familie se

află în centrul unor episoade pline de haz şi
de ritm. Adevărul e că succesul filmului
datorează mult scenariului semnat de Karin
Michalke, care a investit multe elemente au -
to biografice în această poveste despre priete-
nie şi maturizare.

Tot o comedie cu mare priză la
public este şi Escortă specială
de Maggie Peren, povestea a

trei prieteni cam ghinionişti, care încearcă
să depăşească momente de faliment profesio-
nal şi sentimental întemeind o companie de
„însoţitori”, un mod elegant de a oferi servi-
cii erotice. Numai că şomerii convertiţi în
gigolo n-au nici un fel de vocaţie pentru
această ocupaţie şi accidentele comice se
înlănţuie în toate acţiunile lor. Felul amu-
zant în care filmul tratează tema ghinionis-
tului aminteşte de o altă comedie despre

bărbaţi care cochetează cu erotismul, britanica Gol
puşcă de Peter Cattaneo. Iar personaje oarecum
din aceeaşi familie regăsim şi în altă peliculă din
selecţia germană, Shoppen de Ralf Westhoff, care
abordează, pe ton umoristic, tema căutării parte-
nerului ideal cu ajutorul serviciilor de „speed
dating”, o altă disperată încercare a omului mo -
dern de a scăpa de singurătate.

Documentarele de lungmetraj prezentate
în grupaj atestă şi ele voinţa atragerii publicului
prin teme de larg interes: emigraţia şi problemele
de adaptare în Draussen Bleiben de Alexander
Riedel şi tradiţia turnurilor umane din Catalunia
în Castells de Gereon Wetzel. Deşi n-a conţinut
nici un film premiat cu Oscar (deşi la studiourile
din Bavaria s-au realizat şase), selecţia prezentată
la Bucureşti a avut multe argumente de atracţie şi
a reuşit să stârnească interesul publicului nostru
pentru cinematograful german. Să sperăm că va
avea ocazia să-l regăsească mai adesea, de acum
înainte, pe ecranele noastre.

DANA DUMA

Filme germane 
din Bavaria 
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De fiecare dată când se-ntâmplă să
recitim versuri de Nichita Stă -
nesu (1933–1983), avem revelaţia
unei noutăţi şi frumuseţi inena -

rabile; şi de fiecare dată ne reproşăm sincer cum
de putem uita atât de uşor statura unui poet care
a săvârşit o revoluţie comparabilă cu cea emi -
nesciană. Aşa cum pe la 1870 în limba română a
fost posibil să se audă sonurile unor metafore
nepieritoare, tip: „Venere, marmură caldă ochi de
piatră ce scânteie/Braţ molatic ca gândirea unui
împărat poet”, tot astfel peste un veac, pe la 1970,
poemele lui Nichita Stănescu declanşau una din
cele mai mari aventuri lirice, prin
viziune şi expresivitate, menite să
repopuleze deşertul produs de prefa -
bricatele proletcultiste, pură propa gan -
dă versificată. 

Prilejul recitirii recente a
poemelor lui Nichita ne-a fost oferit de
masiva antologie bilingvă îngrijită de
românistul Fulvio del Fabbro şi apărută
la Florenţa: „La guerra delle parole”,
Casa Editrice Le Lettere, 1999, 482 p.
Nici un alt poet român n-a avut prilejul
să fie prezent în Italia şi la dispoziţia
cititorilor italofoni cu peste 200 de
poeme, cei doi traducători, Fulvio del
Fabbro şi Alessia Tondini oferind texte
din aproape întreaga bibliografie
poetică, începând cu „Sensul iubirii”
(1960) şi „11 elegii/Cina cea de taină”
(1966) şi terminând cu „Epica magna”,
„Opere imperfecte” (1979), „Opere imperso nale/
Din periodicele ultimilor ani”. 

Ediţia italiană, selecţie a celor mai
reprezentative poezii stănesciene, dezinteresată
complet de eventualele concesii social-politice sau
compromisuri conjuncturale ale autorului,
cuprinde un studiu introductiv semnat de
profesorul de limbă şi literatură română la
Facultatea de Litere şi Filosofie din Florenţa, nu
altul decât traducătorul Fulvio del Fabbro,
intitulat L’invocazione del nome, la care ne vom
referi mai pe larg. Cartea mai include o notă
biobibliografică, din care reţinem formulări
fericite în privinţa volumului de debut:
recuperarea facultăţilor creatoare ale unui eu
decolonizat, liber să se extindă şi să imagineze
fără condiţionări lumea prin intermediul
limbajului, să se bucure de dreptul omului la
invenţia poetică într-un regim care nu prea agrea
libertatea şi drepturile individuale. După ce
aminteşte de premiile internaţionale ale poetului,
Herder (1975) şi Struga (1982), Fulvio del Fabbro
nu uită volumele postume, cum ar fi cel antologic
de „Poezii”, sub îngrijirea lui Cristian Moraru
(Editura Minerva, 1988), „Argotice”, sub îngrijirea
lui Alexandru Condeescu (Editura M.L.R., 1995),
„Fiziologia poeziei – proză şi versuri 1975–1983”,
volum alcătuit şi publicat de acelaşi critic şi
editor, cu acordul autorului şi apărut în 1990, la
Editura Eminescu. Selecţia ediţiei bilingve s-a
efectuat pe baza antologiei „Ordinea cuvintelor”,
(vol. I–II, Editura Cartea Românească, 1985),
apărută sub îngrijirea lui Alexandru Condeescu.

ONota di traduzione semnează
traducătoarea Alessia Tondini
care se arată deosebit de cali -
ficată în privinţa laboratorului

intim al poeziei lui Nichita Stănescu. Disocierile
sale în privinţa poeticii autorului tradus o
confirmă cu prisosinţă, de vreme ce ea sesizează,
printre altele, că doar eliberând cuvântul de
înţelesul convenţional pentru a crea necuvântul se
poate accede la realitatea simultană ascunsă.
Limbajul lui Nichita se îndepărtează uneori de
schemele gramaticale tradiţionale în scopul
amplificării gamei propriilor posibilităţi expresive,
astfel că traducătorul este obligat, când şi când, să
se îndepărteze de textul original, de forma
acestuia mai ales, pentru a da relief ideii. Acest
lucru se întâmplă mai cu seamă în momentele de
transformism lingvistic, care constituie şi

farmecul textual, vizionar şi totodată ludic al
poemelor. Ni se dau exemple elocvente de treceri
de la o clasă la alta morfologică, de invenţii
lexicale, de forţări ale canoanelor sintactice,
folosirea frecventă de gerunzii, repetarea obsesivă
a pronumelui personal la persoana a treia mas -
culin, un fel de refren pentru a evoca o realitate
paralelă. Aşadar, soluţiile celor doi tra ducători s-
au impus de la caz la caz, călăuziţi fiind totuşi de
o ideală sinteză a fidelităţii lingvistice cu talentul
de a interpreta, echivala şi valoriza mesajul
inovator şi insolit al originalului. 

Meritul ediţiei îngrijite de Fulvio del
Fabbro este cel de a fi oferit conaţionalilor săi
textele unui mare poet român şi european, care
prin opera sa a reciclat modernitatea şi a
anticipat postmodernitatea. Traducătorii n-au
căzut în plasa prozodiei stănesciene, vrăjitoreşti,
făcând abstracţie de rimă în cazul textelor care o
folosesc, oferind o echivalare fluentă, cordială şi
totodată proteică, versatilă, volubilă, presărată cu
soluţii semantice temerare, dar totdeauna în

respectul originalului. Chiar dacă, din raţiuni care
deosebesc cele două limbi romanice, ortoepic şi
sintactic vorbind, ritmul poemelor n-a fost păstrat,
versiunea italiană concentrează şi destăinuie nu
doar o mare ştiinţă de carte, ani de muncă, ci şi
o rarissimă pasiune pentru poezia lui Nichita
Stănescu, acest univers imaginar în care, aşa cum
spune profesorul şi exegetul Fulvio del Fabbro,

abstractul coexistă cu concretul, senti -
mentul cu viziunea, într-o simbioză lin -
gvistică menită să producă o fertilă şi
emoţionantă debusolare datorată unei
perspective răsturnate a lumii. 

Imagini, simboluri, mituri, concep -
te matematico-fizice ridicate la rangul de
arhetipuri sufleteşti sunt ademenite şi
strunite în structuri poetice apte să facă
din eul poetic un protagonist ce se lasă
substituit şi transformat în cuvânt, „organ

colectiv al umanităţii” şi ipostază a răscumpărării
spirituale. Cititor al tuturor lucrărilor ce s-au scris
despre Nichita Stănescu, citându-le excesiv  atât
în studiul introductiv, cât şi în „notele” ce-l
însoţesc (într-un elan de exagerată probitate a
istoricului literar şi a omului de bibliotecă), Fulvio
del Fabbro descifrează pertinent cele două
orientări majore ale codului poetic stănescian:
geneza poeziei, poezia ca martoră a propriei
naşteri şi reprezentările ontologice ale poeticii
autorului. 

Inedită ni se pare analiza celor 11
elegii care prin subtitlul lor, Cina cea
de taină, precizează exegetul italian,
vizează simbioza creştină şi cu

precădere taina împărtăşaniei. Cu alte cuvinte,
continuă Fulvio del Fabbro, poezia este locul
celebrării misterului şi transfigurării prin
mijlocirea vinului şi pâinii cuvântului care
eternizează prezenţa reală a poetului şi
reînnoieşte jertfa celui ce s-a sacrificat pe crucea
simbolului. Elegiile sunt de fapt 12 şi fiecare
reprezintă „un apostol, a douăsprezecea fiind de
fapt o anti-elegie”, cum o numeşte chiar Nichita,
referindu-se la Omul-fantă, ea corespunzând
misiunii lui Iuda. Referindu-se la Laus Ptolemaei,
criticul florentin identifică cele două modalităţi
danteşti de a concepe existenţa şi de apropiere de
Dumnezeu – viaţa activă şi viaţa contemplativă –,
în timp ce geometria poetică stănesciană nu i se
pare străină de punctele, liniile şi cercurile lui
Kandinsky.

Numim mai jos doar câteva poeme traduse
ireproşabil, cu regretul de a fi omis cam încă o
sută de acelaşi nivel: Schimbătorul de viteze (La
leva del cambio), Îndoirea luminii (La curvatura
della luce), 11 Elegii/Cina cea de taină (11 Elegie/
L’ultima cena), Un pământ numit România (Una
terra chiamata Romania), Patru afirmaţii în
sprijinul realului (Quattro affermazioni a sostegno
del reale), Autoportret (Autoritratto). Iată cum
sună în italiană cunoscutele versuri „Eu nu sunt
decât/ o pată de sânge/ care vorbeşte”: „Io non
sono altro che/ una macchia di sangue/ che
parla”. Exemplară este şi versiunea poemului
Acela (Quello): „Egli è venuto e mi ha detto:/ la
vita/ è un’ assenza/ fra due inesistenze/ Io l’ho
guardato a lungo/ gli ho sorriso/ finché/ sono
scoppiato in lacrime”. Ca şi cum Nichita ar fi scris
acest apolog ungarettian direct în italiană.

GEO VASILE

Nichita Stănescu în 
italiană, ediţie bilingvă de

Fulvio del Fabbro

Geo Vasile
Foto: Aura Christi
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Preciziunea cu care criticul de artă
surprinde personalităţile nu este
egalată decât de talentul citării
cuvintelor cele mai elocvente,

demonstrat de istoricul ce se apleacă asupra
cronicilor precedentului. O „pictură de mare bun-
simţ, de senzualitate naivă şi de lirism curat” oferă
Nicolae Tonitza privitorului. Sculptorul O. Han
este urmărit cum „se îndreaptă fără ocol către
monumentalismul care lipseşte atât sculpturii
noastre”. Theodor Pallady oferă în expoziţiile sale
„o sărbătoare a culorilor”. Cât priveşte pictura lui
Vasile Popescu, este „excelentă, excepţională
chiar”. În entuziasmul stârnit de el, Zlotescu
ajunge la calificative ce ies dintre
limitele sobrietăţii, pătrunzând în
domeniul expresivităţii strict feminine:
un „pictor superb”! „Excepţionala
sensibilitate” a lui Ciucurencu este
remarcată de la debutul acestuia. Henri
Catargi „prevesteşte o artă de suflu mai
larg şi sentiment autentic”. Iar „pictura
d-lui [Corneliu] Michăilescu e suculentă
şi respectă strălucirea interioară a
materiei de unde şi acea impresie de
bogăţie şi viaţă a culorii sale. (...) Cla -
ritatea colorismului d-sale e subli niată de
capriciul liniei, fugărită în sinuozităţi şi
înnodări neprevăzute. E surprinzătoare
atâta luminozitate”; partea finală pri -
veşte pictura pe sticlă a artistului, mai
puţin sau deloc cunoscută amatorului din zilele
noastre. 

Mă voi folosi de prilej pentru a semnala
împătimitului de artă că şi Vânătoru, când a atacat
pentru prima oară pictura monumentală bise -
ricească, şi-a deprins mâna cu încercări pe sticlă.
Tatăl meu, colecţionarul D. St. Rădulescu, a fost
prietenul care l-a convins să iasă din marasmul
înfometării forţate la care îl supuneau colegii
realist-socialişti, ca pedeapsă pentru simpatiile sale
de dreapta, şi să-şi mute talentul în zona res -
pectivă. L-a luat de braţ şi l-a condus la licitarea
picturii din biserica situată în comuna Brăneşti. În
această localitate ilfoveană fuseserăm refugiaţi în
timpul bombardamentelor americane. Părintele
meu l-a reîntâlnit întâmplător în capitală pe paroh
şi a aflat de la el ce modificări pregătea în locaşul
său de cult. La licitaţia organizată în vederea
pictării acestuia, la care i-am însoţit pe pictor şi pe
genitorele meu, tatăl meu s-a amestecat, pledând
pentru cel în care avea încredere. Aşa a debutat
Vânătoru ca pictor bisericesc. În semn de
recunoştinţă delicat manifestată, pictorul mi-a
dăruit o „Maica Domnului Înlăcrimată”, pictată pe

sticlă cu o insistenţă asupra verdelui în diverse
nuanţe, şi (ceea ce constituie o lucrare absolut
unică) portretul lui Ludwig van Beethoven,
elaborat în aceeaşi tehnică şi cu aceeaşi calibrare
coloristică, subsemnatul pregătindu-se la începu -
turile adolescenţei (când am primit darul) să se
exprime în viaţă cu mijloacele compoziţiei muzi -
cale. Mai mult, m-a luat cu sine şi cu doamna Irina
să petrec o vacanţă rurală, de vreo două săptă -
mâni, în umbra schelelor înălţate de artist. 

Experimentul lui M. H. Maxy, deşi nu
agreat, beneficiază de o scrutare cu atât mai
atentă şi de o explicare plastică riguroasă:
„influenţat de supraimpresiunile cinematografice
şi din montările teatrale străine, d. Maxy
organizează compoziţii bazate pe un simultaneism
de scene mutilate, ale căror coloraţii se în -
trepătrund oferind o reprezentare dinamic-de -
corativă, accentuată de voinţa preciziei lineare şi
de distribuţia geometrică a suprafeţelor colorate
uniform”. Nu cred că iubitorii picturii lui Marcel
Iancu, dintre criticii de artă ai timpului, i-au găsit
o mai fidelă receptare decât are parte de la acest
demolator al său: „o nouă viziune a unei lumi cu
idoli mecanici, adică ceva dinamic, demonic,
haotic”.

Se cuvine să cităm integral măcar una
dintre aceste cronici, atât pentru edificarea
cititorului, cât şi pentru perpetuarea Verbului
acestui stilist numit George Zlotescu. O vom face,
ţinând seama de câteva retuşuri la propriu-i text,
aduse în cerneală, cu o caligrafiere minusculă, de
către autor, după publicare.

„ŞIRATO”

Curentele streine de artă mor ucise de
propria lor toxină. Agonia lor, departe de a ne
înduioşa, ne agasează, pentru că ele nu au trăit şi
nu au creat viaţă; ele n-au fost decât o invenţie
mecanică, a unor creiere intoxicate, un fel de sport
cerebral, al cărui vehicul, schilod, intră la reformă
din cauza excesului de rulaj şi a ruginei.

Prejudecata modernistă şi-a limitat cu
îngrijire locul unde „novatorii”, ca nişte vrednici
continuatori ai academicilor de ieri, cultivă sorcove
în loc de roze.

Puţinii purtători ai adevărului plastic sunt
astăzi glorioşi în Apus; mulţumită lor, pictura
reintră în făgaşul de echilibru şi claritate, apanagii
veşnice ale geniului latin, prin excelenţă clasic.

Artiştii moderni, moştenitori ai vastului
patrimoniu de experienţe şi realizări ale trecutului,
caută lucizi să-şi ordoneze şi canalizeze arta către
exprimări pure, ieşite din complexul problemelor
cari au agitat plastica în timp, probleme puţine şi
în raport cu nenumăratul popor anonim al
mânuitorilor de penel, de puţini conduse către o
realizare.

Problema luminii a pasionat de-a lungul
veacurilor câteva talente geniale. Dacă un
Rembrandt întrebuinţează lumina pentru a-şi
proiecta sufletul zbuciumat în viziuni halucinante
ori pentru a mângâia cu evlavie umile chipuri de
oameni şi transfigurări dumnezeeşti, un Vermeer
de Delft sau Chardin nu văd în lumină decât
problema pură a picturii. Ochiul lor liniştit şi
hipersensibil nu redă decât o realitate statică,
materializată prin subtilităţi de nuanţe, în cadenţe
mari de lumină şi umbră.

Mai aproape de noi Corot scrie cu lumină
poezia unui suflet pastoral, şi recent, impre -

sioniştii aleargă după jocurile fugitive ale aceleiaşi
lumini, ajungând să fixeze şi clipa ce trece.

***

La noi Ştefan Luchian în perioada ultimă
se consacră exclusiv traducerii luminii prin
culoare, ca unică posibilitate de exprimare a
lirismului său. Contemporan cu impresioniştii, el
nu se lasă influenţat de această şcoală şi realizează
miracolul luminii prin mijloace absolut personale.
După el Şirato, pelerin al aceleiaşi credinţe, nu
datoreşte nici el nimic tehnicii şi viziunii impre -
sioniste, ci e cu mult mai aproape de Vermeer.
Impresioniştii, în fuga lor după accidentalul
colorat, neglijează înfăţişările eterne ale naturii şi
cad, firesc, în confuzie; ei fărâmiţează forma, o
distrug prin lumină, întreaga suprafaţă colorată a
tablourilor lor nefiind decât o nesfârşită vibrare
chromatică. Privită din acest punct de vedere, arta
lui Şirato ni se înfăţişează direct opusă tendinţei
impresioniste. Prin respectul formei, desgolite de
amănuntul pictural, Şirato e un clasic.

La el  fiecare pată de culoare determină un
plan sau, mai bine zis, sintetizează o sumă de
plane reale, astfel că forma lui, despuiată printr-o
largă viziune de acel amănunt de bijuterie

impresionist, capătă o valoare generală.
Obiectul sau fiinţa nu mai trăiesc printr-un
caracter individual, ci ca parte organică
dintr-un tot omogen, servesc o armonie de
culoare, întregind o compoziţie, sunt simple
forme create din lumină, o lumină clară, fixă,
care le dă un aer viabil, permanent. Desenul
schelet al acestor forme nu e decât o schemă
constructivă, o simplificare urmărind la fel
generalizarea până la grandios; de aceea
figurile lui Şirato conţin în ele un static
monumental. Pe această sinteză liniară, de
extremă simplicitate, artistul aplică cu
sensibilitate şi multă inteligenţă: planuri
mari de lumină şi umbră, desprinzându-le şi
cufundându-le în ambianţa atmosferică.
Culoarea pură răsună adânc, îmbrăcând în
lumină o lume creată de el. Ne amintim de

unele peisagii cu clarităţi şi străluciri cu
nestemate, trâmbiţând bucuria exuberantă a
existenţei descătuşate de materie, a spiritului liber
plutind pe apele transparente ale unei chromatici
cu ecouri de catedrală scufundată. Altădată, în
interioare adânci, unde o figură familiară se
îndeletnicea casnic, flori disolvate în lumină,
aşezate în pragul tabloului, parfumau o atmosferă
fierbinte. Originalitatea compoziţiei şi sentimentul
aprig al culorii cu totul noi le învăluiau într-o
poezie de un lirism tumultuos. Intensitatea
chromatică emoţionantă a acelor pânze era ca un
chiot de desfătare al unei vitalităţi cu reacţii
senzoriale acute, de primitiv. Ochiul artistului,
pătrunzător şi larg deschis să absoarbă cascadele
luminii, vedea realitatea ca printr-o prismă de
cristal.

În „Fată lucrând filet”, lucrare de
căpetenie, expusă la Salonul din 1929, colorismul
mai atenuat începe să nuanţeze unele gris-uri
calme, care dau întregului o atmosferă de linişte şi
reculegere, ca o oprire în timp. Aerul circulă liber,
viziunea chromatică e unitară. Privind această
lucrare am avut impresia că ne aflăm în faţa
tabloului lui Vermeer „La Dantelière”, nu pentru
că ne-ar fi frapat similitudinea subiectului
(compoziţia e cu totul alta), ci pentru măiestria cu
care sunt distribuite contrastele de lumină şi
umbră, pentru elocvenţa acordului între albastru-
portocaliu, cafeniu şi alb. Sentimentul formal ce se
degajă din acestă pânză e apoi cu totul modern.

***

Nu ştim către ce ţărm de lumină se va mai
îndrepta nava cu comori la cârma căreia veghează
Şirato: ştim însă că-n fundurile navei comorile
scânteiază nenumărate şi mai ştim că ştiinţa şi
dibăcia cârmaciului sunt de rară calitate. Ceea ce
e în adevăr uimitor la acest artist e unitatea logică
a evoluţiei lui de o înaltă spiritualitate. An cu an
putem urmări paşii trudnici, mereu victorioşi,
către realizări tot mai superioare. Mergând pe
drumul deschis de câţiva mari creatori, pictura lui
e întâlnirea şi închegarea într-o formă personală a
unor concepţii ce-l situează în rândul marilor
clasici ai picturii româneşti.

George Zlotescu 
(publicat în „Arta”)

MIHAI RĂDULESCU

George Zlotescu
Un destin sfios şi tragic
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LUIZA BARCAN
O temă clasică în actualitate:
ecvestra

Expoziţiile de artă în general au din ce
în ce mai puţini receptori. Cercul lor s-
a restrâns strict la cunoscători şi colec-

ţionari, la colegii de breaslă ai protagonistului. Am
rostit-o, cu tristeţe, adeseori în ultimii ani, şi o fac şi
acum: gestul însuşi de a deschide o expoziţie a deve-
nit temerar, „eroic” în România ultimului deceniu. E
un gest donquijotesc, când galeriile sunt revendicate
şi se închid, atelierele de creaţie se pierd, obiectul de
artă e greu vandabil (sculptura mai ales), breasla e
laşă, măcinată de orgolii şi conflicte interminabile,
Uniunea Artiştilor Plastici e sfâşiată între grupuri cu
interese dubioase, iar publicul de artă se împuţinea-
ză de la un an la altul. Deschiderea unei expoziţii
cere eforturi materiale şi un consum psihic conside-
rabil şi dacă artistul îşi pune cumva întrebarea pen-
tru cine o face, e posibil să abandoneze ideea. Şi
totuşi artistul nu renunţă. De aceea n-am rămas com-
plet văduviţi de bucuriile ochiului. Miraculos, mai
putem vorbi măcar despre rudimente de viaţă artis-
tică în România contemporană. Pentru cât timp
oare?

Născut în Bucureşti în 1947, Dinu Rădulescu
aste absolvent de sculptură la clasa lui I.L. Murnu,
în 1971 (Institutul de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu”). Profesor la actuala Universitate
Naţională de Arte, sculptorul a deschis până în pre-

zent şase expoziţii personale şi a participat la nenu-
mărate expoziţii de grup în ţară şi peste graniţe
(Grecia, Turcia, Spania, Italia, Bulgaria, fosta
Iugoslavie). Ca orice sculptor din generaţia lui, Dinu
Rădulescu are la activ multe tabere de sculptură:
Măgura, Arcuş, Căsoaia, Sălişte etc. A fost, totodată
implicat, de câte ori a fost nevoie, în organizare expo-
ziţiilor breslei. Adăugându-l multor altor premii, în
2002 a fost distins cu Premiul pentru sculptură al
Uniunii Artiştilor Plastici, iar în 2004 a primit şi
Premiul pentru sculptură la Bienala „Ion Andreescu”
de la Buzău.  

Prezenţa omului şi a artistului Dinu
Rădulescu e discretă, apariţiile sale publice nu te pot
însă lăsa indiferent. Nu trec neobservate, în primul
rând pentru că orice expoziţie semnată de acest
sculp tor este o lecţie de artă adevărată, într-o lume
care nu prea mai are nevoie de frumos autentic, de
trăire spirituală, de bucurie intelectuală. Expoziţia
fără titlu a sculptorului şi profesorului Dinu
Rădulescu, deschisă în ajunul Paştelui a propus spre
contemplare o temă clasică: ecvestra. Desen şi sculp -
tură în diferite materiale, lucrări mai vechi şi lucrări
recente au construit la Galeria Simeza un spectacol
vizual care a sfidat prin coerenţa şi profesionalismul
lui aspectul dezolant al sălii de expoziţie. Sus pereţi
mâncaţi de igrasie, jos lucrări de artă realizate de o
mână sigură, experimentată. Lucrări apte să comuni-
ce idei, să transmită o lecţie de cultură. 

Se ştie, calul e o provocare pentru orice
artist. Anatomia şi natura acestei fiinţe sunt atât de
complicate, mişcarea vieţii este atât de complexă în
trupul nobilului animal încât a le surprinde plastic,
fără a cădea în erori de reprezentare sau în kitsch
de-a dreptul, nu e deloc uşor. Mulţi artişti s-au încu-
metat să reprezinte cai, puţini au reuşit cu adevărat. 

Pe de altă parte se pune întrebarea de ce o
temă atât de veche, de „uzată” ar spune unii, revine
acut în actualitate prin demersul plastic al lui Dinu
Rădulescu? Răspunsul e simplu. În fond, teme noi,
neexplorate artistic nu cred să mai fie. Pe de altă
parte, tot ceea ce ţine de imaginea lumii vii, de natu-
ră, rămâne de fapt inepuizabil. Fiecare dintre noi
percepe într-un anume fel Creaţia, iar artistul, cu
datele naturale pe care le posedă, poate propune ori-
când ceva nou, nevăzut, neobservat chiar acolo unde
ni se pare că nu mai e nimic de văzut, de contem-
plat. 

Caii lui Dinu Rădulescu, reprezentări
deloc realiste, ci mai curând savante
interpretări plastice, au o dinamică

interioară de-a dreptul dramatică. Artistul porneşte
de la acest subiect pentru a sugera trăiri proprii lega-
te de natura vieţii, de condiţia umană. Desenele, de
mari dimensiuni, din recenta sa expoziţie, grafici în
tehnică mixtă, surprind cai într-o dinamică vie,
instantanee, cai într-o mişcare contorsionată, cai lup-
tând, cai murind. Învingători, dar mai ales învinşi.
Trupurile animalelor sunt construite cu o remarcabi-
lă ştiinţă a anatomiei, chiar şi atunci când sculptorul
recurge la cercetate stilizări. Desenele sunt în mod
evident lucrări de sine stătătoare, şi nu schiţe pregă-
titoare pentru viitoarele lucrări în trei dimensiuni.

Sentimentul imediat pe care-l are privitorul
este că ceea ce se vede – fie că e vorba despre de -
senul de sculptor (ajuns la performanţe considerabi-
le), fie că e vorba despre reprezentările tridimensio-
nale – e doar o aparenţă. În realitate, Dinu Rădules -

cu se foloseşte de cal pentru a vorbi despre condiţia
umană, despre drama ei. Şi de ce nu?, despre drama
artistului însuşi. Condiţia donquijotescă a fiinţei
umane înzestrate cu aspiraţie spre ideal e sugerată
obsedant în fiecare lucrare ecvestră a lui Dinu
Rădulescu. Mulţi dintre caii săi sunt Rosinante dacă
nu chiar întruchipări ale cavalerului rătăcitor. Vedem
sculpturi înfăţişând cai, dar ele sugerează că mai
mult omul cu aripile frânte se ascunde îndărătul lor.

Lucrările în trei dimensiuni se folosesc
de aproape toate materialele destinate
sculpturii: marmură, bronz, ipsos.

Modelajul e fin şi detaliat, sensibil, condus parcă de
o trăire febrilă. Mişcările în spaţiu ale sculpturilor
sunt ample. Trupurile cailor descriu curbe complica-
te. Când nu e învins, prăbuşit, muribund, calul
merge în galop. Niciodată nu se află cu adevărat în
repaus. Nici măcar când moare. Învinşi, caii lui Dinu
Rădulescu sucombă în picioare. Există în lucrările
din cea mai recentă expoziţie a sa nu doar o lecţie
artistică evidentă, ci şi o accentuată lecţie morală.
Calul lui Dinu Rădulescu se transformă astfel într-o
sugestivă metaforă a mişcării dramatice ce coordo-
nează fiinţele vii, înzestrate cu conştiinţă, indiferent
de aparenţa lor. Dinamica nu e doar o caracteristică
anatomică, ci o trăsătură a spiritului ardent, neliniş-
tit, avid să trăiască tot ce trebuie trăit la intensitate
maximă. 

MIREL HORODI
Şase decenii de relaţii 
diplomatice româno-israeliene

Cu ocazia aniversării a şaizeci de ani de
la înfiinţarea Statului Israel, Centrul
de Cercetări al Iudaismului din

România, din cadrul Universităţii Ebraice din
Ierusalim, a organizat, în ziua de 9 aprilie, un
Simpozion dedicat unei priviri retrospective a
relaţiilor diplomatice dintre România şi Israel în
decursul celor şase decenii de existenţă a Statului
Israel. Independenţa Israelului a fost proclamată la
14 mai 1948. România a recunoscut noul stat la mai
puţin de o lună după proclamare, la 11 iunie 1948.
Deşi aceste relaţii au trecut prin perioade de criză
în primii ani ai deceniului ‘50, ca urmare a politicii
antisioniste a regimului comunist, aceste relaţii au
fost menţinute în toată această perioadă, România
fiind singura ţară din lagărul comunist care n-a rupt
relaţiile diplomatice cu Israelul după războiul de
şase zile din 1967. Majoritatea evreilor din România
au emigrat în această perioadă din România în

Israel, cu toate piedicile şi persecuţiile la care au
fost supuşi cei care a vrut să emigreze, în diverse
perioade, de câtre regimul comunist. 

Cuvîntul introductiv la acest Simpozion
a fost rostit de profesorul Moshe Idel,
după care s-a trecut la prima sesiune,

moderată de dr. Leon Volovici, dedicată relaţiilor
din perioada comunistă. În cadrul acestei sesiuni au
fost invitaţi să vorbească foştii ambasadori ai
Israelului în România Abba Geffen, dr. Yosef Govrin
şi Zvi Mazel, care au funcţionat în anii ‘70 şi ‘80,
deci în perioada în care Ceauşescu a acţionat ca
mediator în conflictul israeliană-arab şi emigrarea
evreilor s-a desfăşurat pe baze „comerciale”.

Politica externă a României, în perioada
Ceauşescu, care şi-a asumat rolul dificil de mediator
în conflictul din Orientul Mijlociu, a fost evidenţiată
în mod deosebit de vorbitori. Ambasadorul Eliezer
Palmor, care a lucrat în cadrul Ministerului de
Externe israelian, a arătat că România, după perioa-
da de duşmănie din anii ‘50, a manifestat dorinţa de
a îmbunătăţi relaţiile cu Israelul, trimiţînd într-o
vizită oficială, în mai 1967, deci o lună înaintea
războiului de şase zile, pe academicianul Ştefan
Nicolau, vice-preşedintele Marii Adunări Na ţio nale.
România a refuzat să se supună ordinelor primite
de la Moscova, de a rupe relaţiile cu Israe lul, în
iunie 1967, după războiul de şase zile, spre deosebi-
re de ţări ca Iugoslavia şi Polonia, care deşi erau

considerate la Ierusalim ca fiind mai prietenoase
Israelului, nu au ezitat să rupă aceste relaţii.

O dată importantă în procesul de
îmbunătăţire a relaţiilor dintre cele două ţări şi de
încercare de mediere întreprinsă de România în
conflictul din Orientul Mijlociu, a fost vizita la
Bucureşti, în 1972, a Goldei Meir. Imagini de la pri-
mirea Goldei Meir la Templul Coral, prezentate
publicului pe ecran, emoţionează şi astăzi. Era
prima vizită a unui prim-ministru din Israel la
Bucureşti! Din păcate încercările de mediere începu-
te cu ocazia vizitei Goldei Meir n-au avut urmare.

De abia după războiul de Yom Kipur,
din 1973 şi schimbarea de guvern din
Israel, care s-a produs în mai 1977, a

fost posibilă reluarea eforturilor de mediere, care au
culminat cu vizita primului ministru Menahem
Beghin la Bucureşti, în august 1977. Despre organi-
zarea acestei vizite a vorbit pe larg ambasadorul
Abba Gefen. O mărturie interesantă despre această
vizită a prezentat-o ziaristul Shmaya Goshen, inter-
pretul lui Beghin la conversaţiile cu Ceauşescu.
Menţionez că amănunte despre impresia pe care a
produs-o întîlnirea cu Ceauşescu, a relatat Shmaya
Goshen într-un interviu acordat Laviniei Betea şi
publicat anul trecut în „Jurnalul Naţional”. Părerea
lui Goshen este că „Ceaşescu era foarte pe temă,
era... clar că era bine informat, era foarte
bine pus la punct...”. Ca urmare a discuţiilor

• Corespondenţă din Israel
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Pinacoteca Artei Moderne, cea mai
„tânără” (inaugurată fiind abia în
anul 2002) dintre cele trei pinacoteci

îngemănate din inima Münchenului şi care, alături
de Pinacoteca Veche şi Pinacoteca Nouă, îi confe-
ră metropolei bavareze un loc de frunte între păs-
trătoarele tezaurului artistic al lumii, sărbătoreşte
în prezent un jubileu ieşit din comun – împlinirea
unui sfert de mileniu de existenţă a Colecţiei de
Stat de Artă Grafică (Staatliche Graphische
Sammlung), prilej cu care, recent, a fost inaugura-
tă o amplă expoziţie, cea mai cuprinzătoare
din toată istoria colecţiei, şi a fost editat un
album impresionant, în trei volume. Atât
expoziţia cât şi albumul ilustrează cu strălu-
cire marea diversitate şi valoarea de excep-
ţie a desenelor şi a gravurilor din bogatul
fond al colecţiei, care se numără, împreună
cu cabinetele de gravură din Dresda şi
Berlin, printre cele mai importante institu-
ţii muzeale de acest gen de pe mapamond.
Ea este, de altfel, una dintre cele patru sec-
ţiuni impozante reunite sub acoperişul aces-
tei celei mai noi pinacoteci müncheneze –
celelalte trei secţiuni fiind Colecţia de Artă
Modernă, Colecţia de Design şi Muzeul de
Arhitectură.

Colecţia de Artă Grafică a luat fiin-
ţă în 1758, din iniţiativa prinţului-elector
Carl Theodor, căruia, încă pe vremea când
îşi avea reşedinţa la Mannheim, Alessandro
Galli Bibiena, arhitect-şef şi arhitect al tea-
trelor la curtea princiară, murind, i-a lăsat
în grijă numeroasele desene de arhitectură,
scenografie şi costume aflate în patrimoniului
familiei Galli Bibiena, un pe atunci faimos clan de
scenografi. Acest prim nucleu a fost îmbogăţit
prin grija lui Carl Theodor cu lucrări de Dürer,
Holbein, Rembrandt, Rubens, Leonardo, Rafael,
Michelangelo şi Tizian, unele dintre ele veritabile
capodopere ale genului; în 1793/94, la 16 ani după
mutarea reşedinţei sale la München, prinţul-elec-

tor a dispus să fie adusă aici şi colecţia, pentru a
o pune la adăpost de trupele revoluţionare france-
ze. De-a lungul celor mai bine de două veacuri de
după moartea lui Carl Theodor, colecţia s-a lărgit
considerabil prin numeroase noi achiziţii, donaţii
sau împrumuturi, la care au contribuit regi sau
prinţi ai Bavariei (Ludwig I, 1868; Ludwig II,
1868, 1871, 1881; prinţul Franz von Bayern, 1984),
anticari (Ignaz Motzler, 1822), colecţionari de artă
(Georg von Stengel, 1824; Felix Halm/Hugo von
Maffei, 1889; Sofie şi Emanuel Fohn, 1964;
Theodor şi Woty Werner, 1972; Markus şi Martha
Kruss, 1977; Bernd Mittelsten Scheid, 1995),
negustori (Hugo Reisinger, 1913), asociaţii
(Uniunea prietenilor Colecţiei de Stat de Artă

Grafică, din 1925; Asociaţia Galeriei/PIN Prieteni
ai Pinacotecii Artei Moderne, din 1965/2002), fun-
daţii (Max Kade, 1960).  

Colecţia a suferit pierderi ireparabile
în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial. Găzduită la Pinacoteca

Nouă – unde, împreună cu Biblioteca de Artă,
erau singurele instituţii de artă müncheneze acce-

sibile publicului – o treime din întregul ei fond,
tot ce nu fusese depozitat în deplină siguranţă, a
ars la bombardamentul aliat din 12 iulie 1944,
când clădirea a fost complet distrusă (au ars
atunci, cu excepţia a 20 de volume, şi cele 15.000
de cărţi de mare preţ ale bibliotecii), şi doar o
mică parte dintre gravurile arse au putut fi mai
apoi înlocuite, prin achiziţionarea altor exemplare
din aceeaşi serie. Numeroase lucrări de grafică,
confiscate de nazişti încă înaintea războiului, ca
fiind „artă degenerată”, au dispărut şi ele din
colecţie, iar după război li s-a pierdut cu totul
urma.

Cu toate aceste pierderi,
colecţia deţine astăzi un
fond impresionant, care

însumează aproape 400.000 de lucrări de
artă grafică – 45.000 de desene şi
350.000 de gravuri, din toate tehnicile.
Sunt reprezentate aici gravura din secolul
XV, arta grafică germană de pe timpul lui
Dürer, Renaşterea italiană, Ţările de Jos
din secolele XVI-XVII, barocul german,
artişti din cercul grupat în jurul lui
Ludwig I, dar şi arta grafică a secolului
XX, inclusiv cea din a doua lui jumătate,
până în zilele noastre. Expoziţia reflectă
toată această bogată paletă, deschisă larg
în timp şi spaţiu; ea nu este însă structu-
rată cronologic sau geografic, după o sis-
tematică inspirată de istoria artei, ci
reconstituie propria ei istorie, grupând
exponatele în jurul ctitorilor şi a marilor
donaţii care au contribuit la constituirea
şi la continua ei extindere. Desfăşurată pe
parcursul unei suite de săli cu o scenogra-
fie punându-i în deplină valoare numeroa-
sele piese spectaculoase, ea se numără de

pe acum printre punctele de atracţie ale unei urbe
care, în acest an, îşi serbează la rândul ei jubileul
– căci se împlinesc 850 de ani de la prima atesta-
re documentară a existenţei oraşului München.
Expoziţia este deschisă până la sfârşitul lunii
iunie, şi ea merită fără îndoială să fie vizitată de
cei pe care, în acest interval, drumurile îi vor
purta până pe malurile Isarei.

GHEORGHE SĂSĂRMAN

Jubileul unei magnifice
colecţii de artă grafică

• Corespondenţă din Germania

lui Beghin cu Ceauşescu, s-a ajuns la vizita
istorică a lui Anuar Sadat la Ierusalim, la 19

noiembrie 1977, urmată de semnarea păcii dintre
Israel şi Egipt. În expunerea sa, dl. Nestor Rateş
care a fost corespondent al postului „Europa liberă”
la Washington, a subliniat că politica externă a lui
Ceauşescu şi, mai ales poziţia acestuia faţă de
Israel, s-au bucurat de apreciere în Occident, în
schimb politica sa internă a fost catastrofală pentru
poporul român. Lipsurile pe care le îndura popu-
laţia erau percepute de personalul Ambasadei. Acest
lucru a fost relatat de ambasadorii dr. Yosef Govrin,
care a servit în ultimii patru ani ai regimului
Ceauşescu şi, mai ales de dl. Zvi Mazel, care a fost
martor la evenimentele din decembrie 1989 şi la pri-
mii ani de tranziţie. Ambasadorul Zvi Mazel a pre-
zentat cu vervă perioada care a precedat evenimen-
tele din decembrie 1989 şi răsturnarea lui
Ceauşescu, spunînd că şi astăzi îi mai răsună în ure-
che manifestanţii care strigau cu bucurie „Armata e
cu noi” şi întrebîndu-se, ca şi ei „Cine a tras în noi?” 

După o scurtă pauză a avut loc a doua
sesiune a Simpozionului, intitulată
„Israel şi România după 1990”, mode-

rată de cineastul Costel Safirman. Relaţiile dintre
Israel şi România s-au dezvoltat rapid după 1990,
devenind relaţii „normale” între două ţări prietene.
Despre aceste relaţii au vorbit foştii ambasadori
israelieni în România Avshalom Megiddon, Sandu
Mazor şi dr. Rodica Radian-Gordon. O problemă
delicată, cu care au trebuit să se confrunte toţi
ambasadorii de după 1990, a ţinut de unele mani-
festări de antisemitism, încercările de reabilitare a
lui Ion Antonescu şi – în mod special – atitudinile
de negare a Holocaustului din România. Aceste pro-
bleme au culminat cu „criza” creată prin afirmaţiile
preşedintelui Iliescu în interviul acordat ziarului
„Haaretz”, în care afirma că „de Holocaust au sufe-
rit toate popoarele europene, nu numai evreii”!!! La
reacţia puternică faţă de aceste afirmaţii, despre
care a relatat ambasadorul Sandu Mazor, preşedin-
tele Iliescu a fost nevoit să instituie „Comisia
Wiesel” care şi-a publicat raportul în octombrie
2003. După publicarea raportului a urmat activita-
tea de implementare a recomandărilor comisiei, des-
pre care a vorbit pe larg ambasadoarea Rodica
Radian-Gordon. Altă problemă delicată, despre care

a vorbit ambasadorul Avshalom Megiddon, a fost
cea a muncitorilor români care au lucrat în Israel.
Muncitorii români sunt renumiţi pentru hărnicia şi
cinstea cu care lucrează, fiind eficienţi la locurile lor
de muncă. Realizările lor au fost bune şi au reuşit
să aducă bani buni în România. Din păcate au fost
şi unele cazuri de antrepenori care au căutat să-i
exploateze, avînd o comportare incorectă şi lipsită

de omenie, contribuind la o imagine proastă a
Israelului în România. Atît eu şi, mai ales soţia
mea, pictoriţa Liana Saxone-Horodi, am admirat
stoicismul acestor oameni, care se sacrifică pentru
a asigura un trai mai bun familiilor lor şi am fost
indignaţi de aceste comportamente incorecte. De
aceea am apreciat faptul că ambasadorul nostru în
România nu a rămas indiferent la acest subiect.

Dr. Rodica Radian-Gordon, care şi-a încheiat
cadenţa de ambasador anul trecut, a vorbit despre o
ridicare la o treaptă superioară a relaţiilor în toate
domeniile, economic, cultural, inclusiv în cel şti-
inţific. Dl. Edward Iosiper, noul Ambasador al Ro -
mâniei în Israel, a subliniat importanţa relaţiilor
bilaterale dintre cele două ţări, mai ales acum cînd
România face parte din NATO şi din Uniunea Euro -
peană. Imaginea Israelului în România este pozi-
tivă. Imaginea pozitivă a României în Israel este
facilitată de aportul comunităţii evreilor originari
din România, care contribuie la crearea unui pod de
prietenie solid între cele două ţări. 

La sfârşitul lucrărilor, am avut surpriza
să-l ascultăm pe musafirul nostru – dr.
Radu Homescu, care a fost primul

ambasador al României în Israel după revoluţie,
aflat într-o scurtă vizită pentru a participa la
această interesantă reuniune, care a reuşit să ne
capteze atenţia şi, să ne încânte cu talentul său ora-
toric, reuşind în puţine cuvinte să povestească des-
pre activitatea sa şi, totodată să nu uite pe nimeni
dintre cei cu care a colaborat, punînd bazele unei
cooperări fructuoase între cele două ţări. Cu umor
el a subliniat că toţi cei care s-au perindat la tribună
sunt „foşti” ambasadori, unul singur este în
exerciţiul funcţiunii, tînărul ambasador al României
Edward Iosiper, căruia i-a urat din tot sufletul să se
dovedească a fi un bun ambasador.

Simpozionul de la Universitatea din
Ierusalim a fost un prilej de bilanţ şi analiză a
relaţiilor dintre cele două ţări, în cei 60 de ani de
existenţă a Israelului, şi de speranţă pentru dezvol-
tarea acestor relaţii în viitor.

�
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Montpellier, oraş în sudul Franţei, unde a
avut loc un eveniment ale cărui ecouri se
fac auzite şi astăzi: Jocurile Florale orga-

nizate de poeţii membri ai grupării Félibrige. Acest grup
de provensali iubitori de cultură, uneori oameni fără o
educaţie academică, ci doar profund ataşaţi de ţinuturile
natale şi de tradiţiile lor străvechi pe care le doreau păs-
trate, număra printre membri nume sonore ale locului şi
epocii, între care cel mai cunoscut va deveni Frédéric
Mistral, autorul faimosului poem Mirèio, apărut şi în tra-
ducere românească, Mistral care în 1904 va obţine
Premiul Nobel pentru Literatură. Felibrii doreau să lase
viitorimii literatura populară, limba, tradiţiile, obiceiurile,
costumele din Provence, contribuind la prezervarea speci-
ficului cultural şi a spiritualităţii zonei, militând alături de
personalităţi cu idei similare din ţări neolatine pentru păs-
trarea culturii milenare latine, pe care o considerau o
rădăcină unificatoare, ce se cerea cunoscută şi apărată de
uitare.

La ediţia din 1878 a jocurilor Florale găsim parti-
cipanţi din Franţa, Italia, Spania (Catalonia) şi România.
Tot atunci, la sărbătoarea ce va fi numită mai apoi
Jocurile Latinităţii, pentru prima dată laurii vor încununa
un român, nimeni altul decât poetul, dramaturgul, omul
politic, patriotul Vasile Alecsandri. La gent latine,
Cântecul Gintei latine, celebrând comuniunea popoarelor
cu rădăcini şi la Roma, aducea totodată în cadrul solemn
al sărbătorii amintite, la aproape două decenii de la
Unirea Principatelor Române, recunoaşterea apartenenţei
românilor la marea familie neolatină.

Avignon, Palatul Roure, monument arhitectonic
datând din secolul al XVI-lea, fostă reşedinţă a familiei
Baroncelli, originară din Florenţa. Familia Baroncelli veni-
se la Avignon încă din 1365. Erau Guelfi, adică membri ai
partidei politice ale cărei lupte cu rivalii Ghibelini au
însângerat Italia între secolele al XIII-lea şi al XV-lea. La
Avignon, familia Baroncelli va prospera, ei devenind ban-
cherii papilor, fugiţi şi ei din Italia, din cauza luptelor pen-
tru supremaţie dintre puterea politică şi cea spirituală.
Aşezat pe locul unde se aflaseră o tavernă şi două case,
palatul, numit astăzi Roure, a fost construit din porunca
lui Pierre Baroncelli şi va aparţine familiei Baroncelli-
Javon până în secolul XIX. Vândut de familie în 1908,
palatul a fost lăsat în paragină, fiind salvat prin cumpăra-

rea sa în 1918 de către Jeanne de Flandreysy, care îl va
restaura redându-i splendoarea şi, împreună cu soţul său,
renumitul arheolog Emile Espérandieu, membru al
Academiei, îl vor transforma în sediul fundaţiei ce le va
purta numele. La moartea celor doi, edificiul revine
oraşului Avignon. În acest palat cu o istorie atât de boga-
tă, sunt adăpostite astăzi un muzeu, precum şi Biblioteca
Provensală şi Arheologică. Muzeul Atmosferei oferă vizita-
torului colecţii dintre cele mai diverse, uneori neaştepta-
te, obiecte ce au aparţinut filosofului John Stuart Mill,
rezident o vreme la Avignon, o bogată galerie de picturi,
mobilier provensal din secolele XVIII-XIX, dar şi un etaj
întreg consacrat etnografiei provensale. O aripă a
Palatului Roure este rezervată Bibliotecii Provensale şi
arhivelor, incluzând cărţi şi documente de mare valoare,
privind mai ales Provence, precum şi regiunile de limbă
oc. Vom afla aici informaţii deosebit de interesante despre
etnografia, istoria, arheologia, iconografia regiunii
Provence, dar şi despre literatura Evului Mediu din Italia
– îndeosebi Petrarca şi Dante – şi a ţărilor latine în gene-
ral, inclusiv România.

În curtea Palatului Roure mi-a atras atenţia, deşi
aproape mascată de o tufă de leandri, o placă memorială
al cărei text a făcut inima să-mi bată mai repede. Textul
era următorul: „Il y a cent ans, en 1878, le poète roumain
Vasile Alecsandri, faisant dans ses vers d’une ardente ins-
piration l’éloge de l’esprit et de la pérénité de la gent
latine, fut couronné par le Prix du Félibrige. Le génie de
la liberté s’affirme aujourd’hui encore dans les nobles
idéaux humanistes qui animent les poètes des nos peu-
ples.” („Acum o sută de ani, în 1878, poetul român Vasile
Alecsandri, făcând elogiul spiritului şi perenităţii gintei
latine în versuri de arzătoare inspiraţie, a fost încoronat
cu Premiul Félibrige. Geniul libertăţii continuă să se
afirme şi astăzi în nobilele idealuri umaniste care îi însu-
fleţesc pe poeţii popoarelor noastre”). Aşadar, în mai anul
acesta se împlinesc, pe de o parte, 30 de ani de la aşeza-
rea acestei plăci memoriale şi, pe de altă parte, 130 de ani
de la momentul în care Vasile Alecsandri primea premiul
Jocurilor Latinităţii de la Montpellier. 

Am fost curioasă să aflu mai multe despre
momentul punerii plăcii memoriale. Graţie
sprijinului neprecupeţit al distinsei doamne

Sabine Barnicaud, conservator al Bibliotecii Provensale şi

Arheologice de la Palatul Roure, pe care am avut plăcerea
şi onoarea de a o cunoaşte cu prilejul vizitei făcute anul
trecut la Avignon, căreia îi mulţumesc şi pe această cale,
am aflat împrejurările instalării plăcii memoriale. În 1978,
cu ocazia aniversării centenarului Jocurilor Latinităţii de
la Montpellier, din 13 mai 1878, la Avignon a avut loc, din
iniţiativa unui comitet de organizare, cu participarea
reprezentanţilor Asociaţiei Culturale Franco-Române din
Vaucluse, condusă atunci de doamna Ilinca Barthou-
Ionesco, cu sprijinul autorităţilor locale – şi voi cita doar
numele primarului oraşului Avignon, domnul Henry
Duffaut – şi în prezenţa ambasadorului din acel moment
al României în Franţa, domnul Corneliu Mănescu, o festi-
vitate memorabilă. Au fost rostite alocuţiuni şi îmi face
plăcere să prezint cititorilor români o parte din cele rosti-
te atunci, în 1978 de primarul Henry Duffaut, care, adre-
sându-se celor prezenţi la festivitate spunea, printre alte-
le: „Fiecare secol aduce contingentul său de înnoire şi de
schimbări. Veacul al XIX-lea a fost cel al trezirii naţionali-
tăţilor, al constituirii noilor state, al independenţei
României. Această Românie care are aceleaşi origini ca
ale noastre pentru că Dacia a primit acum aproape nouă-
sprezece secole soldaţii şi colonii care (...) au transformat
această provincie (...). Aţi păstrat, de altfel, amintirea ace-
lor vremuri, inaugurând acum un secol statuia lui Ovidiu,
pe care Augustus l-a exilat la Tomis, lângă Constanţa, păs-
trându-vă de-a lungul secolelor cultura şi limba. Secolul al
XIX-lea a fost unul al deşteptării, atât literare cât şi poli-
tice, pentru că cele două merg adesea împreună. Aţi avut
în ţara dumneavoastră o regină, regina Elisabeta, care a
încurajat această renaştere literară, care a scris ea însăşi
în franceză (...). Au fost, de asemenea, toţi acei scriitori
care au restaurat şi întinerit vechile tradiţii, vechile dum-
neavoastră doine, cei care, în cadrul acestei înnoiri litera-
re au adus un suflu nou, în acord cu noul secol. Printre
aceştia, în primul rând, precedându-i chiar, se situează
Vasile Alecsandri, în memoria căruia vom dezveli această
placă. El a venit adesea în Franţa după 1848. El a fost pre-
decesorul vostru, Excelenţă, la Ambasada României. El a
fost, de asemenea, deputat, pare-mi-se a fost chiar preşe-
dinte al Camerei, şi senator. Altfel spus, a urcat diverse
trepte ale unei cariere politice. A fost poet şi autor drama-
tic, aşadar, un om cu o vastitate a preocupărilor. A fost,
totodată, un om generos, dând, în 1855 libertatea ţărani-
lor de pe moşiile sale, dovedind, deci, o deschidere ante-
rioară celei pe care o vom regăsi în decizia guvernului
mulţi ani mai târziu. A triumfat la «Jocurile Latinităţii»
din 1878, la care au participat concurenţi din Provence,
din Languedoc, precum şi din zone latine. El a creat acest
cântec glorios, cântecul epic în memoria Latinităţii, din
care aş dori să citez doar un exemplu: Latina gintă e regi-
nă/Între-ale lumii ginte mari;/Ea poartă-n frunte-o stea
divină/Lucind prin timpii seculari.”

• Corespondenţă din Franţa

Exilul şi tăcerea au în comun o transparenţă
a modului de a fi, o nuanţă aerisită a jovia-
lităţii sau un timbru inaudibil al suferinţei

de a renunţa, de-a lungul timpului, la zarva plenară a audi-
toriilor şi a circumstanţelor. În imaginar, ca şi în realita-
te, frecvenţele de debut ale tăcerii coincid cu lipsurile exi-
lului, cu nemărginirea acelui „a (nu) avea” despre care ne
previne Şora, sau despre care ştim că începe şi sfârşeşte
odată cu (in)certitudinea, sau cu rigoarea, cuvântului, a
cercetării de sine şi a lumii din care dispar reperele obiş-
nuite – francheţea amicală a cunoştinţelor, labirintul stra-
dal, ostilitatea de zi cu zi. În exil, aceste repere se confun-
dă, rătăcind în indiscernabilul momentelor şi al cumpene-
lor, în tandemuri vremelnice de exuberanţă şi de îngrijo-
rare, de apropiere şi de (între)rupere a legăturilor de odi-
nioară, a întâmplărilor şi a demersurilor scornite în aştep-
tarea (din ce în ce mai vagă) a ceva ce nu mai poate fi
(dis)cernut prin cuvinte, prin aduceri aminte, prin inter-
mediul speranţelor. Exilul, ca şi tăcerea, are un ritm, o
rezonanţă, un refren al lipsurilor întreţinut de aura mon-
denă a cancanurilor, de frângerea bruscă a continuităţilor
şi a trăirilor (in)adecvate sunetelor, dualităţilor, şoaptelor.
Dincolo de linia orizontului, în urmă sau înainte, încă mai
răzbate ceva din continuitatea şi seriozitatea silabelor, din
tempo-ul indiscernabil al nostalgiei, sau din încăpăţânarea
de a măsura, fie şi prin empatie, distanţa dintre audibil şi
vizibil – distanţa dintre tăcerea din jur şi tabloul unui tre-
cut ireal, înrămat la întâmplare, printre cărţile şi pipele
cumpărate în talcioc, ieri sau alaltăieri. Topologia, carto-
grafia, schematica exilului şi a tăcerii subscriu, când şi
când, acestei întâlniri fugare dintre ceea ce a fost şi ceea
ce este, în rezonanţă cu momentul de acum, altfel decât
înainte. Altfel decât tăcere-exil-distanţă-măsură: o suită de
aduceri-aminte şi de intuiţii transmisibile, detectabile, con-
venţionale. Un model metamorfic al psihicului şi al inte-
lectului, sau, după cum ne sugerează Deleuze şi Guattari,
mai mult de o suprafaţă, mai puţin de un volum.
Corporealitatea exilului, ca şi corporealitatea tăcerii sau a
absenţei, sucombă acestei reţete de frecvenţe şi de oscila-
ţii măsurabile, detectabile în felul lor de a se isca, fie şi
prin ridicol, pe harta, sau în oglinda, subconştientului. În
accepţiunea lui Heidegger, exilantul se şterge singur de pe
harta umanismului, lunecând în vârtejul negativităţii, în
pozitivismul abstract al ştiinţei, sau în amândouă.
Traiectul exilului, în oricare dintre alternative, se risipeş-

te în inexistenţă – e.g. în abisul Nietzschean, în contex-
tualul Aristotelic (îndatorat sofisticii), sau la confluenţa
dintre cele două, într-o constituenţă fragilă (poate chiar
fluidă) a continuumului (in)existenţial.   

Dacă într-adevăr există o faţă jovială a exilului, o
suprafaţă/adâncime a tăcerii prin care exilul îşi măsoară
în mod frecvent eşecurile şi reuşitele, tristeţile şi bucurii-
le, ea nu poate fi decât transparentă şi-n acelaşi timp ili-
zibilă, prietenoasă şi neutră – icoanele au un astfel de aer,
ireal şi fugar, şi-n acelaşi timp irezistibil –, o (supra)faţă
a lucrurilor sau a lumilor în discord sau în acord unele cu
altele. În Adevărata Moarte a lui Guynemer, C. Petrescu
trece dincolo de acest cuplu abrupt al acordurilor şi al
dezacordurilor, de ecourile unor înălţimi metamorfice,
Faustice în felul lor de a ceda prăpăstiilor şi de a se recu-
pera prin confesiune, prin imagine şi/sau sunet. Lipsa
sunetului, ca şi lipsa culorilor, se transpune mereu altun-
deva, altfel. În C. Petrescu se transpune încă în magia pei-
sajului, în secvenţele abrupte ale tăcerilor şi ale confesiu-
nilor, în maşinăria unui deznodământ familiar, împovărat
de rezonanţa cuplului eşec/reuşită. Între ele, ca între două
încercări (sau încercuiri) ale aceleiaşi intuiţii, se iscă, în
perfectă tăcere, un exil în afara exilului. Şora, într-un cu
totul alt context, re-constituie această magie a platitudini-
lor, sau a intuiţiilor, din şi prin care înălţimile îşi pierd
spectacularitatea, trecând dincolo de spectacol, dincolo de
cuplul sonoritate-coloratură sau de amprentele lui.
Tandemurile fotologice şi fonologice – albastru şi roşu;
eşec şi reuşită, de pildă – sucombă unei rezonanţe neutre,
unei amalgamări de nuanţe şi de frecvenţe lapidare, mai
mult sau mai puţin viole(n)te. Dincolo de această amăgire
fugară, neutră în felul ei de a promite, exilul încetează a
mai fi exil, aşa cum tăcerea încetează a mai fi simplă tăce-
re, trecând, dacă putem spune aşa, de marginea discerna-
bilă (Schmitteană în felul ei de a dezamăgi) a lucrurilor.
În The Gift of Death, Derrida vorbeşte despre un secret al
secretului, despre o transparenţă care nu mai are nimic de
ascuns decât că este, aşa cum în C. Petrescu „secretul zbo-
rului” este un zbor nedefinibil, aproape imperceptibil,
aproape secret, sau cum, în J.L. Nancy, (supra)faţa este
adâncime, vârtej de culoare şi oscilaţie (mai mult sau mai
puţin) superficială. Exilul dinăuntrul exilului – demonul
întâlnit şi îmbrăţişat de Cioran – devine (supra)faţă: plată,
fecundă, neutră, cum ne-ar sugera Şora, sau tăcere – amă-
gitoare, învăluitoare, profundă – cum ne-am închipui-o

dacă am fi într-adevăr exilaţi nu numai în afara timpului,
ci şi a spaţiului, sau a continuumului spaţiu-timp. Prin
aceste trei traiecte, sau tandemuri, cuplul exil/tăcere îşi
pierde nu numai însemnătatea (un cuvânt împovărat de
prea multe neînsemnătăţi), (supra)faţa sau adâncimea, ci
şi continuitatea (abruptă sau melancolică) dintre aici-
acum/acolo-atunci. Exilul dinăuntrul exilului (sau exilantul
în exil) este indiscernabil prin secvenţe, culori, expresii.
Discernabilă este înrudirea cu ele, distanţa, poetica exilu-
lui. Restul se cufundă în tăcere, în repetiţie, în obişnuin-
ţa de a fi, înainte de toate, indiscernabil, (im)ponderabil,
translucid, sau cum ar spune Bataille, ca „apa în apă”. 

Vorbim, fireşte, despre un traiect lipsit de cordia-
lităţile şi de tensiunile unice/duble/triadice/quadruple
(etc) de multiplicare a lipsei/excesului unicităţii, de deve-
nire prin negare/afirmare, prin indirecţie/direcţie, sau
prin distanţă/apropiere. Dincolo de aceste demersuri obiş-
nuite, de distinctele relaţii dintre albastru şi roşu (în vio-
let, spre exemplu), ne întâmpină un alt orizont, o altă re-
venire la ceea ce este, fiind deja altceva. Coincidenţa din-
tre exil şi tăcere, ca orice altă coincidenţă (sau perplexita-
te) este lipsită de verbalitate – de puterea sau de forţa
obişnuinţei, de agilitatea geniului cât şi de generozitatea
labilă a imediatului. Modestia ar fi un cuvânt potrivit,
dacă nu s-ar împovăra de prea multă linişte, de prea multă
siguranţă de sine. Dar să presupunem că exilantul, în pre-
lungitul exil din şi în sine, s-ar acomoda acestei modestii
lipsite de amprentele zarvei şi ale certitudinii, şi s-ar aven-
tura, indistinctiv, în afara condiţiei lui. Să presupunem,
aşa cum ne-am obişnuit, că dincolo de modestie domneşte
curajul, nu neapărat de a spune ceva sau de a nu spune
nimic, ci de a fi în lipsa cuvântului ceea ce, în prezenţa
lui, nu putem fi. Legătura aceasta arhaică dintre sunet şi
imagine, subiect şi obiect, nu este nici întâmplătoare, nici
epuizantă – este. Concret, exilantul este în exil atâta timp
cât (ne) povesteşte despre el. Nu într-un anumit fel, nici
într-altul, ci în orice fel cu putinţă. Din nou, aşa cum ne
aminteşte Şora, cuvintele pot fi golite de înţelesuri, pot fi
manipulate, vidate. Nu numai cuvintele, culorile de aseme-
nea, sunetele, traiectul acesta care se numeşte exil numai
şi numai pentru că este plin de (sau împlineşte) acel ceva
de care se separă, depăşindu-l sau transparentizându-l. 

Deseori, tăcerea sucombă angoasei de a fi
exilat la confluenţa dintre existenţă şi ine-
xistenţă, dintre albastru şi roşu [semantic,

ca în Weil; sau (încă) abstract, ca în Şora], dintre (n-1)
(im)posibilităţi şi (n) dimensiuni (Badiou; Deleuze), dintre
„eu-ul” înrădăcinat etic într-un „celalălat” Heraclitean
(Levinas) şi reversul acestei profesiuni, sau dintre un pla-
tonism răsturnat (Agamben) şi o rătăcire fantasmagorică
(Žižek). Alteori, rămâne ea însăşi în exil – tăcere şi atât?
Retragere Epicurianistă şi/sau rezistenţă Foucauldiană?
Combat Deleuzian? Absenţă Bartheană? Nici măcar.       

ANGELA LUCIA CIOCÂRTEA
Dublu moment aniversar românesc în Franţa

• Corespondenţă din Canada

IRINA BOCA
Despre Tăcere
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(continuare din pagina 27)

„O femeie de 57 de ani neîmpliniţi, slabă şi
aparent firavă, mănâncă încet la o masă din colţ.
Feliile de pâine unse cu unt i-au fost tăiate în două,
oul fărâmiţat, şunca mărunţită.” Aşa începe
Citindu-l pe Turgheniev (traducere de Florin Şla-
pac, Editura Polirom, Iaşi, 2002), romanul unei
existenţe semi-autizate, retrase din mijlocul unei
realităţi mic-burgheze opresive în lumea lecturii şi
mai apoi în spaţiul claustrant al unui ospiciu.
Mary Louise, protagonista captivă într-o căsnicie
nefericită care nu se consumă fizic, evadează în
povestea unei iubiri adolescentine pentru vărul ei
răpus prematur de o boală incurabilă. Dincolo de
moartea acestuia, Mary Louise va continua să îi
reinstituie prezenţa prin replici din autorul său
favorit, Turgheniev, stârnind îngrijorări în privin-
ţa stării ei de sănătate psihică în familia soţului.
Simulând premeditarea unei crime, injectând cer-
neală în masa de seară a cumnatelor ei, protago-
nista va fi expulzată în ospiciu unde îşi va putea
trăi în voie viaţa interioară, intraductibilă altfel
decât în fragmente din Turgheniev. Nu întâmplă-
tor, cerneala luată de toţi ceilalţi drept otravă este
preţul plătit pentru imposibila ei libertate-claustra-
re. Imaginile culinare trădează în acest text acee -
aşi reticenţă în faţa devenirii, a feţelor timpului,
pe care o denotă stilul romanului, auster, refrac-
tar la teleologii epice sau la ornamentări baroce

ale lumii. Proiectului existenţial protestant, capita-
list, conservator, pe care i-l induce comunitatea,
Mary Louise îi va opune o stază în livresc, în cer-
neală, pentru care orice înaintare, inclusiv aceea a
rândurilor romanului, devine redundantă. Aceeaşi
angoasă în faţa unei temporalităţi devorante în
mecanicitatea ei o înscenează romanul Călătoria
Feliciei (traducere de Virgil Stanciu, Nemira,
2007), unde protagonista, pierdută într-o lume
citadină în căutarea iubitului ei despre care nu are
prea multe indicii, cade în plasa minuţios ţesută a
unui asasin în serie. Departe de a aduce un dram
de spectaculozitate vandabilă scenariului, domnul
Hilditch, ale cărui intenţii par a fi până înspre
final bonome, reprezintă banalitatea întruchipată.
Managerul unei cantine obscure din cartier,
Hilditch e colorat doar de tuşa unor fantezii de
gurmand, în rest, aproape obez, îmbătrînit, frus-
trat, el se dovedeşte a fi prezumtivul asasin al
tuturor tinerelor care l-au părăsit din plictiseală
sau din exasperare. El însuşi, un chip al timpului
citadin în care trăieşte, sfârşeşte prin a se aban-
dona. 

Dacă prin tradiţie, romanele euro-
pene au propus stiluri de măsura-
re a timpului, forme de semantiza-
re a devenirii, acest tip de roman

reportaj înscenează o reabsorbţie temporală, o
prăbuşire în sine. Tema acestor texte nu mai este
Nefirescul susţinut de povestea unei crime, ci pla-
titudinea, banalitatea continuă, obositoare până la
exasperare, mai-mult-ca-firescul. Despre ceea ce se
pierde din logica stilistică a romanului contempo-
ran în ansamblu şi despre ecourile acestei mutaţii
în proza românească, despre toate aceste „răpiri”
vom reveni cu veşti în paginile numerelor urmă-
toare din Contemporanul.   

•••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     

(continuare din pagina 8)

Savantul român nu-i fascinant, ci fasci-
zant, „se repetă fără încetare şi nu
analizează niciodată”, „sistemul lui

Eliade nu este un sistem”, e „infidel şi nerespec-
tuos” cu sursele ideilor lui, negăsind în opera elia-
descă decît „afirmaţii nejustificate (fie ele abuzive,
arbitrare sau contrazise de fapte) sau nedemon -
strabile”. „Concepţia eliadiană despre sacru, afir-
mă Dubuisson în capitolul Ontologia primitivă a lui
Mircea Eliade, este eretică faţă de iudeo-creşti-
nism” (p. 204). Vizitat de fantasme legionare,
Eliade ar fi „transpus în homo religiosus, idealuri-
le (mistice, elitiste, macabre, violente, antisemite

şi războinice), care-l exaltaseră atîta în tinereţea sa
fascistă” (p. 226). În acest caz  şi tema frazeriană
a reînvierii în primăvară e tot… fascistă! Şi de ce-
ar fi ingrată (vocabula lui Dubuisson) teza regene-
rării, necesitatea unei renovatio? De ce-ar fi împo-
triva democraţiei, a libertăţii individului, a progre-
sului social o renovatio?

De altfel, toate temele lui Mircea
Eliade îl „irită” pe Dubuisson: ideea
morţii ca sacrificiu (necesitatea mor-

ţii sacrificiale e o teză ceva mai veche decît Iron
Guard), concepţia organică a naţiunii, resurecţia
după eşecuri, optimismul privind viitorul Ro -
mâniei… Şi pentru că e în trend ideea falsă că a-ţi
apăra stilul etnic (evreii consideră o datorie să-şi
menţină identitatea intactă; să-i urmăm) înseamnă
a fi şovin şi demodat, mulţi se angajează pe calea
Dubuisson, gata să-l ardă de tot pe Eliade, ca „om
amoral şi oportunist”. Mihail Sebastian a folosit ca
buc émissaire, fără să se reţină sau să citeze dedi-
caţia dată pe un exemplar din Cum am devenit
huligan: „Lui Mircea Eliade, singurul punct de
sprijin în furtună”. De reţinut şi argumentul lui
Mihai Şora: pe prima pagină a revistei „Cuvîntul”,

cît a apărut, o dată n-au lipsit trei semnături: Nae
Ionescu, Mihail Sebastian, Ion Călugăru. Veţi
spune, poate, că partea a treia din Mitologii ale
secolului XX, intitulată Mircea Eliade şi sacrul, dar
şi addenda, Esoterismul fascizant al lui Mircea
Eliade, sînt pamflete şi trebuie tratate ca atare. Aş
zice că ar cam trebui să ne pierdem răbdarea cu
astfel de pamflecăreli. Topul defăimării e atins cînd
Dubuisson îl acuză pe Eliade de obsesie pentru
canibalism (p. 229), ca şi cum Lévi-Strauss, Spirit
cu majusculă pentru Dubuisson, n-ar fi scris Le cru
et le cuit. Dar numai Eliade e obsedat, fascinat şi
fascizat de sînge.

Cărţile mari conţin premoniţii şi aver-
tismente. Dacă ştii să le descoperi,
descoperi sensul lumii. Decupez

dintr-un articol din „Vremea” (1935), Criza româ-
nească: „A renunţa la românism înseamnă pentru
noi, românii, a renunţa la viaţă, a te refugia în
moarte”. Valoarea europeană a acestui mesaj e de
necontestat.

MAGDA URSACHE
Mircea Eliade, între
Lavastine şi Dubuisson

OVIDIU MIRCEAN

Anorexia stilistică a
romanului-reportaj 
contemporan
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•Rainer Maria Rilke, Jurnale de tinereţe  
•Traian Chelariu, Zilele şi umbra mea ( vol. I)
•Velimir Hlebnikov, Joc în iad şi muncă-n rai
•Alain Labrousse, Geopolitica drogurilor
•Jean-Dominique Giuliani, Lărgirea hotarelor Europei
•Michael Martin, Împotriva creştinismului
•George Bacovia, Cu voi • Con voi · antologie bilingva
•Corneliu Şenchea, Prinţ şi profet
•Viorica  Răduţă, Hidrapulper
•Ileana Cudalb, Baia Balcan
•Gheorghe Sasarman, Vedenii
•Mihai Bogdan Dascalu, Era 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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