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infoApler
În perioada 16–20 mai 2007, a
avut loc Salonul Internaţional de

Carte de la Salonic (Grecia), unde Federaţia
Editorilor şi Difuzorilor de Carte (FEDCR) a
participat cu un stand propriu, care a fost
vizitat şi apreciat de către Preşedintele
Greciei şi de către Consulul General al
României la Salonic. Cu acest prilej, s-au
donat bibliotecii Consulatului General al
Romaniei la Salonic 12 reviste li-terare şi 45
de titluri de carte.
În ziua de 18 mai 2007, Ion Tomescu,
Preşedintele FEDCR şi Claudiu Istrate, direc-
tor general, s-au intalnit cu dl. Jens Bammel,
Secretar general al Uniunii Internaţionale a
Editorilor (IPA) şi cu doamna Antye
Sorensen, consilier IPA; cu dl. Jonas Modig,
Preşedintele Federaţiei Editorilor Europeni
(FEE) şi cu doamna Anne Bergman Tahon,
director general FEE. Scopul întâlnirii a fost
acela de aderare a FEDCR la cele două
organisme internaţionale şi, in acest sens,
ne-am prezentat activitatea in detaliu.
Întrucât a depus cerere de aderare şi
Asociaţia Editorilor din România (AER),
hotărârea a fost amânată până în luna
octombrie (Târgul de Carte de la Frankfurt),
timp în care s-a recomandat găsirea unei
soluţii de unificare, deoarece nu pot adera
două organisme similare din aceeaşi ţară. 
În ziua de 10 mai 2007, a avut loc o întâl-
nire între reprezentanţii FEDCR şi dl.
Adomniţei, ministrul educaţiei şi cercetării,
şi vă informăm că a fost adoptată Legea nr.
315, prin care, anual, fiecare cadru didactic
primeşte un ajutor financiar în valoare de
100 Euro, pentru achiziţionarea de cărţi sau
programe educaţionale pe suport electronic. 

Vă mai informăm că s-a descentralizat achi-
ziţia de cărţi pentru bibliotecile şcolare şi, în
acest sens, vă recomandăm să trimiteţi ofer-
tele dvs. inspectoratelor şcolare judeţene. 

Festivalul de la Cannes
Duminică, 27 mai, i-a fost decernat realiza-
torului român Cristian MUNGIU Premiul
Palme d’Or la cea de-a 60-a Ediţie a
Festivalului de la Cannes, pentru filmul său
intitulat Patru luni, trei săptămâni şi două
zile. Cu o zi înainte, un alt film românesc,
California Dreamin’, al lui Cristian Nemescu,
a câştigat premiul „Un Certain Regard”.
Ambasada Franţei în România salută aceste
decizii ale juriului Festivalului de la Cannes,
prin care au fost distinse realizări filmo-
grafice de o mare calitate artistică. Aşa cum
a declarat şi Ministrul Francez al Culturii
Doamna Christine Albanel, filmul lui Cristian
Mungiu este „o mărturie emoţionantă a isto-
riei europene recente”. Aceste recompense
aduc de asemenea şi recunoaşterea inter-
naţională a noului val din cinematografia
românească reprezentat de generaţia tine-
rilor realizatori de după revoluţia de la 1989.
De altfel, de câţiva ani, reprezentanţii acestui
nou val erau deja prezenţi la toate secţiile
Festivalului de la Cannes, cu succesul pe
care îl cunoaştem: Cătălin Mitulescu a primit
în 2004 Premiul Palme d’Or pentru scurt-
metrajul (Trafic), Cristi Puiu în 2005 a pri-
mit Premiul „Un certain regard” (Moartea
Domnului Lăzărescu), Corneliu Porumboiu în
2006 a primit Premiul Caméra d’or al
„Quinzaine des Réalisateurs” (A fost sau n-a
fost). Franţa, care a participat la finanţarea
filmului Patru luni, trei săptămâni şi două
zile al lui Cristian Mungiu ca şi la a altor

numeroase filme româneşti (ca de exemplu
Cum mi-am petrecut sfârsitul lumii al lui
Cătălin Mitulescu, co-producţie franco-
română), este încântată de această serie de
succese foarte frumoase, care ilustrează for-
midabila vitalitate a cinematografiei
româneşti şi care contribuie la răspândirea
diversităţii culturale în Europa şi în lume.

Pagini de amor
Luna iunie a început la Muzeul Literaturii
Române cu un regal intitulat Pagini de amor
– o lectură publică a unui fragment din
romanul Wiener Walzer de Mircea
Ghiţulescu. Au interpretat Delia Seceleanu şi
George Mihăiţă. „Obişnuit să-l văd, să-l bâr-
fesc şi să-l judec pe Mircea Ghiţulescu ani
de-a rândul din unghi teatrologic, am fost,
recunosc, şocat acum doi-trei ani, când am
dat peste romanele sale.” (Dan C. Mihăiles-
cu) „Wiener Walzer, minunat scrisă, dar e o
carte dură, dură. Poate de aici o resimt aşa
de dură, dar nu o pot citi decât fragmentar:
imaginea lumii române pe care o dă mă tul-
bură prin adevărul ei.” (George Banu) „Într-
un basm românesc, o împărăţie cuprinsă
veacuri la rând de somn este trezită de două
fete care citeau pe rând dintr-o carte.
Atenţie! Una dintre fete avea patru ochi. Am
în faţă Wiener Walzer, romanul lui Mircea
Ghiţulescu. Mă întreb cu câţi ochi a privit el
literele când a scris această carte… Acum
criticul Mircea Ghiţulescu se află în postura
romancierului Ghiţulescu. Acum, oglinda se
află în postura de a se judeca pe sine… Dar
mai există astăzi oglinzi fermecate, mai
există cititori? Unde sunt fetele de altădată,
cu patru ochi, care să citească dintr-o carte
şi să trezească din somn o ţară adormită?”
(D.R. Popescu)
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Noi vrem acum, după coşmarul comunist şi
după catharsis-ul Revoluţiei din ’89, să fondăm în sfârşit
o societate dreaptă, democratică, în linia tradiţiei noas-
tre şi a culturii, a credinţei strămoşeşti, în dreptul şi în
moştenirea pe care ne-au lăsat-o înaintaşii – cei depăr-
taţi şi legendari, dar şi părinţii şi părinţii părinţilor,
care nu au avut norocul nostru ne-sperat de a ajunge la
liman! Dar... o putem noi face cu adevărat şi viabil,
istoric-viabil, dacă continuăm a avea, a păstra în trecu-
tul nostru pete mari de confuzie, eroare şi false victorii?

Mulţi indivizi sunt ferm convinşi că a asuma o
vină, mai ales una de proporţii, ar fi echivalent cu o
înfrângere, cu o slăbiciune impardonabilă, cu o a doua
vină sau eroare! Şi, şi pentru acest fapt, extrem de
împământenit în mentalul nostru, avem mereu tendinţa
primitivă şi dezonorantă de a schimba accentele şi
datele istoriei, ale noastre în primul rând! În cazul
istoricilor comunişti, năimiţi de un regim opresiv şi anti-
naţional, e drept, dar şi înainte – şi mi-este teamă că şi
azi, în libertate! – s-a adeverit afirmaţia sarcastică
a lui George Orwel: „În istorie, trecutul este mereu
imprevizibil!” Generaţii întregi, după marea Unire,
au aflat din cărţile de şcoală tot felul de amănunte,
istorii, portrete şi concluzii generale despre noi şi
vecinii noştri, mai ales, nu totdeauna conforme
realităţii, mărturiilor celor care, în timp, ne-au vi-
zitat meleagurile sau ale istoricilor prestigioşi,
străini. Şi cum am vrea să formăm cetăţeni, adulţi,
capabili de a înţelege şi de a mărturisi în spiritul
adevărului şi al realităţii trăite, dacă le intoxicăm
modul de a gândi şi de a percepe realitatea istorică
de pe primele bănci ale şcolii? Mai ales festivismul
ca metodă, pe care eu l-am trăit încă de pe vremea
„adulării Conducătorului Antonescu” şi apoi, în
maturitatea mea târzie, festivismul „celuilalt
Conducător”, pentru a nu vorbi decât de două ast-
fel de erupţii ale unui entuziasm de comandă,
nociv, însă, când se aplică asupra unor creiere în
formare. Apoi, o boală de care suferă nu puţine
naţiuni „mici”, cu o târzie închegare naţională,
după o experienţă martirizantă de secole, fapt ce
produce ceea ce numim, azi, o acută problemă a
identităţii, acea mitizare în extrem a unor figuri ale
istoriei naţionale, procedeu ce alternează cu calom-
nierea, uneori de-a dreptul sarcastică, a celor care, în
timp, „ne-au vrut răul”! Un „rău” care, am văzut în
decursul unei singure generaţii, se schimbă cu 180 de
grade.

Erorile noastre, nu numai cele ale vecinilor sau
asupritorilor, se schimbă fără încetare şi, ceea ce o ge-
neraţie sau alta constată drept nociv, o alta vine şi răs-
toarnă totul cu aere implacabile şi cu acea „iluminare”
pe care ţi-o dă „adevărul” în sfârşit „revelat”. Noi n-am
avut, precum Englejii, Francejii sau Nemţii, o adevărată,
puternică şi critică istoriografie naţională, deşi nu ne-au
lipsit unele nume mari, precum un Xenopol, Iorga,
Vasile Pârvan, Gh. Brătianu, pentru a nu-i cita decât pe
aceştia. Dar spiritul critic şi auto-critic e adesea absent
din textele, şi aşa insuficiente, asupra istoriei celor trei
mari provincii, în timp ce vecinii noştri, Ungurii în
primul rând, se prezintă de fiecare dată la congrese
internaţionale cu opusuri voluminoase şi documentate,
mai ales asupra istoriei Transilvaniei. Or, cât timp
şcoala noastră de istorie nu va prezenta texte la fel de
riguroase şi ample, documentate, nu vom putea să ne
clamăm justeţea punctului nostru de vedere. Nu e sufi-
cient să strigi că adversarul e subiectiv şi părtinitor
dacă tu nu poţi aduce un alt punct de vedere prin
cercetări cel puţin la fel de adâncite, de informate, ca
ale acestuia! 

Maturitatea unei naţiuni se oglindeşte în
suprastructura sa, în cultură şi civilizaţie; or, dacă cer-
cetarea în ştiinţă şi geniul în literatură şi artă arată o
indubitabilă forţă de creaţie, istoriografia ne indică –
nouă şi altora! – capacitatea de a observa, conclude şi
mărturisi, oferind mereu probe materiale indiscutabile
despre ceea ce numim istoria unei naţiuni. O oglindă a
vremurilor, e drept, dar şi acea capacitate de a distinge
falsul de adevăr, esenţialul de accidental, vina reală de
falsa vină, victima de călău, răul temporar şi accidental
de răul profund, chiar dacă acesta apare sub semne
amabile, încurajatoare. O istoriografie naţională severă
şi obiectivă trebuie să fie nu numai un „adaos” la cea
europeană sau universală, dar şi o mărturie indu-
bitabilă, profund convingătoare, a spiritului nostru
responsabil, ajuns la maturitate, o dovadă a faptului că
noi înşine putem contribui la istoria veacului nostru. A
fi european, nu înseamnă oare în primul rând a fi un
real martor al continentului, solidar şi critic, chiar dacă
unele concluzii ne vor leza vanitatea sau punctele de
vedere asimilate încă din primii ani ai lucidităţii?!
Maturitatea deplină, bărbăţia se dovedesc nu numai pe
câmpul de luptă, ci şi în afrontarea realităţii celei mai
adânci, cea istorică! A fiinţei noastre psihologice şi
istorice, a reflexelor noastre şi a realelor victorii, ne-con-
fundate cu cele false, visate, efemere şi „înecăcioase”, ca
unele fantome de-o noapte!

Pentru a trece sumar în revistă ultimul secol (şi
ceva!) românesc, văzut dinspre conducătorii noştri, am

putea „număra” doi mari regi, Carol I şi Ferdinand, asis-
taţi de un mare „vizir”, I.C.Brătianu; apoi a urmat seria
negativă, trei dictatori nocivi, un rege, Carol II, şi doi
„şefi” comunişti, Dej şi Ceauşescu. Aceasta a fost perioa-
da „monarhică”, incluzându-i pe cei doi comunişti print-
re monarhi, deoarece au avut puteri discreţionare, dar,
spre deosebire de primii regi germani, nu au acţionat în
spiritul tradiţiei româneşti şi al valorilor naţionale.

Intrând cu adevărat în regimul republican, după
revoluţie, noi facem, de fapt primii paşi ai unui republi-
canism de care francezii, de exemplu, sunt mândri şi îl

aplică de vreo două secole, acel ésprit républicain ce nu
numai că veghează asupra drepturilor şi obligaţiilor
cetăţeneşti, asupra separării puterilor în stat, dar e şi
sensibil, treaz, la orice încercare de a obţine puterea
absolută. Drumul e lung fiindcă venim „de jos” şi nu
fiindcă, cum spun unii „vizionari de mucava”, poporul
român nu e apt de democraţie sau „e prost”. Sigur că e
prost, cu toţii suntem, şi am fost nevoiţi să fim astfel,
proşti, şi, în felul acesta, iată, am ajuns la liman; ne-am
păstrat acel miraculos „idiom latin” care ne separă de
lava, mareea slavă din jur, dar am şi reuşit să cucerim
meleagurile formidabile pe care s-au chinuit generaţii
infinite de pălmaşi şi slugi. Slugi „de destin” ai Tătarilor
şi Cazacilor, ai Ruşilor împintenaţi, ai grofilor calvinişti
unguri, ai Turcilor şi slugilor lor din Fanar, care s-au
încoţopenit vreun secol şi jumătate „domni” peste mân-
dra Ţară Românească a întâilor Basarabi. Şi nu numai
furând averi incomensurabile de aici, dar şi dăruindu-ne,
în afară de limba greacă şi de unele rafineţuri de com-
portament şi stil, o droaie de vicii şi apucături de care
nu scăpăm nici azi: corupţia, trădarea, furtul şi ipocrizia
mieroasă!

Şi nu am ajuns o ţară mare şi puternică prin
fatalism, ci... prin visare! O anume visare, a unor băr-
baţi de arme, de poeţi şi de mari boieri, cum au fost, de
exemplu, cei din jurul lui Maiorescu, un Negruzzi,
Pogor, sau Alecsandri sau cei din Sud, Tell, Heliade sau
Bălcescu, care au pus la cale nu numai teatre şi foi
unde, în sfârşit, se scria „slova latină”, după exemplul
inimoşilor Ardeleni, dar şi acea lovitură de stat, alegerea
unui singur om în cele două provincii, spre furia ruso-
turcă! Paşoptiştii, Corifeii Şcolii Ardelene şi Junimiştii,
literaţi şi boieri sau literaţi-boieri pur şi simplu care au
îndrăznit să creadă că un vis – un vis eminescian! –
poate şi trebuie să fie realitate, profitând cu abilitate de
cearta dintre marile puteri de atunci, acele mari puteri
care au călcat nepăsătoare, secole de-a rândul, pe acest
pământ „de împrumut”, al nimănui! Iată „prostia”
românească ce efect formidabil a avut în modernitate,
după o aşteptare de secole; iar surpriza mare a fost nu
numai a vecinilor, stupefiaţi de aroganţa noastră sau a
acelor mari puteri care şi-au pus amprenta peste
bătrânul continent, dar şi a noastră! Şi toate incredi-
bilele „talazuri” în care s-a clătinat naţia noastră, abia
deşteptată, abia închegată, în secolul trecut, erorile
noastre colosale – pacea de la Bucureşti, mişcarea
legionară sau „entuziasmul ceauşist” – nu sunt decât tot
atâtea semne ale acestei uimiri, stupefacţii, paralizii, dar
şi ezitări sau scepticism fatalist – vezi negarea, vreun
deceniu, a realităţii Revoluţiei! – şi aici, încă o dată
semănăm cu Nemţii, depărtaţi şi de o altă rasă, dacă
vreţi, dar care au trăit şi trecut, oarecum, în secole, prin
zbuciumuri, erori şi talazuri asemănătoare. Iar ceea ce
ne aseamănă este ceea ce aminteam mai sus, afirmaţia
Hannei Arendt, explicarea – dacă o catastrofă seculară
a unui întreg popor poate avea o explicaţie cât de cât

raţională! – violenţei extraordinare şi entuziasmul
coşmardesc al Nemţilor din anii treizeci drept efect al
unei prea târzii unificări a tuturor acelor state şi ducate
germane care, secole la rând, au fost atât de separate şi
delimitate, sub stăpâni diferiţi şi antagonici adesea,
încât limba unică, germană, stabilizată de Luther la
sfârşitul secolului al XVI-lea, s-a spart şi diversificat în
câteva dialecte, astfel încât bavarezul nu se poate
înţelege cu şvabul de lângă Stuttgart, iar acesta nu
înţelege o iotă din limba celui din Nord, din landul
Hessen. Printr-o ciudăţenie sau alt miracol, graiul româ-
nesc, idiomul nostru latin, măcar nu s-a spart, nu au
apărut dialecte puternice, deşi Românii din cele trei
mari provincii au avut, după cum ştim, stăpâni extrem
de diferiţi, de duşmani adesea, trei imperii care au tre-
cut încoace şi încolo peste noi şi peste pământul nostru
cu o nepăsare şi brutalitate greu de descris.

După revoluţie au apărut texte „ciudate”, sem-
nate de unii subţiri intelectuali care apoi au făcut o fru-

moasă carieră intelectuală şi administrativă, care s-
au arătat scârbiţi de trecutul istoric al Românilor, de
laşitatea şi neputinţa lor în timp, iar când un fost
politruc stalinist a anunţat pe toate canalele de tele-
viziune că suntem o naţie „de proşti”, acest epitet a
pălit faţă de cenuşa şi noroiul pe care aceşti „tineri”
îl aruncau pe capetele strămoşilor, iritaţi probabil că
nu aveau antecesori ca mândrii nobili Leşi sau
Franţuji! Şi, pentru că vorbim de vină, iată o vină
aruncată asupra altora, o genealogie refuzată, mai
mult decât atât – una calomniată, înjosită! I-am
promis unuia dintre acei „tineri”, atunci, în zilele
când era incitat de un fals boier care vorbea o fru-
moasă franceză din vremea lui Anatol France, că voi
intra în polemică cu dânsul, neacceptând optica sa
vitriolantă şi, vai, scabroasă, asupra celor care ne-au
fost părinţi în istorie! Iată, din respect şi pentru că
sunt convins că-şi regretă acele prime texte, o fac
aici, fără să-i dau numele; poate, mai ştii, ardelean-
ul din mine nu poate arunca vina pe cei „bătrâni” –
o fi miopia mea sau un alt fel de a fi, austriac şi de
modă veche, ucenic al maeştrilor romantici! –
deoarece, dacă e vorba de vină, de orice fel de vină
colectivă, am învăţat de la aceste mari figuri să mi-
o asum eu, în primul rând! Şi apoi, la drept vorbind,

nici nu cred că e vorba de vreo vină; ce înseamnă vină
în istorie, sau laşitate sau umilinţă josnică sau „au uri-
nat în gura lor”, într-o istorie „plină de fecale” şi altele
de acest fel şi în acest stil! 

...Dacă un individ sau o naţiune s-au făcut vino-
vaţi de vreo vină, aceasta nu se poate decide în iureşul
ei, al istoriei, ci doar la „sfârşitul” ei, într-un moment de
calm şi de bilanţ matur, responsabil. Şi, credem noi,
prima şi ultima vină a unei colectivităţi umane ar fi
aceea de a înceta să existe! Aceasta credeau şi Grecii
antici, marile noastre modele „în toate cele”!; legea poly-
sului era, la ei, legea tiranică şi etică totodată, şi tot
ceea ce sau cine contravenea salvgardării acesteia era
pus la stâlpul infamiei şi alungat. Iar seminţia noastră,
românească, valahă nu poate fi acuzată de lungul dru-
mului pe care l-a străbătut în timp, arătând acel eroism
tăcut, ascuns, acea răbdare genială, supra-umană, ce a
putut părea multora, pasivitate, laşitate sau chiar non-
existenţă, dar care azi, în lumina unui stat viu, puter-
nic, unitar, apt de creaţie înaltă şi de Gând, de Logos,
ni se impune ca o formă a unui eroism real, nespecta-
culos, dar cu atât mai eficace, mai victorios.

Dostoievski, dascălul nostru, al romancierilor
moderni, şi omul care a suferit pentru populaţii întregi,
vorbeşte undeva de cele două feluri de eroism: cel al
tânărului viforos care se urcă pe baricade şi îşi oferă
generos pieptul gloanţelor oarbe sau acel eroism tăcut,
anonim, al umilului şi tenacelui învăţător care străbate,
zi de zi, iarnă-vară, drumuri grele, mocirloase, decenii la
rând, pentru a învăţa o mână de copii dintr-o aşezare
părăsită „azbuca”, abecedarul şi slova, istoria seminţiei
sale şi rostul vieţii şi al omului! Iată, spune Fiodor
Mihailovici, iată acest fel de eroism este cel pe care eu
îl consider mare, unic, adevărat! Şi noi, credem ca şi el,
alegem acest fel de eroism, şi atunci, acel şir infinit de
strămoşi ai mei, pe linie bărbătească, din Nordul
Ardealului, dar şi de pe ambii versanţi ai Carpaţilor, mi
se par, fără mari sau vaste exclamaţii, eroi ai unui timp
care pe ei nu i-a mai aşteptat, dar care nouă ne-a fost
dăruit. Cu acea magnanimitate şi forţă de destin care pe
nu puţini ne face să ne pierdem calmul judecăţii şi, în
fapt, ne face inapţi de a primi un dar. Unul din acelea
mari, ale sorţii, care, iată, uneori se întoarce cu faţa
spre noi! Dar o face în timpi istorici, aşa cum păşeşte
un uriaş, lăsându-ne vreme şi „prostie destulă” de a
înţelege nu numai pe dos, dar şi de a ne înspăimânta de
un dar, de un noroc atât de neaşteptat, de mare. Faţă
de care nu am fost pregătiţi chiar şi înainte de a nu fi
fost vrednici! Iar vina... câtă a fost şi dacă a fost vreo-
dată sau este, se află acum în prezentul nostru mişcător,
noi să avem puterea să ne-o asumăm. Să ne fălim măcar
cu acest eroism care, la drept vorbind, se învecinează cu
bunul-simţ (sau cu adevărata bărbăţie, virilitate), care
nu este numai a faptei, dar poate mai ales al Gândului...

fragment

NICOLAE BREBAN

Dascãlul
romancierilor

moderni
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Michael S. Jones, 
The Metaphysics of Religion. 
Lucian Blaga and 
Contemporary Philosophy, 
Madison/Teaneck, Fairleigh Dickinson 
University Press, 2006, 289 pagini

Michael S. Jones, profesor de
filosofie la Liberty University şi
coeditor la Journal for the Study of

Religions and Ideologies, a încheiat de curând
primul volum din cea dintâi descriere în limba
engleză a operei filosofice blagiene. Interesat de
zona central-est europeană a gândirii contempo-
rane, a obţinut o bursă Fulbright care i-a facilitat
şederea la Cluj, dar şi la Sibiu şi Oradea, pentru
a studia filosofia lui Blaga. A învăţat anume limba
română, aşa încât a avut acces la textul original şi
a tradus el însuşi fragmentele citate. Va explica la
un moment dat în carte că, dacă poezia blagiană
a fost tradusă aproape integral în engleză,
filosofia nu s-a bucurat de acest privilegiu, asta şi
fiindcă Blaga însuşi se arăta sceptic faţă de o
asemenea întreprindere: „Din cauza foarte nuan-
ţatei utilizări a limbii române, Blaga nu credea că
o traducere ar putea prinde întocmai, cu acurateţe
ceea ce a încercat el să spună.” Invitat al câtorva
ediţii ale Festivalului Internaţional „Lucian
Blaga”, la Cluj, a publicat studii despre Blaga în
SUA şi în România (câteva în volumele Meridian
Blaga editate an de an de Societatea Culturală
„Lucian Blaga” din Cluj). 

La capătul mai multor ani de cercetări,
Jones îl consideră pe Blaga unul dintre cei
mai mari gânditori ai Europei de Est pre-
comuniste, unul care ar fi putut fi, în alte
împrejurări istorice, la fel de cunoscut şi apre-
ciat ca reprezentanţii de frunte ai gândirii
occidentale. Sistemul gândirii blagiene e des-
cifrat pas cu pas, în succesiunea cronologică şi
logică a cărţilor sale. Absenţa unei asemenea
abordări, crede Jones, e motivul pentru care,
puţin dispuşi la un studiu sistematic şi
exhaustiv, românii, „un popor ciudat de poe-
tic”, continuă să citească Poetul, nu şi
Filosoful: Că poezia lui Blaga e mai citită
decât filosofia sa nu ţine de calitatea ori de
valoarea poeziei ori filosofiei sale, e mai deg-
rabă urmarea unei înclinaţii specifice româ-
nilor. Teza cărţii sale este că filosofia lui Blaga are
relevanţă pentru filosofia anglo-americană contem-
porană.

Volumul debutează cu un scurt excurs bio-
grafic – necesar nu doar fiindcă se adresează unui
public străin, ci şi fiindcă detaliile asupra formării
sale, asupra mediului în care a crescut luminează
opera însăşi –, organizându-şi apoi materia în
două secţiuni. Prima expune sistemul filosofic bla-
gian (care include filosofia filosofiei, metafizica,
epistemologia, filosofia culturii şi a religiei), evi-
denţiindu-i coerenţa şi originalitatea, cea de-a
doua îl aplică, probându-i actualitatea şi relevanţa
din punctul de vedere al gândirii occidentale, cu
accent pe filosofia religiei şi cu subteme precum
natura filosofiei religiei, chestiunea limbajului reli-
gios, a cunoaşterii religioase, a justificării cre-
dinţei, a existenţei şi naturii divinităţii, raportul
religiei cu ştiinţa, problema comunicării interreli-
gioase şi a pluralismului religios). Gândirea bla-
giană, crede profesorul american, anticipează ele-
mente importante ale gândirii sfârşitului de secol
20 cum ar fi interpretarea culturală şi
constructivistă a cunoaşterii umane, jus-
tificarea pragmatică a enunţurilor filo-
sofiei sau rolul revoluţiilor cognitive în
domeniul ştiinţei. „O filosofie care s-a
aflat în avangardă la vremea ei şi care
merită încă să fie ascultată în zilele noas-
tre” pentru perspectivele noi pe care le
poate deschide în filosofia ştiinţei, a isto-
riei, în antropologie şi estetică. Ea „ne
poate ajuta să înţelegem mai bine şi
poate chiar să rezolvăm unele dintre
problemele cu care se confruntă azi
filosofia anglo-americană.” 

Michael S. Jones identifică, şi pe
urmele unor comentatori români consul-
taţi (Dumitru Stăniloaie, Mircea Flonta,
printre alţii), multiplele influenţe reli-
gioase din gândirea blagiană, dar şi
nuanţa protestantă pe care o capătă orto-
doxia în viziunea sa: „Filosofia lui Blaga
e într-adevăr influenţată de mulţi dintre
filosofii care au modelat teologia protes-
tantă a secolelor 19 şi 20. Mai mult,

aproape respingerea revelaţiei divine, respingerea
deităţii lui Isus din Nazareth şi radicala revizuire
a perspectivei creştine asupra mântuirii sunt mai
degrabă situabile în linia protestantismului liberal
decât a ortodoxiei ori catolicismului începutului de
secol 20.” O carte care ar merita curând tradusă
în limba română. Deocamdată, îi salut apariţia.

Agnes Desarthe, Mănâncă-mă
Editura Curtea veche, 2007, 250 pag. 
Traducere de Magdalena Răduţă

Agnes Desarthe (n. 1966, la Paris)
mărturiseşte că a început să scrie la
4-5 ani, ca o încercare de copil foarte

timid de a stârni interesul celorlalţi. Mai târziu, în
adolescenţă, descoperă lectura (cititul profesionist
cristalizând, peste ani, într-un studiu despre

Virginia Woolf), scriitoarea care devine nere-
nunţând niciodată cu totul la ideea scrisului-
jucărie, în stare să atragă cu puteri vrăjitoreşti
privirile şi minţile celorlalţi. Dovadă cele şais-
prezece cărţi pentru copii pe care le scrie înaintea
romanelor care îi vor aduce gloria: Un secret fără
importanţă, Câteva minute de fericire absolută,
Bunele intenţii, dar mai ales Mănâncă-mă, un suc-
ces al editurii Seuil apărut acum la noi în excelen-
ta, savuroasa traducere a Magdalenei Răduţă. 

Titlul romanului trimite explicit la Alice în
Ţara minunilor, dar sensurile pe care le suportă şi
le încurajează sunt multiple. Myriam, personajul
narator, află curând că lucrul cel mai greu într-o
viaţă de om e să-ţi găseşti măsura potrivită.
Asemeni Alicei, întâlneşte ispite mereu contradic-
torii: fie e îmbiată cu o licoare care micşorează, fie
îi apare înainte o prăjitură  care o somează impe-
rativ „Mănâncă-mă!” (eat me), numai bună s-o
înalţe prea sus pentru dorinţele şi datoriile sale
imediate. Aflată în relaţii tensionate cu familia, cu
sine, cu ceilalţi, obosită să se mai prefacă doar

pentru a nu şoca reguli, prejudecăţi, cutume con-
strângătoare, se rupe de toţi şi de toate şi îşi
mai acordă o şansă – aceea de a-şi construi sin-
gură o viaţă pe măsură, ca să poată face, în
fine, un lucru bun, acceptabil, în cele din urmă,
şi pentru ceilalţi. Un stagiu de bucătăreasă la
circ – unde altundeva? – e un bun antrena-
ment la supravieţuire. Curând, îşi deschide un
restaurant cu o firmă doar de ea ştiută, Chez
moi, un soi de loc al ei, de acasă în care
trăieşte improvizat şi găteşte pentru ceilalţi.
Aici intervine al doilea înţeles al titlului – în
Ţara minunilor se poate ajunge prin intermedi-
ul lucrurilor simple, naturale. Când ai dat chix
şi când singurul lucru rău care ţi se mai poate
întâmpla e moartea, n-ai altceva de făcut „decât
să merg înainte în fiecare zi, să merg pe dru-
mul bătut care mă duce spre ziua de mâine”.
Proiectul pare, la prima vedere, o recădere în

automatismul abulic al vieţii ratate. Detaliile
despre eşecurile succesive se acumulează într-un
crescendo plin de suspans, foarte bine strunit de
prozatoare. Conştiinţa biciuită a lui Myriam scoa-
te la suprafaţă secvenţe cu sentimente sucombând
sub cruzimi şi brutalităţi. Legăturile adânci dintre
oameni, fie ele de sânge, de alianţă, de con-
vieţuire, nu sunt nicidecum de la sine înţelese, ele
au nevoie de contexte favorabile şi de gesturi tan-
dre. Înfrântă, ea vizează mici comunităţi tip falan-
ster, în care viaţa împreună să respecte cerinţele
generozităţii, ale grijii, ale respectului. În care
modelul opresiv al familiei să-şi piardă puterea, să
se elibereze de „infernul strâmt al căsniciei” şi de
sufocanta „instituţie a maternităţii”. Gătind sin-
gură bucate fabuloase, pe care le descrie în veri-
tabile tablouri flamande, mângâind şi adulmecând
fructe şi legume de toate soiurile, cărnuri şi
brânzeturi, şi îmbiindu-i pe ceilalţi să-i vină
aproape mâncând, Myriam îşi construieşte o viaţă
cu rost. I se alătură unul câte unul oameni cu care
poate tatona şi înţelesul senzual, sexual al îmbi-

etorului „mănâncă-mă”. Restauran-
tul izbuteşte, prosperă. Este mo-
mentul în care Myriam decide a
doua cotitură. Nu doreşte lanţuri
de restaurante, nu doreşte să aibă,
ci să fie. Aventura sa în Ţara min-
unilor îi aduce împăcarea cu fiul,
cu părinţii, cu prietenii. Proba a
fost trecută, acum e timpul să se
retragă în grădină, o grădină a
bucuriilor simple. Căci „sensul
vieţii se regăseşte doar în dorinţa
nebună de a trăi”.

Foarte bine scrisă şi la fel
de bine tradusă, Mănâncă-mă e o
carte bună, densă, plină de învăţă-
turi, surprinzătoare prin conexiu-
nile pe care le propune şi prin
soluţia existenţială de o simplitate
de joc de copil: viaţa e ca un desen
din puncte pe care trebuie să le
uneşti pentru a descoperi figura
ascunsă.

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.
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Diderot îl adora pe Terenţiu. Teore-
tician al dramei, pasionat ca, în-
deobşte, spiritele clasiciste – de tot

ce scoate în evidenţă „adevărul moravurilor”, de
„observarea naturii”, de „adevărul sentimentelor”,
Diderot afla o justificare a esteticii sale în opera
comediografului latin. Dar, care dintre clasicii –
îndeosebi francezi – ai secolului al XVII-lea nu l-a
citit pe Terenţiu? La Fontaine îl recitea cu delicii,
publica o traducere în versuri din Eunucul.
„Térence est dans mes mains, je m’instruis dans
Horace”: versul acesta demonstrează fidelitatea
unui lector faţă de autorii săi preferaţi. Dar La
Fontaine nu e singur în cultivarea maestrului
roman al comediei. Moliere l-a studiat cu atenţie,
a imitat Phormion, iar intrigile sale urmează tipa-
rele comediilor latinului. Dealtfel, Boileau îl com-
para cu acesta, iar Sainte-Beuve afirma că în
Moličre se ascunde un întreg Terenţiu. Să-i mai
numim pe Fénelon şi pe alţii?

Am amintit această fervoare a clasicilor
moderni pentru acel precursor al clasicismului
latin fără intenţia de a releva obişnuit-
ul nexus, deasupra veacurilor, între
spiritele prezentând o conformare simi-
lară, ori pentru a evoca binecunoscutele
relaţii de înrâurire. Comediile lui
Terenţiu, gustate în evul mediu, devin
mai apoi adevărate modele ale dra-
maturgiei „clasice”. Aceasta pentru că
modelul prezidează configuraţia sau
structura acestor comedii. Mai degrabă
decât Plaut (deşi cu o vervă comică şi o
vigoare temperamentală inferioare aces-
tuia), Terenţiu urmează modelele sale
greceşti. Privite mai de aproape, piesele
sale descoperă un primat al acţiunii
modelatoare asupra oricărei alte cate-
gorii a creaţiei dramatice. Nici violenţa,
nici patosul, nici hohotul în faţa grotes-
cului – mari puteri ale teatrului – nu
joacă în opera aceasta rolul pe care-l are
o facultate de temperare a umanului. Nu
este de mirare că umanismul clasic al
tuturor veacurilor, de până la criza mod-
ernă a acestui cult al umanului bine
temperat, a cunoscut şi transformat
într-un fel de edict formula din
Heautontimorumenos a lui Terenţiu:
homo sum: humani nihil a me alienum puto. Dar a
cultiva relaţiile cu tot ce e omenesc înseamnă a
păstra întrucâtva o distanţă egală faţă de umani-
tatea întreagă.

O distanţare (fireşte, nu în sensul brechti-
an) poate fi sesizată la nivelul personajelor acestui
teatru a cărui substanţă este o humă umană, nu
prea bogată, lipsită de o prea mare diversitate
interioară, convenţional tipizată, dar de o incon-
testabilă subtilitate. Nici hohotul de râs, nici hoho-
tul de plâns, ci o melancolie surâzătoare domină
spaţiul dramatic al comediei lui Terenţiu, al ero-
ilor săi în general binecrescuţi, ce nu-şi permit o
gesticulaţie excesiv de vivace. Spirit analitic, pre-
luând de la modelele sale eline o umanitate cano-
nică, oarecum normală, de mijloc, Terenţiu cultivă
– asemenea unui bun grădinar – plante obişnuite,
de mult domesticite, dar o face cu acurateţe şi
nobilă detaşare.

Citind piesele lui Terenţiu, nu te poţi opri

să nu admiri rigoarea de mecanism
bine concertat a acestor producţii
dramaturgice. Ştim totul dinainte:
maşinăria ne stă demontată în faţă,
analiza psihologică (adeseori lăudată)
este cunoscută de noi în toate piese-
le ei, figurile sunt tipizate la extrem.
Şi, totuşi, poezia aceasta atât de
canonică surprinde prin însăşi buna
ei reglare, prin articulaţii, prin con-
strucţia ingenioasă, prin echilibrul delicat întreţi-
nut. Cartaginezul Terenţiu a intuit spiritul unui
anumit ordo latin, după ce şi-a însuşit cultura
Eladei. Ordine statică ce nu exclude monotonia, a
unei comedii calme, stataria, lipsită de vârtejul
întrucâtva demenţial al burlescului sau al grotes-
cului. Un factor etic acţionează în reglarea inte-
rioară a conflictelor, acţiune estetică în cele din
urmă. Pe Terenţiu îl interesează cu precădere un
complex tematic, acela al raporturilor dintre două
generaţii diferite (Fata din Andros, Cel ce se
pedepseşte singur). Dubla perspectivă (implicând

antagonismul, dar şi împăcarea posibilă) e compli-
cată printre alte „dubluri”, prin cuplurile de
bătrâni sau tineri (doi părinţi, două prietene, doi
servitori etc.). Întreaga mişcare dramatică în
piesele lui Terenţiu este întreţinută şi – trebuie să
adăugăm – necontenit reţinută prin echilibrul co-
mplex realizat între aceşti poli mereu prezenţi.
Mişcare aproape anulată şi totuşi existentă în sub-
stratul pieselor (care, reduse la o inerţie totală, la
o nemişcare dramatică, s-ar anihila teatral).
Dublul prezintă posibilitatea oglindirilor, ca şi a
unei dialectici dramatice dintre cele mai inge-
nioase. Mai mult decât sentinţele etice, decât ana-
lizele sau explorarea (destul de superficială) a
mediilor, această geometrie dramatică interesează
în piesele lui Terenţiu.

Şi, totuşi, toate artificiile acestui artifex
iscusit nu se reduc la jocurile unor paiaţe trase pe
sfori cu grijă ascunse, dar pe care le descoperim
cu încântare. O umanitate pestriţă mişună în aces-

te piese, umanitate surprinsă cu cuvintele şi ges-
turile ei obişnuite, ca într-o adevărată reprezenta-
re cinematică a vieţii cotidiene în Roma veche.
Deşi consideră că: „Azi nu se spune-o vorbă ce nu
s-a spus de mult”, deşi îl adaptează pe Menandru,
fiind un elenizant în lumea latină, Terenţiu este
suficient de roman pentru a face altceva decât
modelele sale. Caesar l-ar fi vrut mai vesel, dar o
anumită tristeţe subiacentă îl slujeşte în proiecţia
scenică, mai curând dramatică decât comică, a in-
trigilor pe care le-a împrumutat de la maeştrii
greci. Tristeţea unei societăţi ce se desparte,
râzând, de trecutul ei, ce se avântă în necunoscu-

tul unui viitor a cărui glorie se înte-
meiază pe moarte.

CARMEN SAECULARE

Când din penumbrele şovăielnice
ale Limbului, Dante, în tovărăşia lui
Virgiliu, zăreşte desprinzându-se un pâlc
de înţelepţi regeşte stând la sfat, el îl
întreabă pe magistrul său cine sunt aceş-
tia pe care gloria îi deosebeşte de ceilalţi
muritori. Şi poetul-călăuză răspunde, fără
să precizeze mai de aproape, doar printr-
o determinare generală a acelei onrata
nominanza care este ataşată de numele
celor alcătuind grupul luminoaselor
umbre: „Al lor renume/ce şi-azi pe pă-
mânt, la voi,/le dobândeşte har şi-n astă
lume”. Lumina cvasisacrală a gloriei (lu-
men gloriae) este ataşată acestor fiinţe
care – chiar şi în ochii creştinului din
evul mediu – dobândesc dacă nu graţia,
cel puţin îndurarea mântuirii de muncile
iadului. În spaţiul vag al Limbului, aces-
te făpturi regale deambulează lent stând

la sfat, ca într-un calm loc neutru, egal îndepărtat
de prima sferă tainică paradisiacă precum şi de
ultima bolgie infernală. Apropiindu-se de cei doi
călători, un glas se desprinde din grupul umb-
relor: „Slăviţi poetul veşnic; duhul lui/plecat de-
aici se-ntoarce înapoi”. Virgiliu este cel astfel salu-
tat, „l’altissimo Poeta”. Tot el, continuând să-i
răspundă lui Dante, îi prezintă acestuia pe cei ce
se apropie cu chipuri impasibile, pe care nu
domneşte nici bucuria, nici tristeţea: „Priveşte,/
spre cel ce poartă spadă de oştean/şi ca un rege-
n fruntea lor păşeşte./El e Homer, poetul suver-
an,/Horaţiu celălalt, cântăreţ vestit./Ovid al trei-
lea şi-ultimul Lucan.” În ochii lui Dante se reflec-
tă, astfel, întreaga „şcoală antică a bardului cu
vers scânteietor”. Patru din cei cinci poeţi (împre-
ună cu Virgiliu), în această bella scuola, erau lati-
ni.

Virgiliu, Ovidiu, Lucan şi Staţiu
patronează, într-o altă lucrare a lui Dante, în

Nicolae Balotă
Foto: Aura Christi
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Convivio (IV, 25 sq.) cele patru vârste. În De
Vulgari Eloquentia (II, 6) al aceluiaşi, tot ei

apar ca poetae regulati, numiţi astfel pentru stilul
lor elevat, dar şi regulatores, poeţi exemplari, cum
erau consideraţi şi la Universitatea din Bologna a
acelor timpuri. El însuşi, Dante, îi urmează, se
inspiră din operele lor, mari lucrări poetice –
înainte de toate – ale latinităţii. El însuşi se lasă
cooptat în ilustra şcoală: „... primindu-mă al şase-
lea-ntre ei/ ce lumii-nţelepciune-i făuriră”.

Cred că orice elogiu al poeziei latine se
cuvine să pornească de la această nobilă, de la
această festivă scenă a întâlnirii celor vechi cu cei
noi în Limbul intemporal. Noi, cei care trăim într-
o civilizaţie ce ne solicită fiecare clipă, am pierdut
în mare măsură simţul unui otium sărbătoresc,
pierzând astfel şi gustul poeziei latine. Or, într-o
măsură cel puţin, deschiderea spre poezia latină ca
şi spre cea elină, imnic-pindarică, implică un simţ
al festivului. Nu era oare religia romanului o religie
sărbătorească? Cum arată Karl Kerényi, în Die
antike Religion, latinul avea un sentiment înalt al
„sărbătorescului” (Festivitätsgefühl). Fiecare acţi-
une festivă este într-o oarecare măsură un joc.
Ceea ce nu înseamnă că sărbătorescul este numai
bucurie, că este jucăuş. E multă severitate în
trăirea sărbătorescului. Religie eminamente cul-
tică, religia latinilor (spre deosebire de aceea a
elinilor) trăieşte într-o atmosferă destul de „demi-
tizată”. Dacă are un conţinut mitic cultul roman,
acesta se află în prezentarea sacrului. Este tipică
existenţa lui flamen Dialis pentru cultul „demiti-
zat” al lui Jupiter. O viaţă festivă (ca şi a celorlalţi
doi flamini) în care e interzis a lucra. Viaţă
„jovială”, „genială”. În locul miturilor cosmogonice
greceşti, avem aici o reprezentare cultică a mitu-
lui. Originea şi desfăşurarea jovială a vieţii cos-
mice nu este istorisită, ci e reprezentată ca
materie a vieţii omului. Ceea ce leagă omul de
divinitate, în cercul unei pietas, este un votum,
forma exterioară a unei relaţii interioare, con-
venţie, contract şi dublă îndatorire. Jocul în religie
este grav. Tot astfel şi în activitatea prin excelenţă
festivă a poetului.

Câteva concepte domină universul poetic
latin. Gravitas este cel dintâi dintre acestea. Într-
adevăr, totul la Roma tinde să dobândească ori să
reveleze grave sensuri sărbătoreşti. O înaltă dem-
nitate morală investeşte verbul poetic. Nimic ri-
zibil într-un vers ca acesta din Bucolicele lui
Virgiliu: „De cânt pădurile, şi acestea să fie vred-
nice de-un consul”. Un simţ al augustului, ca şi al
maiestuosului (semne distinctive ale numinosului!)
marchează cele mai multe demersuri poetice. Şi nu
numai cele din perioada imperiului în consolidare,
din epoca ordinii augustane. Dar în această epocă
se ajunge totuşi la conştiinţa unui rol august al
poetului în cetate. Horaţiu este cel care vorbeşte
despre poet ca despre cel care-şi păstrează o inimă
neprihănită în mijlocul pasiunilor dezlănţuite.
Poetul este şi trebuie să fie un model exemplar;
om al edificiului durabil, al armoniei, al moderaţiei
între extreme, el pune temeiuri perene tuturor
celor ce sunt fugar evanescente în viaţa noastră.
Cu cât de calmă certitudine îşi afirmă el încred-
erea în acel opus humanum care este propria sa
operă poetică! „Am ridicat un monument în zare/
Mai neclintit ca bronzul cel mai tare,/ Mai-nalt ca
piramida unui rege,/ Sortit să nu dispară nicio-
dată/ Mâncat de ploi sau vânturi sacrilege,/
Surpat de ani şi de vecia toată”.

Festivul nu implică suspendarea totală a
ordinii, ci, dimpotrivă, susţine o ordo a lucrurilor,
făpturilor şi instituţiilor. Poetul latin rămâne un
ins integrat în viaţa cetăţii, şi opera sa o vede ca
pe un edificiu în cetate, nicidecum în afara ei. Cu
toată lipsa de recunoaştere pe care Roma a arătat-
o multă vreme pentru poeţii ei, cu toate că aceştia
considerau uneori propria lor condiţie drept futilă,
totuşi o anume conştiinţă civică nu le-a lipsit nicio-
dată acestor bravi romani. Cel dintâi dintre ei,
„părintele” Ennius, emulul elinilor, cel care în
Hedyphagetica îi urmează greoi pe subtilii săi
maeştri elenişti, cântă cu zel urbea şi orbita
romană în Analele sale nu lipsite de pedanterie.
Dar cât de repede se rafinează aceşti robuşti
cetăţeni! Cât de bine asimilează ei fermecătoarea
otravă, acel pharmakos subtil al alexandrinilor!
Între moartea lui Ennius şi aceea a lui Lucreţiu
trec mai bine de o sută de ani, dar o singură gen-
eraţie îl separă pe Lucreţiu de Virgiliu şi Horaţiu.
Un alexandrinism latin înfloreşte, propice poeziei
ca lux gratuit, dar şi ca laboare susţinută a celor
docţi. Poezia aceasta nu uită însă, spre deosebire
de cea alexandrină, decât foarte rar, că trebuie să

fie utilis urbi, că e o artă a cetăţii pentru cetate.
Am putea, oare, spune după lectura flori-

legiului latin: „Mai ard şi-acum făcliile latine”?
Cuvintele acestea cu care poetul Al. Philippide îşi
încheie un delicat poetic omagiu adus lui Ausonius
(„poet cu dulce nume”) sunt pline de încredere în
perenitateaa cântării, în putinţa poeţilor de a lega
vremile între ele. Dar sunt atâtea semne care
pledează pentru o ruptură ireparabilă între vremi!
Sau, poate, ar trebui să vorbim – ca şi Ernest
Robert Curtius – despre o „diminuare”. În
Literatura europeană şi evul mediu latin, eruditul
şi piosul savant conservator al valorilor europene,
după ce notează o „diminuare” în asimilarea cul-
turii antice în epoca regatului franc, spune: „O
nouă diminuare a început în secolul al XIX-lea,
luând forme catastrofale în secolul al XX-lea”. O
nouă formă a „barbariei” – cu alte cuvinte – în
împrejurări cu totul altele. Cei care rămânem fideli
unei antice humanitas nu putem fi indiferenţi faţă
de o asemenea „diminuare”, cu atât mai mult faţă
de o ruptură posibilă. O crestomaţie latină este, de
aceea, o ofrandă binevenită adusă pe un altar ce
nu trebuie părăsit. Căci cum prea bine a spus poe-
tul român răspunzând poetului roman: „Aici în
Eneida ne-a hărăzit Vergil/Un timp al său, elastic,
şi subtil,/În care epoci varii şi vechi şi noi sunt
date/ Deodată toate./În el acum şi inima ta bate.”

EROTICA OVIDIANĂ

Într-unul din excursurile delectabil-savante
la Literatura europeană şi evul mediu latin, Curtius
aminteşte răstălmăcirea erotică a unor termeni
gramaticali, procedeu literar care a pătruns în se-
colul al XII-lea chiar şi în literatura majoră, şi
anume în Planctus Naturae al lui Alain de Lille.
Printre lamentaţiile Doamnei Natură este şi aceea
că oamenii ar comite „barbarisme” în unirea se-
xelor, „metaplasme” ce ar contraveni regulilor
Venerei. Sagacele Alain îi judecă şi deplânge pe
toţi cei care nu cunosc sau cunosc greşit „grama-
tica” Venerei, pe cei ce nu respectă „ortografia” ei,
ajungând chiar la „anastrofe” greşite.

Să nu vedem în asemenea aplicaţii ale ter-
menilor pedant-gramaticali la desfătările amorului
doar un simplu joc umoristic-scolastic (din care,
vai!, precum parfumul din vechile flacoane,
umorul s-a volatilizat de mult). Ceea ce numai
veacurile barbare uită este că erotica nu e un sim-
plu dat firesc, că omul pentru ca să iubească tre-
buie să deprindă morfologia şi sintaxa toată a
amorului, să exerseze conjugările, căci tocmai în
arta de a iubi, ce-şi are „gramatica” ei, rezidă
deosebirea între modul de a iubi al omului şi acela
al iepurelui – ca să dăm o pildă din ordinea ani-
mală. Printre altele, ceea ce face ca omul să de-
vină om, deci altceva decât o jivină inocentă, este
şi subtilizarea sau rafinarea „artistică” a afectelor
şi voluptăţilor sale. În acest sens, îl putem socoti,
într-adevăr, pe Ovidiu ca pe un magistru în arta
iubirii.

Este tocmai ceea ce dorea poetul latin. Nu-
şi încheia el Ars amatoria prin cuvintele: „Pe-a
voastre prăzi scrieţi şi voi: «Dascăl Ovidiu ne-a
fost!»?!” Magisteriu zglobiu, deloc pedant, chiar
dacă, precum toate jocurile, şi cel al dragostei pre-
supune o sumă de convenţii. În Arta ovidiană a
iubirii, aceste convenţii sunt îndeosebi mitologice.
Ceea ce nu înseamnă că maestrul nu s-a inspirat
şi din experienţa firească mai mult ori mai puţin
agrementată de artificii. Un mărunt epigon târziu
al său va urma şcoala ovidiană a iubirii, dar fără
să o uite pe aceea din umbra codrului, cartea fiin-
du-i chipul copilei: „Schola sit umbra nemoris./
Liber puellae facies”.

În anii atâtor iniţieri, ai adolescenţei, am
deprins mai multă latinească din textele bănuite
iniţiatoare în arcanele dragostei ale lui Ovidiu,
decât din textele plicticos-şcolăreşti rumegate în
clasă. Descoperisem, nu fără delicii, poemele liber-
tine ale unui umanist, excelent latinist, Antonius
Panormita. Sursa principală, cărturărească a aces-
tui renascentist era Ovidiu. În ediţia încărcată de
note a opusculului său, Hermaphroditus – note
pline de citate, de comentarii filologice, de exegeze
în care străluceau erudiţia şi acribia germanică a
unui profesor de la începutul secolului trecut,
Fridericus Carolus Forbergius, ediţie publicată la
Coburg, în 1824 – umbra lui Ovidiu era prezentă
la fiecare pagină.

Nimic mai puţin licenţios, în pofida faimei
lor, decât Amoruri, Arta iubirii, Heroide sau
Remediile iubirii, conţinând poezia erotică a lui
Ovidiu. Caracterul marcat libertin al acestei poezii

se conjugă cu o subtilă artă a învăluirii cru-
dităţilor. Umaniştii Renaşterii îşi luau infinit mai
multe libertăţi decât acest latin din vremea lui
August. Panormita fusese admonestat de prietenul
său Peoggio Braciollini (şi el autor de povestiri
deochiate) pentru impurităţile ce şi le permisese.
Bernardin de Siena şi Roberto de Lecce au ars tex-
tele lui Panormita în piaţa publică. Dar umanistul
nu făcea prea mare caz de aceste interdicţii. El
dedicase poemele sale principelui florentin Cosimo
de Medici, „virum clarissimum”, şi, cu conştiinţa
umanistului de a fi ilustrat limba latină în libelul
său „quamvis lascivum”, se încredinţa „aequo
animo” soartei.

Ovidiu, „tenerorum lusor amorum”, poetul
„iubirilor tinereşti, zglobii”, a riscat mai mult.
Exilul s-a datorat, fie şi numai în parte, poeziei
sale libertine. Şi, probabil, caracterului didactic,
pedagogic, al Artei iubirii. Propedeutică a seducţiei
– putea să interpreteze legiuitorul auster. În loc să
predea rudimente poetice ale agriculturii, precum
Virgiliu, el propunea o tehnică a vieţii galante.
Cum să cucereşti, cum să te foloseşti de circum-
stanţele propice, ce fel de locuri să cercetezi, locuri
ale divertismentului public, teatre, stadioane, plaja
localităţilor balneare maritime. Ars amatoria ne
apare drept manualul unui playboy roman, un
îndreptar poetic în tactica şi strategia amoroasă.
Esenţial este estetismul, am putea spune fin de sie-
cle, crepuscular, al viziunii poetice: „Tineri romani,
vă îndemn să-nvăţaţi şi vorbirea frumoasă/Nu
doar să ştiţi apăra pe un pârât temător”. Arta
iubirii cuprinde şi o tehnică a eleganţei, a iscu-
sinţelor diverse în augmentarea voluptăţilor
diverse, este o artă de a trăi. Manual al unui imo-
ralist, în sensul gidian al cuvântului. Amorul nu
impune, în spiritul poetului, obligaţii morale. Ca şi
în Jurnalul kierkegaardian al seducătorului, în
Arta ovidiană a iubirii totul se petrece în sfera
estetică, a voluptăţilor simţirii şi simţurilor. Peri-
peţii mitologice exemplare („ce uşor toate-mpli-
neşte un zeu!”), sfaturi ca ale unei literaturi sapi-
enţiale, gnomice, dar perfect lipsită de moralitate
(„Chiar şi pe soţul femeii iubite să-l faci să te
placă:/El, ca prieten, va fi folositor pentru voi...”),
toate sunt ad majorem amoris gloriam.

Eroticele lui Ovidiu te încântă, precum arta
rococo, prin eleganţa volutelor, prin imagismul
căruia îi recunoşti graţia puţin ţeapănă a alegoriei,
prin acele topoi, acele locuri comune, pe care le
descoperi la tot pasul şi care au pentru noi
farmecul echivoc al ambiguităţii: convenţionalul
lor fiind, totuşi, atât de plin de prospeţimile firii.
„Crede-mă, legii Venerei supuşi fără grabă prea
mare,/ Noi nezoriţi să-mplinim ale zeiţei porunci./
Prinde-o de mijloc: femeia se va bucura strânsă-n
braţe,/ Nu te sfii nicidecum, nu-ţi stă în cale
nimic./ Îi vei vedea-n ochi sclipindu-i o tremură-
toare lucire/ Cum într-un limpede lac raze de
soare se frâng.”

Lectura poeziei lui Ovidiu trebuie făcută
urmând unele din sfaturile pe care poetul le dă
amanţilor, pe care şi le dă sieşi. „Mustul grăbiţii
să-l bea: mie toarnă-mi din amfora plină/ Vinul
păstrat de strămoşi sub consulatele vechi”. Numai
gustând pe încetul licoarea peste care s-au depus
în straturi nevăzute, întăritoare, îmbogăţind bu-
chetul, anii şi experienţele, vei putea savura
aromele sale.

Mărturisesc că am o slăbiciune particulară
pentru poezia din acel prea sumar De medicamine
faciei, micul tratat despre cosmetice al lui Ovidiu.
Discursul tehnic, serios şi tocmai de aceea plin de
un involuntar umor, concreteţea amănuntelor în
verbul bine scandat te eliberează de oboselile zilei,
seara sub lampă. Când citeşti: „Douăsprezece
cepşoare, cojite, de flori de narcisă/Bine-ntr-o piuă
zdrobiţi şi-amestecaţi-le-apoi/ Clei de copac şi alac-
ul etrusc, două uncii mai puneţi/Şi-ncă de nouă ori
atâta miere curată de stup./Care femeie-şi va da pe
obraz cu această-alifie/ Îl va vedea mult mai alb şi
ca oglinda de-ntins”... nu te poţi opri să nu-ţi spui
că cea mai impură dintre poezii, mai aplicată la
obiect, poate ascunde şi revela o doză mai mare de
pură poezie decât multe jocuri gratuite ale verbu-
lui.

!
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Ţăranul care dă semne de deşteptare şi
de deşteptăciune nu reprezintă un
model singular, particular (chiar dacă

scriitorul l-a vizat pe tatăl său), ci unul mai general,
explicabil şi prin epoca istorică şi socială a capitalis-
mului abia constituit şi brutal întrerupt. Politic,
Moromete este un menşevic, deci un antibolşevic,
care, desigur, nu are nici un fel de conştiinţă doctri-
nară, în măsura în care el respinge transformările
bestiale, sanguinare, de sistem. El nu aderă deci la
revoluţionarismul radical. Pare conservator, dar nu
este deloc cucerit de pragmatismul burghez şi
moşieresc. Abulia sa se regăseşte convenabil în
utopia moderată (dar abia aceasta deplină!) a unui
comunism omenos. Reflexivitatea sa, care a devenit
atât de copleşitor seducătoare, se apropie, păstrând
desigur cu stricteţe rezonabilă proporţiile, de joaca
cu focul politic a stângii occidentale, stalinist-
maoiste, a tinerilor de bună condiţie socială şi in-
telectuală, aflaţi şi ei, mentalitar, într-un fel de
„luptă cu inerţia”. În cazul lui Moromete, această
alternativă de gândire era, în mod explicabil,
cuceritoare, cu atât mai mult cu cât ea se
manifesta, oricât de marginal, într-un sistem
care avea sa se înfăptuiască ilegitim şi cata-
strofal. Atunci, doar atunci, „moromeţianis-
mul” putea să devină, cum s-a spus, „concept
moral” şi „mit literar”. 

Moromete rămâne totuşi un ţăran,
imprevizibil în mod voluntar, cu studiu, şi nu
atât de camuflat pe cât s-a crezut. Menşevis-
mul său potenţial, dar transparent, nu putea
fi luat în serios, nici măcar vizibil, ceea ce
explică de ce romanul Moromeţii n-a spus
nimic, nu doar în acest sens, cititorului
parizian, familiar cu „revoluţionarismul”
ipocrit, stalinisto-maoist. Histrionicul, suci-
tul Moromete nu este mai aproape de prag-
matismul burghezo-moşieresc, cu atât mai
puţin de paseism sau patriarhalism. El nu-şi
camuflează utopia schimbării nesanguinare.
Iar când existenţa violentă înlătură discursul inteli-
gent, dialogul firesc, Moromete este nevoit să se în-
chidă în sine. Iar aceasta nu este decât o formă
benignă de închidere a unei lumi modelată de reclu-
ziune. 

Spectacolul epic şi uman devine mereu
convingător. Romanul se circumscrie recursului sem-
nificativ la realismul critic şi problematic, obiectiv şi
psihologic, istoric şi uman, cu înclinaţii spre suges-
tivitate şi simbol. Arhitectura narativă este matură,
mereu stăpânită. Dominantă devine perspectiva
glacială, naturalistă şi realist-comportamentistă a
naraţiunii. Prozatorul activează mai multe registre:
epic, liric, analitic şi uneori hermeneutic. Graţia
artistică asimilează cu totul concretul sociologic.
Marea surpriză artistică rămâne noutatea gândirii şi
a vorbirii ţăranului muntean de dinaintea celui de-al
doilea război mondial, între voluptatea şi vitalitatea
de a comunica direct, nud, agresiv, sarcastic, injurios
şi, mai ales, oblic, ironic, subţire, subtil. În general,
remarcabilă apare vitalitatea unei noi oralităţi a dis-
cursului epic şi îndeosebi originalitatea registrului
ironic.  

Cu Risipitorii, 1962 (ed. III-a în 1968), M.
Preda caută noi modalităţi literare şi inventează o lu-
me a oraşului privită din perspectiva unui rural ina-
daptat, sceptic şi chiar cinic. Dacă faţă de sat este
liric, elegiac, compasiv, faţă de oraş e satiric, violent,

necruţător. Vechea neîncredere a ţăranului faţă de
oraş este însoţită de proiecţia utopică a ideologiei
„socialiste”. Problematica morală este filtrată prin
alienarea ideologică.  Risipitorii este romanul unei
conjuncturi istorice, al unei tranziţii sufocante, per-
cepută ca autentică normalitate. Este un roman al
gândirii (artificiale, autoimpuse) şi mult mai puţin al
experienţei trăite. „Rispitorii” sunt cei favorizaţi de

originea socială „sănătoasă”,
fără a avea conştiinţa unor
privilegii necunoscute în isto-
rie. Conştiinţa umană este
supusă unor norme noi de
convieţuire. Ni se dezvăluie
aici psihologia intelectualului
la prima generaţie, într-un
regim pretins muncitoresc.
Tema masculinităţii puterii,
într-un regim politic de dictat,
se confruntă cu tema femi-
nităţii dragostei.

Toată îndrăzneala
problematică din Intrusul,
1968, este azi datată, deşi
romanul a atras la apariţia sa
prin teza dăruirii regretabile
într-o lume „socialistă”, dar în
fapt individualistă. Un tânăr
muncitor de origine rurală,
un „erou al muncii socialiste”,
îşi riscă viaţa pentru semenii
lui, dar este privit cu ingrati-

tudine, într-o lume ce se pretinde a răsplatei drepte.
Voluntarismul afectiv feminin, al Mariei, se arată
inconcesiv în confruntarea cu voluntarismul raţional
masculin, al lui Călin Surupăceanu. Tânărul munci-
tor-erou se dovedeşte totuşi lipsit de luciditatea
înţelegerii adevăratelor cauze ale eşecului său uman,
trăit de el cu bravada noii lumi angajată tragic în
optimism. Rămâne evident realismul timid şi artifi-
cios al romanului. Acceptarea esenţială se impune cu
evidenţă peste refuzul minimal, minor, al existenţei
în ordinea socialistă. Histrionismul auctorial, încre-
zător şi solar, nu devine cu adevărat convingător.
Monologul epic, înglobând un roman de tip dialogic
şi teatral, este susţinut de oralitatea vie a personaju-
lui-povestitor, acoperind prin expresie şi expresivi-
tate gândirea epică tezistă, nu suficient de emanci-
pată. Romanul ilustrează utopia unei lumi umane
care a inventat un radical filistinism. Spiritul moral
se crede deasupra lumii detaşate de spiritualitate şi
moralitate, păstrându-le doar în forme mimate, deşi
sunt propuse ca inventate. Aşa se desfăşoară aici

comedia umană a societăţii colectiviste, în ca-
re relaţia striveşte sau substituie omul. Ro-
mancierul refuză un comunism deviat, în
numele unuia sănătos, raţional, nepervertit
prematur. El exprimă decepţia înlăturării
fundamentelor umane, afective şi morale, în
construcţia lumii socialiste. 

În Marele singuratic, 1972, roman
problematizant restrâns la un realism con-
junctural, moromeţianismul ajunge în acord
profund şi în dezacord minimal cu lumea
activismului comunist. Eşecul fericirii în
dragoste devine dependent de destinul uman
şi „fatalitatea” istorică. Activistul comunist
Niculae Moromete trece de la propagandă la
producţie şi se întoarce la propagandă, într-
un comunism pretins maturizat şi uman.
Însinguratul redevine solidar odată cu presu-
pusa reechilibrare a istoriei. Romanul, de o
largă deschidere epică (politic, social, etic,

artistic), accentuează şi o pretinsă acomodare a
moralei fanatismului ideologic cu virtuţile tradiţiei. 

Un roman istoric şi polemic nu mai puţin
datat, conjunctural, din perioada naţional-comunis-
mului, a simulării autonomiei etnice şi politice, este
Delirul, 1975. Romanul nu avea cum să nu fie criti-
cat pentru ideea istoriei ca expresie a fiinţei cuprin-
să de delir, ignorând necesitatea fatală. Filosofia
istorică din roman a fost acceptată tacit sau în
treacăt de criticii estetizanţi. Ca roman referenţial,
el mizează pe potenţarea mutuală a documentului
pretins pur şi a ficţiunii voit impure (cronică, memo-
rialistică). Este, de fapt, disproporţionat prezent do-
cumentul istoric sau, mai degrabă,  gazetăresc. Dar
el este neverosimil, ca roman referenţial, pentru că
reinventează epoca. Critica extremei drepte şi
acceptarea, în stare de incipienţă, a extremei stângi,
care-i va succede pentru o lungă vreme, se produc pe
fondul filosofiei unei istorii a silniciei. Romanul a
fost acuzat de inautenticitate şi incompletitudine, de
pe poziţiile criticii literare comuniste, care căuta în
el o ilustrare a tezelor politice adecvate pentru a
reînscena istoria. Totul a fost pus în seama depen-
denţei perspectivei asupra epocii de prezenţa limi-
tată a tânărului gazetar, moromeţian, Paul Ştefan. 

Micile îndrăzneli ale lui M. Preda sunt um-
brite de marile lui conformisme menite să nu afec-
teze orientarea ideologică a comunismului naţional-
ist. Concesiile sporesc la a doua ediţie, pentru
întărirea ideologiei comunist-antifasciste şi a stinge
obiecţiile „politice”. Meditaţia liberă asupra istoriei
este compromisă de stereotipurile ideologice oficiale
ale ultrastângii conducătoare în istoria prezentă.
Istoria este protejată  şi chiar mitizată, prin Niculae
Masă, muncitorul strungar la Atelierele Griviţa,
venit din Moldova, un comunist ilegalist aflat în
luptă cu regimul. Diabolizată va fi ultradreapta. Ma-
reşalul Ion Antonescu apare dispus să-şi pună cenu-
şă-n cap pentru sprijinirea Legiunii ucigaşe.  Meri-
torie trebuie calificată tentativa de a reconsidera
personalitatea în relaţie cu colectivitatea. Accepta-
bilă este teza că se menţinea astfel raţiunea umană.  

Superficial şi artificial rămâne romanul în
erotica tinerilor bucureşteni. Paul Ştefan este traves-
tit într-un neverosimil invadator al complicatei şi
stratificatei lumi bucureştene. Memorialistica inau-
tentică în mediu bucureştean lasă un sentiment per-
sistent.

(continuare in pagina 38)

MARIAN VICTOR BUCIU

Preda
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Recuzita poetică a lui Matei Vişniec e
alcătuită dintr-un univers impregnat
de istorie şi mitologie, dar în care

prezenţa cotidianului e la fel de imperioasă. Tentaţia
alegoriei are darul de a transmuta evenimentul
prozaic în proiecţie mitică, dar, în acelaşi timp, şi de
a conferi temelor ample, grave, de incontestabil pres-
tigiu, o anume concretitudine ce le apropie de viaţa
de zi cu zi. Despre Seneca este o astfel de alegorie a
unei istorii trucate şi agonice, în care eul pare a nu
se mai regăsi: „Lovesc şi eu, loveşte şi tata/iată-ne
trecuţi de primul rând de soldaţi/lovesc şi ei, loveşte
şi tata/soldaţii sunt din ce în ce mai eleganţi/şi pe
măsură ce înaintăm/în adâncul coloanelor/ suntem
serviţi cu lichioruri fine/şi purtăm discuţii despre
Seneca/şi despre economia politică/iată-ne ajunşi la
capăt/cu hainele sfâşiate, cu pumnii sângerând/ase-
meni celor/din primele rânduri”. În legătură cu
poezia lui Matei Vişniec, Nicolae Manolescu remar-
ca, între altele, şi prezenţa unor filiaţii sore-
sciene, la nivelul unor procedee predilecte
(farsa lingvistică, badinajul, gustul enor-
mităţilor şi al ironiei, instinctul parodic, ten-
taţia jocului etc. Cu toate acestea, preci-
zează criticul, „la Matei Vişniec e mult mai
puternică înclinarea spre gravitate decât
aceea spre joc. În mâinile lui, formula lui
Sorescu devine, de multe ori, altceva, utiliza-
tă de un temperament diferit. Matei Vişniec
e un poet rezervat şi trist, fundamental un
melancolic”. Spaţiul predilect al lui Matei
Vişniec este acela al oraşului, un spaţiu al
aglomerării şi regularului, în care însă arhi-
tectura este mai degrabă butaforie, un
spaţiu eleat, în care timpul pare că a încre-
menit, în care nu se întâmplă aproape
nimic, iar oamenii au gesturi mecanice,
trăiri anonime, fiind, aşadar, actori derizorii
pe o scenă lipsită de anvergură, cu reacţii
minimale, mecanomorfe. Realul e, mai cu-
rând, cum notează N. Manolescu, un simu-
lacru, o prezenţă halucinantă, imponderabilă, în
care, parcă, atracţia gravitaţională e aproape de
zero, iar indivizii sunt mai degrabă măşti
aşezate deasupra unui neant bine temperat:
„Uneori îmi pun costumul cu dungi aurii,/jobe-
nul înalt, papionul de catifea,/mănuşile albe,
îmi iau bastonul subţire şi/pipa de abanos/şi
mă plimb nepăsător prin faţa secundei/care
mârâie, mârâie, mârâie//în oraşul cu un singur
locuitor timpul are o singură secundă/ochiul
meu vede o singură dată/urechea mea ascultă
un singur sunet/prin parcul cu un singur arbo-
re/fac plimbări de un singur pas/în serile ploi-
oase moartea mea se naşte,/ruşinată, din capul
mirat al cifrei unu/mă simt vinovat, alerg pe
străzile ude,/mă închid într-o florărie şi ros-
tesc/un singur cuvânt misterios/pasărea care
trăieşte într-o singură picătură de aer/mă vede
se repede asupra mea şi moare/la o singură
bătaie de aripă de mine//pentru o singură
secundă/mă simt cuprins de dorinţa de a călă-
tori/intru în sala de aşteptare, mă aşez/în
unicul, înfricoşătorul scaun uriaş//trenul cu o
singură fereastră/şi cu o singură trecere prin
univers/se apropie”.

Multe dintre poemele lui Matei Vişniec
au alura unor fabule cu o morală subiacentă, în
care tensiunea lirică se naşte din asumarea, uşor
parodică, a unor antinomii: diurn/nocturn, real
empiric/tentaţie a absolutului, jos/înalt, ca în
poemul Fereastra, în care sugestia depărtării şi a
înaltului se conjugă cu apropierea idealului ce
contrazice o realitate alienantă, a izolării şi în-
chiderii: „Pasărea, mirată, înduioşată/şi-a luat
gheara din burta mea/şi-a ridicat ciocul din gîtul
meu//m-a lăsat acolo, în patul răvăşit/şi s-a
învîrtit prin odaia mea/s-a izbit cu icnete/de
pereţii mei//după aceea a dat de fereastră/şi s-a
gîndit mirată la fereastră/nu mai întîlnise nicio-
dată o fereastră//ar fi trebui să-i spun fereşte-te/
orice fereastră e perfidă şi înrăită, nu/poţi să ştii
unde duce, încotro te aruncă//dar şi eu eram
înrăit, uram/pasărea/şi n-am scos un cuvînt, am
lăsat-o/să-şi întindă aripile şi să se piardă în văz-
duh”. Sau poemul Corabia, în care, dincolo de
stratul aparent al semnificaţiei, regăsim sensuri
mai profunde ale condiţiei umane, o anume gra-
vitate a meditaţiei, o amplitudine a cunoaşterii
poetice care nu se dezice de sensurile majore ale
lumii: „Corabia se scufunda încet noi ziceam/şi
ce dacă se scufundă corabia şi mai/ziceam orice
corabie se scufundă/într-o zi şi ne strîngeam
mîinile/ne luam rămas bun//dar corabia se scu-
funda atît de încet/încât după zece zile noi cei

care/ ne-am dat mîinile/ încă ne priveam / ruşinaţi
şi ziceam nu-i nimic asta-i/ o corabie care se scu-
fundă mai încet/ dar pînă la urmă se scufundă iat-
o// dar corabia se scufunda atît de încet/ încît după
un an încă ne era ruşine/ nouă celor care ne-am dat
mîinile şi/ în fiecare dimineaţă ieşeam unul cîte

unul / măsuram apa hm nu mai e mult se/ scufundă
încet/ dar sigur// dar corabia se scufunda atît de
încet/ încît după o viaţă de om încă/ mai ieşeam
unul cîte unul şi priveam/ cerul şi măsuram apa şi
scrîşneam din dinţi/ şi spuneam asta nu e o corabie/
aste e o.../ asta e o...”. 

Tema privilegiată a poemelor de acest tip e
aceea a aşteptării, cum observa N. Manolescu, însă
e vorba de o aşteptare trucată, trecută prin filtrul
ceremoniilor ludice ale fanteziei, cu o doză însem-
nată de parodic şi de ironie. Gravitatea este, astfel,
adesea întoarsă spre farsă, iar sentimentul tragic al
existenţei pare să înglobeze în sine amprenta teatral-
ităţii, a unei abile puneri în scenă a sentimentelor de
către un regizor textual dotat cu luciditate şi o
conştiinţă sigură a relativităţii convenţiilor poeticu-
lui. Patetismul ce poate fi ghicit în aceste poeme
este, el însuşi, din specia badineriei şi farsei, a re-
velaţiilor ironice ale unei inteligenţe ce percepe cu

acuitate fisurile din ordinea lumii, ca şi apa-
renţele nefaste ale unei realităţi alienante şi
mecanomorfe: „Ce frumos era odinioară/
când eu şi câinele oraşului,/Leukodemos//ne
plimbam zile în şir/pe străzile ude//şi ne
plângeam că aritmetica, filosofia/ştiinţele
umaniste/au ajuns într-o completă decădere/
de obicei pe străzile ude începe să plouă/şi
multă vreme/şi multă vreme/şi multă vreme,
eu cu Leukodemos/adăpostiţi sub una din
porţi/ne plângeam de cumplita decădere a
gramaticii/şi a retoricii şi a botanicii în ge-
neral//mai târziu începea o furtună grozavă/
oraşul se scufunda încet în faţa noastră/şi
din noroiul final mai apăreau/câţiva clăbu-
ci//atunci ne plângeam de cumplita decăde-
re/a arhitecturii şi a artelor frumoase ”, sau,
într-o altă poezie, în care automatele capătă
o viaţă a lor proprie, reflexe biologice şi,
parcă, o conştiinţă, autonomă, de a fi: „Eu
sunt automatul de limonadă/iată, am ajuns la
conştiinţa de sine/sunt viu, domnilor, nu

râdeţi/prin meditaţii şi exerciţii subtile/am
ajuns ceea ce sunt//dar am o singură întrebare/
este adevărat că în partea opusă a străzii/se
află o gaură neagră, imensă/care înghite mii de
ace cu gămălie/în fiecare secundă?//această
întrebare mă tulbură/poate că mai sunt lucruri
pe care/nu le înţeleg eu, domnilor/am avut o co-
pilărie grea şi întunecată”.

În Femeia uriaşă avem de a face cu o per-
cepţie a realului sub specia teratomorfului şi a
monstruosului, într-o viziune în care fantasticul
se amestecă, în doze indefinite, cu detaliul rea-
list. Ochiul poetului, atent la fisurile din ordinea
lumii, la anomaliile alcătuirii lucrurilor, mereu
în alertă, îşi asumă rolul de a reţine malfor-
maţia, de a sesiza insolitul, de a înregistra
bizarul şi incoerentul: „Eram singuri pe insula
cea pustie/eu şi femeia uriaşă//dimineaţa, în
pădurea tăcută/vînam cîte o pasăre gînditoare/
femeia uriaşă punea capcane/pentru peştele
prost şi gras// la prînz aprindeam focul/ şi pră-
jeam carnea dezgolită/ne întindeam sub arbo-
rele visător/şi priveam cerul burduşit cu planeţi
//doar spre seară, Doamne, spre seară/ochiul
femeii uriaşe începea să se rotească/ţintuindu-
mă tot mai adînc iar degetele ei/se clătinau
prin aer şi vocea ei se auzea/dezmierdîndu-mă/
pe deasupra acelor ape”. În poemul O ilumina-
re, ne întâmpină acelaşi fior al necunoscutului,
aceeaşi viziune a miraculosului şi a distanţei
faţă de ordinea prestabilită a lucrurilor. O boare
de transcendenţă ne pândeşte aici, iar între
trup şi duh paralelismul e perfect articulat, aşa
cum între nivelurile existenţei, între jos şi sus,
între empirie şi sacralitate paralelismele sunt
mult mai uşor de stabilit decât am fi tentaţi să
credem: „Pe şoseaua plină de noroi/autobuzul
nostru s-a izbit aseară/de un animal ciudat, un
animal/spun specialiştii/cum de mult nu mai
trăieşte pe planeta noastră//noi, cei o sută de
călători/am coborît iluminaţi/şi am stat de
veghe lîngă trupul ud al animalului/pînă cînd
acesta mirat şi obosit de singurătate/şi-a dat
duhul cu un zvîcnet uşor//atunci am văzut cu
toţii/că duhul animalului semăna perfect/cu
animalul, cu ploaia şi cu noroiul/semăna foarte
bine cu întinderea cîmpului/şi mai semăna de-a
dreptul izbitor/cu şoferul autobuzului/şi cu
fiecare dintre noi”. 

(continuare în pagina 38)

IULIAN BOLDEA

Poezia lui
Matei Vişniec
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IULIE ♦ 2007

Tipul de Don Juan sălăşluind în făptura
de carne şi spirit a lui Nicolae Rogulski
este mai degrabă o rudă spirituală a

isuasiacului Don Quijote – „flacăra ridicolului, ge-
niul ridicolului şi prostului gust, Cristul care ne
mântuieşte imensul nostru prost-gust burghez.
Imensa, totala, încăpăţânata noastră ţopenie”,
urmărind, în realitatea-i isteţ-viclean ascunsă, scopul
de a instiga, spuneam, feminitatea, de a îmboldi spre
o treaptă inedită viul lăuntric, dând astfel sens exis-
tenţei, transsubstanţializând-o, şi reducând-o, printr-
un uriaş efort ontic, la esenţe. Căile, mijloacele
folosite în realizarea acestui scop sunt nu rareori
stupefiante, întrucât Don Juan-ul nostru sfidează
bunul simţ, moralitatea burgheză, rămânând a fi, de
bună seamă, profund incomod, ba chiar frizând
amoralitatea. Şi mai mult decât atât: Rogulski/Don
Juan/Don Quijote – acest trubadur metafizic al viu-
lui care ne derutează printr-un complicat joc al
măştilor (o continuă diversiune, pentru a-şi duce la

capăt marea lucrare spirituală) – ne scoate din
chingile existenţei obişnuite, contrariindu-ne prin
percepţia sa asupra lumii, ambientului etc., percepţie
rezultată din faptul că, aidoma lui Don Quijote, „el
vede lumea asta a noastră cu ochi de albine ce au 36
de faţete, grajdul îl vede ca pe o catedrală, norii sunt
armatele sclipitoare în armuri şi cai asudaţi,
mişcându-se în răcnetele luptei” – şi de aici, prin
urmare, nevoia de a-şi cultiva de la bun început
diferite măşti ce înlesnesc pregătirea terenului ontic
pentru celălalt, impunerea unui alt unghi, abia
simţit/abia bănuit, pentru ca instaurarea noului eu
în celălalt să nu fie perturbată, deranjată, să decurgă
firesc, fiind ulterior acceptată irevocabil, fără crâc-
nire; noua realitate, noul eu provin dintr-o lume
superioară, o altă realitate în care, sub zodia donqui-
jotescă, „totul e mult mai adânc, mai înalt, mai
transparent, mai fantastic, mai nebun, mai teribil,
mai îngrozitor, mai irevocabil, mai mătăsos, mai
uluitor, mai grandios, decât visele şi amintirile
popoarelor şi ale acelor popoare singuratece ce se
numesc geniile”. El, Rogulski/Don Juan/ Don
Quijote acţionează, aşadar, în consecinţa, în trena

imperioasă, tiranică
a acelei realităţi,
care îi este scop, şi
pe măsură ce este ca
atare un scop, nu
încetează să devină – nietzschean – ceea ce este,
eforturile sale, ale eului său profund, ieşit în arena
existenţei, circumscriindu-se dorinţei capitale de a
ne înşuruba, de a ne înscrie în apele abisale ale
acelei lumi, diferită de lumea asta şi prin faptul că
este „mai enormă şi mai simplă”, „şi el ne forţează
şi forţează şi lumea să fie aşa”, travaliul lui fiind
atât de insistent, atât de viu, perspicace, îndărătnic
şi genial, încât „Cu un geamăt stins, abia auzit, cu
un scâncet prelung, lama de oţel a realităţii se
îndoaie sub voinţa lui neumană. Şi astfel se naşte
umanitatea, adevărata, reala umanitate, din chiţcăi-
turile unui tembel. Tembelul nostru iubit, preamărit,
tembelul nostru divin, căruia îi aşternem privirile
noastre cele mai umile, să calce pe ele!” (s.a.)

Aşadar, Rogulski/Don
Juan/Don Quijote ră-
văşeşte realitatea aşa
cum e – spre deose-
bire de subteranistul
care îi constata limi-
tele, e adevărat, vitu-
perând împotriva lor
până la isterie, şi
refuzând în gura mare
să accepte că doi ori
doi este egal cu patru,
adică, insistăm, reali-
tatea nu este exclusiv
ceea ce pare a fi –,
instaurează în ea o
aparentă dezordine,
bruschează bunul simţ,
moralitatea, clişeul, şi
toate acestea pentru a
crea o altă ordine, evi-
dent superioară, impe-
rios supusă altor legi,
cu alte limite rezultate
din re-obişnuirea cu
viaţa vie, cu viul. Stru-
ctura ontologică a lui

Rogulski este minată de porniri dionysiace; de aici
impresia de ins dezordonat, reală şi falsă în egală
măsură, întrucât, ne explică autorul, Breban, „ală-
turi de «virila dezordine» pe care o aduce cu sine un
zeu, el şi suita sa încarcă fiinţa umană cu calităţi şi
prerogative nebănuite, calităţi care nu rareori în
istorie puteau trece drept tot atâtea limite, «defecte
grave», pulsiuni negative etc.” (Sensul vieţii · Memo-
rii III) Neînţelegerea apare din caracterul emina-
mente atipic al purtătorului de „virilă dezordine”,
din misiunea sa asumată, şi, respectiv, din faptul că
acest om, devenit un zeu aproape trăieşte „într-o
continuă confruntare”, încărcat fiind de o sumedenie
de calităţi ce sunt prinse „într-o luptă ne-antagonică,
creând pur şi simplu – şi explicând, în cheie
hegeliană mai ales – viul!” Scopul/meseria de bază
a lui Rogujiv, prin urmare, o, nu e nici pe departe,
evident, aceea de a preda istoria – tocmai d´aia bes-
tia asta metafizică susţine că în acest domeniu, la
primul nivel, ratează! –, ci de a elibera feminitatea
din inerţie, de a o urni din punctul mort, iar apoi –
folosind feminitatea laolaltă cu senzualitatea ca
instrumente – de a crea în celălalt viul, de a-l

întreţine, forma, strunji, forja; e o meserie supe-
rioară, e o vocaţie aceasta, o artă, care presupune un
uriaş travaliu, ştiinţă, instinct şi, nu în ultimul rând,
o enormă activitate, bătălie, con-fruntare a unor cal-
ităţi (apărute în ochii celorlalţi, adesea, drept
defecte!), prinse, nietzschean, într-o epuizantă, for-
matoare luptă, a cărei semnificaţie este „naştere şi
ucidere aproape în acelaşi timp, capacitate infinită
de regenerare, de creaţie”, izvoarele căreia se iscă,
se menţin, se accentuează sub catapeteasma ludică a
dansului, a graţiei, jocului, „ce nasc, afirmă autorul
Buneivestiri, doar în clipa când este învinsă acea
«inerţie», calm şi armonie statică, apolinică, când
omul îşi regăseşte în sfârşit «relieful», complexa şi
contradictoria sa structură, când omul «învie», de
fapt!” A găsi acest relief presupune în fond un traval-
iu viu, de lungă durată, un bun instinct şi multe alte
lucruri; căci omul superior, teoretizat, în special în
ultima parte a evidentei capodopere nietzscheene,
Aşa grăit-a Zarathustra, este alcătuit, nota bene, din
câteva personaje/euri definitorii, complexe şi difi-
cile, analizate detaliat de unul dintre cei mai mari
ucenici ai filosofului german, Gilles Deleuze, care
explicând caracterul eminamente ambivalent al omu-
lui superior, susţinea că un asemenea caracter este
absolut firesc, întrucât, fiind alcătuit din câteva per-
sonaje – Prezicătorul, Cei doi regi, Omul cu lipitoa-
rea, Vrăjitorul, Ultimul papă, Omul cel mai respingă-
tor, Cerşetorul de bună voie şi Umbra –, dincolo de
această „diversitate de persoane”, constatăm exis-
tenţa „fiinţei reactive a omului, dar şi activitatea
generică” a acestuia. Pentru a înţelege complexitatea
tipologiei Rogulski – pentru care până şi donjuanis-
mul constituie nimic mai mult decât o mască-diversi-
une (e drept, una pregnantă, ubicuă); nu mai mult,
dar, atenţie!, nici mai puţin –, surcică din trunchiul
stufos, pregnant, al lui Zarathustra (ca şi Castor,
Grobei, Marchievici, Mârzea, Herrgoth, bunăoară),
credem că e nimerit să îngăduim succint şi, de bună
seamă, lacunar, asupra caracteristicilor definitorii
ale personajelor din care se compune Zarathustra, o
rudă spirituală foarte apropiată a lui Rogulski.
Aşadar, Prezicătorul, afirmă nuanţat Deleuze, „este
prezicător al marii oboseli, reprezentant al nihilis-
mului pasiv, profet al ultimului om”; obosit de totul,
de viaţa care este un enorm efort, el „Caută o mare
pe care s-o bea, o mare în care să se înece; dar orice
moarte îi pare, încă, mult prea activă, suntem prea
obosiţi pentru a muri. Vrea moartea, dar numai ca
pe o extincţie pasivă”. În schimb, Vrăjitorul este
ipostazierea „«conştiinţei încărcate»”, „«penitentul
spiritului»”, „demonul melancoliei”; „vrăjitorul
sulemeneşte durerea, îi inventează un sens nou, îl
trădează pe Dionysos, se înstăpâneşte peste cântecul
Ariadnei, el, falsul tragic. Omul cel mai respingător
„reprezintă nihilismul reactiv”, omul reactiv îi ia
locul lui Dumnezeu „pe care l-a ucis, dar nu
încetează să fie, cu toate acestea, reactiv, plin de
conştiinţă încărcată şi resentiment”. Cei doi regi
reprezintă „moralitatea moravurilor, şi cele două
capete ale acestei moralităţi, cele două extremităţi
ale culturii”, „activitatea generică surprinsă în prin-
cipiul preistoric al determinării moravurilor, dar şi
în produsul postistoric în care moravurile sunt supri-
mate”. Omul cu lipitoarea este prin excelenţă
„produsul culturii ca ştiinţă. El este «spiritul cel
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scrupulos»” care, în timp, ajunge la concluzia că
ştiinţa este doar o „cunoaştere a «creierului» de

lipitoare, o cunoaştere care nu mai este, de fapt, o
cunoaştere, dat fiind că trebuie să se identifice cu lip-
itoarea, să gândească precum ea şi să i se supună”;
„cunoaşterea este viaţa întoarsă împotriva vieţii,
viaţa care incizează viaţa”. Ultimul papă îşi percepe
existenţa ca pe o slujbă: „el reprezintă produsul cul-
turii ca religie”; el „a văzut neantul, întregul nihilism
negativ şi înlocuirea lui Dumnezeu cu omul”.
Cerşetorul de bunăvoie „a străbătut întreaga specie
umană, de la bogaţi până la săraci. Caută «împărăţia
cerurilor» şi «fericirea pe pământ» ca o răsplată, dar
şi ca un produs al activităţii umane, generice şi cul-
turale”, intenţionând „să afle cui îi revenea această
împărăţie şi cine reprezenta această activitate”.
Umbra „este călătorul însuşi, activitatea generică
însăşi, cultura şi mişcarea ei”. Dată fiind complexi-
tatea acestor personaje generice, pare că „omul supe-
rior s-ar împărţi în două specii”, însă fiecare dintre
eurile/personajele din care este alcătuit „sunt în
acelaşi timp reprezentanţi ai forţelor reactive şi ai
triumfului lor, şi reprezentanţi ai activităţii generice
şi ai produsului ei”, Deleuze îndemnându-ne să ţinem
cont de „acest dublu aspect dacă vrem să înţelegem
de ce Zarathustra îl tratează în două moduri pe omul
superior” şi anume: „când ca pe duşmanul care nu se
dă înapoi de la nici o capcană, de la nici o ticăloşie
pentru a-l abate pe Zarathustra de la drumul său;
când ca pe un oaspete, şi aproape ca pe un tovarăş
care se lansează într-o întreprindere apropiată de cea
a lui Zarathustra”. 

La o analiză atentă, lipsită de orice
fărâmă de grabă, superficialitate, la o
analiză calmă, deschisă surprizei,

imprevizibilului – deci, exactă şi neînfricată în faţa
esenţelor –, vom depista nu puţine dintre trăsăturile
generice ale acestor euri/personaje zarathustriene
valabile – surprinzător şi firesc în egală măsură pen-
tru un feroce iubitor al lui Nietzsche şi Dostoievski,
fraţi de sânge ai spiritului! – şi în cazul Rogulski, aşa
cum vom găsi în ţesătura contradicţiilor rogulskiene,
în germene, calităţile omului superior ce vor deveni
– după îndepărtarea, trecerea în umbră a măştilor
sale – pregnante, definitorii, evidente; primul Rogul-
ski – profesorul ratat, tembel, neglijent etc., cerşe-
torul de bunăvoie, omul cel mai respingător, ultimul
papă, „demonul melancoliei”, limbutul ahtiat de abor-
darea unor teme ca, de pildă, moralitatea/amorali-
tatea, libertatea, credinţa, afemeiatul de duzină etc.
– convieţuind cu celălalt Rogulski, cel (să-i zicem, aşa
cum se cade, aşa cum se impune!) superior, umbră şi
călător deopotrivă, pescar de oameni, vrăjitor, un
purtător de mister negru, un agresiv candid, un ins
puternic, ahtiat şi intimidat în egală măsură de pro-
pria forţă, locuitor plenar al unei lumi superioare, un
înfometat de singurătate (adică de geniul de a fi, în
reculegere), constructor al propriului destin, sfidând
contemporaneitatea ce se închină altor zei, altor reg-
uli; un Rogulski întârziat, din instinct, din geniu, în
veşnica pubertate, reiterată la nesfârşit până la cea
din urmă moarte, un individ tembel, flămând de
nemurire (tocmai d´aia îi place Unamuno!), întru-
chipare a legii, a onoarei, a demnităţii, un agent şi
un trubadur metafizic al viului – cele două euri put-
ernice (vechiul eu şi, celălalt, mereu noul eu) aflân-
du-se într-o continuă luptă prin ele însele, pentru ele,
pentru supremaţie, recunos-cându-se în sens
hegelian, încăierându-se, iar şi iar, lansându-se în bă-
tălii ontice, scopul cărora este salvgardarea viului,
depăşirea de sine. Această bătălie ontologică între
două euri definitorii (în fapt, multiplele personaje
zarathustriene) este cu atât mai sugestivă, ba chiar
fascinantă, cu cât se desfăşoară în simetrie, la un alt
nivel se înţelege (Rogulski e vechi în meseria viului,
e incomparabil mai exersat, mai practic, viul îi este
familiar, e o planetă lăuntrică cucerită şi pierdută de
nu puţine ori; e pescar de oameni prin vocaţie, ceea
ce nu-l împiedică să se pescuiască pe sine însuşi, în
vreme ce vânează alţi oameni, vânătoarea de sine
fiind, poate, la fel de captivantă!), cu lupta interioară
dată între cele două Tonia: burgheza de altă dată,
mamă a doi copii, soţia exemplară, „îngrozitor de
bine crescută”, femeia de lume, încorsetată prin
sânge în tabieturi, reguli, prescripţii burgheze, şi
noua Tonia, porumbiţa înspăimântată de ceea ce i se
întâmplă, femeia în care re-naşte feminitatea, perso-
nalitatea care se hrăneşte din propria copilărie revi-
vifiată, din indicibila candoare, readusă la viaţă; fata
ce descoperă prin ochii femeii mature că alături, nu
departe, în preajma fierbinte există o altă viaţă, mai
adevărată, mai profundă, mai brutală prin cantitatea
de mister conţinută, există viul care mişcă în ea,
promisiunea existenţei acestuia creându-i instinctiva
nevoie de Rogulski, iar nevoia de celălalt fiind

amestecată când cu repulsia faţă
de el, când cu dispreţul, sarcasmul,
şi, iarăşi, şi iarăşi, spaima, groaza,
sfiala de fată de şaisprezece ani, ce
are un câine pentru care fură, de
sărbători, prăjituri de la frigo, şi,
iar şi iar, dispreţul, spaima, frica
bestială de a pierde ceea ce are…
câştigând, în schimb, valoarea situ-
ată de ratatul profesor, de pescarul
de oameni deasupra tuturor valo-
rilor: feminitatea, iar prin inter-
mediul ei: VIUL. De bună seamă,
Tonia se dedublează, iar pe măsură
ce lucrarea rogulskiană îşi
deschide subteranele, ia/haleşte
fiinţă din nefiinţa Toniei, pe
măsură ce Rogulski ştie, vede ce se
întâmplă în forul lăuntric al „po-
rumbiţei”, el, pescarul, trubadurul,
devine din ce în ce mai distrat, are
alunecarea aia michelangelească
de tors, privirea tot mai laterală,
Tonia, Tonia în schimb, furioasă şi
atentă, veveriţă perspicace, contin-
uă să se dedubleze, urmărind stu-
pefiată, mişcată, urnită din vechiul
eu, spectacolul naşterii feminităţii,
nevoia de jerpelitul Rogulski, care,
perspicace fuge în diversiunea
numită Rusul; ivirea celuilalt eu es-
te, de la un punct încolo, atât de
evidentă, încât femeia are senzaţia
vecinătăţii unei oglinzi ubicui, vii,
în care – precum în cazul lui
Peciorin –, reflectându-se, ea
însăşi este judecată, măsurată, tre-
cută prin sita introspecţiilor, i se
dezorganizează întreaga existenţă,
i se clatină din temelii străvechea
fire; şi toate acestea pentru ce?, în numele cui?, în
ce scop? Spaima se întronează, domină, îi scutură
pomul fiinţei la rădăcini, nepromiţându-i, în schimb,
decât nişte vagi presimţiri, bănuiala unei alte exis-
tenţe, otrava, mierea-i eretică, întunericul, bogăţia,
măreţia ei, toate laolaltă, fireşte, necunoscute: „pe
noi ne sperie numai misterul, noul, cel care ne va
distruge, cel care va dezorganiza ceea ce fusesem
odată, vii şi armonioşi, în numele unei existenţe
viitoare, problematice, întunecate, capricioase,
neasemănătoare defel”, însă pentru a continua să fii,
să fii viu, să rămâi tânăr, trebuie să cutremuri orga-
nizarea lăuntrică de altădată, eşti obligat să distrugi
lucrurile care te înnămoleau în nefiinţă: „Cine vrea
să rămână tânăr, trebuie să moară devreme, cine
vrea să continue să meargă, trebuie să-şi strice echili-
brul statuii, care e orice nemişcare frumoasă, orice
contemplare”. Şi încă o dată, distinct, mai total, mai
profund, mai scrâşnit şi mai suav totodată, pentru a
împinge spre efigie vechile trăsături, îngheţându-le
acolo, uitându-le, ucigându-le, puţin câte puţin: „Cine
vrea să meargă, să înainteze, să fie viu, cine trebuie
să fie viu, trebuie să-şi părăsească (cu un uşor, neauz-
it oftat, suspin) echilibrul, frumoasa privelişte atât
de greu câştigată şi care părea că îi fusese dăruită
pentru totdeauna”. Reflexul de a-şi fixa în efigie lim-
itele, ucigându-le astfel, îl vor căpăta, generic – cu
inerente deosebiri –, în afară de Tonia, şi Castor
Ionescu şi Grobei Traian Liviu, într-o măsură anume
şi Paul Sucuturdean şi teoreticiana celuilalt versant,
Alexandra Pavlovici, precum şi alte personaje situate
de noi în tribul castorilor (Hans Castorp, Joseph
Knecht, de pildă) – eroii care renunţă la tot ce era
stabilit întrucâtva o dată pentru totdeauna, care şi-
au construit o imagine, o poziţie socială, în anumite
cazuri, o familie, au serviciu, dacă nu serviciu, o ocu-
paţie onorabilă, şi deodată – ca Ivan Ilici, după căză-
tura aparent inofensivă! –, în urma (simplificăm,
fără îndoială, lucrurile) unui declic sugerat, jucat,
descris în scena romanescă, în subteranele fiinţei se
întâmplă ceva, uneori-adeseori, straniu, special, ieşit
din comun, abia sesizabil, abia observabil, pentru ca
totul să fie aşezat, încet-încet, sub semnul tabula
rasa, şi fiecare dintre aceşti castori, muncitori, sala-
hori în catacombele viului, fără să ştie, în primii
timpi, din ce motive, pentru ce, în ce scop, să con-
state că realitatea deviază, ei înşişi se redescoperă
sub semnul unei angulaţii diferite, fixează în efigie
tot ce consideră a fi un balast în noua întreprindere
şi  purced insistent, tiranic, spre altceva: un nou eu,
în suburbiile căruia muncesc din greu, asudând, o
viaţă întunecată, minată de veninul necunoscutului,
a imprevizibilului, o viaţă vie, cu care va trebui să se
obişnuiască în sensul bun al cuvântului, pentru care
se vor vedea puşi în situaţia – viul nefiind dat o dată

pentru totdeauna! – de a lupta, de a muri încă şi
încă şi încă o dată, pentru a rămâne vii, pentru a
întârzia în fiinţă, sporindu-şi astfel viul: „noi trebuie
să mergem încruntaţi, harnici, asudând, cu dinţii
strânşi şi cu imaginaţia strâns ţinută în chingi, de
parcă am fi siguri de o nouă victorie, de un nou
popas, privelişte, contemplare. De parcă am fi siguri,
de parcă cineva ne-ar fi promis-o lămurit, sau măcar
ar fi adus vorba de ea, de parcă am avea cu ceva «la
mână» nefiinţa, aerul enorm şi nevăzut căruia îi
spunem fatalitate”. Într-adevăr, târziu, târziu de tot,
adică exact la timpul potrivit, fiecare dintre castorii
noştri descoperă mirabila privelişte, fiecare dintre ei,
aleşii, poate  contempla în voie de acolo, de sus, de
pe platou, noua viaţă, victoria promisă de cineva,
fără să auzim distinct acea promisiune, viul gâlgâind
înlăuntru, revărsându-se, nietzschean, într-o Mare
Amiază a fiinţei atotputernice, care se va regăsi, iar
şi iar, pregătită, să o ia de la capăt, să se reîntoarcă
aceeaşi şi pururi alta, la sine însăşi, glorificând viul,
fiinţa, împlinirea prin eterna depăşire a omului din
tine, devenirea a ceea ce eşti în esenţe.

Foamea de viu a personajelor brebaniene
(Rogulski, Minda, Marchievici, Grobei,
Castor) trimite direct la realitatea

foamei de mit; da, la Breban viul, prin tensiune, prin
faptul că este abordat, amuşinat, conceptualizat, defi-
nit, descris din mai multe unghiuri posibile, devine,
se transformă în mit, alături de mitul donjuanesc,
alături de mitul politicului perceput în simetrie cu
seducţia erotică, şi poate deasupra acestora; întrucât,
susţine, romancierul, mitul este o realitate deviată,
iar devierea, în plan romanesc, este realizată prin
situarea/menţinerea neobişnuitului, a atipicului, la o
anumită tensiune, ajunsă în vârful ei, dacă, evident,
este acceptabilă o asemenea definiţie, şi noi credem,
că, în esenţe, este. Mitul, aşadar, constituie o reali-
tate deviată, viul aşijderi, iar accederea spre gradul
acesta de realitate presupune, impune, dic-tează
imperios existenţa vocaţiei, a unei vocaţii puternice,
urmate, construite ceas de ceas, clipă de clipă, a unei
vocaţii edificate precum destinul, asemănat de un
Nietzsche cu boala – o altă temă majoră prezentă în
unele romane brebaniene, boala fiind tratată, mai
pretutindeni, la modul atipic, nietzschean/dos-
toievskian, ca pretext de lectură de sine, de ghemuire
în scoica eului, de strunjire, de fixare pe şina pro-
prie, de harnica suferinţă mereu binevenită, aştep-
tată, sub ochiul dilatat, cosmic, ubicuu al divinităţii,
al zeilor obscuri, prezenţi, tiranici, gravi, rude
directe cu puterile străine şi familiare în egală
măsură care ajung să-ţi dicteze, formându-ţi din
umbra lor luminoasă, călătoare, Destinul.
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IULIE ♦ 2007

NICOLAE BREBAN
Un spirit extrem de viu 

Indiscutabil, unul dintre cei mai origi-
nali, mai prestigiosi critici şi istorici li-
terari, un fecund prozator şi ziarist,

poet de meditaţie în tonuri acut senzuale, uneori
polemist, Marin Mincu desfide, cu o aroganţă ce-i
este tipică, vârsta biologică. Amiciţia noastră
începe cu un mărunt conflict, atunci, când, pro-
punându-mi un text la România literară, l-am refu-
zat, cu o puerilă aroganţă, la rându-mi, pe motiv
că-l „contesta” pe Nichita Stănescu! Apoi, ne-a
apropiat şi ne-a unit, chiar, exilul! Al meu, la
Paris, al lui – în Italia, la Florenţa.

Ambele ne vor fi contestate, probabil, de
unii „biografi” sau „cronicari ai exilului”, ce, mai
recent, evacuează din acest spaţiu pe cei margi-
nalizaţi şi contestaţi în ţara comunistă şi care nu
se puteau desprinde de ea, asumându-şi nu puţine
riscuri şi umilinţe, revenind – având curajul de a
reveni! – din când în când în matricea de limbă,
de naştere. Ca şi „exilul interior” şi cel „exterior”
avea nu puţine forme, faţete şi „chipuri”, aproape
tot atâtea câte personalităţi culturale, mai ales sub
tirania ceauşistă, au ales calea „excentricităţii”
politice sau profesionale. Nu putem vorbi, cred eu,
în nici un caz, de „curate” exiluri politice, în cazul
a tot mai numeroşilor scriitori ce fugeau de
„naţionalismul grotesc comunist”, dar nici de
„curate” exiluri estetice, când era vorba, cum era
cazul lui Mincu, dar şi al altor scriitori, regizori,
pictori, actori sau compozitori ce-şi luau lumea în
cap, sufocaţi de miasmele irespirabile ale ultimu-
lui deceniu, mai ales, al dictatorului.

Ceea ce-l particularizează pe Marin Mincu,
printre altele, de numeroşi scriitori români care
au părăsit „centrul” cultural naţional, tentând o
„carieră străină” este nu numai marea ambiţie de
a-şi afirma puternica-i personalitate în zonele
orgolioase ale culturii occidentale, dar şi o unică
eficienţă publicistică, semnând cărţi originale şi
traduceri la mari case de editură italiene, de la
Bompiani la Feltrinelli şi Vallechi. Iar ceea ce-l
face unic printre foarte puţinii colegi de-ai noştri
care şi-au văzut numele tipărit „acolo”, în acele
spaţii culturale vechi şi excesiv solicitate de ta-
lente şi personalităţi sosite din toate cele patru

zări, este fără îndoială faptul că nu
s-a „mulţumit” să-şi promoveze „si-
nele” şi producţiile-i literare, dar şi-
a publicat şi susţinut colegii, de la
Caraion la Nichita Stănescu, ca şi
literatura-i originară, de la Emines-
cu la Lucian Blaga, „şi” pentru acea-
sta, Mincu şi numele său au fost
iute încercuite în ţară, în mediile li-
terare. Astfel, Mincu readucea în ac-
tualitate incapacitatea noastră mi-
nimă de solidaritate chiar şi în vre-
muri disperate!...

Publică astfel, în Italia, 4
volume de semiologie, printre altele
Semiotica letteraria italiana, 2 ro-
mane, un volum de poezii. Pentru
La morte a Tomi (Moartea la Tomis)
primeşte premiul naţional de proză,
după ce în 1989, avusese Premio
Internationale Eugenio Montale. La
Bompiani scoate Il diaro di Dracula.
La Feltrinelli – Avanguardia letter-
aria romena. Tot acolo, în Italia, tra-
duce şi publică poemul Luceafărul şi
volumul 11 Elegii de Nichita Stănes-
cu, la editorul Vanni Scheiwiller, cel
mai exigent editor de poezie din
Italia. Ca şi Nuovi poeti romeni
(împreună cu Marco Cugno) la ed.
Vallechi din Firenze. Peste 40 de
poeţi şi scriitori români „promo-
vaţi” de Marin Mincu în spaţiul lit-
erar italian, de la Blaga şi Eminescu
la Nichita, Mircea Eliade, Paul
Celan şi alţii. Va avea Premiul
Herder în 1996.

În ţară, în decurs de vreo patru decenii,
luptând tenace şi uneori disperat cu forţele
politice – activişti sau colegi, cocoţaţi în posturi
servile! –, „cu voie de la poliţie” cum ricanează azi
diverşi ignari sau oportunişti de ultimă oră, pub-
lică titluri numeroase, acoperind varii domenii,
iscând aproape de fiecare dată comentarii vii, con-
troverse, dar şi exclamaţii aprobatoare, nu rareori
superlative. Iar cu Ion Barbu. Eseu despre textu-
alizarea poetică, indubitabil, Mincu se aşează prin-
tre teoreticienii inovatori ai textualismului şi post-
modernismul literar, oarecum simetric cu un alt
„transfug” al deceniilor şapte şi opt, în alt spaţiu
cultural, cel francez, Dumitru Ţepeneag.

Chiar şi cele 4 volume de proză din ciclul
Intermezzo, publicate în ţară, au adus o certă notă
originală şi inovatoare, un nou mod de investigaţie
al realului şi al „senzualului”, intrând, ca să zic
aşa, pe îngusta poartă a unei subiectivităţi poetice,
impresioniste, ce prin biografic şi prin „refracţie”
– „izbindu-se” de patru siluete feminine! –
recrează acel „fals trecut” de care sunt îmbinate
cele mai mari texte ale secolului trecut, începând
cu A la recherche... a lui Marcel Proust. Marin
Mincu a făcut, cu regularitate şi mai ales în liber-
tate, după ’89, şi „foiletonistică literară” la cele
mai prestigioase  foi literare, printre care şi la
Contemporanul. Ideea europeană, urmărind, mai
ales, universul poetic al contemporaneităţii sau
polemizând, cum o spuneam, cu cei ce-i contestau
nu numai judecăţile dar şi primatul în anume zone
teoretice.

Spirit extrem de viu, extrem de „inconfort-
abil”, bucurându-se de o natură aprinsă, ce, ca şi
mie, i-a adus nu puţine prejudicii şi neînţelegeri
prelungite, Marin Mincu face parte dintre aceia
care nu se tem de a „intra în război” cu oricine îl
contestă într-un fel sau altul, cu o fervoare teribilă
post-adolescentină ce, s-o recunoaştem, îi face mai
mult rău lui decât „inamicilor” vechi sau noi! Aici
ne despărţim, deoarece, în ce mă priveşte, eu nu
răspund oricărui ipochimen care vrea să se
folosească de numele meu pentru a ieşi din semi-
anonimatul pe care-l condamnă propria-i mediocri-
tate şi, mai ales, pentru luciditatea pe care mi-o
asum şi pe care trebuie s-o înveţe orice creator
care produce pentru durată, că valoarea se afirmă
în timp şi, aproape totdeauna, în răspăr cu como-
dele şi cvasitiranicele convenţii ale mediului lite-
rar de oricând şi de oriunde.

Deşi a albit de mult, Marin Mincu nu a
câştigat nici un strop de „înţelepciune”, e drept,

dar nimeni  nu-i va contesta locul de prim rang pe
care-l ocupă în literele române contemporane. Eu,
în ce mă priveşte, mă simt onorat de prietenia sa
şi a destinsei sale companioane de existenţă,
Ştefania, autoare a unor impresionante opere de
sinteză, şi îi urez să-şi continue opera – deoarece
anvergura şi varietatea scrierilor sale ne duce la
această noţiune! – în ciuda vremurilor, a inami-
cilor reali sau închipuiţi şi chiar şi în ciuda pro-
priei sale firi; de poet născut şi autentic, genuirri-
tabile, nu-i aşa, urându-i sănătate şi capacitatea de
a-şi rămâne fidel lui însuşi şi propriului său geniu.

MIRCEA MARTIN
„Pururi tânăr, 
înfăşurat în manta-i”

Marin Mincu a fost primul meu stu-
dent, deşi printre colegii lui se
numărau şi Gabriela Melinescu şi

Marius Robescu şi Gheorghe Pituţ. Dar pe el şi pe
soţia lui, Ştefania Plopeanu, i-am dus din anul I
până în anul al V-lea, căci le-am fost îndrumător
de grupă. Se întâmpla la începutul anilor ’60, mai
exact, între 1962 şi 1967. Spre deosebire de Ştefa-
nia, pe care o ţin minte ca pe o studentă foarte
conştiincioasă şi cu un talent poetic mai timpuriu
decât cel al viitorului său soţ, Marin Mincu s-a
dovedit, de la început, o prezenţă incomodă la
seminarii, punând întrebări provocatoare, dez-
voltând ipoteze acut personale şi neapărat în con-
tradictoriu cu cele ale asistentului care eram. N-
am ajuns niciodată în situaţii conflictuale pentru
că intervenţiile lui erau oricum inteligente, iar, în
ce mă priveşte, preferam o discuţie vie, fie şi tur-
bulentă, unui monolog ţinut într-o tăcere
şcolărească. Alţi profesori nu prea „înghiţeau”
asemenea confruntări şi imaginea care circula în
legătură cu studentul Marin Mincu era acela de
rebel şi recalcitrant. La un moment dat, a fost
nevoie să intervin spre a-l „scoate” dintr-un con-
flict violent cu un coleg mai în vârstă care deţinea
şi o funcţie politică: ca să nu primească o sancţi-
une gravă, a  fost nevoie să mă pun garant pentru
el.

În anul al treilea de facultate, Marin Mincu
a făcut parte dintr-un grup de studenţi care au
cerut – cu o impetuozitate neobişnuită în acele
vremuri de dictatură – înfiinţarea unei reviste li-
berale studenţeşti. Revista a şi apărut la scurt
interval, în ianuarie 1966 şi n-a fost alta decât
Amfiteatru. Au fost anii în care s-a contituit şi afir-
mat cenaclul Junimea în prima lui formulă, cu
Marin Mincu, printre alţii, ca membru fondator.

Numit redactor-şef al respectivei reviste,
Ion Băieşu, fostul meu coleg de grupă, m-a invitat
să mă ocup de sectorul ei de critică şi, bineânţe-
les, am apelat în primul rând la studenţii mei.
Marin Mincu a fost multă vreme colaborator per-
manent al Amfiteatrului, iar articolele lui n-au
întârziat să se facă remarcate. În paginile acelei
reviste, dacă ţin bine minte, şi-a susţinut pentru
prima dată Marin Mincu teza sa cu privire la
Heliade şi heliadism, dezvăluind – aceasta e ipo-
teza mea – încă de pe atunci o alegere şi o ambiţie
ce s-au dovedit a fi constitutive.

La nu puţină vreme, atunci când s-a pro-
dus debutul său de critic literar, volumul s-a inti-
tulat – nici mai mult nici mai puţin – decât ...
Critice. Între Titu Maiorescu şi Marin Mincu! În
lumea criticii autohtone gestul a fost primit cu
iritare sau cu îngăduinţă. La urma urmelor în
orice autorlâc intră o doză de megalomanie. Iar
grandomania juvenilă stârneşte cel mai adesea
amuzament şi simpatie. Dar Marin Mincu şi-a
urmat proiectul său heliadesc imperturbabil şi
tenace.

Debutul său în poezie a fost salutat, print-
re alţii, şi de Ion Negoiţescu, intervenţiile lui cri-
tice au stârnit ecou, au fost lăudate sau, nu o dată,
contestate, dar aproape niciodată ignorate.
Bucurându-se de şansa de a fi numit lector de
română în străinătate, şansa pe care puţini
au avut-o în vechiul regim – pe care eu, de !

··· repere ··· repere ··· repere

SĂ NE CUNOAşTEM SCRIITORII
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pildă, mi-am dorit-o întotdeauna, dar degea-
ba – Marin Mincu a ştiut să o folosească

pentru binele său intelectual, dar şi pentru acela
al literaturii române. În 1977, după ce a obţinut
prin concurs postul de profesor la Universitatea
din Florenţa, a publicat în Italia o carte de semi-
otică aplicată asupra baladelor ro-mâneşti, o
antologie a avangardei româneşti (în colaborare cu
Marco Cugno), un volum de interviuri cu cei mai
importanţi semioticieni italieni (Umberto Eco,
Cesare Segre, Maria Corti, D’Arco Silvio Avalle
etc.), a publicat două romane dintre care unul a
primit un important premiu italian. În ţară, opera
lui de critic literar, de poet şi de prozator, de tra-
ducător, a luat proporţii.

După 1989, s-a implicat în reconstrucţia
universităţii constănţene, a organizat colocvii in-
terdisciplinare cu participare internaţională de
prim ordin etc. A folosit puterea ce i-a fost acor-
dată (ca decan), în virtutea meritelor proprii pen-
tru a creşte potenţialul universitar local; a şi
abuzat (după spusele multora) de această putere.
Dincolo de reacţiile pe care prezenţa lui, nelipsită
de o anume agresivitate, le-a putut stârni şi le
stârneşte în continuare, dincolo de propriile-i
excese care îi trădează mai degrabă slăbiciunea
decât forţa, bilanţul său este unul, hotărât, pozitiv.

Cine nu îl cunoaşte, îi poate deveni repede
ostil datorită aerului autoritar-provocator arborat
cu ostentaţie de la prima vedere; cine nu îl citeşte
cu atenţie se poate uşor împiedica de unele aserţi-
uni insuficient fondate sau nuanţate. Dar opera lui
e masivă şi consistentă. În construcţia ei s-a pus
în joc ardoare şi gravitate, capacitate speculativă
şi imaginativă, spirit de iniţiativă şi, mai mult ca
sigur, spirit de sacrificiu.

Privită de la o anumită distanţă, statura
lui Marin Mincu pare şi acum învăluită în faldurii

aceleiaşi tipologii heliadeşti. Orgoliul şi vanitatea,
egolatria şi intemperanţa se perpetuează, paradox-
al, până într-al 12-lea lustru de viaţă ca expresii
ale unui suflet adolescent. Pentru Marin Mincu,
această postură nu e câtuşi de puţin im-postură;
nu e un rol. Mai exact, e un rol pe care nu-l joacă
ci îl trăieşte: „Pururi tânăr, înfăşurat în manta-i”.

BOGDAN GHIU
O carte mozartiană

Pacient la spitalul fundeni este una
dintre cele mai tari şi mai limpezi,
mai mozartiene cărţi de şi despre li-

teratură ale literaturii române din ultimii ani.
Viaţa incizată, redusă, devine aici – lecţie de
anatomie pe viu a profesorului Marin Mincu –
direct, picătură cu picătură, cert şi distinct, printr-
o sondă, în urma unei operaţii de salvare efectu-
ate de un străin pe un corp care ameninţă să se
înstrăineze definitiv, literatură: desen de copil. La
firul vieţii, firul subţire al vieţii fugind, prelingân-
du-se drenat, scrie: celălalt, altul, operezeaă, afec-

tând viul şi eliberând scrisul. O victorie care nicio-
dată nu ne aparţine şi care niciodată, mai ales, nu
este asupra cuiva. Literatură ultimă, „sondată”
până la resorturile ei prime, cu momente şi
încleştări cristaline de capodoperă. Citind-o, îţi
spui că, literar şi uman, mai mult nu se poate şi
nici nu este nevoie, homeostazia vitală a scrisului
literar a fost pur şi simplu – şi pur, şi cu toate
aparenţele unei simplităţi brutale – atinsă.
Literatura şi viaţa se întâlnesc şi intră rar, ca aici,
în linie dreaptă, cel mai adesea una fiind o
sforţare grotescă în vederea celeilalte. În această
carte, echilibrul deplin şi fragil este atins. Căci şi
în literatură, şi în viaţă, pentru a (se) scrie şi pen-
tru a (se) trăi, sângele trebuie să rămână un fir,
picătură cu picătură, nu un fluviu. Iar artificialul,
tehnicul n-ar trebui să intervină decât pentru a
salva scrisul vieţii. Martor al vieţilor altora şi
pacient al propriei vieţi, Marin Mincu redeschide
literatura, readucându-l pe Autor la postura de
scrib (rămas) suveran. O intervenţie medicală mai
mult decât urgentă în momentul de faţă!

ADRIAN POPESCU
Un critic incomod

Având orgoliul impunerii unor prio-
rităţi, idei urmărite cu tenacitate, un
perfecţionist calibrând concepte ope-

rante în adâncimea câmpului literar, textualismul,
de pildă, autor de viziuni critice inedite, vezi Ion
Barbu, romancier de succesc în Peninsulă, tra-
ducător din (poeţi italieni ai secolului al XX-lea) şi
în italiană (lirica română contemporană, avangar-
dişti, Eminescu, Ion Barbu, Blaga) Marin Mincu e
un serios teoretician şi un practicant al literaturii

moderne.
Antologator, nu

lipsit de subiectivism,
dar nici de temeinice,
critic debordând de
energii intelectuale, dar
şi temperamentale, el
ţine un fel de echilibru
fragil între contrarii, de
la generozitate la exclu-
dere.

Maestru de poe-
zie, la cenaclul bucureş-
tean binecunoscut, are,
cred, ceva din faconda
şi fantezia lucidă a lui
Macedonsky, răsplătin-
du-şi autorii favoriţi cu
pietrele preţioase ale
încrederii în textele lor.
La Euridice, unde am
fost o singură dată, era
stimulat, dacă nu gre-
şesc, amestecul de nece-
sară autoiluzionare şi
lucid travaliu pe texte.

F i g u r ă
importantă a li-
terelor de azi cu

tensiunile şi căutările ei, Mincu decretează
şi impune o cotă valorică în literatura con-
temporană, pe de o parte, şi trasează neo-
bosit planuri vaste în traduceri, pe de altă
parte, nemulţumit că nu-i înţeles şi pro-
iectele lui nu obţin aprecierea unor insti-
tuţii. Umorul e copleşit de gravitate, realis-
mul de idealitate, de unde dificultatea unor
relaţii sociale şi colegiale minate de tensiuni.

TRAIAN T. COşOVEI
Bărbat înalt, robust 

La apogeul creaţiei, profesorul
Marin Mincu rămâne una din-
tre personalităţile indiscuta-

bile ale culturii române contemporane. Cri-
tic, istoric literar, italienist, profesor uni-
versitar, eseist de prestigiu, dar şi fin-acid
polemist, editor de carte şi de gazetă, dom-
nia sa ne-a cucerit şi prin generozitatea
arătată tinerei generaţii de poeţi şi proza-
tori pentru care a girat cu numele şi per-
sonalitatea sa Cenaclul Euridice, un nucleu
de creativitate ce îşi va găsi – pe bună
dreptate – un loc important în istoria lite-

raturii române contemporane. Marin Mincu a re-
uşit să dea o dimensiune europeană spaţiului cul-
tural românesc prin Universitatea Ovidius unde
au predat profesori sosiţi din Italia, cât şi prin pri-
etenia cu marele scriitor Umberto Eco pe care l-a
adus de câteva ori în România. Mai mult, prin
publicarea unor imporanţi scriitori în Italia a
reuşit să impună literatura română în faţa unei lit-
eraturi europene pândită de spectrul „global-
izării”. Dicţia sa critică a atras polemici din care
a ieşit neînvins, ba chiar biruitor.

La o vârstă a solemnităţii rostirii, glasul
său s-a propagat cu viteza intensităţii emoţionale
printre sute de tineri ce au descoperit în personalitatea
sa un reper moral şi, deopotrivă, intelectual. Per-
sonal, în ce ne priveşte, am avut ocazia să citesc
în şedinţele cenaclului său şi, cu acest prilej, să
descopăr o nouă stare de spirit a celor mai tineri,
a celor ce îşi doresc dreptul la o exprimare liberă,
eliberată de convenţii şi prejudecăţi. Faptul că pro-
fesorul Marin Mincu a acceptat libertatea de exp-
resie a unor tineri ce nu mai suportă cenzura,
„căluşul în gură” i-a atras nu de puţine ori, ani-
mozităţi. Dar Marin Mincu este un luptător, un
vizionar care are curajul moral de a afirma un
crez liberal deschis noutăţii, chiar dacă această
noutate deranjează urechile conservatoare.

Bărbat înalt, robust, conştient de menirea
sa în contextul uneori confuz al literaturii române,
răspicat în replicile critice, deseori incomod dar
înconjurat de spiritul unei noi generaţii, Marin
Mincu îşi păstrează farmecul, luciditatea şi can-
doarea unui etern căutător de aur. În cazul său,
aurul înseamnă aventura postmodernă care îi
defineşte viaţa şi personalitatea!

EMILIAN GALAICU-PĂUN
„Împotriva” lui Mincu

Că „nu există operă care să nu se în-
toarcă împotriva autorului ei: poe-
mul îl va strivi pe poet, sistemul pe

filosof, evenimentul pe omul politic” (E.M.Cioran)
o ilustrează – ca nimeni altul în literatura română
de astăzi – Marin Mincu. Poetul e subminat de
critic, exegetul de mentor (a cel puţin două gene-
raţii/promoţii, chiar dacă unii nu au întârziat să-şi trâm-
biţeze, la primul semnal de alarmă venit dinspre
conducerea USR, despărţirea de maestru), proza-
torul român de romancierul de expresie italiană
cu acelaşi nume, dar cu o cotă de popularitate net
superioară (Il diario di Ovidio, Ed. Bompiani,
Milano, 1997, figurând printre roma-nele învingă-
toare ale Premiului Bergamo), în fine, scriitorul
quasi total – dacă ar fi să judecăm după genurile
pe care le-a abordat de-a lungul unei strălucite
cariere artistice, cu rezultate de fiecare dată nota-
bile (de bună seamă, cine ar putea să-mi numească
o singură carte ratată ce-i poartă semnătura?!) –
de cititorul cuprins de febra aurului extras din tex-
tele altora. Cât despre omul public, ei bine, doar
prezenţa domniei sale în agora stârneşte „unde”

!

Gaudeamus. 2005 
Cu Nicolae Breban şi Bogdan Ghiu

Foto: Aura Christi
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asemeni circumvoluţiunilor celebrului Ţipăt
munichian. Într-un climat de sfârşeală instituţion-
alizată, singură intervenţia sa este în stare să
primenească atmosfera, structurând-o în linii con-
centrice de forţă (un adevărat şoc intelectual,
alocuţiunea sa – cu cărţile pe masă! – în cadrul
Celei de-a 2-a întâlniri a scriitorilor români din
diaspora graniţelor ţării, din octombrie ’97).
Marin Mincu dă o pâine de mâncat celor dispuşi
să mizeze totul pe (o) carte şi circ „privitor ca la
teatru” veniţi să caşte gura, şi una şi alta adese-
ori concomitent. Astfel încât – repet şi eu după
alţii, Faute de mieux –, dacă Marin Mincu nu ar fi
existat, ceea ce e greu de crezut dată fiind
omniprezenţa sa în Cetatea Literelor, el ar fi tre-
buit cu orice preţ inventat, dar… cine să-l inven-
teze fără riscul de a şi-l ridica în cap, din te miri
ce?!

Primul care are de suferit, scăzut (din
ecuaţia poeziei române de la origini până azi de
către unii alcătuitori de antologii ce-l „sar” cu
nonşalanţă) sub multiple învelişuri ale persona-
lităţii (şi nu am spus un cuvânt despre editorul &
profesorul universitar, primul scoţând titluri ce au
făcut epocă după ’89 încoace: Parcul, Poeme aris-
tocrate, Aleea Mimozei nr. 3, Maniera, etc., etc.;
ultimul fondând din 1990 Universitatea de la
Constanţa), este – se putea altfel?! – poetul. Unul
a rebours, mai pe româneşte spus – îndărătnic, în
egală măsură asediat şi asediator. Întreaga fasci-
naţie şi complexitate a liricii lui Marin Mincu se
regăseşte în acest poem cu valoare de manifest,
datat 1964 şi inclus în volumul de debut, Cumpănă
(1968), poem pe care-l citez integral, respectându-i verti-
calitatea.

SATUL CU LUPI

Lupii veniră în sat nechemaţi şi calmi,
împărţiră satul după familii şi rudele 

mai apropiate,
cu ochii sfârâind de foame jăcuiră întâi vitele
adormind de oboseala mâncatului pe ciolanele lor.

Se treziră la trâmbiţa burţii cu puteri noi,
acum deteră iama printre râmătoare şi oi,
şi apropiaţi de case lingeau geamurile cu linişte,
oamenii privindu-i lupeşte se stâmbară 

urât spre ei.

După ce înfulecară măruntele orătănii proaste
se începu asediul lupilor de afară asupra celor
ascunşi;
îşi rodeau cozile câinii jigăriţi de foame
până şi lupilor le era scârbă să-i mănânce.

Satul tăcea pustiu de oameni şi parcă părăsit
soarele drept înţepa blana lupilor suri
se auzea mârâit ca de lupi prin case
în urmă, lupii se târâră-n păduri.

Sleiţi câinii râcâiră la pârguri de uşi
uşile scârţâiră bolnave-n ţâţâni,
un miros de lupi se rostogoli dinăuntru,
nişte umbre târâte se repeziră spre câini.

Un fel de Încă pe atunci vulpea (în
cazul de faţă – lupul; nota mea) era
vânătorul, de-a-ndoaselea, poemul.

Ceea ce izbeşte de la bun început este precizia
desenului – o precizie demnă de şcoala flamandă
de pictură –, liniar în primele 7 versuri şi „răs-
frânt” începând cu al 8-lea. Cu mişcări de mare
maestru de ceremonii (de iarnă, aş adăuga între
paranteze, singură senzaţia de frig ce-ţi îngheaţă
sângele-n vine pe care o degajă textul, în special
versul parcă ieşit din atelierul lui Spinoza: „şi
apropiaţi de case lingeau geamurile cu linişte”,
fiind suficientă pentru a sugera atmosfera hiber-
nală), poetul mută când o piesă („Lupii veniră în
sat nechemaţi şi calmi”), când alta („oamenii
privindu-i lupeşte se strâmbară urât spre ei”), într-
un joc pe viaţă şi pe moarte în care nu există
jumătăţi de măsură („Câinii jigăriţi”, un fel de
corcituri nu?, sunt într-o primă fază scoşi din
cărţi: „până şi lupilor le era scârbă să-i mănânce”),
astfel încât tabloul contemplat din exterior la un
moment dat te absoarbe înăuntru, printr-o spec-
taculoasă răsturnare de perspectivă, şi abia de-
acum încolo poemul capătă o turnură vizionară.
Pe măsură ce se goleşte de acţiune (până la
refuzul desăvârşit al acesteia, din versul citat mai
sus: „până şi lupilor le era scârbă să-i mănănce”),
asediul – iată un termen tocmai potrivit pentru a
desemna poetica lui Marin Mincu – se infiltrează
pe sub pielea „celor ascunşi”, până la conta-
minare: „se auzea mârâit ca de lupi prin case”.
Procedeu mai degrabă pictural, după cum o atestă
iconografia medievală: „în numeroase imagini sau
lucrări pictate de la sfârşitul Evului Mediu repre-
zentând arestarea lui Iisus şi sărutul trădării, ro-
şeaţa apostolului mişel pare a se fi transmis, ca
prin osmoză, părului şi bărbii lui Christ; călăul şi
victima sa, care nu se pot confunda prin nimic,
sunt uniţi simbolic prin aceeaşi culoare” (Michel
Pastoureau, O istorie simbolică a Evului Mediu
occidental). Cu totul altfel funcţionează osmoza în
poemul lui Mincu: primul lucru pe care-l fac supra-
vieţuitorii asediului (dar mai pot fi oare numiţi
astfel de vreme ce oamenii s-au lăsat cuceriţi din
interior: „un miros de lupi se rostogoli dinăun-
tru”) este chiar ultimul lucru care l-ar fi făcut – şi
nu l-au făcut, Nota Bene – lupii: „nişte umbre
târâte se repeziră spre câini”. De împrumut pen-
tru oameni, natura fiarei este compromisă prin
alterare. Remarcabil jocul de lumini şi umbre: pe
cât de calmă acţiunea exterioară, desfăşurată într-un
regim diurn („soarele drept înţepa blana lupilor
suri”), pe cât de neliniştitoare şi întunecată reacţia
oamenilor claustraţi, mai mult nişte spectre („niş-
te umbre târâte”, ca să citez exact). Totodată asal-
tul final, din interior spre afară, are ceva dintr-un

acvaforte de Goya, Somnul raţiunii naşte monştri.
Nu ştiu ce impact a avut textul de mai sus

la data scrierii, acum patru decenii, şi dacă a
apărut în presa literară a vremii înainte de a fi
inserat în volumul de debut din ’68; negreşit însă
poezia trebuie să fi lucrat în cartea artistului la
tinereţe ca o boală de care acesta nu a mai dorit
să se vindece. Sau poate ca un vaccin împotriva
tuturor (bolilor). În tot cazul, l-a marcat a jamais.
Altfel spus, de patru decenii Marin Mincu se află
în regim de asediu. Întrebarea ce se pune ar fi
chiar aceasta: de care parte? Cum este foarte
greu, dacă nu de-a dreptul imposibil, să ni-l imag-
inăm luat prin surprindere sau constrâns să se
apere, răspunsul se-nţelege de la sine. Punct şi de
la capăt.

Împotriva naturii luminoase (meridionale)
a poetului, creaţia sa este traversată de la un
capăt la altul de spectrul întunecat al demonului
lăuntric. Bizantinul levantin se lasă locuit cu
chirie de un protestant din epoca Inchiziţiei, unul
încălzindu-se la rug tot cu ochii la Steaua Polară.
Vine frigul! (titlul antologiei apărute în seria Bib-
lioteca pentru toţi”, Editura Minerva, 2000), iată
formula prin care poetul găseşte de cuviinţă să
dea şfară-n ţară. Un titlu ca o auroră boreală.

IOANA NICOLAIE
Un fel de altruism

Acum câţiva ani, pe vremea studenţiei
mele, în acel decupaj postrevoluţi-
onar în care instituţiile culturale an-

terioare se dizolvau, iar criticii literari atât de im-
portanţi pentru literatura de până atunci intrau
într-un fel de expectativă, pe vremea acelei stu-
denţii în care să publici un articol, autor debutant
fiind, într-o revistă literară importantă ţinea încă
pe tărâmul fanteziei, pe acea vreme, deci, aflasem
că la Constanţa tinerii scriitori erau sprijiniţi în
continuare de un profesor şi, mai ales, un reputat
critic, Marin Mincu. Acum câţiva ani, Cenaclul
Euridice a devenit notoriu, funcţionând la Bucu-
reşti, în Sala Oglinzilor, ca Cenaclu al Uniunii
Scriitorilor. Bine reflectate mediatic, serile în care
aspiranţi într-ale literaturii citeau alături de autori
consacraţi au intrat repede în conştiinţa celor pa-
sionaţi de fenomenul literar viu. Marin Mincu a
reuşit să coaguleze într-un timp record dacă nu o
nouă generaţie literară, atunci desigur un grup de
scriitori care au intrat impetuos în literatură, în-
cercând să dinamiteze prejudecăţi şi să impună un
nou tip de abordare a poeziei. Elena Vlădăreanu,
Răzvan Ţupa, Ionuţ Chiva, Ruxandra Novac, Dan
Coman sunt doar câţiva dintre cei care îşi datore-
ază gloria actuală mai ales cenaclului condus de
Marin Mincu. Profesionalismul discuţiilor şi cura-
jul abordării – în unele cazuri – a unei tematici
încă tabu au făcut din Euridice zarul câştigător al
literaturii actuale.

Cu Nicolae Balotă şi Ştefania Plopeanu-Mincu. Mai 2007
Foto: Aura Christi
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AURA CHRISTI
Destinul nostru
este literatura

Mai. Aproape o săptămână (15-20 mai) petrecută în unul dintre cele
mai vechi şi frumoase centre culturale ale Ardealului: oraşul Sibiu, aşezat,
e ştiut, în depresiunea Cibinului, şi devenit în 2007 capitală culturală euro-
peană. Pretextul? Participarea la Târgul de Carte Gaudeamus, al cărui pă-
rinte spiritual este Vladimir Epstein, absolvent al facultăţii de filosofie, un
mare iubitor de carte, ferm convins că literatura română este o literatură
majoră şi, prin urmare, ea merită să fie cunoscută în ţara ei şi, de bună
seamă, în străinătate. În percepţia romancierului Nicolae Breban, preşedinte
de onoare al acestui prestigios Târg cunoscut în estul Europei (şi nu numai)
– în mod cert, una dintre cele mai longevive instituţii din stirpea Târgurilor
de Carte din ţară –, Vladimir Epstein face efortul de a transforma Gaude-
amus într-un pretext de bucurie, o şansă pentru dezbaterile axate pe teme
majore, aşa cum a fost, de pildă, cea organizată de câteva reviste (Contem-
poranul. Ideea Europeană, Cultura, Euphorion, Transilvania) în ultima zi a
acestui eveniment ce-a adunat, pe întinderea a cinci zile, peste 12.000 de vi-
zitatori, şi anume Conferinţa „Literatura română – şanse în Europa”.

Pentru Grupul Ideea Europeană & EuroPress participarea la Ca-
ravana Gaudeamus a urmat după un turneu naţional început în
martie la Bucureşti, continuat la Iaşi, din nou Bucureşti, iar

apoi Ploieşti. Turneu care a însemnat conferinţe, lansări, întâlniri cu lectorii
noştri fideli, cărora le suntem recunoscători pentru faptul că ne urmăresc.

La Sibiu am avut câteva lansări: Nicolae Breban (Puterea nevăzută, Elegii
parisiene, Vinovaţi fără vină, Fr. Nietzsche · Maxime comentate, Spiritul româ-
nesc în faţa unei dictaturi) şi Rainer Maria Rilke (Elegii duineze în tradu-
cerea lui Nicolae Breban, Jurnal în traducerea lui Bogdan Mihai Dascălu şi
corespondenţa dintre Rilke, Ţvetaieva şi Pasternak, Roman epistolar în tra-
ducerea Janinei Ianoşi). O zi – cea de sâmbătă, 19 mai – bogată, în care am
vorbit despre doi mari scriitori „nomazi”: Rilke şi Breban. Amândoi, se ştie,
au călătorit enorm, transformându-şi existenţa într-un pretext pentru a
scrie, pentru a fi întru literatură. Primul e poet (perceput de Marina Ţveta-
ieva ca un „fenomen al naturii”, „pentru poeţii ce vor veni o imposibilă înda-
torire”), iar celălalt – romancier, nelipsit, după cum se ştie, de harul poeziei,
dovada acestuia fiind volumul de poeme Elegii parisiene, spuranumit de au-
torul Buneivestiri „alcoolul unei veri”, carte scrisă în siajul Elegiilor romane
semnate de J.W.Goethe, traduse de curând de către Nicolae Breban. Amân-
doi, după lungi călătorii în Austria, Germania, Spania, Italia, au îndrăgit Pa-
risul, în care autorul Însemnărilor lui Malte…, bunăoară, vedea o posibilă
patrie, simţindu-se doar acolo, în oraşul luminilor, acasă. Comparaţia, aşa-
dar, nu e deloc hazardată, cu atât mai mult cu cât exegeţii, nu puţini dintre
ei, care au scris despre opera brebaniană, se referă cu asupra de măsură la
poetica autorului Animalelor bolnave, deşi Breban se consideră, dintr-un fin
răsfăţ… un intrus printre poeţi; cu atât mai mult cu cât Breban e rudă de
sânge spiritual cu câţiva mari poeţi din prima-i tinereţe: Nichita Stănescu şi
Cezar Baltag, pentru care a tradus, cu decenii în urmă, din Elegiile duineze,
din Elegiile… goetheene, comentate în paralel cu textul Noului Testament, în
timp ce criticul Matei Călinescu scria despre monocordul şi genialul Bacovia,
despre (pe atunci) interzisul Lucian Blaga.

Derulez în minte „filmul” celor câteva zile sibiene, ultraîncărcate
în evenimente. Tocmai se încheiase Festivalul European de
Jazz, începuse Festivalul European de Film. Serile, în drum

spre cele două pieţe situate în vecinătate (Piaţa Mare şi Piaţa Mică), puteai
vedea mimi nemişcaţi zeci de minute, imitându-l pe Charlie Chaplin, Hamlet,
pe cele trei surori cehoviene sau alte personaje ce fac parte din patrimoniul
spiritual al lumii. Ochii se agăţau încântaţi de clădirile vechi cu celebrii ochi
atotvăzători, pururi deschişi, scrutându-te din miezul acoperişurilor, de mo-
numentele vechi, de străzile medievale ale acestei vechi cetăţi atestate do-
cumentar în primele decenii ale secolului al XII-lea. Atmosferă de carnaval.
Cete de tineri, întârziind sub Podul Minciunilor. Dar, mai ales, râsete,
glume, cântece, perechi îmbrăţişate de tineri îndrăgostiţi, crescuţi parcă
unul din altul, aducându-mi aminte de acel vers rilkeean „Sunt în tine”, scris
cu gândul la Lou Andreas Salomée, iar mai târziu de celebrele versuri din
A şaptea elegie, dense, scrise parcă de cineva venit de pe o planetă net dife-
rită, citate de mine ca motto în unul din romanele mele Zăpada mieilor, ter-
minat relativ de curând:

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

noi, o, măreţule, spune că am îndrăznit aceasta,
căci propria-mi respiraţie
nu e suficientă glorificării. Şi astfel noi 
nu am ratat acele spaţii, râvnitele, aceste
spaţii ale noastre. (Cât de teribil de mari au trebuit ele să fie
încât să nu poată cuprinde, în milenii, pasiunile noastre.)
Dar un anumit turn a fost cu adevărat mare, nu-i aşa? 

O, îngere,
fusese el – mare chiar în apropierea ta? 
Chartres a fost grandios –,
iar muzica urca şi mai sus şi ne-a depăşit. Şi chiar
şi o iubită – oh, singură la o înnoptată fereastră… –
îţi ajungea ea oare, ţie, până la genunchi?
Să nu crezi că eu vreau să invoc ceva.
Îngere, chiar şi adorându-te! Tu însă nu apari.
Căci strigarea-mi este mereu încărcată de fugă; unui atât de
puternic curent tu nu i te poţi opune. Asemenea unui braţ
întins este strigătul meu. Şi pentru ca el să poată prinde
sus rămâne mâna deschisă
spre tine, ca o apărare sau avertisment,
largi, ambele, o, necuprinsule.”

Sibiul e pomenit cu numele Hermannsdorf în anul 1321, iar ulte-
rior, peste nici o jumătate de secol, cetatea aceasta obţine, după
cum ne informează dicţionarele, calitatea de civitas, fiindu-i

amintit numele sub forma Hermannstadt. Am urmărit fascinaţi acest nume
– Hermannstadt – inscripţionat într-o sumedenie de locuri: pe clădiri, în

Deschiderea Târgului de Carte Gaudeamus
Vladimir Epstein şi Nicolae Breban

Deschiderea Caravanei Gaudeamus · 2007 · Sibiu
În prim-plan: Vladimir Epstein (dreapta), Nicolae Breban şi primarul oraşului Sibiu,

Klaus Werner Johannis

EVENIMENT

Caravana     
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muzee…, inspirând aerul net diferit de cel al capitalei ţării: un aer tare, de
munte, savurând – cu respiraţia tăiată – apa de aici, rece, o apă care îţi dă
un amestec de stupefacţie şi frig, încât îţi potoleşti iute setea capricioasă,
revenită, inexplicabil, la fel de repede. 

Biserica Evaghelică e impunătoare; din orice unghi ai privi-o
aflându-te în partea veche a oraşului, nu poţi să nu-i remarci
turnul masiv, spre care încet curge întregul cer, sprijinind aco-

perişurile cărămizii ale celorlalte clădiri. Muzeul Brukenthal. Biserica Ca-
tolică. Catedrala Ortodoxă. Strada Scărilor, unde am pribegit îndelung. Zi-
duri. Zeci, sute de ziduri. Ziduri ondulându-se ca nişte uriaşi boa mitici.
Ziduri drepte, ca linia ce uneşte marea cu cerul. Ziduri preluând curbele
dulci ale uliţei. Sunt fascinată de ziduri. Stau în faţa lor, între ele; n-aş mai
pleca din strânsoarea lor de o blândeţe aspră. Bulevardul Nicolae Bălcescu.
Piaţa Mare. Biserica Romano-Catolică. Piaţa Mică. Casa Artelor. Turnul
Scării Aurarilor. Piaţa Aurarilor. Strada Argintarilor. Te pierzi. Şi îţi place
că te pierzi! Nomad rătăcind. Nomad vânând pretutindeni cerul în veşnicul
astăzi al spiritului. La tot pasul, ţi se oferă pretexte de a constata faptul că
aici, în această vie cetate medievală totul, totul e altfel: oamenii, clădirile,
ospitalitatea mereu atentă, atmosfera cosmopolită specifică anilor mei de
formare. (În Chişinăul copilăriei mele se vorbea româna, franceza, rusa, ger-
mana, bulgara, maghiara, engleza; aveam prieteni evrei. Urechea mea, prin
urmare, se simte mai acasă în aerul în care se vorbesc mai multe limbi.)
Dacă te rătăceşti, nu e o problemă, eşti condus în locul în care vrei să ajungi.
Unul dintre gardienii care ne-au stat alături, în preajma imensului cort
(Piaţa Unirii, colţ cu Nicolae Bălcescu), în care fusese găzduită Caravana
Gaudeamus, ne-a oferit din capul locului o hartă a Sibiului, ne-a explicat pe
îndelete unde se află locurile de care suntem interesaţi, pensiunea –
Greenhouse – în care fuseserăm cazaţi… (I-am oferit, în semn de recunoş-
tinţă, revista Contemporanul, iar a doua zi l-am regăsit pe acelaşi gardian la
standul Ideea Europeană; cumpărase toate cărţile mele găsite la standul
Ideea Europeană şi aştepta o dedicaţie...) Categoric, în pofida dorinţei de a
ţine cu tot dinadinsul să te rătăceşti, nu vei reuşi… Sibienii, ultraamabili –
aducându-ţi aminte de politeţea aia dulce, cu iz de MittelEuropa, care te face
din timp în timp să te regăseşti mai puţin străin în albia acestui început de
mileniu inegal şi pestriţ –, te vor conduce, te vor ghida, te vor duce de mână

Vladimir Epstein

N.Breban, Joachim Witstock şi Paul Daian 

Aura Christi şi N.Breban. Foto: Andrei Potlog

 Gaudeamus
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aproape acolo unde vrei să ajungi. Sibienii, spre deosebire de
bucureşteni de pildă, au cantităţi enorme de timp, prin urmare, au
vocaţia timpului. Ceea ce nu e puţin.  

La Mircea Ivănescu acasă. Îl recunoaştem. Se răsfaţă.
Are o personalitate, în percepţia Cristinei (Breban), ac-
centuat feminină. E avid de complimente, aprecieri, laude.

În fond, de comunicare. Stă la pat. Izolat, ca un preot distrat. Acum
câţiva ani a făcut un cancer; i-au fost extirpate două organe vitale:
un rinichi şi un plămân. E aproape orb – detaliu care mă răvăşeşte,
reducându-mă pentru câteva minute la muţenie. Nu distinge decât
pete, pete, pete. Îmi scot ochelarii. Închid ochiul stâng, cel relativ
bun încă. Nu văd decât pete. Redeschid celălalt ochi. Petele devin
ceva-ceva mai clare. Nu am decât o miopie avansată. Să ne
bucurăm, aşadar, de ochii noştri. Să ridicăm în cinstea lor statui!
Ochii devin enormi. Lumina blitz-ului îl deranjează pe amfitrionul
nostru. Ne-am conformat. N-am făcut nici o fotografie; intimitatea
unui poet se respectă. Îi pândesc gesturile. Sunt moi. Încete.
Observ cum şi ale noastre devin lente. Are o faţă mare, dispro-
porţionat de mare, în comparaţie cu corpul vădit împuţinat. Ochi
mari, un pic tulburi; ochi de poet aproape orb. Vii însă. Are replică
promptă. Uneori, tăioasă. Nicolae (Breban) îi vorbeşte de prima lor
tinereţe, spunându-i că pe atunci Mircea era într-un permanent du-
te-vino. Venea în vizită la Matei (Călinescu), lua cărţi sub braţ, nu
întârzia prea mult, pleca. Fragmente de viaţă. La întrebarea autoru-
lui Drumului la zid: „Te consideri exprimat?”, poetul ezită, iar pe
urmă îi răspunde negativ. Categoric. Suferă, întrucât consideră că despre
poezia d-sale se spune că e repetitivă, superficială. Ca şi când şi-ar dori să
fie contrazis tot timpul, să i se spună contrariul. În drum spre Bucureşti,
analizăm caracterul poetului. Se consideră ratat? S-a îngropat prea mult în
traduceri? Şi ce traduceri! Joyce. Musil. Nietzsche. Nume de prim rang. Ope-
re de primă mărime. Când i-am spus acasă la el „maestre”, râsese. Ţin minte
râsetul acela: era vesel, plin, rotund. Îl aud şi acum, scriind aceste rânduri. 

Poezia lui Mircea Ivănescu? Poate că nu am organ pentru ea. Îmi
place Saint-John Perse. Nu şi poezia lui Mircea Ivănescu; e in-
teresantă, fină, de un rafinament superior. Mircea Ivănescu, un

fin cunoscător al poeziei engleze, a introdus un ton cu totul nou în poezia
celui de-al şaptelea deceniu, când domnea un marasm incredibil, iar un Ni-
chita, un Cezar (Baltag), un Mircea (Ivănescu), Cezar (Ivănescu) apăreau ca
nişte nuferi din lutul promiscuu al poeziei proletcultiste. Apariţia unui Ni-
chita, Breban, Baltag în acel context era/este incredibilă. Generaţia şaizeci
readucea – în actualitatea impusă de dictatura roşie – rigorile artei pure.
Să revenim la Mircea Ivănescu: poetul visa să scrie roman. Din spusele lui
Nicolae Breban, am înţeles că a şi scris unul. De ce a renunţat? De ce n-a
continuat? Proza, romanele date de poeţi sunt extrem de interesante, arun-
că o lumină diferită asupra poeziei, asupra eseurilor scrise de ei. Vezi cazul
Eminescu, Arghezi, Bacovia, care şi-au exersat talentul şi în proză. Vezi
cazul Gabriela Melinescu, Nora Iuga, Cărtărescu, Blandiana, care au proce-

dat la fel. Eu însămi, iată, m-am trezit sub teascul imens al unei feţe noi a
destinului meu literar: scriu roman. Cred că exodul poeţilor înspre imperiul
prozei, în speţă, spre cel al romanului, este unul masiv. Iar epicul nu are
decât de câştigat în urma acestui fenomen firesc: ca apa, ca aerul murdar
şi sfânt. Îl compar pe Mircea Ivănescu cu un pictor care îşi propune să
picteze o grădină de roze, însă e atât de fascinat de prima petală ieşită din
mâna lui, încât îşi uită intenţia, şi, absorbit de superbia petalei de un roşu
muşcător (să zicem), pictează o altă petală, apoi alta şi alta… În loc de gră-
dina de roze promisă, iată, avem o avalanşă răvăşită de petale. Poate că sunt
nedreaptă şi din cale afară de aspră. Şi nu sunt sigură că asprimea mea este
blândă. Poate că poezia lui Mircea Ivănescu seamănă întrucâtva cu Partitele
lui Bach. Voi încerca să-l recitesc din acest unghi.

Pasiunea poetului pentru feline mi l-a făcut şi mai simpatic. Şi cărţile
în germană din rafturile de după uşa de la intrare în camera lui. 

Gaudeamus împlineşte în 2007 14 ani. Este unul dintre cele mai
longevive, spuneam, târguri de carte din ţară. Părintele lui
spiritual e, după cum afirmam, un licenţiat în filosofie – Vla-

dimir Epstein. De paisprezece ani mascota de lux a Gaudeamus-ului e poe-
tul Paul Daian. Când Marin Mincu îl prezentase la una dintre ediţiile Cena-
clului Euridice drept „unul dintre cei mai importanţi poeţi postbelici, autor

a zece volume de poeme”, Paul şi-a apărat opera, susţinând că a publicat
douăzeci de cărţi de poezie. Îl recunoaştem cu toţii: apare la Gaudeamus cu
veşnica-i trompetă neobosită, îmbrăcat fie în pijama, fie în uniformă de
marinar, fie în smocking, cu papion, înviorându-i pe toţi şi purtând pe
umăru-i rotund, melodios, veşnicul cocoş – prietenul lui fidel, de şapte ani,
răsfăţat de camere de filmat, aparate de fotografiat şi de prietenii zbură-
toarelor cu personalitate. La Sibiu, Paul venise fără cocoş. Are experienţa
anului trecut, cred, pe când se afla la Timişoara, iar cocoşul lui trezise cân-
tând, la cinci dimineaţa, întregul hotel, aşa încât poetul fusese izolat – cu
tot cu cocoşul de munte, of course! – într-o mansardă. Dimineţile, apariţia
în cortul sibian al Gaudeamus-ului a lui Paul – cu trompeta şi discursurile-i
matinale – însemna o bună înviorare, o readucere în matca zilei. Venea
punctual la datorie poetul. Se amuza. De fapt, lucra, cu aerul că se joacă şi
el puţin. Învaţă lumeasca. Se odihneşte de geniul (în sensul vehiculat la ro-
mani) său protector, care l-a făcut să scrie două volume de poeme în iarna
anului trecut. În joacă, la masa de prânz, Nicolae Breban i-a găsit titlul po-
trivit pentru următorul volum: Elegii pentru trompetă şi un singur cocoş. Pâ-
nă atunci, una dintre certitudinile lui Paul Daian este că                        
„mă fascinează atenţia fetelor

N.Breban, Vladimir Epstein, Cristina Breban, Andrei Potlog

··· info ··· info ··· info ··· info ··· info ··· info ··· 

Piaţa Cărţii

Piaţa de Carte din România este estimată la 30 de milioane de Euro. Cifra de
afaceri a editurilor a crescut cu peste un sfert faţă de anul 2004. Profitul
primelor 20 de edituri a depăşit cinci milioane de Euro. Producţia de carte
situează România în grupul ţărilor care au sub un titlu de carte la o mie de
locuitori, adică Suedia, Polonia, Bulgaria, Germania, Italia. În România, din
păcate însă, consumul de carte pe cap de locuitor este de opt ori mai mic
decât cel din Ungaria. Clienţii de pe piaţa de carte sunt cei care cumpără între
una şi 12 cărţi pe an. Numărul lor se situează cu puţin peste cifra de trei mi-
lioane de locuitori, adică 13 % din populaţia României.
În România există 7 Asociaţii de Editori. Singura care adună peste 50 % din-
tre revistele de cultură este APLER (Asociaţia Presei Literare şi Editurilor din
România). Federaţia Editorilor şi Difuzorilor de Carte din România, prin
Asociaţiile & editurile reunite în componenţa sa, cuprinde circa 65 % din
industria cărţii autohtone.
Dintre Târgurile de Carte româneşti cel mai longeviv şi cel mai important este
Gaudeamus. Dumitru Chioaru (dreapta), Rodica Grigore, 

Andrei Terian, Ioan Radu Văcărescu,
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care privesc vitrinele elegante
şi mă întreb până unde 
înţelegerea mea are un viitor.
plouă şi bate uşor vântul
în această toamnă ca într-un sfârşit 
ce-ţi deschide pieptul
acoperit de apă şi cuvinte”

Iar alta:

„sunt un bărbat elegant bătrân
şi port pălărie neagră
cânt la trompetă şi îmi tot amân moartea
cu prefăcută neştiinţă.
femeile adevărate cântă blues
blues-ul este nobleţea ultimă
a bolii.”

Vladimir Epstein, răspunzând unei provocări:
– La Paul nu renunţ!

Am admirat echipa Gaudeamus, alcătuită – uimitor pentru volumul de
muncă necesar organizării unei manifestări de proporţiile unui Salon
Interna-ţional de Carte! – din zece tineri. Când aveam nevoie de ceva
anume, nu ştiu cum se făcea că frumoasa, eficienta Anca Badea – „Doamna
de fier” a Gaudeamus-ului – era mereu în preajmă. E de mirare cum de
rezistă frumosul ei trup fragil pe care îl are! 

Ceea ce se cere în lungile deplasări ale echipei Gaudeamus este, poate,
înainte de toate: rezistenţă. Caravana Gaudeamus 2007 a avut loc în oraşele
Craiova, Cluj, Sibiu. La ora la care scriu aceste însemnări, echipa
Gaudeamus se află la Timişoara. 

Nicolae Breban. Cu trei zile înainte de a veni cu noi la Sibiu, pen-
tru a participa – în calitate de preşedinte de onoare al
Caravanei Gaudeamus · Sibiu – la Târgul de Carte, suferise o

intervenţie riscantă prin laparascopie. Operaţia a durat circa trei ore şi
jumătate sub anestezie generală. Mă întreb: care dintre scriitorii români ar
fi procedat la fel?

– De ce faci asta? l-am întrebat înainte de plecarea spre Hermanns-
tadt. De ce merge, totuşi, la Gaudeamus, de vreme ce firesc era să rămână
internat la spital, să fie îngrijit de medici? îl întrebam şi pe Andy (Andrei
Potlog), partenerul şi fratele meu. 

– Pentru că ţi-am promis, mi-a răspuns Nicolae, fixându-mă grav, cu
aceeaşi ochi catifelaţi, familiari, iată, de paisprezece ani.

…La Sibiu Nicolae Breban a deschis Caravana Gaudeamus împreună
cu Vladimir Epstein, primarul oraşului, Klaus Werner Johannis, precum şi
cu alte somităţi ale urbei. Nicolae Breban a vorbit (comme d´habitude)
splendid: la lansări, la Masa Rotundă dintre cele patru reviste, acasă la poe-
tul Ivănescu, a dat interviuri presei şi TV locale. A fost într-o formă exce-
lentă. Deşi îi regăseam, când şi când, privirea un pic abătută, „în afară” nu
s-a văzut nimic din ceea ce „nu trebuia să se vadă”. Când i-am spus lui
Vladimir Epstein ce i s-a întâmplat cu trei zile înainte de a o lua spre
Hermannstadt, prietenul nostru clătinase din cap a dojană amicală.

La cei patruzeci de ani împliniţi de curând, încep probabil să pricep
ceva mai mult din ceea ce se numeşte „viaţă”: să încerci să oferi totul, totul,
totul, regretând că nu poţi oferi mai mult... când cerul e atât de aproape,
încât se mută, încet-încet, în tine.

Dacă Napoleon susţinea că „destinul nostru este politica”, noi îl
parafrazăm, dând astfel un sens existenţei noastre:

Destinul nostru este literatura. 
27 Mai 2007

Un grupaj de texte citiţi în numărul viitor

PARTENERI MEDIA: APLER, Convorbiri literare, Poezia, Dacia literară, Crosmedia,
Netvision, ErcPress, EuroPress, Radio România Cultural, TVR Cultural

Paul Daian şi... Elegii pentru trompetă şi un singur cocoş

Standul Ideea Europeană

Ziduri... ziduri... acoperişuri spre care curge cerul
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CARAVANA GAUDEAMUS

Radio România, în colaborare cu Universitatea
„Lucian Blaga”, cu sprijinul Primăriei Municipiului
Sibiu şi al Asociaţiei Sibiu - Capitală Culturală

Europeană 2007, a organizat în perioada 16-20 mai, cea
de a doua ediţie sibiană a Târgului GAUDEAMUS –
manifestare inclusă în programul evenimentelor menite
să susţină statutul pe care Sibiul îl deţine în acest an.
Evenimentul, care face parte dintr-un proiect complex -
Caravana GAUDEAMUS, una dintre componentele de
bază ale Programului LECTURA – s-a desfăşurat în incinta
Pavilionului 2007, amplasat la Cazarma 90. Preşedintele
de onoare al ediţiei din acest an a Târgului GAUDEA-
MUS Sibiu a fost scriitorul acad. Nicolae Breban.
Accesul în incinta manifestării a fost gratuit, pentru
toate categoriile de public.
Palmaresul acestei ediţii include:
· Suprafaţa târgului a fost de peste 450 mp, cu 75% mai
mult decât la ediţia precedentă; 
· Numărul expozanţilor a fost de 94 (participanţi în
cadrul a peste 45 de standuri), reprezentând câteva din-
tre cele mai importante segmente din domeniile editori-
al şi educaţional din ţara noastră: edituri româneşti cu
stand propriu – 26, edituri străine reprezentate la târg
de agenţii de difuzare româneşti - 33, edituri româneşti
prezente în standuri comune sau reprezentate de agenţii
de difuzare – 10, instituţii de învăţământ – 6, agenţii de
difuzare de carte românească şi străină – 7 etc; o
prezenţă specială în cadrul târgului a fost şi standul
Minorităţi Naţionale din România, care a reunit o ofertă
complexă de carte reprezentativă pentru cultura
minorităţilor naţionale din ţara noastră.
· Programul de manifestări al ediţiei a cuprins 32 de
evenimente (lansări de carte, dezbateri, concursuri);
· Numărul vizitatorilor a fost de circa 12.000;
· Valoarea vânzărilor directe realizate cu prilejul târgului
a depăşit suma de 85.000 RON (850.000.000 lei vechi).
Premiile Târgului GAUDEAMUS Sibiu, decernate în
cadrul festivităţii care a avut loc duminică,   20 mai, ora
14.00, sunt următoarele:
Trofeele GAUDEAMUS acordate expozanţilor prin Votul
Publicului
Trofeul GAUDEAMUS: locul 3 – Oxford Educational
Centre, locul 2 – Grupul Editorial RAO şi locul 1 -
Humanitas; premiile constau în standuri gratuite cu
suprafaţa de 3, 6 şi respectiv 9 mp, acordate la ediţia
viitoare;
Cea mai râvnită carte a târgului a fost desemnat volu-
mul „Amintirea ca un parfum...” de Silvia Kerim, publi-
cat de Editura Carminis din Piteşti.

Trofeul Presei „Jeana Gheorghiu”, denumit astfel în
amintirea regretatei jurnaliste care ne-a părăsit în
urmă cu câteva zile şi al cărei nume va rămâne

pentru totdeauna legat de Târgul GAUDEAMUS, a
revenit cotidianului „Tribuna” – secţiunea publicaţii, pos-
tului Europa FM – secţiunea radio şi postului Antena 1
– secţiunea TV.
Trofee acordate expozanţilor prin Votul Presei
Trofeul GAUDEAMUS a revenit editurii Humanitas. 
Premiul pentru Cea mai râvnită carte a târgului nu a
fost acordat, întrucât rezultatele votului jurnaliştilor nu
au fost concludente. 
Premiul Educaţia, acordat de către organizatori, a fost
câştigat de Academia de Studii Economice din Bucureşti.
Trofee acordate vizitatorilor
Premiul Miss Lectura a fost câştigat de domnişoara
Izabela Agoston. 
Marele Premiu al Tombolei GAUDEAMUS (adresată
cumpărătorilor de carte de la târg şi derulată pe baza
buletinelor pentru Votul Publicului), constând într-un
laptop performant oferit de Caro Group, a revenit dom-
nului Marian Sebastian Vladu, student la Facultatea de
Ştiinţe Agricole; zilnic, în intervalul 16 – 20 mai, vizita-
torii au putut câştiga numeroase alte premii oferite de
către organizatori şi Caro Group.
La finala zonală a Concursului Naţional de Lectură

„Mircea Nedelciu”, care a avut loc sâmbătă, 19 mai, au
participat 14 elevi de clasa a XI-a de la cinci licee din
Sibiu. Câştigătorii concursului sunt: Adela Popescu –
Colegiul Naţional „Octavian Goga” – Locul I, Claudia
Stoican – Colegiul Naţional Pedagogic „Andrei Şaguna”
şi Anca Cristescu – Liceul Teoretic „Constantin Noica”
– Locul al II-lea şi Teodora Gârbovan - Colegiul Naţional
„Octavian Goga” – Locul al III-lea. Premiile, oferite de
organizatori au constat în sume de bani destinate achiz-
iţionării de cărţi din târg (acordate de Radio România)
şi cărţi oferite de Biblioteca Universităţii „Lucian
Blaga”. Ocupanta locului I va reprezenta Sibiul la finala
naţională a concursului care va avea loc cu prilejul
ediţiei a paisprezecea a Târgului Internaţional
„GAUDEAMUS Carte de învăţătură”.
În premieră pentru această manifestare, în incinta
Târgului GAUDEAMUS Sibiu a funcţionat un Café
Internet, organizat cu sprijinul Caro Group.
Cu prilejul manifestării a fost organizat tradiţionalul
„Coş al Târgului”, care a reunit donaţiile de carte venite
din partea expozanţilor: editurile Semne – Artemis,
Didactică şi Pedagogică, Rao, Galaxia Gutenberg,
Humanitas, Corint, GBV, Noi Distribuţie. Cărţile au ca
destinaţie Şcoala specială nr. 2 din Sibiu pentru copii cu
deficienţe de auz.
Ziarul Târgului a fost realizat, conform tradiţiei, de
cotidianul Tribuna, câştigător al Trofeului Presei, la
ediţia precedentă. 
În acest an, Târgul GAUDEAMUS Sibiu a avut ca invitat
de onoare Târgul de carte pentru copii şi tineret de la
Saarbrücken (Germania), oraş reprezentativ pentru
Marea Regiune, cu care Sibiul şi Luxemburgul împart
statutul de Capitală Culturală Europeană în 2007. Astfel,
cu prilejul Târgului GAUDEAMUS Sibiu, vizitatorii au
putut răsfoi cele mai atractive cărţi pentru copii şi tineri
publicate de nouă dintre editurile renumite de profil din
Germania. 

De asemenea, România, prin Târgul GAUDEAMUS,
a fost oaspetele de onoare al celei de a şaptea
ediţii a Târgului de la Saarbrücken, care a avut

loc în perioada 9 – 12 mai. Prezenţa românească în
Germania s-a concretizat printr-un stand reprezentativ
pentru piaţa de carte pentru copii din ţara noastră, care
a reunit oferta unora dintre cele mai prestigioase edituri
din ţara noastră - organizat în colaborare cu Uniunea
Editorilor din România) şi o expoziţie de ilustraţie de
carte pentru copii, realizată cu sprijinul Asociaţiei
Clubul Ilustratorilor şi a Maison des Illustrateurs Paris.
Ca şi la ediţiile anterioare, furnizorul oficial de servicii
INTERNET al manifestării a fost RDS.TEL. 
Sponsorul ediţiei 2007 a Târgului GAUDEAMUS Sibiu:
S.C. Autostop Service ’97 S.R.L.
Partener media al evenimentului: publicaţia „Şapte seri”.
Următorul popas al Caravanei GAUDEAMUS, şi ultimul
în acest an, va avea loc la Timişoara – ediţia a treia, 23
– 27 mai, Piaţa Unirii.

Virgil Mihaiu
Sibiu Jazz Festival 2007

Sibiul e prima urbe românească desemnată capitală culturală a
Europei. Certamente, printre argumentele care au cântărit în
această opţiune s-a numărat, la loc de frunte, festivalul internaţi-

onal de jazz; evenimentul, aşteptat cu sufletul la gură în fiecare primăvară de
către pasionaţii genului, este unul dintre cele mai rezistente şi mai prestigioase
din lume. Ediţia numărul 37, care are loc anul acesta, şi-a propus să fie mai
strălucitoare ca oricând. „Uvertura”, programată pentru zilele de 4-6 mai, a
cuprins vernisajul expoziţiei multimedia Focus Jazz, în holul mare al Primăriei
Sibiu, precum şi tradiţionalele Gale ale Formaţiilor Studenţeşti de Jazz.

În săptămâna 7-13 mai, melomanii s-au delectat cu doze masive de „jazz
de origine controlată”, dar şi cu unele binevenite surprize. Jazzul autohton a fost
reprezentat de grupul percuţionistului sibian Lucian Fabro şi de redutabilul
pianist Marius Popp, cu al său String Project – binevenită reevaluare a rolului
instrumentelor cu coarde într-un gen muzical deloc dispus la compromisuri.

Din Luxemburg, cealaltă capitală culturală a Europei a anului în curs,
am avut ocazia să-l cunoaştem pe Gast Waltzing. O prezenţă deloc circum-
stanţială, având în vedere palmaresul său artistic – trompetist, compozitor,
fondator şi lider al Departamentului de Jazz din cadrul Conservatorului luxem-
burghez, fondator al Orchestrei Naţionale de Jazz a Luxemburgului, iniţiator al
casei de discuri WPR etc. Versatilul mânuitor al ghitarei-bass fretless, Herbie
Kopf, supranumit „Steve Swallow al Elveţiei”, s-a anunţat printre surprizele
agreabile ale festivalului, la fel ca încă două promiţătoare trupe: Michaela
Rabitsch & Robert Pawlik Quartet din Austria şi trio-ul virtuozului pianist român
emigrat în Finlanda, Marian Petrescu.  

Printre formaţiile menite să animeze atmosfera din Piaţa Mare a super-
bei citadele subcarpatice s-a numărat: Gloria (o combinaţie afro-română),
Kilimandscharo Dub et Riddim Society (Austria, Ghana, Senegal, Anglia, SUA),
Berti Barbera & 4Given, AG Weinberger Blues Band şi Fanfara Mourcourt din
Belgia. Aplaudaţi pe scena sibiană încă din anii 1980, saxofonistul polonez
Zbigniew Namyslowski şi violonistul francez Didier Lockwood au cucerit, fără
îndoială, noi spectatori cu vrăjitoriile lor improvizatorice, constant readaptate la
sonorităţile actuale. La rândul ei, frumoasa divă de culoare Dee Dee Bridgewater
ne-a propus un recital intitulat J’ai 2 amours: în semn de gratitudine pentru
patria adoptivă, ea şi-a consacrat de această dată abilităţile vocal-improvizatorice
unui repertoriu de sorginte exclusiv franceză.

Alte puncte de atracţie din program au aparţinut unor importanţi jazz-
meni cu rădăcini afro-americane, deschişi însă tot mai mult experienţelor inter-
culturale. Astfel, poliinstrumentistul Chico Freeman şi grupul său Guataca ne-au

oferit o savuroasă fuziune
între tradiţiile patriei jazz-
ului şi acelea din marea
insulă a Caraibelor, Cuba.
Pe de altă parte, Archie
Shepp’s Born Free Band
a anvizajat un alt tip de
mixtură: personalitatea lui
Shepp, definitorie pentru
ecuaţia new jazz/black
power a anilor 1960, în-
cearcă acum o acomodare
la tendinţele postelectro-
nice, incluzând rap, key-
boards, laptop etc. Oare-
cum pe aceeaşi filieră, dar
din noua generaţie de
jazzmeni americani, provi-
ne vocalistul Dean Bow-
man, aureolat deja de co-
laborări cu corifei ai post-
modernismului muzical
precum Lester Bowie, De-
wey Redman, Uri Caine,
sau Elliott Sharp.

În fine, n-au fost
ratate două prezenţe ce s-
au anunţat din timp ful-
minante: grupul trompe-
tistului Enrico Rava – un
clasic în viaţă al eferves-
centei scene italiene – şi
big band-ul de vârf al jazz-
ului mondial, Vienna Art
Orchestra, sub conducerea
imbatabilului compozi-
tor/aranjor/dirijor Mathi-
as Rüegg. 

Umblă vorba că
festivalul de la Montreux ar avea probleme legate de datoriile financiare. Din
fericire, organizatorul evenimentului sibian, Titi Schmidt a făcut încă o dată
dovada că – prin ani de sacrificii, pasiune şi consecvenţă – se poate edifica o
alternativă transilvană la faimosul festival helvet.
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Barbizonism şi Impresionism,
două momente cruciale în evo-
luţia picturii moderne, au

marcat, cu sonoritate culturală fascinantă,
afişele şi paginile săptămânalelor franceze
ale anului trecut, asociate numelui şi operei
pictorului nostru Nicolae Grigorescu. La o
sută patruzeci şi cinci de ani de la sosirea
artistului la Paris (1861), Franţa a organi-
zat o expoziţie omagială cu o selecţie
reprezentativă pentru toate etapele de
creaţie ale pictorului român, intitulată
Nicolae Grigorescu (1838 – 1907) Itinerariul
unui pictor român de la Şcoala de la

Barbizon la Impresionism. Prezentată şi găzduită în
sălile Muzeului de Artă din Agen în perioada 22
aprilie-14 august 2006 şi la Muzeul departamental al
Şcolii de la Barbizon (amplasat în vechea clădire
Auberge Ganne) în septembrie – decembrie 2006,
expoziţia monografică dedicată pictorului, cu
tablouri din muzeele Franţei şi României, a oferit
publicului internaţional spectacolul unei picturi
moderne, înfiorată de sentiment şi vibraţie poetică.

Prin tema expoziţiei şi dezbaterile prilejuite
de aceasta, numele pictorului român Nicolae
Grigorescu şi opera sa au fost încadrate celor două
curente ale artei franceze, Barbizonism-Impresio-
nism, hotărâtoare pentru modernitatea picturii sec-
olului al XX-lea.

Expoziţia deschisă la Barbizon, anunţată de
afişele evocatoare ale ambianţei aproape neschim-
bată în înfăţişarea poetică şi pitorească a trecutu-
lui, a oferit întoarcerea la timpul fericit al entuzias-
mului juvenil al pictorilor şi al idealurilor lor înro-
bite artei cu majusculă.

Azi, la împlinirea unui secol de la stingerea
din viaţă a pictorului nostru, omagiat în Franţa, la
Agen şi Barbizon în 2006, ne imaginăm cu regret
îndepărtata epocă a graţiei şi surâsului tandru

imortalizate de geniul artistic al impresionismului
şi de farmecul muzicii lui Strauss. Grigorescu a
cunoscut Franţa şi a iubit Franţa acelei epoci. A
trăit şi creat la Paris, Barbizon şi pe coasta bretonă
în deceniile schimbărilor spre epoca modernă.
Boema şi evenimentele revoluţionare ale avangar-
dei artistice pariziene i-au marcat orizontul vieţii în
aceeaşi măsură cu descoperirea rigorii artistice sub
soarele de la Fontainebleau şi cu eroicul curaj trăit
în tranşeele războiului din 1877. S-a integrat spirit-
ului deschis al generaţiilor care au schimbat
viitorul experimentelor plastice. A purtat cu el di-

mensiunea modernă a spiritului european. Înt-
re Paris, Barbizon, coasta bretonă şi România
sufletul artistului şi-a încheiat destinul şi opera,
mesajul cântecului său de iubire adresat seme-
nilor. 

La Barbizon a locuit la Auberge Ganne,
leagănul artistic al primei colonii de pictori de
la mijlocul secolului al XIX-lea. Hanul, devenit
astăzi muzeu, păstrează tabloul cu portretele şi
iscăliturile pictorilor găzduiţi ani de zile în
istoricele încăperi şi unde pot fi văzute numele
şi autoportretul lui Grigorescu şi autoportretul
lui Ion Andreescu. În revenirile sale la Barbizon
(1862-1870) Grigorescu a preferat să locuiască
în apropierea pădurii Fontainebleau, în Casa
Artiştilor, loc unde se păstrează şi astăzi placa

marcată cu numele pictorului român. Etapa iniţierii
din primii ani petrecuţi în Franţa, când frecventa
muzeele şi realiza cňpiile după maeştri în sălile
Muzeului Luvru, era completată de pregătirea pen-
tru concursul admiterii la Şcoala de Arte Frumoa-
se, de şedinţele desfăşurate în atelierul lui Charles

Gleyre de la Paris unde studiau, de asemenea,
Renoir şi Monet. Curând, localitatea Barbizon îi
destăinuie lui Grigorescu fericitul mediu al inspi-
raţiei şi dobândirii prolifice a măiestriei picturii de
plein air.

De la pictura de plein air a 
Şcolii de la Barbizon la Impresionism

Ce semnificaţie avea localitatea Barbizon?
Ce era Şcoala de la Barbizon? Cine erau pictorii
adepţi ai barbizonismului, ce teze estetice susţi-
neau, ce noutăţi aduceau, de ce tulburau în aşa ma-
re măsură firul tradiţiei? Au fost subiecte vii dezbă-
tute de criticii francezi în anii ’50-’60 ai secolului al
XIX-lea.

Şcoala de la Barbizon putea fi considerată,
pe bună dreptate, o grupare artistică liberă, opusă
academiilor. În locul magiştrilor anchilozaţi în
reţete desuete, reprezentanţi ai juriilor oficiale din
capitală, la Barbizon se manifesta reputata perso-
nalitate a unui artist al frondei, Francois Millet,
susţinătorul picturii de plein air. Deşi aproape auto-

didact, maestrul a devenit simbolul autori-
tăţii disciplinei şi lucrului la şevalet în aer
liber, al pictării tablourilor sub efectele
luminii solare. Pictorii tineri, desprinşi din
schemele academismului, grupaţi în jurul
lui Millet, urmau exemplul acestuia şi al
artiştilor mai vârstnici, Théodore Rouss-
eau, Charles Daubigny, Constant Troyon,
Narcis V.Diaz de la Peńa, Jules Dupré. Cu
şevaletul aşezat în faţa motivului, pictorii
surprindeau efectele luminii asupra coline-
lor, câmpiei şi pădurii Fontainebleau,
ambianţa din jurul Barbizonului la diferite
ore ale zilei, uneori primul tablou fiind ter-
minat dimineaţa, al doilea seara. Pictura de
peisaj dobândea, astfel, valori plastice şi
expresive neuzitate până atunci. Considerat
gen minor, peisajul a primit un loc princi-
pal în preocuparea pictorilor barbizonişti.

Pitorescul naturii prezent în peisaje era îmbogăţit
de redarea eclerajului filtrat al pădurii de la
Fontainebleau cu graţioasele siluete ale copacilor
surprinse de lirismul picturii lui Corot. În abor-
darea peisajului, subiectivitatea artiştilor a determi-
nat marele salt către comunicarea stării afective.
De la caracterul de permanenţă al tratării clasice,
peisajul a trecut la surprinderea tranzitoriului
luminii anotimpurilor, a schimbării calităţii aerului,
cristalin sau umed, precum şi a emoţiei şi senti-
mentului. Punând reflectorul studiului şi atenţiei
asupra peisajului creat la faţa locului şi observării
scrupuloase a ceea ce se oferea ochilor şi sensibi-
lităţii, pictorii grupaţi în Şcoala de la Barbizon
făureau, de fapt, o nouă atitudine faţă de artă şi o
nouă mentalitate estetică. Barbizoniştii schimbau

cursul tradiţiei seculare a artei, dădeau
picturii un nou destin. Peisajul pictat la
lumina naturală săvârşea saltul dinain-
tea impresionismului şi netezea drumul
schimbării către luminarea paletei elib-
erate de bitumuri şi opacitate.

Noi descoperiri artistice, apărute
în pânzele lui Claude Monet şi ale impre-
sioniştilor aflaţi la Argenteuil, Véteuil
sau La Grenouillčre, au impus tratarea
reflexelor pe apă şi a armoniilor paletei
spectrale. În jurul Parisului, apoi în
Normandia şi Bretania pictura îşi acce-
lera mersul, proiectând pe pânze efec-
tele colorismului modern prin aplicarea
consecventă a legii contrastului simul-
tan al culorilor şi a principiilor opticii de
curând formulate de fizicieni. Noutăţile
ştiinţifice hotărâtoare conduceau la uti-
lizarea sistematică în pictură a rapor-
turilor calorice de cald şi rece (folosirea
culorilor calde pentru zonele de lumină
şi a tonurilor reci pentru umbră), a
relaţiilor de complementaritate a culo-
rilor, a umbrei colorate şi transparente
şi, mai mult decât atât, a abordării tonu-
lui „rupt” (rezultat din disocierea
amestecurilor), a tuşei plate şi disconti-
nue. Înlocuirea paletei clasice cu paleta
spectrală evolua sub semnul revoluţiei şi
se propaga în pictura tinerilor sosiţi de
pretutindeni la studii în Franţa. 

Grigorescu, de la Barbizon 
la Impresionism

Îndrăgostit de lumină şi de armoniile
fremătătoare ale culorilor şi aerului,  Grigorescu şi-
a definit pictura încă din anii ’60, în prima
perioadă a şederii la Barbizon sub semnele cro-
maticii bogate şi viziunii animate de stare poetică. 

ADRIANA BOTEZ-CRAINIC

Expoziţie
Grigorescu
în Franţa

Grigorescu. La malul mării

Grigorescu. Nud pe malul mării

Grigorescu. Portret de fetiţă (detaliu)
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GRECIA

La Atena a avut loc ceremonia de
înmânare a distincţiilor acordate de „Inter-
Balkan Cultural Association - Riga's Charta”
personalităţilor din diaspora a căror activitate
sunt un simbol al punţilor între ţările balcanice.
Ceremonia s-a desfăşurat în prezenţa Preşedin-
telui Republicii Elene, Karolos Papoulias, şi a
numeroaselor alte personalităţi din lumea
politică, culturală şi academică.
Basarab Nicolescu, care trăieşte în Franţa, a
fost primul dintre cei distinşi. Laudatio în
onoarea sa a fost pronunţată de Prokopis
Pavlopoulos, ministrul de interne al Greciei.
Autorităţile române au fost reprezentate de
Adrian Lemeni, Secretar de Stat la Ministerul
Culturii şi Cultelor. Printre cei distinşi se află
şi românul Mihai Spariosu, care trăieşte în
USA.

ISRAEL…

Pentru consolidarea relaţiilor culturale statornicite între România şi Israel, Asociaţia
Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România (APLER) şi Societatea Editorilor din România
(SER), ambele membre ale Federaţiei Editorilor şi Difuzorilor de Carte din România (FEDCR),
la invitaţia HOR (Organizaţia Originarilor din România) din Haifa, au trimis, la Tel Aviv şi
Haifa, o delegaţie comună, în perioada 29 aprilie–6 mai 2007, pentru derularea unor mani-
festări de promovare a literaturii române, pe de o parte, şi a autorilor israelieni de origine
română, pe de altă parte. Din partea APLER au fost prezenţi Daniela Tomescu şi Cassian Maria
Spiridon. Principalul scop al deplasării în Israel a fost crearea unei librării de carte românească
pentru cititorii de limba română, destul de numeroşi în acest spaţiu. Pentru realizarea acestui
proiect, APLER a expediat 140 kg de carte şi reviste literare. S-a stabilit, sub egida HOR
(Organizaţia celor Originari din România), înfiinţarea Librăriei editorilor români, cu un site pro-
priu, de pe care se vor putea comanda, de către cei interesaţi, cărţile existente în stocul de
carte alimentat periodic de către editori, în urma solicitării celor care se ocupă de librărie.
Urmează să se înfiinţeze, în două-trei luni, o societate comercială ce va încheia contracte cu edi-
torii interesaţi, pentru preluarea şi difuzarea cărţilor în Israel. 

Delegaţia română s-a bucurat de o primire extrem de călduroasă şi de un sprijin deosebit
din  partea HOR Haifa, şi a beneficiat de sprijinul Ambasadei României la Tel Aviv şi al
Institutului Cultural din Tel Aviv, care s-au implicat, alături de HOR Haifa, în organizarea mani-
festărilor.

Pictorul descoperă farmecul pădurii
Fontainebleau şi eclerajul fluid al luminii franceze.
Curte interioară la Barbizon (1866), Peisaj cu stân-
ci la Fontainebleau (1864-1867) sunt îmbăiate de
pete argintii. Influenţa impresionismului se face
simţită în abordarea tuşei plate şi a suprafeţei de
culoare egală ca intensitate. 

Anii maturităţii, 1870-1880, petrecuţi în
Franţa şi România, îi aduc dobândi-
rea experienţei şi forţei plastice

autoritare, confirmarea puternicei sale persona-
lităţi artistice. Prezenţa sutelor de lucrări din expo-
ziţiile deschise la Paris şi Bucureşti este comentată
elogios. Plajă la Marea Neagră sau Plajă la
Granville (1881-1885) peisajele, portretele şi natu-
rile statice, tablourile cumpărate şi aflate în muze-
ele Franţei, dintre care cele treisprezece valoroase
pânze de la Muzeul de Arte Frumoase din Agen,
atestă succesul şi aprecierea colecţionarilor. Încă în
1868, Napoleon III cumpărase Vasul cu flori, natură
statică expusă la Hôtel Siron din Barbizon. Mai
târziu, doctorul Georges de Bellio, reputatul
colecţionar al operelor impresioniste ale lui Manet,
Monet, Renoir şi Sisley, în colecţia căruia figura
cea mai celebră lucrare a epocii Impression, soleil
levant pictată de Claude Monet, a devenit un mare
admirator al artei lui Grigorescu şi posesorul unora
dintre cele mai preţioase picturi ale artistului
român. 

Anii creaţiei de apogeu sunt concentraţi
asupra luminării tot mai ample a paletei şi abor-
dării libere a tratării formei. Pânzele sunt animate
de mari tuşe, decise şi sigure, Peisajele,
portretele şi compoziţiile, naturile statice şi
schiţele urmăresc surprinderea stării. Instan-
taneul şi secvenţa sunt iluminate de emoţia
poetică intensă. Peisaj românesc, Portret de
tânără ţărancă, Păstor culcat în iarbă, Marele
vas cu buchet de margarete, tablouri aflate în
proprietatea Muzeului de Arte Frumoase din
Agen, mărturisesc înaltul nivel al măiestriei
pictorului român. Tonurile pure dau prospe-
ţime peisajelor pictate la malul oceanului.
Exterioarele cu personaje bretone sunt sur-
prinse în ambianţa particulară a luminii difu-
ze. Tuşele aleargă pe suprafaţa pânzei. Imagi-
nile cuceresc prin frumuseţea contrastelor şi
acordurile paletei spectrale. Aceleaşi inova-

toare principii cromatice ale impre-
sionismului se ţes în textura pig-
menţilor. Modalităţile plastice înd-
răzneţe se oficiază festiv.

Admirăm lumina tonurilor
aurii şi transparenţa umbrelor al-
băstrii. Dinamica tuşelor rapide dic-
tează jocul luminii pe obrazul tine-
relor pariziene, pe crinolina şi umb-
rela de dantelă. Îl descifrăm pe Gri-
gorescu în modernitatea tehnicii
impresioniste, în dizolvarea consis-
tenţei şi volumetriei materiei şi
înlocuirea lor cu fragmentarea tuşe-
lor asemenea solzilor de sidef. Libe-
rtatea exprimării datorate influ-
enţei impresionismului o demon-
strează mulţimea lucrărilor cu tem-
atică diversă, capodoperele Andree-
scu la Barbizon, Un colţ din ate-
lierul meu, La malul mării, Interior
la Vitré, de la Muzeul Naţional de
Artă al României, peisajele şi port-
retele din Bretania. Problematica
modernă a culorii, luminii şi refle-
xelor, folosirea îndrăzneaţă a com-
plementarelor, roşu-verde, atât de
dificil a fi echilibrate cantitativ, se
proiectează în soluţiile plastice
aservite stării poetice. „Etapa al-
bă”, a alburilor colorate, este etapa
impresionistă a picturii lui integra-

tă viziunii moderne a coloriştilor
anilor ’80-’90. Soluţiile lui Grigorescu
sunt fraterne cu cele ale pânzelor
realizate de Renoir şi Monet în acei
ani. Armoniile cromatice bazate pe
exaltarea reciprocă a tonurilor evolu-
ează în anii ’90 şi în ultimii ani ai
vieţii către o tot mai vizibilă subor-
donare emoţiei trăite în faţa subiectu-
lui asemenea unei revelaţii unice.

Nicolae Grigorescu 
omagiat şi sărbătorit de Franţa

Ne-am obişnuit ca iniţiativa recunoaşterii
valorilor noastre culturale sau ştiinţifice să vină din
afară. La o sută patruzeci şi cinci de ani de la
prima intrare la Paris a lui Nicolae Grigorescu,
Franţa, cu grandoarea sa binecunoscută, îl oma-
giază pe artistul considerat ”pictorul naţional al
românilor” şi ne invită să păstrăm proaspătă memo-
ria istoriei şi culturii noastre, prezenţa activă în
spaţiul european a valorilor noastre spirituale a
căror tărie răspunde reperelor gândirii epocii
actuale. Expoziţia, organizată pentru prima dată de
statul francez, a produs o puternică impresie prin
modernitatea problemelor puse de pictorul român,
prin farmecul colorismului luminos şi al poeticei
implicări afective. Opera profund originală a lui
Nicolae Grigorescu, integrată în valul noutăţilor
morfologice, al plein air-ului barbizonian şi al
tehnicii impresioniste, reverberează amplu în ori-
zontul universal al tandreţii şi duioşiei umane, în
dimensiunea lirismului european de sorginte latină. 

Nu poate fi o mai potrivită încheiere a aces-
tor gânduri decât cuvintele luate din excelentul cat-
alog al expoziţiei: „Asimilând lecţia pictorilor de la
Barbizon şi a impresioniştilor, Grigorescu se afirmă
nu numai ca pictorul român cel mai important şi ca
primul care a introdus pictura modernă în patria sa
ci, de asemenea, pur şi simplu, ca un foarte mare
pictor”.

Fotografii de 
ADRIANA BOTEZ-CRAINIC

Grigorescu. Autoportret (detaliu)

Barbizon

Grigorescu. Bretona (detaliu)

Basarab Nicolescu. Atena 2007
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Introducere în tragedia greacă este cea dintîi
carte a unuia dintre titanii filologiei clasice
şi a celui mai mare, poate, între hellenişti,

măcar că pînă acum limba noastră nu l-a cunoscut.
Cea dintîi, nu pentru că Analecta Euripidea,
Antigonos von Karystos sau Homerische Untersu-
chungen, pe care Ulrich von Wilamowitz-Moel-
lendorff le-a publicat în 1875, 1881 şi 1884, aşadar
înaintea lucrării pe care o traducem aici, nu ar fi
cărţi: ci pentru că autorul lor, care pe parcursul
unei vieţi îndelungate a dedicat poeziei dramatice a
Grecilor mai multe studii decît oricărui alt domeniu
al Antichităţii, le-a întocmit la acea vreme şi le-a
socotit şi mai tîrziu fie trepte pregătitoare fie popa-
suri ocazionale în drumul său către alcătuirea unui
opus magnum despre tragedia attică. Şi într-adevăr,
[...] se află el în 1889 cînd isprăveşte această carte,
de vreme ce se născuse în decembrie 1848 – nel
mezzo del cammin di sua vita, de vreme ce se
prăpădeşte în 1931. De plănuit el plănuise să scrie
o lucrare de referinţă despre tragici încă din vremea
uceniciei la gimnaziul Schulpforta, pe cînd bogăţiile
vechii Grecii i s-au deschis întîia dată, la
jumătatea anilor 60, după cum însuşi
povesteşte în Cuvîntul înainte al cărţii, şi
strădaniile tinereţii i-au fost călăuzite de
dorinţa de a dobîndi uneltele şi învăţătura
cerute de straşnica întreprindere. Iar în
amurgul vieţii, către 80 de ani, autorul nos-
tru notează în Amintiri: „Inima nu-mi era
deloc uşoară cînd după cinci ani şi jumătate
a trebuit să-mi iau rămas bun de la Pforta;
m-am legat în sinea mea să îi dedic întîia
carte mare ce o voi scrie şi în 1889 mi-am
îndeplinit legămîntul: almae matri Pfortae
v.s.l.m. Am stat atunci pe gînduri dacă să
adaug dedesubt quod spiro et placeo, si
placeo, tuumst. Recuperez acum ce n-am
făcut atunci.”1

Întîia carte mare aşadar. De n-ar fi
decît cantitatea în joc, şi lucrarea din 1889
tot n-ar putea fi bănuită că este măruntă:
două volume însumînd 700 de pagini intitu-
late Euripides’ Herakles, erklärt von Ulrich
von Wilamowitz-Moellendorff, cel dintîi avînd ca sub-
titlu Einleitung in die attische tragödie, celălalt
conţinînd textul şi comentariul tragediei Herakles a
lui Euripides. Volumul întîi avea şase capitole: 1.
Das leben des Euripides, 2. Was ist eine attische
tragödie?, 3. Geschichte des tragikertextes, 4. Wege
und ziele der modernen tragikerkritik, 5. Der
Herakles der sage, 6. Der Herakles des Euripides.
Cîţiva ani mai tîrziu, în 1895, Wilamowitz publică –
fireşte la aceeaşi Weidmannsche Buchhandlung din
Berlin, editura la care a tipărit întreaga viaţă – o a
doua ediţie a piesei lui Euripides, de asemenea în
două volume: cel dintîi conţine acum capitolele 5 şi
6 ale primei ediţii, revizuite pe alocuri, şi textul
tragediei, însoţit de această dată de o traducere, iar
volumul al doilea reproduce într-o formă consider-
abil extinsă comentariul din urmă cu şase ani.
Totodată autorul îşi exprimă în Cuvîntul înainte
intenţia de a reface primele patru capitole ale
Introducerii ediţiei întîi, rămase netipărite în ediţia
a doua, într-o carte independentă despre tragedie2.
Rescrierea însă întîrzie, iar după mai bine de zece
ani Wilamowitz renunţă la proiect şi în 1907, „la
îndemnurile insistente ale prietenilor de specialitate
şi îndeosebi ale onoratului editor”, publică separat
şi fără modificări cele patru capitole sub titlul
Einleitung in die griechische Tragödie. Aceasta este
cartea pe care am tradus-o aici. Cele două părţi ale
întregului iniţial, Einleitung in die griechische
Tragödie şi Euripides’ Herakles (prin care se va
înţelege, în lipsa altei specificări, ediţia a doua din
1895), au de acum destine independente şi vor fi
reeditate separat3. Lectura celor patru capitole ale
cărţii noastre nu trebuie însă să piardă nici o clipă
din vedere că ele au luat naştere în împrejurările
ediţiei de text din 1889, la care trimiterile explicite
nu lipsesc. Cuvîntul înainte al cărţii vorbeşte de
asemenea, cu excepţia ultimului paragraf, despre
Euripides’ Herakles din 1889. Asupra legăturii laxe
dintre capitole şi a naturii heteroclite a ansamblului
cf. acelaşi Cuvînt înainte al autorului.

Pentru lămurirea concepţiei lui Wilamowitz
despre dramă4 şi încadrarea ei în istoria culturală a
celei de-a doua jumătăţi a sec. 19 am găsit de cuvi-
inţă să detaliem în aceste rînduri pregătitoare aşa-
numita Entstehungsgeschichte a cărţii; de aceea ni se
va ierta dacă acest ocol, aşezat în mod fatal la
început, va întîrzia oarecum întîlnirea cu textul pro-
priu-zis. 

În discutarea istoriei preocupărilor lui
Wilamowitz cu tragedia greacă vom stărui cu
precădere asupra anului 1872, cînd tînărul absolvent
în vîrstă de 23 de ani, proaspăt întors de pe front,
publică practic primul său text, o recenzie la cartea
lui Friedrich Nietzsche Die Geburt der Tragödie aus

dem Geiste der Musik intitulată Zukunftsphilologie!.
Recenzia, nimicitoare, îi aduce autorului o celebri-
tate instantanee şi deloc dorită şi declanşează un
scandal notoriu cu lovituri fără menajamente şi
tăceri semnificative: Richard Wagner se simte atins
în egală măsură de atacul împotriva lui Nietzsche şi
răspunde după trei săptămîni cu un Offener Brief an
Fr. Nietzsche, iar cîteva luni mai tîrziu Erwin Rohde,
care publicase cu doar cîteva zile înaintea pamfletu-
lui lui Wilamowitz o recenzie elogioasă la adresa pri-

etenului său Nietzsche, revine cu o replică tehnică
şi amănunţită, Afterphilologie, în care respinge una
cîte una acuzaţiile aduse cărţii. La sfîrşitul anului
Wilamowitz redactează Zukunftsphilologie! Zweites
Stück pentru a-şi reafirma poziţia critică neclintită
faţă de Nietzsche şi a se apăra el însuşi de învinui-
rile lui Wagner şi Rohde. Am socotit că nu este
inutil să reunim în acest volum cele cinci texte –
recenzia lui Rohde, replica lui Wilamowitz,
scrisoarea deschisă a lui Wagner, răspunsul lui
Rohde şi cea de-a doua replică a lui Wilamowitz5 –
care au fost hotărîtoare pentru evoluţia ulterioară a
fiecăruia dintre agonişti, cu excepţia bineînţeles a
lui Wagner. De asemenea cîteva fragmente din core-
spondenţa lui Nietzsche a acelor luni6 vor oferi o
imagine asupra felului cum a trăit profesorul de
filologie clasică scandalul iscat de cartea sa de
debut. Poate că toate aceste texte s-ar fi cuvenit să
preceadă în traducerea românească studiul despre
tragedie publicat de Wilamowitz însuşi 17 ani mai
tîrziu, fiindcă ele sînt presupuse de acesta. Ni s-a
părut însă că o atare dispunere ar fi făcut necesară
şi o traducere a cărţii lui Nietzsche, în jurul căreia
gravitează polemica din 1872, iar acest lucru ar fi
dezechilibrat şi deturnat proiectul iniţial. Am prefer-
at prin urmare să grupăm într-o anexă publicaţiile
din 1872 şi să păstrăm în prim plan Introducerea în
tragedia greacă.

Dintr-o veche familie de nobili prusaci se trage
baronul Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff;
mareşalul von Moellendorff, care l-a adoptat pe
bunicul său, a cîştigat în 1757 bătălia de la Leuthen
şi avea numele înscris pe monumentul lui Friedrich
cel Mare dezvelit în 1851 în faţa Universităţii din
Berlin7. Wilamowitz a trecut zilnic pe lîngă acel
monument în vremea studiilor şi apoi a profesorat-
ului de la Berlin. Născut la 22 decembrie 1848 pe
moşia de la Markowitz din Prusia de Est, în provin-
cia Posen (Poznan), el era destinat unei cariere mi-
litare, însă tatăl său nu şi-a putut întreţine decît
primii doi fii la Ritterakademie din Berlin8, ceilalţi
doi, Ulrich şi Georg mergînd la Schulpforta, cel mai
important gimnaziu umanist al vremii9. La drept
vorbind însă disciplina spartană, sentimentul
onoarei, al datoriei şi al competiţiei cultivate între
zidurile fostei mînăstiri cisterciene de la Pforta nu
erau cu mult diferite de educaţia militară. Ulrich
studiază aici între 186210 şi 1867, ani hotărîtori pen-
tru formarea sa, căci acum învaţă să privească plin
de veneraţie către eroii spiritului din trecutul mai
îndepărtat sau mai apropiat şi tot acum ia hotărîrea
de a rupe legătura cu tradiţia nobiliară a familiei şi
a se dedica ştiinţei Antichităţii. Într-o scurtă autobi-
ografie redactată în toamna lui 1867, pe cînd se

pregătea să părăsească Pforta, Wilamowitz scrie11:
„Vreau să fiu un apostol al Ştiinţei, de bună voie
aleg acest drum, deşi ştiu foarte bine că voi fi pri-
vit cu ochi răi de rude şi apropiaţi, că voi fi alungat
din aşa-zisele cercuri înalte în care s-a întîmplat să
mă nasc”. Tatăl său nu i-a iertat niciodată acest
lucru şi, în toamna lui 1878, va refuza să ia parte la
căsătoria fiului pentru că mireasa, Marie, fiica cea
mare a lui Theodor Mommsen, provenea nu dintr-o
casă nobilă, ci dintr-o bürgerliche Familie12. O po-
ziţie aparte printre colegii de breaslă a avut însă
Wilamowitz întotdeauna13, în vremea studiilor de la
Pforta nu a locuit în alumnat, laolaltă cu ceilalţi, ci
în casa rectorului Carl Peter, de care l-a legat o
afecţiune filială îndelungată. Şcolii care l-a crescut i-a
păstrat apoi pînă la sfîrşitul zilelor o pioasă recu-
noştinţă, cu atît mai mult cu cît la vremea matu-
rităţii a afirmat ocazional că el nu a avut nici un
profesor la Universitate; teza doctorală de absolvire
a facultăţii, Observationes criticae in comoediam
graecam, scrisă la Berlin sub îndrumarea lui Moriz
Haupt şi susţinută în vara lui 1870, este dedicată lui

Carl Peter.
Performanţe deosebite de-a lungul ani-

lor de studiu îi dădeau dreptul unui gimnazi-
ast aflat în pragul absolvirii să pregătească
în ultimul semestru o aşa-numită
Valediktionsarbeit – teză de bacalaureat am
spune noi astăzi –, ce era prezentată în cad-
rul unei ceremonii solemne şi îl scutea pe
autor în timpul elaborării ei de temele pen-
tru acasă şi de examenul oral final14.
Wilamowitz scrie în toamna lui 1867 o
lucrare de valedicţiune despre tragedia
greacă. Titlul acesteia: In wieweit befriedigen
die Schlüsse der erhaltenen griechischen
Trauerspiele? Ein ästhetischer Versuch (Cît de
satisfăcătoare sînt finalurile tragediilor
greceşti păstrate? O încercare estetică).
Scrierea, ce se întinde pe cca. 125 p., a
rămas în arhivele de la Schulpforta mai bine
de o sută de ani, publicată fiind întîia dată
în 1974 de W.M. Calder III15, deşi
Wilamowitz s-a opus nu o dată în chip

explicit (de ex. în Amintiri l. c.) tipăririi unui text pe
care îl considera juvenil şi nesemnificativ16.
Cunoaşterea celei mai vechi lucrări a lui
Wilamowitz, scrisă pe cînd avea 18 ani neîmpliniţi,
a revigorat însă interesul pentru opera sa şi a adus
o lumină nouă asupra cercetărilor sale de mai tîrziu
despre drama greacă: obsesii ale maturităţii s-au
dovedit a-l fi însoţit de la primii paşi pe tărîmul
ştiinţei hellene sau, dimpotrivă, a fi fost dobîndite
în urma unor căutări şi convertiri succesive17.

Teza de valedicţiune este ofranda pe care
tînărul absolvent o închină veneratei Mutter Pforta;
ea poartă ca motto versurile 674-77 din Herakles al
lui Euripides [...]. În propria ediţie din 1895 a
tragediei euripideice Wilamowitz traduce aceste ver-
suri astfel: „Allzeit will ich zu holdem vereine/
Chariten laden und Musen:/ Ohne die kunst kein
leben,/ Immer kränze mein haupt der efeu”18.
Cuvintele lui Euripides l-au îndrumat întreaga viaţă,
Wilamowitz le va repeta în deschiderea celei dintîi
cărţi mari, scrise la 40 de ani şi dedicate de aseme-
nea Pfortei, şi îşi va reînnoi legămîntul în clipele
sumbre ale celei de-a 70-a aniversări din decembrie
1918, cînd publică primul volum al monografiei
Platon.

În sine In wieweit...19 este o încercare de evalu-
are estetică a dramelor celor trei tragici greci în
funcţie de măsura mai mare sau mai mică în care
ele întruchipează un ideal de piesă tragică desprins,
într-o secţiune teoretică introductivă, din cîteva
lucrări de referinţă de filosofia artei şi avînd în
vedere şi evoluţia speciei dramatice în epoca post-
hellenă, de la Shakespeare la Lessing, Goethe şi
Schiller. Perspectiva metodologică a abordării de
aici este primul lucru care frapează în comparaţia
cu studiile ulterioare ale lui Wilamowitz: mai tîrziu
el va deplasa accentul în chip hotărît de la judecata
estetică spre cunoaşterea ca atare a operelor lite-
rare şi mai cu seamă a mediului istoric şi cultural
în care au apărut, singurul dinspre care este posi-
bilă o apropiere de ele; în acelaşi timp va respinge
ca inadecvată orice abordare a operei de artă care
face abstracţie de contextul ei istoric şi o priveşte în
manieră speculativă ca pe un produs pur al facultă-
ţii creatoare – eventual pentru a o compara cu luc-
rări asemănătoare din spaţii şi epoci cu totul dife-
rite20. Recenzia scrisă cinci ani mai tîrziu la Naş-
terea tragediei arată însă că orgoliul evaluării critic-
estetice a monumentelor literare ale Antichităţii l-a
părăsit pe Wilamowitz în timpul Universităţii: în
1872 el îi va reproşa lui Nietzsche tocmai acest luc-
ru.

Termenul cheie în lucrarea de valedicţiune este
sittliche Beruhigung, împăcarea sau liniştirea
morală, pe care Wilamowitz îl preia din esteti-
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ca lui Hegel. O piesă dramatică este cu atît
mai valoroasă cu cît finalul ei reuşeşte să pro-

ducă în spectator o stare mai deplină de satisfacţie
morală şi echilibru calm. Potrivit acestui criteriu
Wilamowitz obţine o ierarhie descendentă a celor
trei tragici, căci „arta lui Aischylos21 este cea mai
sublimă din întreaga literatură a lumii” (p. 37), apoi
urmează Sophokles, în care criticul vede deja
primele semne ale decăderii, pentru ca Euripides să
aibă parte doar de reproşuri şi dispreţ superior: „De
la unul dintre cei mai mari poeţi ai lumii [sc.
Sophokles], şi de fapt de la doi tragici de cea mai
înaltă clasă, să coborîm acum la Euripides, un poet
mediocru şi un tragedian slab” (p. 95). Pentru cine
cunoaşte evoluţia ulterioară a lui Wilamowitz, care i-a
acordat lui Euripides de-a lungul vieţii mai multă
atenţie decît oricărei alte figuri a culturii greceşti, şi
care în 1889 vede în comentarea unei drame euripi-
deice reversul şi sinonimul unei introduceri în însăşi
tragedia greacă, această desconsiderare de tinereţe
este poate lucrul cel mai surprinzător din teza de la
Pforta22. Wilamowitz s-a aflat într-adevăr în primă
instanţă sub influenţa imaginii negative a lui Euri-
pides construite de A.W. Schlegel la începutul se-
colului şi perpetuate printre alţii şi de Mommsen.
Asupra acestei recepţii depreciative a poetului în sec-
olul 19, pe fundalul căreia se desfăşoară o bună
parte din conflictul în jurul Naşterii tragediei, va tre-
bui să revenim mai tîrziu.

Chiar dacă tehnica de cercetare şi nu puţine
judecăţi de valoare din Valediktionsarbeit au fost
curînd lăsate în urmă de Wilamowitz, încercarea de
tinereţe este relevantă tocmai pentru că din perspec-
tiva ei studiile de mai tîrziu, multe dintre ele, sînt
reveniri la aceleaşi teme pentru a le trata în mod
adecvat23. Momentul 1867 a fost depăşit întrucît a
fost asimilat iar experienţa lui valorificată: în acest
sens tipărirea lucrării dintîi a fost socotită de autor
dispensabilă. În Cuvîntul înainte al cărţii de faţă
Wilamowitz mărturiseşte că teza de valedicţiune
constituie punctul de plecare al Einleitung, aceasta
fiind rodul vechii dorinţe de a se apleca asupra
aceluiaşi subiect într-o manieră ştiinţifică. Ani mai
tîrziu, în 1903, el publică Drei Schlußszenen griechis-
cher Dramen: Der Schluß der Sieben des Aischylos;
Der Schluß der Ekklesiazusen; Der Schluß der Phöni-
ssen des Euripides, unde analizează din nou dezn-
odămîntul cîtorva drame. Iar în 1917, în capitolul
despre Oidipus la Kolonos pe care îl alătură cărţii
fiului său Tycho24 despre Tehnica dramatică a lui
Sophokles, Wilamowitz încă mai citează din lucrarea
scrisă în urmă cu 50 de ani25.

Pentru studiile universitare Wilamowitz merge
la Bonn (1867-1869) şi la Berlin (1869-1870). La
Bonn îi are ca profesori pe Otto Jahn, Hermann
Usener şi Jacob Bernays. Universitatea păstra încă
ecourile aşa-numitului Philologenkrieg26 din urmă cu
cîţiva ani, faimosul scandal care divizase în 1865
lumea literelor clasice în două tabere grupate în
jurul lui O. Jahn şi Fr. Ritschl şi care a dus la ple-
carea celui din urmă la Leipzig. Duşmăniile au durat
însă vreme îndelungată, şi a te pronunţa în favoarea
uneia dintre părţi însemna în epocă a-ţi asuma aver-
siunea sigură a celeilalte. Wilamowitz a ales în toam-
na lui 1867 în cunoştinţă de cauză să meargă la
Bonn pentru a-l audia pe O. Jahn27. La acea vreme
Ritschl citea la cursuri din caietele lui învechite, pe
cînd Jahn vorbea din cărţile pe care nu a apucat să
le scrie, va spune el în Amintiri (p. 85). Usener vine
la Bonn în 1866 ca succesor al lui Ritschl;
Wilamowitz l-a apreciat întotdeauna ca un model de
conştiinciozitate filologică, deşi nu i-a împărtăşit
metoda şi încă şi mai puţin rezultatele cercetărilor
de mitologie28; la sfîrşitul vieţii îl va număra la loc
de cinste printre cei cărora formarea sa nu le datore-
ază nimic. În fine J. Bernays, autor el însuşi în anii
’50 al unui studiu asupra concepţiei lui Aristoteles
despre tragedie, este consemnat de Wilamowitz în
comentariul la Herakles (p. 147, nota 1) pentru că în
timpul facultăţii l-a pus la punct pe tînărul student
„care vorbea despre Euripides în maniera superior-
obraznică pusă în circulaţie de Schlegel”, cu alte
cuvinte în maniera din Valediktionsarbeit. După
moartea lui Jahn, în 1869, Wilamowitz pleacă la
Berlin, unde sub presiunea războiului iminent îşi
redactează, în următoarele două semestre, teza de
absolvire şi primeşte titlul de doctor. În ansamblu
experienţa universitară a fost mai degrabă dezamăgi-
toare – în unele discipline nivelul de la Pforta era
superior celui din Universitate –, însă printre colegii
din Philologischer Verein de la Bonn Wilamowitz
leagă prietenii de o viaţă cu Hermann Diels, Carl
Robert sau Georg Kaibel.

Din vara lui 1870 pînă în vara următoare
Wilamowitz se află pe frontul franco-german. În
toamna lui 1871, după întoarcerea acasă, face o vi-
zită la Pforta pentru a-l revedea pe Carl Peter şi pe
ceilalţi profesori. La plecare se abate pe la Naum-
burg, oraşul cel mai apropiat, pentru a-l întîlni pe un
fost absolvent de Pforta, cel mai strălucit din ultim-

ul timp, care fusese numit profesor cu un an în urmă
la nici 25 de ani şi reuşise să atragă atenţia lumii
filologice asupra sa, prilej de mîndrie pentru foştii
profesori şi orice ucenic al aceluiaşi gimnaziu.
Numele lui: Friedrich Nietzsche.

fragment

1 U. von Wilamowitz-Moellendorff, Erinnerungen 1848-1914,
Leipzig, 1928, p. 62.

2 „Din primul volum [sc. al ediţiei din 1889], pe care l-am
intitulat separat Introducere în tragedia attică, ultimele două
capitole, care se ocupă de Herakles, ţineau într-adevăr de ediţia
acestei drame; însă cercetările teoretice, critice şi de istorie li-
terară depăşeau cu mult acest scop, deşi erau prea puţin pentru
o introducere în tragedia attică. M-am hotărît de aceea să le
separ: public acum drama împreună cu comentariul şi cele două
capitole despre Herakles în chip de introducere şi făgăduiesc,
atît cît poate făgădui un om muritor, să scriu în viitor o carte
adevărată despre drama attică. În acest moment nu o pot scrie
pentru că nu am încă libertatea şi distanţa suficientă faţă de
opiniile mele anterioare.”

3 Einleitung în 1910, 1921, 1959, 1981 şi 1988, Euripides’
Herakles mai întîi în acelaşi an 1907, apoi în 1909, 1933, 1959,
1979 şi 1984-5. După război bineînţeles la Wissenschaftliche
Buchgesellschaft de la Darmstadt. Recent capitolul 2 al cărţii,
Was ist eine attische Tragödie?, a fost tradus de sine stătător în
limba franceză: Qu’est-ce qu’une tragédie attique? Introduction a
la tragédie grecque, présentation et bibliographie de C. Noirot,
traduit de l’allemand par A. Hasnaoui, Paris, 2001. Pentru toate
referinţele bibliografice cf. înainte de toate M. Armstrong, W.
Buchwald, W.M. Calder III, Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff
Bibliography 1867-1990. Revised and Expanded after Fr. Freiherr
Hiller von Gaertringen and G. Klaffenbach, München und Zürich,
1991. Indexul conţine atît titlurile lui Wilamowitz şi diferitele
locuri în care au fost publicate fragmente mai mari sau mai mici
din masiva lui corespondenţă, cît şi o secţiune de literatură
secundară. Precauţie se cere totuşi în consultarea ediţiilor de
traduceri din Wilamowitz, faţă de care autorii Bibliografiei nu au
o politică coerentă.

4 Pe tot parcursul cărţii, deci şi în acest cuvînt preliminar,
termenul are întocmai sensul grecesc al expresiei piesă scenică.

5 Articolele au fost reeditate în Der Streit um Nietzsches
„Geburt der Tragödie”. Die Schriften von E. Rohde, R. Wagner,
U. v. Wilamowitz-Moellendorff, zusammengestellt und eingeleitet
von K. Gründer, Hildesheim, 1969. Culegerea conţine şi recen-
zia pe care E. Rohde a pregătit-o la începutul anului 1872 pen-
tru Litterarisches Centralblatt, dar care a fost respinsă de redac-
ţia revistei şi a rămas în Nachlaß, publicată fiind întîia dată în
F. Nietzsche, Historisch-Kritische Gesamtausgabe, Briefe, Bd. III,
hrsg. von W. Hoppe, München, 1938, de unde a preluat-o şi K.
Gründer. Rohde a prelucrat şi a extins acel text în ceea ce a
devenit recenzia de la sfîrşitul lui mai din Norddeutsche Allge-
meine Zeitung, astfel încît în contextul de faţă am socotit că tra-
ducerea acelei variante este dispensabilă. La acea recenzie a
cărţii lui Nietzsche respinsă de Litterarisches Centralblatt se
referă Wilamowitz în debutul părţii a doua din Zukunftsphilo-
logie!. Textele lui Rohde, Wilamowitz şi Wagner prilejuite de
Naşterea tragediei au apărut de asemenea în versiune italiană –
Nietzsche, Rohde, Wilamowitz, Wagner. La polemica sull’arte
tragica, introduzione di F. Serpa, traduzioni di S. Romagnoli e
F. Serpa, Firenze, 1972 – şi franceză – Querelle autour de La
naissance de la tragédie. Écrits et lettres de F. Nietzsche, F.
Ritschl, E. Rohde, U. von Wilamowitz-Möllendorff, R. et C.
Wagner, avant-propos de M. Cohen-Halimi, trad. de M. Cohen-
Halimi, H. Poitevin et M. Marcuzzi, Paris, 1995.

6 Fr. Nietzsche, Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe
(KGB), hrsg. von G. Colli, M. Montinari, Berlin/New York, 1975-
2000. Această ediţie cuprinde atît scrisorile trimise de Nietzsche
cît şi cele primite de el; scrisorile scrise de Nietzsche sînt
reunite în Fr. Nietzsche, Sämtliche Briefe. Kritische Studienau-
sgabe in 8 Bänden (KSB), hrsg. von G. Colli, M. Montinari,
Berlin/New York, 1975-1984. În traducere am consemnat şi
numerotarea scrisorilor din aceste ediţii.

7 W.M. Calder III, Chronik der Familie des Freiherrn von
Wilamowitz-Moellendorff, în Quaderni di storia 10 (1979), reim-
primat în Studies in the Modern History of Classical Scholarship,
Napoli, 1984 (în trimiterile următoare prescurtat Studies).
Cronica familiei consemnează în 1842 vizita regelui Friedrich
Wilhelm IV pe domeniul de la Markowitz şi micul dejun cu famil-
ia von Wilamowitz-Moellendorff, iar în 1863, 1867 şi 1869 vizite
ale prinţului moştenitor.

8 Fratele cel mai mare al lui Ulrich, Hugo (1840-1905),
este între 1891 şi 1899 guvernator al provinciei Posen.

9 În prima jumătate a sec. 19 absolviseră la Pforta A.
Meineke, L. von Ranke, H. Bonitz, O. Jahn, A. Nauck.

10 Cum se întîmplă, la examenul de admitere a fost respins
la proba de limbă greacă; Amintiri, p. 62.

11 W.M. Calder III, Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff: An
Unpublished Autobiography, în Greek, Roman and Byzantine
Studies (GRBS) 12 (1971), retipărit în W.M. Calder III, Studies.

12 Episodul este insuficient documentat, Wilamowitz a dis-
trus în momentul redactării Amintirilor multe dintre scrisorile
sale de tinereţe, iar dintre cele păstrate nu toate au fost publi-
cate, astfel încît o seamă de inferenţe se sprijină pe tradiţia
orală a familiei. O contribuţie recentă încearcă să atenueze
dimensiunile conflictului dintre Wilamowitz şi familia sa cu
prilejul căsătoriei, cf. Tello v. W.-M. und Erdmann v. W.-M., Zur
Ehe von Ulrich v. W.-M. mit Marie, geb. Mommsen, în W.M.
Calder III, M. C. Dubischar, M. Hose, G. Vogt-Spira (ed.),
Wilamowitz in Greifswald. Akten der Tagung zum 150. Geburtstag
U. v. W.-Ms in Greifswald, 19.-22. Dezember 1998, Hildesheim,
2000 (în continuare Wilamowitz in Greifswald). De fapt discuţia
se reduce la relaţiile lui Wilamowitz cu tatăl său, iar acestea nu
au fost niciodată strălucite, după cum orice cititor al Amintirilor
poate constata. Mama sa, Ulrike, cu care Wilamowitz a întreţin-
ut o corespondenţă asiduă în timpul gimnaziului şi al studenţiei,
moare în 1874.

13 În mai 1878, cu prilejul logodnei fiicei sale, Th.
Mommsen îi scrie soţiei despre Wilamowitz: „La acestea se
adaugă că originea şi poziţia sa îl disting atît de categoric faţă
de obişnuita mizerie a profesorilor noştri; acesta e un mare
noroc, de care se cuvine să ne bucurăm; însă tot de aici vine şi
o anumită distanţă”, în L. Wickert, Theodor Mommsen. Eine
Biographie, Frankfurt a. M. 1959-1980, vol. IV, p. 250.

14 Amintiri, p. 71-2. Vorwort la Einleitung in die gr.
Tragödie.

15 Meritele pe care William Musgrave Calder III şi le-a
cîştigat în ultimii 30 de ani în domeniul cunoaşterii personal-
ităţilor care au determinat înflorirea ştiinţei Antichităţii în sec.
19 şi prima jumătate a sec. 20 sînt cu totul remarcabile. În afara
preocupărilor sale cu biografia şi opera lui Wilamowitz (din care

a publicat, singur sau în colaborare, texte inedite, volume în-
tregi de corespondenţă – cu H. Usener, H. Diels, E. Norden, G.
Murray, E. Schwartz, M. Fraenkel, P. Friedländer – sau scrisori
ocazionale, şi în memoria căruia a iniţiat cele două congrese, 50
de ani de la moarte în 1981 la Bad Homburg şi 150 de ani de
la naştere în 1998 la Greifswald) el a întocmit o Introductory
Bibliography to the History of Classical Scholarship Chiefly in the
XIXth and XXth Centuries şi o Biographical Encyclopedia of
Classical Scholarship, a participat la organizarea unor sim-
pozioane despre C. O. Müller, Fr. Welcker, O. Jahn, Ed. Meyer,
H. Schliemann, H. Diels, W. Jaeger şi a îngrijit publicarea în
volum a respectivelor acte, în fine a editat scrisorile lui H. Diels
către Th. şi H. Gomperz. Faţă de toate aceste contribuţii i se va
trece cu vederea că entuziasmul lui pentru înaintaşi a mers pînă
într-acolo încît să-şi numească reşedinţa din Urbana, Illinois
‘The Villa Mowitz’.

16 „ein geschreibsel ganz so grün wie sein verfasser” în
primele fraze din Vorwort la Einleitung.

17 W.M. Calder III a discutat începuturile preocupărilor
dramatice ale lui Wilamowitz în Ulrich Graf von Gaure: The
Origin of Wilamowitz’ Preoccupation with Drama, în volumul
Orchestra. Drama, Mythos, Bühne. Festschrift für H. Flashar
anläßlich seines 65. Geburtstages, Stuttgart u. Leipzig, 1994. Într-
o scrisoare publicată aici întîia dată Wilamowitz îi povesteşte
mamei despre o reprezentaţie cu Egmont al lui Goethe la
Schulpforta în care el a jucat rolul principal. Pe domeniul de la
Markowitz el ridicase de asemenea o scenă unde în vacanţe
reprezenta împreună cu fraţii săi drame antice.

18 Pînă în ultimul deceniu al sec. 19 Wilamowitz utilizează
vechea ortografie a lui J. Grimm, care marca prin majusculă
numai începutul de paragraf şi numele proprii, după normele
care funcţionau şi în editarea textelor latine. Deşi nu era cu
totul ieşită din uz, vechea grafie putea părea preţioasă, mai cu
seamă sub condeiul unui începător oarecare, aşa cum era
Wilamowitz în 1872, la vremea recenziei despre Naşterea
tragediei. Rohde nu ratează prilejul de a specula acest lucru în
defavoarea lui Wilamowitz în prima notă de subsol din
Afterphilologie. Nu este exclus ca acea notă a lui Rohde să fi
întîrziat cu ani buni trecerea lui Wilamowitz la ortografia mod-
ernă; cf. în continuare însemnările din Amintiri asupra momen-
tului 1872 şi observaţia ad rem. Toate citatele din versiunea
românească redau fidel ortografia originalului.

19 Analiza de referinţă a lucrării de valedicţiune este J.
Wohlleben, Der Abiturient als Kritiker, în W.M. Calder III, H.
Flashar, Th. Lindken (ed.), Wilamowitz nach 50 Jahren,
Darmstadt, 1985. Fireşte că înainte de toate introducerea şi
notele editorului W.M. Calder III la volumul U. v. W.-M., In
wieweit..., Leiden, 1974 sînt nepreţuite.

20 Aceasta este ceea ce Wilamowitz numeşte deseori die
historisch-kritische Methode. În Zukunftsphilologie! reproşul
metodologic este una din criticile esenţiale la adresa Naşterii
tragediei: Nietzsche nu ţine seama de fenomenul istoric sau îl
foloseşte doar ca pretext pentru a construi conceptul abstract şi
gol de ‘tragedie’; el nu vorbeşte despre tragediile greceşti, ci
despre ‘tragedia în sine’, ba chiar despre ‘tragic’ ca atare. Mai
mult decît atît, conceptul general de tragedie, care face
abstracţie de cadrul istoric grecesc, îi îngăduie să opereze peste
secole şi să vorbească în aceeaşi frază despre Aischylos,
Shakespeare şi Wagner. Or, pentru Wilamowitz momentele
istorice respective sînt ireductibile şi nu suferă, din principiu,
comparaţie. În plus Antichitatea istorică este suficient de puţin
cunoscută şi explorată pentru ca orice consideraţii comparativo-
speculative asupra ei să plutească în aer imediat ce se desprind
de solul sigur al faptului istoric. Cum Nietzsche are în carte şi
inexactităţi factuale, procedura lui îl întăreşte pe Wilamowitz în
convingerea sa.

21 În cartea de faţă am redat toate numele proprii întoc-
mai, nu doar pentru că aşa este firesc, ci şi pentru că aceasta
este buna tradiţie nemţească pe care o practică Wilamowitz.
Prin urmare: Aischylos se va numi Aischylos şi nu Eschil,
Shakespeare se va numi Shakespeare şi nu Şecspir; aidoma şi
cu celelalte. În cele două texte ale lui Rohde am păstrat translit-
erarea latină a numelor greceşti fiindcă intenţia autorului a fost
să sublinieze diferenţa; aşadar pentru el Aischylos este
Aeschylus şi Dionysos Dionysus – după cum şi limba engleză,
păstrătoare a tradiţiei latine, scrie pînă în zilele noastre.

22 Iphigeneia lui Euripides este cu mult inferioară celei a
lui Goethe, p. 101-2. Iar despre Herakles însuşi aflăm (p. 106):
„Retragerea lui Herakles este primul defect al dramei, căci în
acest fel atenţia noastră este atrasă mai mult de Megara şi de
bătrînul Amphitryon, iar pentru furia eroului nu mai rămîne
decît prea puţin interes. Al doilea defect, încă şi mai mare, este
imoralitatea zeilor înfăţişată în această piesă”.

23 Mai mult decît atît: „Tînărul Wilamowitz a realizat ceva
ce nici unul dintre filosofii idealişti şi poeţii filosofi cu gînduri
înalte care au construit în epoca lui Goethe teorii ale tragicului
[...] nu a reuşit cu atîta consecvenţă: a aplicat cu adevărat la
toate tragediile greceşti păstrate o axiomă idealistă cu pretenţii
de generalitate pentru estetica tragediei şi a confirmat-o pe baza
ansamblului lor, nu doar cu ajutorul cîtorva bine alese” (Wohl-
leben, op. cit., p. 19).

24 Tycho v. W.-M., născut în 1887, singurul dintre copii
care s-a dedicat filologiei clasice, moare în 1914 în război pe cînd
avea 27 de ani. Lucrarea sa de habilitaţiune Die dramatische
Technik des Sophokles, rămasă neterminată, este publicată în
1917 în seria Philologische Untersuchungen coordonată de A.
Kießling şi Wilamowitz.

25 P. 350, nota 1; cum lucrarea de valedicţiune a rămas la
Pforta iar Wilamowitz nu mai avea nici o copie, citatul este
redat din memorie. Observaţie pertinentă a lui W.M. Calder III
în Introd. p. 11, n. 51 la In wieweit...

26 Pricina a fost iniţial transferul la Bonn al lui Hermann
Sauppe – transfer susţinut de Jahn, care a încercat să îl
grăbească mai mult decît era îngăduit, şi dezaprobat de Ritschl,
care a căutat să îl împiedice din răsputeri. Conflictul a degener-
at însă în atacuri murdare de ambele părţi, realizate îndeosebi
prin intermediul cadeţilor. Leipzig, Universitatea la care pleacă
Ritschl, este locul de unde fuseseră daţi afară în 1850 Jahn,
Mommsen şi Haupt în urma unui proces de înaltă trădare.
Wilamowitz îl va cunoaşte îndeaproape pe Sauppe în timpul pro-
fesoratului de la Göttingen (1883-1897).

27 W.M. Calder III, What did U. v. W.-M. learn from Otto
Jahn, în W.M. Calder III, H. Cancik, B. Kytzler (ed.), Otto Jahn
(1813-1869). Ein Geisteswissenschaftler zwischen Klassizismus und
Historismus, Stuttgart, 1991 (în continuare: Otto Jahn).

28 Lui Usener îi dedică Wilamowitz în 1881 Antigonos von
Karystos; cei doi vor rămîne în corespondenţă pînă la moartea
lui Usener în 1905. În primii ani la Göttingen Wilamowitz a fost
destul de apropiat şi de Carl Dilthey, fratele lui Wilhelm şi coleg-
ul său la Facultatea de filologie clasică. Lilly, sora fraţilor
Dilthey, era căsătorită cu Usener.

!
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„Strigătul” expresionist pare formula absolută
de manifestare a eului interiorizat şi care transfor-
mă exteriorul după grila interioară. „Acest strigăt
prelung, solidificat, această convulsie paralizantă a
coardelor vocale ale spiritului”, după afirmaţia lui
Wilhelm Worringer, are menirea de a surprinde
expansiunea interiorităţii, hegemonia eului asupra
a tot ce este extern. Expresionismul este privit de
către Worringer „drept un strigăt convulsiv al
eului biciuit, biciuit pentru a atinge ceea ce marii
mase nefărâmiţată individualist îi era hărăzit în
chip atât de firesc, de frumos şi de simplu.”1

Mişcarea expresionistă vieneză se naşte mai
mult ca reacţie împotriva unui mod de viaţă, a
unei atitudini faţă de un trecut incompatibil cu
necesităţile timpului şi nu ca revoluţie împotriva
burgheziei ca atare. De altfel, naşterea grupării
„Jung-Wien” are ca punct de pornire, pe de-o
parte, sentimentul nostalgic al trecutului echili-
brat, iar, pe de altă parte, starea de
angoasă chiar a burgheziei care trăia cu
conştiinţa nemanifestată, tacită a sfârşitu-
lui. Reacţia noii grupări artistice avea în
vedere denunţarea stereotipiei unei lumi
care trăia agonic, mascându-şi disperat
damnarea şi declinul. „Aveam uneori
impresia, notează Hofmannsthal, că
părinţii şi bunicii noştri nu ne-au lăsat
moştenire decât două lucruri: mobile fru-
moase şi nervi sensibili. Poezia mobilelor
reprezintă trecutul, încordarea nervilor
prezentul.”2

Locul palatului imperial şi al
caselor încărcate şi bogat orna-
mentate ale burghezilor este luat

de cafenelele literare, fapt confirmat şi de
Blaga care intră în contact cu noua artă în
aceste medii sociale. Formele de manifes-
tare ale noii mişcări impun aşadar o gen-
eraţie atipică pentru atmosfera vieneză a
începutului de secol, generaţie care preferă defu-
lările gălăgioase în locul cumpătării şi interior-
izării, nonconformismul comportamental şi artis-
tic în schimbul canoanelor rigide ale trecutului,
distorsionând eul până la limitele de suportabili-
tate. Reacţiile lor au în vedere, de cele mai multe
ori, refuzul „vieţii frumoase” în vederea sincroni-
zării cu timpurile moderne.

În „Scrisoarea lordului Chandos”, Hugo von
Hofmannsthal reacţiona împotriva vieţii bogate
vieneze optând pentru sacrificiul artistic,
recunoscând că „viaţa frumoasă ne secătuieşte”.
Existenţa vieneză începe să-i displacă pentru că:
„viaţa pe care o ducem la Viena nu e bună deloc
[…]. Din punct de vedere intelectual, trăim ca
nişte cocote care nu mănâncă decât salate
franţuzeşti şi beau numai răcoritoare.”3 Atitu-
dinile contestatare sunt atât împotriva manierei
burgheze de viaţă, dar şi împotriva imposibilităţii
de a-şi depăşi până la urmă condiţia. Treptat,
mişcarea va înlocui o manieră prin alta.

Şi Blaga observa în manifestările expresionis-
mului vienez punctul de pornire reformator al
mişcărilor artistice, dorinţa de răsturnare a vechi-
lor cutume sociale şi redirecţionarea gustului este-
tic. Cu alte cuvinte, intuim „un fel de «mesianism
răsturnat» care visează să alunge urâtul, vulgari-
tatea, sufocantul plictis. Salvarea trebuie căutată
în intensitatea sentimentului, capabilă să topească
şi să doboare obstacolele împlântate în filistin-
ism.”4

Putem afirma că polul dur al expre-
sionismului se mută din Germania la
Viena, susţinând în acest fel capaci-
tatea de iradiere a programei şi chiar,
într-o fază secundă, originalitatea de-
mersului vienez, căci memoria colectivă
şi individuală este mai grav agresată
aici, iar ecourile expresioniste vieneze
vor avea extensii mai ample în fosta
zonă imperială, sugerând chiar un poli-
centrism al mişcării. Conform afir-
maţiei lui Dan Grigorescu, în Germa-
nia, „unde recenta tradiţie a mental-
ităţii bismarckiene era continuată de
un conservatorism agresiv, tragedia a
cunoscut accente mai grave decât ori-
unde în altă parte”5. Conservatorismul
burgheziei vieneze în tendinţa de a păs-
tra intactă tradiţia imperială, de a reac-
tiva formele trecutului utopic, a stârnit
reacţiile virulente tinerilor reformatori
care simţeau scindarea între generaţii
în mod tragic şi se manifestau ca atare.

Agresiunile tradiţiei burgheze asupra libertăţilor
asumate de aceşti tineri artişti au generat ecouri
ample în creaţiile noii generaţii reformatoare în
care se simte tragica asumare a sfârşitului. Dacă
în pictură exemplele pregătitoare exploziei expre-
sioniste oferite de Egon Schiele, Gustav Klimt, dar

şi expresionismul cultivat de Kokoschka sunt ele-
mente care trădează extensia artistică a angoasei
eului, în literatură exemplul lui Hofmannsthal este
semnificativ.

În aceste condiţii, este evident că „generaţia

de esteţi grupaţi în Jung-Wien căutau un limbaj
nou «autentic» în poezie, forme de exprimare care
să le îngăduie eliberarea din corsetul unei lumi
exterioare în mod stereotip burghez.”6

Un astfel de nou percepe şi Blaga în mediul
vienez, un nou care îi va provoca în cele din urmă
o expresie critică evidentă din cauza inadecvării
artistice a protestului şi din cauza incompatibil-
ităţii dintre programă şi practică. Blaga refuză
structural constrângerile unei programe care,
chiar dacă se vrea liberală, devine canon, ca orice
formă de artă altfel determinată decât de struc-
tura intimă a eului ancorat cosmic. Pentru acesta,
Viena trebuie să fi fost acea „staţiune experimen-
tală a declinului lumii”, după cum o definea Karl
Kraus.

Experimentalismul vienez este dublat de
obsesia individualităţii, aceşti artişti
fiind în general animaţi de un puternic

sentiment naţionalist. La cerinţa revistei
germane „Pan” de a publica textele auto-
rilor din gruparea „Jung-Wien”, Andrian,
în opoziţie cu Hofmannsthal, acceptă cu
condiţia ca această ediţie să fie deschisă
printr-un text care să susţină specificul
artei austriece. Dacă reacţia faţă de Ger-
mania se explică prin tendinţa germană de
asimilare a specificului literar vienez şi
prin obsesia centralităţii germane, modelul
francez care animă generaţia „Jung-Wien”
susţine contrariul: libertatea şi internaţio-
nalizarea artei, puritatea expresiei artis-
tice, depăşirea naţionalismului excesiv care
funcţiona totuşi tumoral în tradiţia bur-
gheziei vieneze.

Această mutaţie a polului modernităţii
de la Paris înspre Est, spre Viena, creează
impresia unei mişcări cât se poate de ori-
ginale şi de unitare. Însă, aşa cum observa
Henri Meschonnic, „«Viena» este rezultatul

unui bruiaj al modernităţilor suprapuse. Cea a
mişcării Jung-Wien şi a Secesiunii, Klimt. Apoi
ostilitatea împotriva stilului 1900. Apoi expresion-
ismul.”7

Atât „Jung-Wien”, cât şi gruparea „Wiener
Secession”, care şi-a păstrat forţa destructivă şi
înnoitoare pe tot parcursul secolului al XX-lea, au
ca fundament general recunoscut dorinţa şi mod-
elul nietzscheean de reinstaurare a „omului nou”,
oscilant, ca întreaga mişcare expresionistă de alt-
fel, „între violenţa destructivă şi exaltarea mesian-
ică.”8

Definirile acestei forme de manifestare expre-
sionistă vieneză postulează o mişcare dornică să
reformeze procesul de creaţie, având intenţia de a
reorienta gustul estetic al receptorului, diluat de
oboseala redundantă a formelor trecute. Pentru
Theodor Däubler „centrul universului este în
fiecare eu”, iar „omul este lăcaşul spiritualităţii.
Suferinţa lui permanentă de a exista: un cuib din
care copilul astral va cuceri în zbor eternitatea!
Aceasta a spus-o Archipenko. Astfel este expre-
sionismul!”9 În acelaşi timp, în încercarea de a
justifica oroarea faţă de civilizaţie a expresi-
oniştilor, Hermann Bahr admitea că: „Dominaţia
burgheziei a făcut din noi nişte sălbateci” căci
„Întocmai cum omul primitiv înspăimântat de
natura din jurul său se retranşa în sine, tot astfel
noi ne dezicem de «civilizaţia», care vrea să su-
grume sufletul omului. Omul primitiv găsea în
curajul său chezăşia înfrângerii…”10

1 Wilhelm Worringer, „Despre expresionism”, în
„Secolul XX”, nr. 11-12 / 1969, p. 55.
2 Hugo von Hofmannsthal, apud Michael Pollak,
Viena 1900. O identitate rănită, Traducere de
Camelia Fetiţa, Editura Polirom, Iaşi, 1998, p.
112.
3 Ibidem, p. 128.
4 Dan Grigorescu, Istoria unei generaţii pierdute:
expresioniştii, Editura Eminescu, Bucureşti,
1980, p. 51.
5 Ibidem.
6 Michael Pollak, op. cit., p. 61.
7 Henri Meschonnic, op. cit., p. 171. 
8 Jean-Michel Gliksohn, L’expressionnisme lit-
téraire, Presses Universitaires de France, 1990,
p. 20.
9 Theodor Däubler, „Expresionismul”, în „Secolul
XX”, ed. cit., p. 34-35. 
10 Hermann Bahr, „Expresionism I”, Ibidem.

FLORIN OPRESCU

„Strigătul“
expresionist
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De o sinceritate uimitoare, aşa cum pre-
ciza Nicolae Manolescu, însemnările
zilnice ale lui Traian Chelariu din

perioada 1956-1960 făceau nu doar radiografia unui
timp căzut, adevărată vârstă demonică, ci şi portre-
tul moral al unui intelectual care, suportând nedrep-
tăţile istoriei, se salva printr-un stoicism nobil,
căruia i se asocia încrederea, nespectaculoasă, ano-
nimă aproape, în principiile unei vieţi devotate cul-
turii. „Jurnalul lui Traian Chelariu, îşi încheia
Nicolae Manolescu prezentarea, este un document –
factual şi moral – excepţional”. Scriind prefaţa
acelui volum, intitulat Strada Lebedei nr. 8 [2002],
mi se părea că, dincolo de latura documentară şi au-
tenticistă, bogată, fără îndoială, jurnalul lui Traian
Chelariu constituie o veritabilă surpriză prin lecţia
pe care însăşi viaţa autorului o întruchipează.
Sensul cu adevărat spectaculos este, finalmente, cel
al documentului moral, căci stării cu adevărat ago-
nice a timpului istoric Traian Chelariu îi contrapune
viziunea unei situări, purificatoare, în purgatoriu. 

La fel de interesante – deopotrivă ca docu-
ment factual şi moral – sunt paginile de jurnal din
anii interbelici. La drept vorbind, Traian Chelariu a
selectat din el fragmentele cu caracter mai general
şi le-a publicat încă din anii tinereţii, mai întâi în
presa bucovineană, apoi în volume. Zaruri [1936],
Casă pe nisip [1940], Pietre la cari mă-nchinai [1937]
– cărţi cu un conţinut reflexiv – sunt consecinţa
notaţiilor zilnice. Căci pitorescul şi derizoriul vieţii
imediate, atât de importante pentru istoricul literar
şi pentru cercetătorul mentalităţilor unui timp şi
unui loc, sunt dublate de o preocupare constantă
pentru teme majore. Dacă n-am şti că exagerăm, am
spune că însemnările sale zilnice consemnează mai
degrabă gânduri decât fapte. Şi am putea crede că,
mai târziu, mai ales până în 1956, în vremea în care
a trecut prin teribile degradări morale şi faptele erau
umilitoare, Traian Chelariu a preferat să refuze cu
totul notarea cotidianului refugiindu-se exclusiv în
reflecţii moral-filozofice. 

Aşa s-au născut fişele, continuate ulterior în
paralel cu jurnalul din anii ’50, care aveau să
formeze În căutarea Atlantidei, volumul din 1989
despre care Mircea Iorgulescu credea că va fi „o re-
velaţie pentru cugetarea morală şi filosofică româ-
nească, pe deplin comparabilă cu ceea ce a însemnat
pentru proză publicarea lui Vasile Voiculescu”. De
reţinut, de asemenea, cuvintele lui Andrei Pleşu,
care, în prefaţa ce trebuia să însoţească acest volum,
spunea: „Dincolo de tot ceea ce se poate recolta din
lectura propriu-zisă a acestui volum, două beneficii
importante rezultă, pentru omul de cultură de azi,
«la sfârşitul lecturii»: mai întâi, redeschiderea unui
dialog (îndeobşte periclitat) între filosofie şi poezie
şi apoi victoria – încurajatoare – a discreţiei harnice
împotriva timpului şi a vremurilor. În cuprinsul unei
vieţi care nu i-a menajat răgazurile, Traian Chelariu
a lucrat neîntrerupt, la lumină când s-a putut, «sub
obroc» când au cerut-o împrejurările. Ar fi putut fi
uitat cu totul. Dar printr-o secretă – şi binecuvân-
tată – economie a valorilor, el iese, iată, cu mult-
puţinul său, la suprafaţă, dovedind că, în spirit, nici
un destin nu se poate pierde: se poate doar amâna,
până când istoria se mai cuminţeşte şi oamenii
recapătăt deprinderea respectului”. În treacăt fie zis,
volumului din 1989 i-a urmat, în 2003, altul, cu
acelaşi titlu, cuprinzând fragmentele care nu fusese-
ră incluse în volumul anterior. De remarcat că, după
ce-l citeşte, la Paris, pe Valéry, Traian Chelariu îşi
propune să scrie cândva  o carte, Discurs la capătul
minţii, „pe care s-o poţi citi de oriunde şi oricum, de
la mijloc către început şi sfârşit şi invers; pasaj cu
pasaj sau pe sărite. Înţelesul lor să reziste lecturii la
fel cum rezistă oricărei lecturi o carte de maxime”.
O astfel de carte este În căutarea Atlantidei. La
drept vorbind, dincolo de sensul linear, existent, o
astfel de carte poate fi şi jurnalul propriu-zis, numit
Zilele şi umbra mea.

În fine, preocuparea pentru cotidian a
revenit, aşa cum am văzut, în anii ’50. Cât despre
jurnalul interbelic, cu titlul tocmai invocat, titlu
dorit de autor şi notat pe câteva din cele zece caiete
manuscris păstrate, fragmente consistente s-au pub-
licat în volum în 1976. Corneliu Popescu, care a avut
în mână jurnalul integral, mărturiseşte: „Volumul de
faţă cuprinde o primă selecţie din Jurnalul lui Traian
Chelariu. Ne-am oprit, în principal, asupra unor frag-
mente, episoade şi însemnări din perioada anilor
1929-1936, după noi reprezentative pentru specificul,
ritmul şi ambianţa generală a Jurnalului. Dar, ca
orice selecţie, este supusă preferinţelor subiective ale
alcătuitorului ei”. Evident, nu numai preferinţe
subiective au generat selecţia propusă de Corneliu

Popescu. Publicat acum integral, jurnalul acesta,
scris pe mai multe nivele, vine cu zonele lui de
interes. Viaţa Cernăuţilor din anii ’30, cu mediul
universitar, cu disputele politice, cu complicaţiile
conflictuale din interiorul generaţiei tinere, atmos-
fera de la Fontenay-aux-Roses ori de la Accademia di
Romania, din Roma, chipuri de oameni rămaşi anon-
imi sau deveniţi celebri, fixaţi cu precizie în câteva
linii de condei, toate acestea, aparente detalii, se
oferă fără rezerve cercetătorului pasionat de amă-
nunte şi de explicaţii ori simplului curios. În ce mă
priveşte, mi s-au confirmat acum, când am citit jur-
nalul, câteva dintre ipotezele pe care le emisesem cu
ani în urmă, când am publicat teza despre Mişcarea
Iconar. Că între membrii tinerei generaţii de scri-
itori se vor fi manifestat puternice stări conflictuale,
că revista „Iconar” a apărut în iulie şi nu, cum con-
semna istoria literară, în septembrie 1935… Dar
sunt aici scrisori întregi semnate de rebelul confrate
Mircea Streinul sau de ministrul Ion I. Nistor, frag-
mente de ziare sau invitaţii la ştiu eu ce întruniri,
fotografii de epocă sau decupaje din presa vremii
(câteva, din primele numere ale revistei „Iconar”,
care lipsesc din bibliotecile publice), volume sau
chiar reviste, de negăsit în biblioteci (câteva numere
din revista „Îndrumarea” apărută la Rădăuţi în
1932, volume semnate de Teofil Lianu – Rod,
Aspazia Munte – Învolburări, Cristofor Vitencu –
Destăinuiri, ba chiar Programul editurii Iconar pe
anul 1934), în fine, atmosfera din Cernăuţii anilor
interbelici, cu toate fracturile ideologice şi cu con-
secinţele lor, toate se găsesc aici.

Aş trece, însă, aici peste acest interes de
istoric literar faţă de jurnalul lui Traian Chelariu.
Mai interesantă mi se pare figura acestui intelectu-
al, aşa cum se articulează ea în cele cîteva mii de
pagini. Altfel spus, putem afla din paginile acestea
de jurnal cine este Traian Chelariu?

La un moment dat, un coleg cernăuţan îi
scrie de la Roma, dându-i sfaturi în legătură cu ati-
tudinea pe care ar trebui să o aibă faţă de direcţi-
unea Academiei din Roma. Îi recomandă să fie „cât
mai ostru şi semeţ” şi îl numeşte pur şi simplu dârz:
„Bineînţeles, sfatul ce ţi-l dau n-am pretenţie să fie
urmat. Tu fă cum crezi că e bine. Cum te ştiu însă,
destul de dârz, cred că nici nu mai era nevoie să ţi-l
ofer”. Altundeva, notează el însuşi: „toţi cunoscuţii
mă ţin de om dârz, violent, brutal, după cum li se
pare momentul în care le spun verde-n faţă tot ce
gândesc”. La Fontenay-aux-Roses, colegii îi fac cadou
de Crăciun un aeroplan, pus tocmai în vârful bradu-
lui, „fiindcă-s, notează el cu umor cuvintele celor
apropiaţi, filosof cu capul în nori”. În fine, într-un
pamflet imund, publicat într-unul din primele
numere din Iconar, Barbu Sluşanschi, fostul prieten,
îl transformă într-un monstru moral. Or, dârzenia,
francheţea, opţiunea pentru cultură sunt la Traian
Chelariu semnele unei libertăţi a spiritului. Mai
mult, ale credinţei, don-quijoteşti, în fond, în valorile
individului. Traian Chelariu îşi apără, cu orice risc,
libertatea de gândire şi de acţiune. La un moment
dat, în criza pasională care îi marchează tinereţea,
refuză să rămână pentru un post oarecare în Italia,
care i-ar fi adus împlinirea sentimentală, spunând:

„Eu nu înţeleg să intru în împărăţia de apoi fiindcă
am păzit cu acest scop poruncile, ci păzesc poruncile
de dragul adevărului din ele. Nu pot şi nici nu vreau
să fiu robul faptelor bune, ci om liber”. Este felul său
de a înfrunta lumea cu o superbie al cărei orgoliu se
va toci în timp, dar care dă seama despre conştiinţa
unei permanente confruntări cu destinul. „Sincer şi
serios, se declară într-un loc. Sincer până la cruzime
şi serios până la durere”. De fapt, destinul, iată tema
majoră a preocupărilor lui Traian Chelariu. În fine,
o chestiune asupra căreia vom reveni. Să reţinem că,
făcându-şi bilanţul pe 1933, notează: „Nu am lucrat
decât foarte puţin, nici măcar atâta cât trebuia ca să-
mi fac pe deplin datoria, căci am rămas încă dator
până şi cu teza pentru «Mélanges». În schimb, apor-
tul de experienţă al lui 1933 e mai mare. M-am li-
berat de câteva prejudicii şi de câteva himere. Am
luat atitudine mai bărbătească faţă de lume. Degajat
de sentimentalisme, pot fi mai drept. Am învăţat în
fine să tac când trebuie şi să-mi păstrez totdeauna şi
în orice împrejurare libertatea de gândire şi acţiune.
Socot că libertatea de acţiune şi gândire este bunul
cel mai mare pentru oameni, personalitatea nu e
decât valorificare a acestei libertăţi în cadrul social”.
Spre sfârşitul perioadei pariziene, Traian Chelariu e
conştient şi de limitele instituţiei pe care o urmează,
şi de câştigurile implicite: „Am fost, deci, la Fonte-
nay, propria mea Facultate. Am căutat să văd, să
aud şi să citesc cât mai mult. Am văzut, am auzit şi
am citit şi am înţeles atâta cât mi-au permis ochii,
urechile şi mintea. […] Eu consider anii de la Paris
ca o dezgrădire intelectuală şi ca o necesară ori-
entare în lume – Wilhelm Meister Wanderjahre. Nici
prin gând nu mi-a trecut ca după Fontenay şi, even-
tual, după Roma să mă pun pe inactivitate, ci din
contra, cred că abia acasă voi putea săpa temelii pen-
tru ceea ce mi-i dor să zidesc./Dacă statul m-a ţinut
degeaba la Paris sau nu, nimeni nu are dreptul s-o
afirme. La urma urmelor, visul meu a fost să văd
străinătatea înainte de a începe vreo muncă de
lungă răbdare./Şi apoi, chiar de m-aş alege numai cu
regretul a doi ani copilăreşte istoviţi, tot mi-ar fi de
folos acest regret./Sper însă că voi răscumpăra darul
ce mi l-a făcut ţara şi voi justifica nădejdile acelora
dintre profesorii şi binefăcătorii mei”. Deocamdată,
să mai reţinem că, scriindu-i lui Iorga, solicitându-i,
la un moment dat ajutorul, făcându-l părtaş prob-
lemelor sale sentimentale, îi spune: „nu caut drumul
uşor, ci drumul bun”. Altfel, cu „adevărul crud”, spus
fără menajamente, şi-i face inamici pe toţi tinerii
scriitori bucovineni, cărora le cere mai puţină spec-
taculozitate şi mai multă devoţiune, mai puţin histri-
onism şi vanitate şi mai multă muncă. Am reţine şi
alte câteva autocaracterizări. Iată-l pe Traian Che-
lariu numindu-se „omul nehotărârii îndelung su-
ferite şi al hotărârii repezi” sau „un om care poate
suporta orice capriciu al întâmplării, fiindcă nu e
deprins cu surprizele ei plăcute”. Când împlineşte 27
de ani, notează: „Au trecut 27 de ani şi încă nu mi-
am încheiat învăţătura şi nici drumurile şi sunt încă
destul de reavăn ca să simt dimineaţa vieţii, dar sunt
numai câteva sferturi de ceas până la amiază, pe
urmă totul se izbândeşte cu înzecită muncă sau se
pierde pentru totdeauna. Şi eu nu am nimic, nici
bani şi nici carieră. Am numai un trup sănătos,
rezistent, dar leneş. Sufletul mi-i deschis înspre fru-
museţile vieţii, dar e flacără care fâlfâie ca un flu-
ture neserios, de la floare la floare, şi nu stă locului,
stea înfiptă în vârf de spadă, simbol de luptă şi me-
todă. Trebuie să mai încerc o dată. În anul care îmi
începe mâine, acesta îmi va fi simbolul, munca meto-
dică. Dacă nu reuşesc să mă disciplinez, merit pe de-
plin cuvintele celui din urmă leneş şi neghiob care
îmi va spune că am «mai mult noroc şi spate bun»”.

fragment

MIRCEA A. DIACONU

Traian Chelariu
sau o viaţă trăită eroic
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CORESPONDENŢĂ DIN ITALIA

EMIL RAŢIU

Cultura umanistă, azi

Starea culturii umaniste azi, în
Occidentul care a trăit o transformare
profundă, ridică şi întrebarea dacă

coexistenţa de 75 de ani cu Uniunea Sovietică, nu a
avut şi efectul vaselor comunicante, transmiţând
influenţa într-un sens şi în altul, fiecăreia dintre cele
două părţi. La distanţă de multe decenii, ne dăm
seama astăzi, că atunci, când printr-un act nejust a
fost cedată Europa central-răsăriteană aliatului so-
vietic, previziunile lui Roosevelt asupra „civilizării”
Ruşilor printr-un contact direct al lor cu popoarele ce
le-au fost atribuite, erau totuşi juste; fiindcă implozia
Uniunii Sovietice s-a produs datorită contactului ei
cu civilizaţia popoarelor central-est europene, a
Poloniei catolice, a Cehoslovaciei, a Ungariei, a R.D.
Germane, care pe decursul a peste patru decenii de
coabitare silită şi multe suferinţe, prin revolte
sângeroase sau experienţe de creere a „socialismului
cu faţă umană”, au contaminat însăşi puterea de la
Kremlin, ducând în final la implozia „lagărului soci-
alist”.  

De altă parte, dat fiind caracterul democrat
al celeilalte jumătăţi a Europei, rămase libere, influ-
enţele comunismului s-au făcut simţite acolo cu câte-
va decenii înaintea imploziei Uniunii Sovietice.
Masiva decolonizare a Africii şi a Asiei, soldată cu
desfiinţarea imperiilor coloniale ale Marii Britanii şi
ale Franţei, instaurarea comunismului – prin re-
voluţii proprii, este adevărat – în China, Vietnam,
Cuba, sunt cealaltă faţă macropolitică a medaliei.
Dar o transformare profundă nu a fost numai cea
macropolitică, bine vizibilă, ci şi cea culturală, în
ţările occidentale, sub influenţa Uniunii Sovietice,
sub care s-au aflat pentru mulţi ani puternicele par-
tide comuniste italian şi francez cu numeroasa
lor cohortă de intelectuali, „maitres a penser”,
mai mari sau mai mici, făuritori ai opiniei pub-
lice.

Această infiltraţie ideologică, constantă
şi masivă, a izbucnit acut în mai 1968 la Paris,
apoi în Germania, Italia, îndreptată contra
oricărei autorităţi, începând cu familia, asociin-
du-se la revoluţia în obiceiuri şi mentalităţi a
„fiilor florilor”, din universităţile americane,
începute câţiva ani mai înainte. Vârful de lance
cel mai profund al acestor „revoluţii”
studenţeşti, la care au participat şi unii profesori
şi „maitres a penser” – este cazul lui Sartre –,
s-a îndreptat în special contra culturii clasice,
formatoare a caracterului, şi a marilor cugetă-
tori, socotiţi ca inutili, ba chiar periculoşi. De
atunci, aspectul formativ al educaţiei, înţelegând
prin aceasta formarea caracterului şi nu numai
o repetiţie a cunoştinţelor, a fost anulat în şco-
lile publice din Occident – poate cu excepţia
Angliei –, în paralel cu diminuarea progresivă a
studiilor umanistice în favoarea celor tehnice,
ducând într-o perioadă scurtă la anularea per-
cepţiei valorilor şi a oricărei metafizici a exis-
tenţei, redusă la faptul material, imediat şi con-
cret, la fenomene de incultură (cea a aşa numit-
ului „Eurovision”, de pildă, este numai unul din-
tre multele exemple posibile...), la „barbarizarea”
societăţii.  Începând ca o revoluţie de stânga,
„actorii de la 1968 nu şi-au dat seama că, elimi-
nând ultimele reziduuri ale tradiţiei, au deschis
calea omogenizării”, scrie sociologul Marcello
Veneziani, transformând în final cetatea în
„super-market” şi cetăţeanul în „consumator”.
Într-o asemenea ambianţă a „post-modernismu-
lui”, apariţia unei cărţi a unui mare cugetător ca
Allan Bloom, „The Closing of the American Mind”,
azi şi în traducere românească, „Criza spiritului
american”, este un mare eveniment. A.Bloom reu-
şeşte să dea glas, mai bine decât alţii, gravităţii crizei
culturale şi implicit umane, nu numai în USA, ci şi
în Europa, a epocii ce trăim.  Alte voci, din spaţiul
cultural italian, s-au manifestat la Roma, într-un sem-
inar la Palazzo Marino al Institutului „Umanismul
european în lume”, organizat în primăvară împreună
cu „Institutul italian pentru Studii filosofice” de la
Neapole, „Reţeaua italiană a liceelor” şi „Societatea
filosofică italiană”, având ca temă: ”Europa
cunoştinţei; către anul 2010”.  În discursul introduc-
tiv la acest seminar, Prof. Nuccio Ordine, de la
Universitatea din Calabria, studios de faimă inter-
naţională al Renaşterii italiene şi a lui Giordano
Bruno – la editura „Humanitas” i-a apărut cartea

„Cabala asinului”, în 2004 şi are
o altă carte în curs de apariţie
la I.C.R. - a arătat că o căutare
a echilibrului între propriile
rădăcini culturale şi conştiinţa
unei identităţi europene este
sarcina de care va depinde
viitorul Europei. Dar în condiţi-
ile pe care noile reforme ale
şcolii le-au creat, nu se ştie dacă
acest „miracol” va mai fi posibil.
În aceşti ultimi ani, a spus vor-
bitorul, criza tuturor disci-
plinelor este complet depăşită
de criza disciplinelor umanisti-
ce, iar această tendinţă nu se
naşte din nimic, din contra, ea
este expresia unei societăţi
sedusă de „economia de piaţă”
şi de legile sale. Şcoala şi uni-
versităţile au fost echivalate
întreprinderilor, iar directorii de
şcoli şi rectorii, dezbrăcaţi de
demnitatea lor de profesori, con-
sideraţi drept nişte „manageri”.
Aceşti ani de aplicare a reformei
au arătat limpede că a fost
aleasă calea simplificării, pentru
a nu spune a banalizării, pentru
a dicta lege în atenee. Cu excep-
ţia câtorva mici insule izolate,
graţie rezistenţei unor colegi tenaci,
pedagogia edonistică a dus la
cangrena ganglionilor vitali ai
învăţământului. Şi totuşi, pare
de neconceput orice formă de
învăţământ fără clasici, fără
operele de artă, fără muzică...
A cunoaşte înseamnă a învăţa
cu inima. Şi are dreptate Stei-
ner a ne aminti că „par coeur”

sau „by heart” nu înseamnă numai a învăţa din mem-
orie, dar presupune o implicare foarte puternică a
interiorităţii noastre.

„Un timp, un rol de prim plan revenea profe-
sorului. În epoca renaşterii se chemau „lectori” (ca
„lecteurs royaux” instituiţi la Paris de Francisc I)
pentru că sarcina lor era de-a citi şi explica elevilor,
clasicii. Astăzi unui docent i se cere cu totul altceva.
Procesul birocratic care a cuprins şcolile şi univer-
sităţile prevede înainte de toate participarea activă la
aşa zisa activitate administrativă. Ar fi imposibil, în
acest context, a cere studenţilor să facă eforturi şi
sacrificii. Se tratează de cuvinte demodate, complect
şterse azi din vocabularul dominant al modernelor
pedagogii edonistice. Şcoala şi universitatea trebuie
să se plece în faţa noii ideologii care se întemeiază
în mod esenţial pe noţiunile de „fără efort” şi „puţin
timp”. Obstacolele trebuie eliminate, suprafeţele ne-

tezite, unghiurile rotunjite, făcut drumul cât mai
uşor, pentru a garanta sosirea la destinaţie şi a
pregăti, în timpul planificat, demagogica emisi-
une de diplomaţi şi titraţi pe o fantomatică piaţă
a muncii. Nimeni nu pare să se mai îngrijească
de reala formaţie a noilor generaţii şi de dramat-
ica transformare a disciplinelor umanistice în
aridă marfă de aservit intereselor comerciale.
Cine va aminti profesorilor şi studenţilor că o
cunoştinţă trebuie urmărită în sine şi pentru
sine, în afara unor iluzorii profituri? Că orice act
cognitiv presupune un efort şi că tocmai acest
efort este preţul care se plăteşte pentru a avea
dreptul la cuvânt? Că fără clasici va fi dificil să
răspundem la marile întrebări care dau sens
vieţii omeneşti?”

Reflexii atât de apropiate de tema cărţii
lui Allan Bloom, sau a altor mari gânditori, tot
de origine ebraică, ca Max Horkheimer şi
Theodor Adorno, de pildă, care în „Dialectica ilu-
minismului” denunţă aservirea ştiinţei la tehni-
că, reducerea raţiunii la rolul de instrument în
favoarea dominaţiei materiale. Pentru a realiza
funcţionalitatea sa, societatea tehnologică con-
temporană, scrie Adorno, a pus în act, printre
principalele sale instrumente, un aparat de te-
mut: industria culturală, prin care impune valori
şi modele de comportament, creează false nece-
sităţi şi un limbaj comun uniformizat şi steril
(sau, limba nouă de lemn, chemată „politicall cor-
rect”). Aşa cum afirmă Horkheimer în „Eclipsa
raţiunii”, intelectualul nu trebue să facă ditiram-

bi formei de societate în care trăieşte, ca fiind „cea
mai bună lume posibilă”, ci să-şi păstreze capacitatea
critică, ca atribut necesar al raţiunii şi demnităţii.
Omul trebue să aibă „conştiinţa că lumea este un
fenomen, că nu este un adevăr absolut, care singur
acesta este realitate absolută. Teologia este speranţă
– scrie mai departe Horkheimer – că, în ciuda
injustiţiei care caracterizează lumea, nu se va întâm-
pla ca nedreptatea să aibă în final ultimul cuvânt.”

Pericolul, deci, nu sunt culmile; pericolul nu
sunt marii intelectuali evrei, nu sunt elitele, ci vul-
garitatea, prostia, conformismul şi servilismul gân-
dirii unice, oricum s-ar chema şi de unde ar veni.
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CORESPONDENŢĂ DIN OLANDA
Monica Săvulescu Voudouris
Ce-ai făcut, domnule Leahu?

Carillon-ul Domului din Utrecht. Două.
Noapte adâncă. Străzi pustii, canale
amorţite. Acum câteva ore oraşul fus-

ese numai o zarvă. Slavă domnului, am ajuns la
timp. După ce au trecut maşinile salubrităţii. S-a
strâns tot gunoiul de după petrecere. Mă speriase
ideea că sosesc tocmai pe data de 30 aprilie, de Ziua
Reginei. Anul ăsta au avut noroc olandezii de vreme
frumoasă.  Probabil că au umplut străzile. Cu mic,
cu mare, autohtoni şi străini, săraci şi bogaţi,
învăţaţii la un loc cu prostimea. Şi-au scos în stradă
tot ce le prisosea prin casă. Au început marea vân-
zare tradiţională; pentru un euro, un fier vechi de
călcat, pentru trei un frigider, pentru cinci, masa
demodată din sufragerie. Către prânz a ieşit şi regi-
na să-şi salute poporul. Numai pălărie. 

Intru în casa mea din nord. De la uşă pun
în funcţiune instalaţia elecrică. Un radiorecorder
lăsat deschis la plecare umple casa de muzică.
Recunosc vocea laponei Mari Boine. Caseta pe care
mi-au dat-o cadou deci colaboratorii din Oslo. În ulti-
ma seară, acum câteva luni, pe când hălăduiam pe
străzile îngheţate, cu aburi groşi la gură, prin aerul
ca de sticlă. Ne-am oprit în faţa Teatrului, la
picioarele statuii lui Ibsen. Ne-am uitat la turiştii
care ieşeau din labirintul de gheaţă. Am trecut în
centru prin faţa patinoarului. Şi a unui mare maga-
zin de muzică, unde se lansa ultimul CD al lui Mari
Boine. Mi-au vorbit de laponă. Este membră în
Parlament, femeia aceea blondă şi măruţică, trecută
de 50 de ani. Înregistrează mult la Sankt Petersburg
şi la Moscova. Fiindcă neamul lui Mari Boine n-a
respectat niciodată graniţa nordică. A trecut pe reni
dintr-o ţară în alta, din Norvegia în Suedia, şi-n
Finlanda, şi-n Rusia…

Mă surprinde în locuinţa goală vocea lapo-
nei. Vasăzică n-am mai fost pe aici, pe la casa mea
din Olanda, de la întoarcerea din Norvegia. Trăiesc
în acest apartament de 22 de ani. De când, adică, nu
trăiesc aici. De când trăiesc peste tot. 

Dau drumul la televizor. Prind NET-ul să văd
ce se mai întâmplă prin cealaltă ţară a mea. Am ple-
cat de vreo 10 zile de-acolo. Mi se vor fi uscat florile
pe terasă, fiindcă pe Mediterană a-nceput arşiţa.
Grecii cântă la două noaptea (trei adică la ei), cân-
tece din războiul civil. Ziua de 1 Mai la Atena nu
trece neobservată. Numai de n-ar mai fi demon-
straţii în faţa ambasadei americane. Ne-au omorât în
ultimii ani cu gazele lacrimogene. Nici nu mai pot
sta pe terase în anumite zile, cei care au casele pe
bulevardul Vasilissa Sofia. Or, dacă nu pe terasă,
unde să-şi bea grecul cafeaua? 

Într-o pauză din program, se prezintă ima-
gini ale demonstranţilor de-acum câteva decenii. Pi-
reul. Docherii. Tradiţia. Se reia spectacolul de cân-
tece din război. Uit de Utrecht. Uit de lumea din
jurul meu, adormită. Pe ecran, artiştii bătrâni din
Elada îşi şterg lacrimile de pe obraji. Vorbesc despre
oameni care nu mai sunt, de parcă i-ar fi văzut ieri.
Şi despre fapte a căror dezlegare îi va urmări până-
n ziua de-apoi.  Şi cântă. Cu patos. Un repertoriu pe
care-l ştie orice copil de pe stradă. Cântecele lui
Mikis Theodorakis. Apare şi el pe ecran, cu vocea
plină încă, la cei aproape 80 de ani. Nu-mi pot
închipui cum va arăta Grecia când îl vom pierde pe
Mikis…

Sună telefonul. Mă caută un coleg din Para-
maribo. În Patria Grande, aşa cum le place lor să-şi
denumească, a la Bolivar, continentul, acum se-
nserează. Mă întreabă când începem proiectul. Când
vin iarăşi la ei? De îndată ce se primesc banii, îi
spun. Ce mai fac cei de-acolo? întreb. Cum a mers
operaţia Avei? Tot mai lucrează? Şi-au schimbat
locuinţa? Păcat. Mă simţisem bine în casa aceea,
printre flori şi mulatri. Cei bătrâni vorbesc papia-
mento. Le răspundeam româneşte. Ne înţelegeam,
spre marele haz. Limbi cu acelaşi fond de cuvinte,
latin. Comunicam fără prea mari eforturi. Cu ei,
urmaşii foştilor sclavi de pe plantaţii, eliberaţi doar
în urmă cu vreo sută de ani. Nepoţii lor au studiat
în Olanda. In the Fatherland. Ziua predau la univer-
sitate. Seara ne scoatem scaunele de răchită în faţa
casei coloniale. Vecinii de peste drum sunt din Java.
Pe geamul de la bucătărie se vede aburul din
sufrageria chinezilor. Şi-au adus orezul pe masă.
Bossnegrii, gazdele mele, pregătesc pentru cină supă
de vacă. Este cel mai înalt semn de preţuire pentru
musafiri. Dolci, negresa bunică sau străbunică,
aduce un castron uriaş, cu capac. Toţi ochii din jur
se rotesc în cap, pofticioşi. Există un anume tabiet
însă, o anume încetineală. Copiii sunt ţintuiţi cu pri-
viri severe. Răbdarea e o virtute tradiţională. Când,
cu un gest solemn, Dolci ridică capacul, dinăuntru
te priveşte cu un ochi galeş şi mort capul de vită.

Controlez mesajele. Arina, de la Madrid, mă

anunţă că mi-am lăsat acolo, pe un birou de la fe-
deraţie, o agendă. Mă bucur că e acolo şi că mi-au
găsit-o. Mi-era frică să n-o fi lăsat în spatele blocu-
rilor la Puerta del Sol. Unde, o lună întreagă m-am
aşezat la aceeaşi masă să-mi beau horchada. Mă
fascina locul. Un cadran, o piaţetă, împrejmuită din
toate părţile de nişte case-palat. Ca o scenă, în jurul
căreia se ridicau lojele. Am descoperit piaţeta din
întâmplare. O descoperiseră şi alţi turişti. Mi-am
fixat-o ca punct de întâlnire cu fata mea. La sfârşitul
zilei, când ne terminam lucrul, ne duceam acolo.
Într-o după amiază, aşteptând-o, am intrat în vorbă
cu un localnic. Aici, în mijlocul acestei piaţete tradi-
ţionale, mi-a spus, se ridica rugul pentru vrăjitoare.
Cei de pe balcoane erau privilegiaţi. Probabil că se
urca la un preţ bun un loc aici, la ferestrele de jur
împrejur. Prostimea rămânea în picioare, pe culoa-
rele de pe margini. În fum şi-n duhoare de carne
arsă. N-am mai pus pe-acolo piciorul în veci.

Sunt moartă de oboseală, nu mai am puteri
să deschid poşta. Totuşi, din marele maldăr, scot un
pachet. Mi-au venit câteva ziare din România.

Intelectualii la modă din ţara mea vorbesc
mult despre mersul lumii. Se întorc de la un con-
gres. Au avut o bursă de studii. Ştiu tot. De câte ori
îi aud, ridic cu uimire din umeri şi mă uit prin
colţuri. Nu vreau să aduc argumente în nici o dis-
cuţie. N-am de convins pe nimeni. N-am de comuni-
cat nimic. Cel cu care m-aş fi întâlnit vreodată,
aşteptându-ne rândul, la vreun birou al forţelor de
munca pentru  imigranţi, ştie exact ce gândesc, deci
nu mai e loc de cuvinte. Cel care a fost evaluat în
funcţie de ceea ce ştia el să facă. Şi de nevoia pe ca-
re o acoperea el pe piaţa de muncă. Cel care a fost
plătit, dacă i-a surâs norocul, pentru această pres-
taţie. Şi a trebuit să-şi crească copii cu cât  i s-a dat. 

„O flexibilitate supraomenească” spunea la
Londra o doamnă distinsă şi calmă, graficiană româ-
ncă, povestindu-mi cum şi-a găsit de lucru. Ne întâl-
nisem într-un pub, unde nu ne era locul. Ne auzeam
greu în muzica scrâşnită, printre ţipetele consuma-
torilor tatuaţi, cu inele-n sprâncene. Ea trăia în acel
cartier. Pasăre-n cuib străin, se simţea recunoscă-
toare faţă de locuitorii lui de multe neamuri şi rase
că n-o agresau. „Am învăţat să mă cunosc. Să ştiu
cât sunt în stare să duc.” Şi după câteva secunde:
„Dar oare chiar era nevoie să mă cunosc? Oare chiar
trebuia să-mi măsor astfel puterile?”

Un efort supraomenesc de flexibilitate. 
Închid televizorul, lasă-i pe greci să cânte.

Mâine poate, mă gândesc cu amărăciune, strada

mea, la un pas de ambasada americană-n Atena,  va
pluti în fumul gazelor lacrimogene. Mâine grecii vor
demonstra. Doar de n-ar avea loc atentate. Doar
de… Scot telefonul din priză, să nu mă mai sune din
Surinam. Nu mai vreau să primesc mesaje, din
Spania, din Germania, din Norvegia, din… În cu-
rând se va auzi din nou carillonul din Dom. În cu-
rând se va lumina prin geamurile mari ale casei me-
le din Utrecht. 

Nu pot însă s-adorm. Sunt prea obosită de
alergatul de colo-colo. De involuntara supraîncărcare
cu problemele tuturor. Meseria asta, pe care a tre-
buit s-o deprind într-o ţară străină. La o vârstă
matură. Singura în care mi-am putut face loc.
Câteodată mă trezesc dimineaţa şi nu ştiu în ce ţară
mă aflu. În ce limbă trebuie să-i spun „bună
dimineaţa” telefonistei de la recepţie. „Un efort
supraomenesc de flexibilitate”…

Sunt prea obosită s-adorm. Trebuie neapărat
să-mi arunc ochii pe-o carte, ca să treacă mai uşor

timpul. Găsesc un volum pe noptieră. Ultima dată
când fusesem pe-aici am scos din cutia poştală o
carte trimisă din România. N-apucasem atunci s-o
deschid. „Bucureştiul dispărut”, citesc acum titlul.
Carte scrisă de talentatul arhitect Leahu. Despre
demolările din deceniul nouă. 

Răsfoiesc paginile, mă uit la poze. Strada
Bateriilor…Strada Sapienţei…Sfinţii Apostoli…De
undeva, dintr-un trecut de bunăvoie uitat, denumi-
rile îmi par cunoscute. Spitalul Brâncovenesc… Bise-
rica Sfânta Vineri… Şi, de odată, trei fotografii, una
după alta. Citesc addenda. Casa de pe strada Miliţiei
11. Strada Miliţiei 11? Ce-mi spune mie asta? Mai
citesc odată. Mă uit la poze. Sar în capul oaselor, mă
sufoc, mă reped să deschid fereastra. Da, noi am
trăit în casa de pe Strada Miliţei 11. Acolo, în
zidurile monumentalei clădiri de pe colţ, despre care
specialistul spune că avea o mare valoare arhitec-
turală, mi-am investit munca. Acolo s-au consumat
anii tinereţii mele, care nu se vor mai întoarce nici-
când. Acolo mi-am scris cărţile, am iubit, mi-am năs-
cut copilul… Acolo am trăit noi demolările vechiului
Bucureşti. („Nu-mi aduc aminte nimic din anii aceia”
– spunea fiica mea la adolescenţă. Şi psihiatra: „Nu
este bine, doamnă, aveţi grijă de acest copil. I s-a
format în suflet un nod dureros. Încercaţi să-i vor-
biţi, să-i aduceţi aminte, să-şi prelucreze experienţele
dezagreabile. Altfel ele răbufnesc la suprafaţă într-o
stare de criză”). 

Ce să-i aduc aminte? Norul de praf ca o ciu-
percă atomică care acoperea Bucureştiul cu lunile şi
cu anii? Zidurile caselor din jur care cădeau sub bul-
dozere în ochii disperaţi ai locatarilor? Oamenii în-
cărcaţi în maşini şi transmutaţi la margine de Bucu-
reşti, în apartamente nefinisate, cu apa şiroind pe
pereţi? Vecinul nostru care în tinereţe supravieţuise
încercuirii de la Stalingrad şi acum a fost găsit spân-
zurat în casă? Maldărele de moloz pe care le urcam
şi le coboram pe brânci să intrăm în curte? Şo-
bolanii care ne treceau printre picioare turbaţi de
panică? Bisericile care se smulgeau din locuri fixate
de secole? Camioanele care purtau pe platforme
bucăţi de sfinţi cu ochi eterni, bizantini,  spre nici-
unde? Transformarea în ruină doar în câteva ore a
palatului medieval încare se aflau Arhivele Statului?
(„Eu şi cu Rodicuţa, mi-a spus fiica mea într-o
noapte, am adunat dosarele scăpate din camioane la
evacuare, le-am vândut în colţ unui nene care
cumpăra hârtii vechi şi ne-am cumpărat două prăji-
turi de la blocul Gioconda”. Multe nopţi n-am mai
închis după aceia ochii. Câtă lume necăjită nu şi-o
mai fi căutând şi-acum actele, scăpate de prin cami-
oane?)

Şi cea mai grea amintire, cea a vizitelor de
lucru. Întâi se auzea tropăitul ameninţător de cizme
al oamenilor de pază. Apoi noi, osândiţii, eram
somaţi să intrăm în case. De silă şi disperare, ne
lăsam toţi deodată obloanele, izolându-ne-n spaimă
şi neputinţă. Apoi se auzea o voce gâjâită, poruncind
scurt. Odată această voce a fost întreruptă de un
strigăt isteric, al vecinului nostru de peste drum.
Glasul s-a curmat brusc. Am deschis uşa. M-am
pomenit alături de un pitic, în mijlocul unui grup
oprit chiar la intrarea noastră. Era Marele Condu-
cător. Am fost îmbrâncită în casă. 

Şi-n sfârşit, preziua plecării. Predarea apar-
tamentului de pe strada Miliţiei care, printr-o mi-
nune, mai rămăsese-n picioare. Confiscarea lui, care
ne condiţiona eliberarea unui paşaport. Sigiliul cu
ceara roşie, pe uşa de la intrare. Şi noaptea, pe
grămezile de moloz de vis-a-vis, cu fiica mea,
aruncând o ultimă privire casei de pe strada Miliţiei
nr.11… Cineva, la ieşirea din locuinţa sigilată, lăsase
luminile aprinse. De peste drum se vedeau cele şais-
prezece becuri în stucatura plafonului şi cande-
labrul, de parcă înăuntru ar fi avut loc un priveghi.

De câte ori trec prin Bucureşti în ultimii ani,
evit acel loc. Locuitorii de-acum ai capitalei de-acum
cred că trebuie să-şi iubească oraşul. Noi, cei din
acel Bucureşti dispărut… într-un „supraomenesc exa-
men de flexibilitate”… credeam c-am uitat. Dar uite,
când carillonul din Dom anunţă primele ore ale
dimineţii, în casa mea din nord, în care am ajuns
părăsind-o pe cea din sud… într-un scurt popas pe
acest continent… acum…

Ce-ai făcut, domnule Leahu???
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Incontestabil, dintre Nietzsche şi Dosto-
ievski, primul este adevăratul maestru al
scriitorului N. Breban, maestru recunos-

cut în mai multe rânduri de către el însuşi. În  filo-
sofia acestuia îşi au originea foarte multe romane
ale lui N. Breban şi tot ea este cea care se află,
explicit sau nu, în miezul ideatic al unor scrieri ca
Animale bolnave, Bunavestire, În absenţa stăpânilor
etc. Una dintre cele mai recente scrieri epice, Voinţa
de putere, are ca punct de plecare principiul funda-
mental al gândirii filozofice a lui Nietzsche: voinţa
de putere, „cheia modului său de a gândi lumea şi
fiinţa”i, idee manifestată pentru prima dată în
Omenesc, prea omenesc. O carte pentru spiritele libe-
re, în care această idee a puterii apare sporadic,
fiind relevată ca un principiu explicatorii, mai apoi
fiind reluată în Aurora. Gânduri asupra prejude-
căţilor morale.

Despre Dostoievski nu putem spune că are
un ucenic fidel în adevăratul sens al cuvântului în
scriitorul Breban. Romanele scriitorului rus au în
centru ideea de bine şi de rău, limitele care despart
aceste două concepte, precum şi ceea ce se află din-
colo de ele, adică ceea ce numea Nietzsche în Dincolo
de bine şi de rău, acea amoralitate, care nu trebuie
confundată cu imoralitatea. Cei doi, Nietzsche şi
Dostoievski se întâlnesc prin acel prin-
cipiu unificator al Binelui şi Răului ca-
re propune acceptarea acestuia din ur-
mă, ca o completare, ca o existenţă si-
ne qua non a Binelui. Idei asemănă-
toare găsim şi în unele aserţiuni ale
lui Ivan Karamazov, şi anume că dacă
Dumnezeu este mort, totul devine po-
sibil. Raskolnikov ridică aceeaşi prob-
lemă, însă în alţi termeni, el punând
între paranteze moralitatea crimei.
Raskolnikov se apropie de gândirea lui
Nietzsche, care se pare că l-a cunoscut
pe Dostoievski doar prin Amintiri din
casa morţilor, într-o ediţie franceză şi
pentru care a avut numai cuvinte de
laudă. Elementul comun este acel
amor fati, acceptarea propriului des-
tin, luarea propriei existenţe în pose-
sie, lucru pe care nu-l poate face decât
„cel eliberat de zei”iii, adică supra-omul. Raskol-
nikov, ca şi unele personaje din romanele lui N.Bre-
ban, printre care E.B., din În absenţa stăpânilor,
recurge, în gândirea sa, la acest concept atunci când
are conştiinţa puterii de a-şi stăpâni propria exis-
tenţă: „Să renunţ la viaţă! Strigă el deodată, cuprins
de disperare. Să-mi primesc soarta aşa cum este; să
înăbuş pentru totdeauna orice năzuinţă; să renunţ
cu desăvârşire la orice drept de a înfăptui, de a trăi
şi de a iubi!”iv Este ceea ce a făcut şi E.B. care re-
curge la autoflagelarea atât morală cât şi fizică. Îşi
reprimă orice sentiment faţă de potenţialii iubiţi, ca
o pedeapsă pentru spiritul ei. Apoi, după dispariţia
spirituală, cea fizică este inevitabilă, gestul sinu-
ciderii având rezonanţe puternice în filosofia lui Nie-
tzsche. 

Este cunoscută aversiunea filosofului pentru
Creştinism, pentru Creştinismul de după Pavel, cre-
dinţa care a înrobit fiinţa, care a scindat-o în apoli-
nic şi dionisiac, făcând ca aceste două principii elene
să nu mai formeze o unitate. Deşi vitalist convins,
Nietzsche a susţinut ideea sinuciderii ca pe o luare
în posesie a propriului destin. Creştinismul respinge
sinuciderea. Se ştie că sinucigaşii nu beneficiază de
o slujbă religioasă, tocmai pentru că nu se acceptă
controlul omului asupra vieţii. Se respinge, deci, li-
bertatea de manifestare a fiinţei, sau cel puţin liber-
tatea pe care o propovăduieşte este una relativă, şi,
astfel, lipsită de abisal, de absolut. Creştinismul
refuză fiinţei absolutul, ori personaje ca Raskolnikov
sondează acest absolut, iar altele, ca E.B. îl ating.
E.B. este un personaj aparte în galeria romanelor lui
N. Breban în primul rând pentru că atinge un punct
maxim, aşa cum puţine dintre caracterele scriitoru-
lui o fac. Există aici, însă, o diferenţă notabilă între
personajul feminin rus, al lui Dostoievski, şi cel pe
care-l propune Breban. Femeia scriitorului rus este
un adjuvant, ea serveşte intereselor bărbatului, ade-
văratul centru ideatic şi problematic al cărţilor:
„Femeia la Dostoievski interesează doar ca element
în destinul bărbatului”v. La Breban, femeia, în roma-
nul În absenţa stăpânilor, este centrul problematicii.
Acest aspect este mai evident în a doua parte a
cărţii, cea mai consistentă calitativ şi cantitativ, inti-
tulată Femei. E.B. este echivalentul bărbatului prob-
lematic şi tragic dostoievskian, dar are şi puternice
influenţe din filozofia lui Nietzsche, filozofie pe baza
căreia, de fapt, se susţine întreg caracterul person-
ajului. 

Personajul central din Femei este o fire pu-
ternică ce-şi impune diverse exerciţii care să-i şlefu-

iască inteligenţa şi să-i fortifice spiritul, cel care tre-
buie să-i domine trupul: „...ar fi fost un zâmbet crud,
de o răutate infinită -, şi în clipa când îşi stăpânea
acest impuls, ea era mândră de felul în care o ascul-
ta corpul ei. Era una din marile mândrii ale lui E.B.
această «sclavie perfectă a mişcărilor ei»...”.vi
Exerciţiile la care se supune E.B. sunt menite să-i
fortifice în primul rând spiritul pentru ca acesta să
poată domina trupul, să aibă controlul deplin asupra
fiinţei proprii. Este astfel o devenire, o transformare
a omului în supra-om, o luare în posesie a propriu-

lui destin, ceea ce Nietzsche numea amor fati. Acest
amor fati nu înseamnă altceva decât asumarea pro-
priei fiinţe eliberate de sub tirania rudimentară a
zeilor, de sub cursul implacabil al istoriei care
include omul „malformat de filosofie şi religie”.vii
Repetarea de către E.B., dacă nu obsesivă, cel puţin
agasantă pentru lector, a propoziţiei „eu am carac-
ter” trimite la motto-ul capitolului Femei: „Cine are
caracter are în viaţă o trăire-tip ce revine mereu”.
Veşnica întoarcere a aceluiaşi este un principiu cen-
tral al filosofiei lui Nietzsche. E.B. se descoperă.
Prin exerciţiile sale reuşeşte să aibă acces la propri-
ul destin, să-şi cunoască destinul, să se elibereze de
zei. Deşi implicarea directă a divinităţii, în carte, în
sens livresc, este evitată, ea totuşi este implicită prin
atitudinea protagonistei şi mai ales prin gestul final,
al sinuciderii, gest profund anticreştin.

E.B., asemeni lui Pygmalion, a provocat o
iubire, însă ea este o formă de apărare de o altă
iubire. Se îndrăgosteşte, astfel, de R.V. încercând să
scape de dragostea doctorului Subu, cu care se va şi
căsători, de altfel, şi cu care va avea şi un copil. Ea
este cea care a simţit tentaţia absolutului şi de aceea
pretinde de la R.V. iubire absolută. Se despart în
urma unei neînţelegeri cu petrecerea de sfârşit de

an, E.B. reuşind să se reprime sentimental. Are loc
acum dispariţia spirituală, care este, evident, urma-
tă, mai târziu, de cea fizică. Ultima este firească de
vreme ce personajul atinge acea forţă de a-şi contro-
la destinul şi de a decide asupra sa însăşi. Pedeapsa
ei de a-l părăsi pe R.V. este dublă pentru că îl
părăseşte pe acest liceean de care se îndrăgostise, în
cele din urmă, dar este şi împotriva ei însăşi, pentru
că se oferă unui bărbat pe care-l detestă: „... am să
te părăsesc definitiv, ireversibil, dându-mă unui băr-
bat pe care-l detest şi de care mi-e silă...”viii. E un
fel de mortificare apropiat de cel al cenobiţilor sau
mai degrabă al anahoreţilor pentru că E.B. devine
un anahoret al spiritului distrus din propria voinţă.
Scrisoarea prin care-şi anunţă pedeapsa pentru R.V.
este semnată sugestiv, în spiritul acestei mortificări
punitive: „Şi acum, adio din partea unei moarte –
E.B. .”ix

E.B. nu reuşeşte să se ascundă definitiv de
acest sentiment al dragostei, pentru că, deşi căsăto-
rită cu Subu, act de pedepsire şi de auto-pedepsire,
se îndrăgosteşte de Catargiu, cel care ar putea să-i
ofere adevărata viaţă pe care a dorit-o. Dar acest per-
sonaj brebanian ajunge să trăiască în afara socialu-
lui. Este vorba de acel om râvnit de Nietzsche, omul
care dacă ajunge la adevăr, la adevărul propriu,

(„adevărul îl ştiu eu”, spune E.B.) este
supus damnării publice. „Nimeni nu
poate trăi în afara socialului.”, spune
Catargiu la un moment dat, iar replica
este teribilă, desprinsă din Dincolo de
bine şi de rău: „Numai morţii şi neb-
unii.”x

N. Breban nu prea ne încânta
des cu o profundă viziune asupra per-
sonajelor într-un dialog. O astfel de pa-
gină găsim totuşi în În absenţa stăpâ-
nilor în momentul în care E.B. conver-
sează cu Catargiu în întunericul odăii.
Concluzia dialogului este parcă desprin-
să din predicile lui Zarathustra:

„– Câte femei sunt în tine, iu-
bito?

– Două: una e trează când cea-
laltă doarme.

– Şi când una va muri?...
– Cealaltă se va omorî singură, cu răceală.

De aceea, ambele au un cuţit, pe care îl schimbă înt-
re ele.”xi

Şi chiar de aceea când E.B. cea lucidă dis-
pare, celeilalte nu-i rămâne decât sinuciderea, supri-
marea fizică. Se întâmplă acest lucru pentru că lipsa
de unitate a fiinţei demască în conştiinţa unor astfel
de personaje un adevărat monstru, nechemat la o
existenţă demnă. Pe asemenea indivizi rari moartea
nu-i sperie, ci degradarea propriilor calităţi morale,
a propriului spirit. Ei trec prin anumite faze: de la
slugă la stăpân, de la cel slab la cel puternic. Este
omul suficient sieşi care-şi porunceşte şi care
îndeplineşte propria-şi poruncă. E.B. se rezumă la
dorinţa „nebună”, în sens nietzschean şi acest ter-
men, de a fi stăpână pe propria fiinţă. E o luptă
lăuntrică extrem de puternică, victoria este auto-
depăşirea: „Chiar unde-s jertfă şi serviciu, şi privire-
ndrăgostită, e tot voinţa de a fi stăpân. Pe drumuri
ocolite, strecurându-se-n cetate, cel slab ajunge până-
n inima celui puternic – şi-i ia puterea.

Această taină mi-a mărturisit-o însăşi viaţa:
«Iată», mi-a zis, «eu sunt constrângerea de a mă
depăşi pe mine însămi».”xii

Voinţa de putere este întâlnită, aşadar şi la
acest personaj feminin puternic şi bine conturat care
atinge tragicul, după cum chiar autorul o măr-
turiseaxiii, menţionând, în acelaşi loc, faptul că ade-
vărul lui E.B. este iubirea absolută incapabilă de
compromis şi că ea se omoară de două ori: sentimen-
tal şi fizic. 

E.B. cade totuşi pradă compromisului îndră-
gostindu-se de Catargiu, cel făcut, parcă, pentru a
poseda, a domina. Toată aventura din pădure, în
care este practic violată, face personajul conştient de
panta pe care alunecă: renunţarea la propriile prin-
cipii care nu poate avea drept consecinţă decât dis-
pariţia. Tot aici, Breban încearcă o apropiere de
eroina lui T. Hardy, Tess. Asocierea este puţin cam
forţată şi nu putem găsi elemente comune decât în
faptul că personajele sunt ambele tragice, însă, în
vreme ce E.B. reuşeşte să devină stăpână, să-şi con-
troleze fiinţa, destinul, Tess nici măcar nu atinge
ideea supra-omului pentru că ea se supune destinu-
lui, moirelor care o duc la dispariţie: „ – Aşa şi tre-
buia să se întâmple, şopti ea. Angel, aproape că mă
bucur că-i aşa...da, da, mă bucur! Fericirea asta nu
putea să ţină mult. Prea era mare.”xiv

(continuare în pag. 38)

MIHAI DASCÃLU

EB, un personaj
universal
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„Zgomote. Glasuri. Zvonuri. Cântece 
îndepărtate.”

(Juan Rulfo, Pedro Páramo, 29)

În 1953, scriitorul mexican Juan Rulfo
publică volumul de povestiri El llano en
llamas (Câmpia în flăcări), iar la puţin

timp după aceea, în 1955, romanul Pedro Paramo,
reuşind să stabilească, aproape fără ca cineva să-şi
dea seama, toate coordonatele esenţiale ale realismu-
lui magic ce avea să demonstreze tuturor şi odată
pentru totdeauna vitalitatea literaturii latino-ameri-
cane şi capacitatea sa de a-şi înnoi formele (şi for-
mulele) narative, pentru a depăşi mult discutata
criză în care se găsea romanul, la începutul anilor
‘60 ai secolului trecut. Apreciat la modul superlativ
de Jorge Luis Borges şi Gabriel García Márquez –
cel care, în paranteză fie spus, găseşte în Pedro
Páramo o importantă sursă de inspiraţie pentru pro-
pria sa carte, Un veac de singurătate, după cum va
mărturisi el însuşi în repetate rânduri – Juan Rulfo
a devenit, nu după multă vreme, obiectul predilect
de studiu pentru critici literari de cele mai diverse
orientări, rareori scriindu-se atât de mult despre o
operă de atât de reduse dimensiuni. În plus, fără să
fie neapărat şi un best-seller, romanul Pedro Páramo
(trad., prefaţă, postfaţă şi note de Ileana Scipione,
RAO, 2006) a exercitat, în ultimele decenii, o ade-
vărată fascinaţie, atât pentru autorii continen-
tului sud-american, cât şi pentru publicul citi-
tor. Una dintre explicaţiile acestui fenomen ar
fi prezenţa în text a nenumărate enigme –
dintre care, unele, sunt lăsate nerezolvate
până la sfârşit – de natură a-l implica şi pe
lector în însăşi scriitura cărţii; dar într-un
mod fundamental diferit de deja celebra „rea-
der participation”, teoretizată mai cu seamă
în mediile academice nord-americane, căci
Rulfo tinde să-şi prindă cititorul mai cu seamă
în capcana insidioasă a relaţiilor extrem de
complexe stabilite între trecut şi prezent, dar,
deopotrivă, între vocile narative ale textului. 

Interpretat, uneori, drept roman „poli-
fonic şi dialogic”, în sensul pe care îl dă aces-
tor termeni Mihail Bahtin, sau, alteori, drept
primul text ce va crea condiţiile pentru ulte-
rioara apariţie a „goticului modernist
mexican”, Pedro Páramo se dovedeş-
te, la o lectură atentă, a fi şi ceva pe
deasupra. Nu doar o carte ce distruge
cronologia într-o manieră de-a dreptul
faulkneriană, ci şi un text ce are
marele dar de a spune lucruri funda-
mentale despre însuşi trecutul
Mexicului, despre căutarea originilor
şi despre neaşteptatele resurse ale
oralităţii şi ale fragmentarismului.
Povestea propriu-zisă, reconstruită
din numeroasele intervenţii ale dife-
riţilor naratori, este aparent simplă:
Juan Preciado porneşte spre Comala,
localitatea unde mama sa îi spusese,
cu puţin timp înainte de a muri, că s-ar
găsi tatăl său, un anume Pedro Pára-
mo. Numai că aici, tânărul va consta-
ta că a ajuns într-un loc total diferit
de cel desprins din amintirile mamei,
spaţiu populat doar cu personaje care
nu mai sunt vii, adevărat tărâm al
morţilor, unde tot ceea ce se aude
sunt şoaptele celor care, odinioară,
populaseră zona, iubiseră şi suferi-
seră aici şi care nu erau consideraţi
suficient de puri pentru a putea ajun-
ge în Paradis: „Îmi închipuiam că văd
totul prin amintirile mamei, ale alean-
ului şi suspinelor ei întretăiate. Şi-a
dus traiul suspinând fără răgaz după
Comala, tânjind să revină, dar nu s-a
mai întors nicicând. Eu vin în locul
ei. Cu ochii cu care a privit, căci mi i-a
dat ca să văd.” Nu o dată, această că-
lătorie pe care o întreprinde Juan
Preciado la Comala a fost comparată
cu însuşi drumul cititorului prin
meandrele acestui text, o călătorie în
care atât cititorul, cât şi personajul
par a suferi de constante pierderi ale
simţului şi, mai ales, ale capacităţii de
orientare. Pe de altă parte, la nivelul
expresiei estetice caracterizate de o
înţelegere imaginativă, romanul aces-
ta are şi rolul de a explora istoria socială a Mexi-
cului, în perioada de sfârşit de secol XIX şi început
de secol XX. În fond, nu o dată, Juan Rulfo însuşi a
afirmat că rămăşiţele unei orânduiri cvasi-feudale,

revoltele violente şi dramaticul exod al oamenilor
din zona rurală au determinat apariţia a numeroase
oraşe fantomă pe teritoriul Mexicului, ţară care, cel
puţin din punct de vedere teoretic, părea a se îndrep-
ta spre modernitate. De aici şi sentimentul dominant
din Pedro Páramo, exprimat mai cu seamă prin inte-
rmediul modului în care un străin, Juan Preciado,
percepe noua realitate – sau, poate, mai bine, ireal-
itate, – în care a ajuns şi în care, de altfel, îşi va găsi
şi propriul sfârşit. 

Cartea este centrată, în principal, pe istorisi-
rile a trei personaje: Juan Preciado, Pedro Páramo
şi Susana San Juan, iar dincolo de acestea, este mar-

cată de încercarea autorului de a reda fiinţa însăşi a
acestei aşezări, Comala, aflată, cumva, sub totala
stăpânire a temutului cacique de pe moşia Media
Luna, don Pedro. Juan Preciado este cel care condu-
ce cititorul prin hăţişurile acestei lumi pe care, la

început, el nici măcar n-o percepe ca fiind a morţilor.
Doar pe parcurs va deveni din ce în ce mai convins
că aşa stau lucrurile şi că toţi cei pe care îi în-
tâlneşte şi cărora le vorbeşte nu sunt altceva decât
suflete rătăcitoare, capabile a-l atrage şi pe el în
împărăţia morţii. Experienţa are unele puncte
asemănătoare cu cea din Spoon River Anthology
(1915) a lui Edgar Lee Masters. Dincolo de călătoria
iniţiatică a lui Juan Preciado, romanul are în vedere
rapida ascensiune a lui Pedro Páramo, cel care, prin
viclenie şi violenţă a reuşit să creeze, la Comala, un
mic imperiu în care totul se desfăşoară după bunul
său plac. Pedeapsa, însă, nu va întârzia, căci fiul său,
Miguel Páramo va muri în circumstanţe tragice, iar
Susana San Juan, singura femeie pe care a iubit-o
încă din copilărie şi pe care va continua s-o iubească
toată viaţa, sfârşeşte prin a înnebuni, prefigurare a
morţii lui Páramo însuşi, ucis cu cruzime chiar de
unul din fiii săi nelegitimi. 

Desigur, dincolo de toate aceste întâmplări,
romanul reuşeşte să reconstruiască, prin atmosfera
inconfundabilă, epoca tulbure şi plină de violenţă a
Revoluţiei Mexicane (1910-1920) şi a Revoltei
Cristero (1926-1929), evenimente care, pentru prima
dată, au făcut auzite şi glasurile de campesino din
zona rurală a Mexicului. Căutarea tatălui devine, ast-
fel, la un nivel mai larg al semnificaţiilor, căutare a

originilor şi a rosturilor esenţiale, încercare de
regăsire a adevăratelor valori ale umanităţii din
această parte a lumii. Pentru că, în fond, Rulfo
însuşi a intenţionat, la început, să-şi intituleze
romanul Los murmullos (Murmurele), deoarece,
şoptind înnăbuşit pe la colţuri de stradă, abia
auzite la capătul viselor sau gemând prin cimi-
tire, aceste murmure venite, parcă, dintr-o altă
lume, stau mărturie pentru o realitate crudă şi
dură, ascunsă cu grijă în spatele faţadei bine
lustruite a progresului din anii de dominaţie ai
lui Porfirio Diaz, replică la nivel macrotextual a
lui Pedro Páramo însuşi. Dar, la fel ca şi
preşedintelui mexican, lui Páramo îi e la înde-
mână să controleze viaţa exterioară a oame-
nilor, însă niciodată nu va reuşi să le stăpâ-
nească dorinţele şi visele, de aici eşecul său sen-
timental şi permanenta sa neîmplinire şi sin-

gurătate. În acest context, se individ-
ualizează profund secvenţele în care
cititorul aude vocea Susanei San Ju-
an, al cărei întreg discurs – poetic în
cel mai bun sens al cuvântului – este
unul al memoriei şi deziluziilor. E
povestea tragică a unei femei forţate
să-şi găsească refugiu în nebunie, sin-
gurul mijloc pe care-l poate ea găsi
pentru a reuşi să-şi protejeze, chiar
dacă doar parţial, sufletul în faţa asal-
turilor forţelor ostile din jurul ei: o
lume patriarhală, crudă şi tiranică, o
biserică ce nu oferă speranţa vreunei
mântuiri, împărăţia morţii însăşi.
Prin urmare, cititorul ajunge să vadă
– sau să creadă că vede – lucruri care
pot fi (sau, la fel de bine, nu pot fi)
înaintea ochilor săi. Adică exact ceea
ce spune la un moment dat Juan
Preciado, înţelegând că este, el însuşi,
bântuit de toate fantomele trecutului:
„Nu ştiu. Văd oameni şi lucruri acolo
unde nu e nimic.” Cititorul străbate,
astfel, el însuşi, un drum iniţiatic,
acela al unei înţelegeri diferite de
aceea pe care i-o ofereau textele
canonice ale literaturii latino-ameri-
cane anterioare. Dar care, vorbind
despre Pedro Páramo, vorbeşte,
extrem de convingător, şi despre difi-
cultăţile de impunere a modernităţii
în Mexic, constituindu-se, astfel, într-
un adevărat text de o putere subver-
sivă. Cartea devine, în felul acesta, o
inedită poveste, spusă cu o tehnică
unică şi greu de egalat, despre senti-
mentul permanentei existenţe a unui
trecut care nu va pieri niciodată cu
desăvârşire şi despre dificultatea
supravieţuirii într-o lume al cărei con-
tur a fost trasat de forţe ce scapă put-
erii şi, nu o dată, înţelegerii oame-
nilor obişnuiţi. Dar, în egală măsură,
o extraordinară mărturie a capacităţii
de a visa a fiinţei umane şi de a se
salva, prin vis şi iubire, de orice

umbră şi de suferinţa nesfârşită din împărăţia aces-
tei lumi.

RODICA GRIGORE

Vocile lui
Juan Rulfo
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Insistăm atât de mult asupra răspunsului la
întrebarea: cine a fost William Blake? deoa-
rece personalitatea lui creatoare copleşitoare

a dat naştere unor poeme pretext pentru o metafi-
zică expusă sub forma unor mituri originale, de o
noutate absolută în aparenţă, deşi derivată din cele
existente, complet altfel interpretate decât o face
omul de rând, fie că se numeşte cărturar laic sau
cleric. Iar dezvăluirile sale nu se datorează exclusiv
scrisului, ba chiar mai puţin acestuia, cât gravurii.
Să nu uităm ceea ce a notat în partea de jos a
paginii de titlu din cartea lui „Viziunile Fiicelor
Albionului”: „The Eye sees more than the Heart
knows” (Ochiul vede mai multe decât ştie inima). 

Datorăm unui alt contemporan al său, avocatul
Henry Crabb Robinson, ştiri despre cum se purta şi
ce gândea gravorul. Omul legii, asemenea multor
colegi ai lui, era un „băgăreţ” unde nu-i fierbea oala,
un curios maniac, un snob ce se pregătea în toată
clipa adunându-şi materie de povestit în cercurile
unde era chemat ca paiaţă aducătoare de bună dis-
poziţie, mutând rampa teatrului comic în
saloane, preschimbând bârfa într-un joc de soci-
etate stârnitor de zâmbete ce trădează accep-
tarea vagului inconfort adus de povestire,
făcând pe zglobiul, pe simpaticul, pe năzdrăvan-
ul, în mijlocul cercurilor unde era agreat măcar
pe sfert, pentru a câştiga celelalte trei sferturi
de simpatie în favoarea sa cu gaguri inedite,
imitaţii caricate după natură, bătăi de joc bla-
jine sau răsunătoare. Picanteriile culese de el
din lumea largă circulau şi cu un alt mijloc: un
jurnal ‘intim’, deloc menit singurătăţii medita-
tive a ceasurilor târzii ale nopţii, când omul stă
de vorbă cu sine însuşi, ci anume scris pentru
a circula din mână în mână şi a stârni hazul
cititorilor, după obiceiul epocii de a purta cu
sine în călătorii trusa cu o vastă şi inteligentă
corespondenţă primită, pentru a-i da citire în
faţa necunoscuţilor, în vederea câştigării
bunăvoinţei, aşa cum se mândreşte a fi făcut
tânărul Goethe.

Printre roadele investigaţiilor sale fu-
nambuleşti culese de pe buzele altor amatori de

impudice trădări ale semenilor sau de-a dreptul de la
sursă se numărau şi unele vizând melancolica
retragere din lume a marelui William Blake, a cărui
uşă a forţat-o numitul Robinson.

El îşi prezintă victima prefăcându-se că îi ca-
ută o identitate, fie aceea artistului, a geniului, ori a
misticului sau nebunului. Pecetea a şi fost pusă pe
fruntea insului luat în discuţie, cu atât mai mult cu
cât psihologul de ocazie nu refuză nici una dintre
ipostaze, ci le îmbină fără excepţie şi armonic în

definirea lui Blake. Lipsindu-i
ruşinea, recunoaşte bătrâneţea
chipului palid al gravorului,
fizionomia socratică (afirmă el,
fără ca aceasta să-mi spună
mare lucru), blândeţea perma-
nentă imprimată pe ea, înveci-
nată aproape slăbiciunii. Toate
acestea ornează faţa necrâcnită
a celuilalt. Dar, în clipa când
trăsăturile se animă, ele dobân-
desc un aer nebănuit, acela al
inspiratului. Până şi avocatul
pus pe şotii e obligat să remarce
această modificare ce-i impune
fără s-o poată comenta mai pro-
fund. 

Plin de morgă, notea-
ză, ca şi când cele pomenite ar
fi obişnuitele sale preocupări, că
au discutat despre artă, poezie,
religie. Dar inima sa peze-
venghie nu avea răbdare să
asculte „elucubraţiile” conlocu-
torului, ci se mândreşte a fi
izbutit, cu savantă artă maieu-
tică, a-l fi smuls din adormi-
toarele sale subiecte şi a-l fi
momit a se lăsa tras de limbă,
ba chiar a-l fi determinat să i se
confeseze! (crede el că l-am
crede...)

Era o întâlnire difi-
cultoasă, lasă de înţeles podoaba
tribunalelor, care confruntare şi
pe un om cu cultura lui Robin-
son îl punea în încurcătură dacă
nu şi-ar fi pregătit seminarul ca
un student conştiincios. Nici nu
ar fi putut pricepe despre ce
trăncănea celălalt, recunoaşte,
dacă nu-şi „făcea temele” din
timp. Caracterul îndoielnic al
prezentatorului introduce o nea-
şteptată îndoială cu privire la
cinstea artistică a celui vizitat.
O văduvă Aders, fosta soţie a
unui pictor, îi înfăţişează lui

Blake câteva lucrări ale răposatului. Aceasta îndreap-
tă discuţia pe făgaşul vestit de mine. Anume, comen-
tându-se gravura lui William „Pelerinii la Canter-
bury”, cineva (poate doamna nou venită, poate avo-
catul, constată asemănarea unui chip de pelerin cu
unul desenat de repauzatul Aders. Gravorul, după ce
recunoaşte că nu este o impresie falsă, explică a fi
frecventat îndelung pictura de acel gen şi se poate
să fi rămas în sine urme ale acelei familiarizări.

Vă aşteptaţi, desigur, ca pe obrazul lui Henry
Crabb Robinson, să se ivească, mucalit, un zâmbet
parşiv, pe când notează că Blake a recunoscut, prin
aceasta, originea lumească a artei sale. Imediat în
continuare, opune ideea reproducerii viziunilor sale
de către artist. Remarcă tonul firesc cu care se face
afirmaţia precedentă, ca şi unele de tipul: „Daimonul
mi-a zis...” Avocatul îi oferă şansa de a se da de gol,
spunând: – „Folosiţi acelaşi termen ca şi Socrate. Ce
legătură credeţi că ar fi între daimonul lui Socrate
şi al dumneavoastră?” Răspunsul este gândit să te
năucească sau să te lase mut de jena situaţiei în care

singur te-ai vârât: – „Aceeaşi care există între
fizionomiile noastre!” Tăcu o bucată de timp, să
îngăduie asimilarea replicii cu toată greutatea
ei. Apoi glăsui iarăşi, dând lovitura de graţie: –
„Socrate... Eu eram Socrate.” Avocatul avu
impresia că Blake sărise peste cal. Nu-şi dădu
seama că gravorul îşi bătea joc de el, de aceea
exclamă în jurnal: – „Îşi înghiţi cuvintele şi
reduse legătura dintre dânşii la: „un fel de
fraţi. Pe semne am stat de vorbă unul cu
celălalt. La fel şi cu Iisus Hristos. Am vaga
amintire de a-i fi cunoscut pe ambii”. Nu mai
ştie pe unde scoate cămaşa. Naiv, crede în seri-
ozitatea conlocutorului. Apropo, oare Blake nu
era serios? 

Se făcuse seara. Robinson îşi amin-
teşte cum l-a condus pe Blake înapoi către casa
lui. S-au oprit în faţa uşii de intrare. Rămas
încă destul de deştept, s-a străduit să-l vădească
în toată splendoarea nebuniei sale pe soţul său
de plimbare. Se interesă ce gândea despre
divinitatea lui Hristos, pusă sub semnul
îndoielii de mulţi indivizi din epocă. William
Blake, oricât se amuza a râde de proşti, avea
anumite subiecte cu care nu se juca. Aşadar, fu
prompt în a-l izbi drept între ochi cu un

răspuns limpede ca bunăziua: – „Este singurul
Dumnezeu!” Subliniase cu toată puterea cugetului
adunată-n glas. Apoi, fără a întrerupe şirul cuvin-
telor, din aceeaşi respiraţie adăugă: „Şi dumnevoas-
tră. Şi eu.” Putea fi cu adevărat credinţa sa şi aceas-
ta nu se depărta prea mult de o afirmaţie a
Mântuitorului cu privire la filiaţia noastră. Dar nu
era exclus să fi reprezentat şi o revenire la zefle-
meală. Se pare că apucase a pomeni unele greşeli ale
lui Hristos, de pildă aceea de a se fi lăsat răstignit...
„De ce să se amestece în politică?! Ce avea el cu
politica?!” Avocatul este încântat; i-a surprins călcâi-
ul lui Ahile şi se grăbeşte să i-l ţintească, plăcându-i
gravorul mai mult lungit pe jos decât combătând. –
„Dacă greşea, cum împăcaţi aceasta cu divinitatea
lui?”  – „Simplu. Încă nu devenise Tatăl...” Splendidă
răsucire pe loc cu 180° sau basculare de hopa-Mi-
tică...

Henry Crabb Robinson pare învins cu propri-
ile-i arme. Nu prea mai voieşte să raporteze opiniile
metafizice ale obiectului său de batjocorire. Preferă
să se retragă în lumea amintirilor pe care le-a auzit
pomenite de buzele celuilalt. Iar aici, dincolo de vagi
reminiscenţe ale convorbirii de până la acest punct,
o splendidă curăţenie a cugetului străluceşte albă ca
neaua. Blake mărturiseşte a lucra la porunca Duhu-
lui. Cuvintele Aceluia sunt: – „Blake fii artist, nu-
mai artist. Într-aceasta stă fericirea.” Avocatul nu
mai este sigur pe sine. Bagă de seamă schimbarea la
faţă a bărbatului căruia întreg chipul pare a i se
lămuri de o lumină lăuntrică. Pomeneşte vocaţia sa
religioasă şi vine cu revelarea că artistul este un
inspirat. Atunci când Michelangelo, Rafael, Flax-
mann creează o capodoperă, o realizează prin Duhul.
O singură concluzie este cu putinţă, iar aceasta ne-o
vom apropria-o ca pe cea mai de preţ învăţătură în
artă: „M-aş mânia să posed întreaga slavă pămân-
teană, deoarece toată gloria materială dobândită de
om îi scade gloria spirituală. Nu vreau nimic. Sunt
fericit.”

Da. Putea-vom repeta în consonanţă cu
marele Will al gravurii de carte: „Nu vreau nimic.
Sunt fericit”?

Să încercăm.
Nu vreau nimic. Sunt fericit.

MIHAI RÃDULESCU

Dare de seamă
asupra omului
William Blake 
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De Ziua Copilului, într-o nouă sală de
cinema bucureşteană din „City
Mall”, a avut loc premiera unui
recent lung metraj de animaţie, O

scurtă poveste, de fapt povestea „filmului românesc
de animaţie, de la începuturi până în 1990”, cum o
spune însuşi genericul. Este vorba despre un foarte
binevenit film (aproape) documentar, cu mici inser-
turi de ficţiune, produs de Fundaţia de Arte Vizuale
(cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi
cu participarea Abis Studio) şi regizat de
Radu Vasile Igazság, care îndeplineşte,
prin acest film evocator, o îndatorire de
onoare faţă de animaţia românească, lau-
reată acum exact jumătate de veac, prin
Gopo, cu strălucitoarea „Palme d´Or” la
Festivalul de la Cannes. Dincolo de acest
important premiu, filmul de animaţie
românesc a trăit, în existenţa sa – înde-
osebi în cea mai fastă perioadă a
Studioului „Animafilm” – o epocă de
mare strălucire, impunând o valoroasă
pleiadă de adevăraţi „clasici ai genului” şi
multe filme mari, „de autor” sau pentru
micii spectatori, cu frumoase cariere în
ţară şi peste hotare. Să nu uităm, de
asemenea, faptul că România a găzduit,
la sfârşitul deceniului al şaptelea, în
Mamaia, trei ediţii ale unui important
festival internaţional (cu faima celor de la
Annecy sau de la Zagreb), dotat cu tro-
feul „Pelicanul de aur”. Din păcate, pre-

zentul filmului românesc de animaţie nu se ridică –
mai ales de când studioul „Animafilm” a intrat într-
o adevărată „moarte clinică” – la nivelul perioadelor
de reuşite anterioare (de aceea, însăşi rememorarea
actală, a filmului O scurtă poveste, se opreşte în anul
1990!), dar, tocmai de aceea, o „poveste” cine-
matografică a filmului românesc de animaţie este cu
atât mai binevenită, pentru că repune în discuţie un
gen atât de popular, care trăieşte, la noi, îndeosebi
prin glorii trecute. Sunt folosite în acest film, scris

de Radu Vasile Igazság şi Dana Duma,
fragmente din 45 de filme de animaţie
realizate de 37 de regizori, selecţionate
dintr-o bogată arhivă care cuprinde apro-
ximativ 1200 de filme, realizate de peste
60 de regizori în perioada 1927-1990. Sce-
nariul iniţial cuprindea fragmente din mai
multe filme de animaţie, realizate de mai
mulţi autori, dar – îndeosebi din motive
tehnice – s-a renunţat la unele titluri.
Povestea filmului de animaţie românesc
este spusă de un personaj acaparant, po-
vestitorul-pictor Horaţiu Mălăele, însoţit
de partenerul său, Virus, evadat din com-
puter. În ambianţa unui vechi teatru, călă-
toria prin lumea filmului românesc de ani-
maţie începe cu secvenţe din cel mai vechi
film de animaţie păstrat, Haplea, realizat
de Marin Iorda în anul 1927 (dat fiind fap-
tul că s-au păstrat şi desenele originare
ale unor filme pierdute ale regizorului
Aurel Petrescu cu personajul predilect al
acestuia, Păcală, realizate începând din
1920, poate că rememorarea de astăzi n-ar fi
trebuit să le ocolească). Evitând criteriul
strict cronologic, O scurtă poveste recurge,
pe parcursul acestui drum istoric, la aso-
ciaţii de idei, grupând filmele rămase în
antologie pe diferite criterii tematice sau
stilistice, de gen, de modalităţi expresive
sau de afinităţi spirituale. Pe bună drep-
tate, regizorul Ion Popescu Gopo domină
selecţia antologică (din creaţia sa făcându-
se referire la titluri precum Scurtă istorie,
Cadru cu cadru, Şi totuşi se mişcă, Ucenicul vrăjitor,
Energica, Intermezzo pentru o dragoste eternă, Maria

Mirabela în Tranzistoria), dar poves-
tea filmului românesc de animaţie
include fragmente din peliculele altor
mulţi clasici ai genului precum Con-
stantin Musteţea (Pe fir), Bob Căline-
scu (Cocenel), Olimp Vărăşteanu
(Insula), George Sibianu (Prostia ome-
nească şi Mimetism), Ion Truică (Car-
naval), Nell Cobar (Prima zi de şcoală
a Mihaelei), Luminiţa Cazacu (Evo-
luţie, Aventurile lui Pin-Pin), Victor
Antonescu (Robinson Crusoe), Matty
Aslan (D`ale organigramei), Mihai
Bădică (Geneza şi Nişte sticle), Lau-
renţiu Sârbu (Şotronul), Virgil Moca-
nu (Micul toboşar), Zaharia Buzea
(Pegas), Geta Brătescu (Plimbarea lui
Esop), Sabin Bălaşa (Exodul spre
lumină), Tatiana Apahidean (Mărgele
năzdrăvane), Adrian Petringenaru
(Cale lungă), Szilagyi V. Zoltan (Are-
na şi Nodul gordian). Autorul filmu-
lui retrospectiv, Radu Vasile Igazság
şi-a inclus, pe bună dreptate, în selec-
ţie un film al său, şi nu unul oare-
care, ci Tocirea, realizat după poezia
cu titlu omonim şi cu vocea lui
Nichita Stănescu. N-au lipsit din evo-
carea cinematografică alţi autori
importanţi ai animaţiei româneşti,
Izabela Petraşincu (Poveste cu gheme

de lână), Zeno Bogdănescu (Trepte şi Casa), Ion
Manea (La cireşe), Adrian Nicolau (Duminica şerifu-
lui), Olim-piu Bandalac (Statuia), Norbert Taugner
(Un bob, două boabe), Marcel Mihai (Oul), Horia
Ştefănescu (Ţepi V), Clemansa Gita Sion (Moda),
Dinu Adrian Şerbescu (Salt mortal), Călin Giurgiu
(Furnica), şi nici creaţiile colective Caligrafie (L.
Nagy, Z. Bogdănescu, O. Bandalac, R. Igazság) sau
Cine râde la urmă (L. Profirescu, I. Manea, A. Ba-
dea). Pentru cunoscătorii filmului românesc de ani-

maţie, fiecare dintre aceste întâlniri a
însemnat o reală bucurie (este vorba des-
pre bucurii pentru mari şi mici), pentru
ceilalţi spectatori, întâlnirea cu aceste
vechi filme de animaţie româneşti a însem-
nat o frumoasă şi plăcută surpriză. Poate
că lipsesc din selecţie câţiva regizori im-
portanţi ai animaţiei româneşti (mă gândesc
acum doar la câteva nume, Liana Petruţiu,
Mihai Şurubaru, Constantin Păun, Mircea
Toia, Călin Cazan), poate că alţii ar fi mer-
itat mai multe „citate”, dar – dincolo de
aceste absenţe – O scurtă poveste este un
meritoriu şi meritat omagiu adus ani-
maţiei româneşti, un necesar îndemn la
neuitare. Realizatorul este, el însuşi, un
autor de bază al filmului românesc de ani-
maţie (cu filme precum Caligrafie, Fotogra-

fii de familie, Tocirea, serialul Universul muzicii, Nuca
şi Zidul, La o barieră, O zi, Pe pământ, Boborul) şi
al filmului documentar (cu pelicule precum Babel,
Strigăt în timpan, Ciacona, Luzern-Vipereşti, Via Re-
gis,  Cronica de la Zürich (în colaborare cu Alexan-
dru Solomon). O scurtă poveste devine, la rându-i, o
„piesă de bază” în această filmografie. În afara regi-
zorului Radu Vasile Igazság, care este şi co-scenarist,
împreună cu Dana Duma, din echipa filmului au mai
făcut parte Vivi Drăgan Vasile, în calitate de pro-
ducător şi operator, Titus Muntean şi Florin Iaru
(autori ai dialogurilor), Neil Coltofeanu (animaţie),
Dobrică Lospă (montaj), Dana Bunescu (sunet), Vel-
vet Moraru (producător delegat). Tuturor, un cuvânt
de mulţumire din partea animatorilor români şi,
desigur, a spectatorilor. 

CÃLIN CÃLIMAN
Povestea filmului 

românesc de animaţie

Pentru cunoscătorii filmului
românesc de animaţie, fiecare

dintre aceste întâlniri a 
însemnat o reală bucurie (este
vorba despre bucurii pentru
mari şi mici), pentru ceilalţi

spectatori, întâlnirea cu aceste
vechi filme de animaţie
româneşti a însemnat o 

frumoasă şi plăcută surpriză.
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Probabil că ziua de 27 mai 2007, în
care Cristian Mungiu a fost declarat
câştigătorul mult râvnitului Premiu
Palme d`Or la Festivalul de la Can-

nes, va deveni pentru mulţi data oficială a (re)naş-
terii cinematografului românesc. La 110 ani de la
„primele vederi româneşti” filmate de Paul Menu,
triumful de la Cannes ne conferă, în fine, un loc
foarte vizibil pe harta cinematografică a lumii.
Pentru că, au scris-o alţii despre noi, a fost cu ade-
vărat un triumf decisiv: la aniversara ediţie cu
numărul 60 n-am câştigat numai Palmierul de aur cu
filmul lui Mungiu Patru luni, trei săptămâni şi patru
zile, ci şi Premiul secţiunii Un certain regard pentru
California Dreamin` (Neterminat) lung-metrajul de
debut al regretatului Cristian Nemescu, regizorul
care a fost ucis anul trecut într-un accident de
maşină, la numai 27 de ani.

Niciodată emoţia declanşată de un succes
cinematografic românesc n-a fost atât de cople-
şitoare. Deşi nu se bucură nici pe departe de entuzi-
astele manifestări de simpatie destinate sportivilor,
cineaştii noştri au reuşit, în sfârşit, să reactiveze
mândria naţională a publicului autohton, care
păşeşte, din păcate, prea rar în sălile de cinema şi,
în orice caz, rareori pentru a vedea un film româ-
nesc.

Nu mulţi îşi mai aduc aminte că cineaştii
români au mai ajuns şi înainte în selecţia oficială a
celui mai prestigios festival de cinema din lume. În
competiţia de Cannes au mai participat, de pildă,
Pădurea spânzuraţilor de Liviu Ciulei (Premiul pen-
tru regie, 1965), Răscoala de Mircea Mureşan
(Premiul opera prima, 1967), Printre colinele verzi de
Nicolae Breban (1971), Dincolo de nisipuri de Radu
Gabrea (1974), filmele lui Lucian Pintilie Balanţa
(1992), O vară de neuitat (1994), Prea târziu (1996),
Niki Ardelean, colonel în rezervă (2005) sau Mircea
Daneliuc (Senatorul melcilor,1995).

Să nu uităm nici că cineaştii români au mai
câştigat Premiul Palme d`Or cu scurt metraje: Ion
Popescu Gopo cu Scurtă istorie (1957), Mirel Ilieşu
cu Cântecele Renaşterii (1969) şi, mai recent, Cătălin
Mitulescu pentru Trafic (2004).

Graţie participării la Cannes în secţiunile Un
certain regard şi Quinzaine des réalisateurs au reuşit
să se afirme tineri cineaşti precum Nae Caranfil (E
pericoloso sporgersi, 1993), Cristi Puiu (Marfa şi
banii, 2001), Cristian Mungiu (Occident, 2002). Iar
prezenţa foarte remarcată şi premiată a cineaştilor

noştri la ediţiie Cannes-ului din ultimii doi ani au
netezit, desigur, drumul înspre victoria de acum,
după cum sugerează şi comentariul din ziarul Le soir
din 30 mai: „Anul trecut A fost sau n-a fost de Cor-
neliu Porumboiu a câştigat Premiul Camera d`Or,
premiul ce recompensează cel mai bun lung-metraj
de debut. Iar acum doi ani, un alt film românesc,
Moartea domnului Lăzărescu de Cristi Puiu câştigase
Premiul secţiunii Un certain regard”. Şi criticul
Kenneth Turan semnalează în Los Angeles Times
(din 27 mai) procesul de acumulare a credibilităţii
cinematografului nostru declanşat în 2005: „Ducând
mai departe forţa precedentelor filme româneşti
Moartea domnului Lăzărescu, A fost sau n-a fost, cu
victoria obţinută de California Dreamin` în secţiunea
Un certain regard de acest an, triumful cu Patru luni,
trei săptămâni şi două zile, care a câştigat şi Premiul
criticii, FIPRESCI, evidenţiază apariţia cinematogra-
fului românesc ca o forţă mondială”.

Acest excepţional fenomen, care i-a făcut pe
comentatorii români să vorbească despre „noul val”

al cinematografului
românesc, s-a bucurat
de atenţia criticii in-
ternaţionale, a celei
franceze, în special.
Cele mai prestigioase
reviste de cinema din
Franţa, Cahiers du cine-
ma şi Positif au scris
mult despre Moartea
domnului Lăzărescu de
Cristi Puiu, dar şi
despre A fost sau n-a
fost de Corneliu Porum-
boiu, Cum mi-am petre-
cut sfârşitul lumii de Că-
tălin Mitulescu sau Hâr-
tia va fi albastră de Ra-
du Muntean. Iar Positif,
parcă anticipând succce-
sul de la Cannes, a ded-
icat un consistent dosar
cinematografului româ-
nesc în numărul său
din ianuarie 2005
(551). În preambulul

acestui dosar se semnala
un lucru azi confirmat:
„Marele Lucian Pintilie
(căruia îi celebrăm noul
film, Tertium non datur,
publicându-i un text inedit)
se va simţi mai puţin sin-
gurel îi susţine, de altfel,
pe mai tinerii săi confraţi,
al căror pesimism activ,
ironie salubră, umor negru
şi critică socială corozivă îi
sunt familiare”. Cele 13 pa-
gini dedicate cinematogra-
fului nostru conţin cronici,
interviuri şi o excelentă
„masă rotundă” condusă
de Dominique Martinez,o
tânără comentatoare pe
care am şi avut plăcerea s-
o cunosc în această primă-
vară la Festivalul de la
Toulouse. În timpul dis-
cuţiilor animate de Domi-
nique s-au formulat obser-
vaţii şi păreri care explică

foarte detaliat şi nuanţat geneza şi natura acestui
nou cinema românesc (prefer să-l numesc aşa, pen-
tru că nu are platforma teoretică a Noului val fran-
cez din anii 50-60, nici un manifest estetic comun).
Iar cel mai fin analist al fenomenului mi s-a părut
Radu Mihăileanu, regizorul care trăieşte în Franţa şi
a realizat câteva filme importante în co-producţie cu
România (Trahir, Trenul vieţii şi Va, vis et deviens).
El afirma: „Cred că se întâmplă lucruri importante
în ultimii cinci ani. Există, desigur, un nou val româ-
nesc, deloc comparabil cu Noul val francez, căci el
există din alte raţiuni, dar un nou val, totuşi,
reprezentat de filme incredibile, care se vând, adună
premii în străinătate şi sunt elogiate de critică. În
plus, e un fenomen mai larg: se vorbeşte mult despre
Cristi Puiu, Cătălin Mitulescu şi Corneliu Porum-
boiu, dar ei sunt aproximativ 12-15 cei pe cale de a
deveni regizori de mare valoare, ca Radu Muntean,
Peter Călin Netzer, Cristi Mungiu şi alţii care au
făcut deja scurt-metraje, care au obţinut premii în
festivalurile internaţionale şi lucrează acum la lung-
metraje. În mod evident, acest fenomen nu se va
opri. Cred că nu e vorba numai de regizori, de sce-
narişti şi de actori, ci şi despre o problemă de struc-
tură, care e pe cale de a se schimba de câţiva ani
încoace... De o parte sunt artiştii; de cealaltă parte
(şi altfel nu se poate) sunt structurile care evoluează
şi îi susţin pe aceşti tineri regizori. Există apoi con-
secinţa recunoaşterii în străinătate: coproducţii, deci
bani care vin mai uşor, mai ales din Franţa, Ger-
mania şi puţin Austria. În paralel, România intrată
în Europa va putea beneficia de subvenţii, de aju-
toare importante pentru un cinematograf care făcea
înainte între 30 şi 40 de filme pe an, o cifră coborâtă
la un moment dat la două filme pe an şi care azi
urcă la 10-12. Am speranţa că, dacă lucrurile vor
continua aşa, să ajungem din nou la 30-40 de filme
pe an”. Să sperăm că optimismul lui Radu Mihăi-
leanu va fi confirmat în viitorul apropiat şi că trium-
ful de la Cannes 2007 îi va face pe cei care au în
mâini soarta culturii noastre să ia decizii înţelepte
privind susţinerea cinematografului românesc.

DANA DUMA
Triumf românesc 
la Cannes

Cristian Mungiu
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De puţin timp a apărut o carte ext-
rem de interesantă – Ştiinţă şi
religie, antagonism sau complemen-
taritate? – editori coordonatori

Basarab Nicolescu şi Magda Stavinschi. Apărută cu
sprijinul fundaţiei John Templeton şi al Universităţii
Interdisciplinare din Paris, cartea reuneşte articole-
le prezentate în cadrul „Colocviului Internaţional
Ştiinţă şi Religie”, iniţiat de CTNS Berkeley.
Materialele propun, aşa cum se anunţă din titlu, o
dezbatere, nu neapărat o mediere, între cele două
direcţii actuale: ştiinţă/religie.

Gheorghe Stratan, unul dintre protagonişti,
porneşte în demersul său de la tipul de manifestare
multiplă a lui Max Planck (1858 – 1947), cunoscutul
fizician, fondatorul fizicii cuantice. „Rareori sunt
întrunite atâtea calităţi într-o singură personalitate,
cum s-a întâmplat să fie în cazul lui Max Planck, cel
care a fondat, acum o sută de ani, teoria cuantică.”
(op. cit. 176)

Amănuntele privitoare la fizician sunt de
interes mai ales în măsura în care ele ating proble-
ma eticii, la modă chiar şi în acele timpuri. În acest
sens, Planck având deseori divergenţe
de opinie faţă de profesorii săi pe care-i
respecta, dar faţă de care nu ezita să
manifeste critici pertinente. „Chiar de la
începutul carierei ştiinţifice a lui  Max
Planck, trebuie subliniată o caracteris-
tică specială, spune Gheorghe Stratan:
tânărul savant abordează în mod origi-
nal subiectele clasice, cum ar fi principi-
ile termodinamicii, cu scopul declarat de
a le îmbunătăţi formularea. (...) Curând
după publicarea lucrării sale cu titlul
Natura energiei, care avea să primească
un premiu din partea Facultăţii de
Filosofie din Gőttingen, Planck este
numit asistent la Universitatea din
Berlin (...)” – op.cit. 178.

Lupta dintre vechi şi nou îl va
urmări în special pe el, cum de altfel se
întâmplă cu mai toate minţile luminate, încât îl va
determina să scrie, lăsând posterităţii o amară
remarcă: „aceas-tă experinţă mi-a oferit posibili-
tatea să învăţ un lucru, în opinia mea, unul remar-
cabil. Un nou adevăr ştiinţific nu triumfă prin
convingerea oponenţilor, prin a-i face pe aceştia să
vadă lumina adevărului, ci, mai degrabă, prin fap-
tul că oponenţii mor în cele din urmă, lăsând locul
unei noi generaţii care creşte, fiind obişnuită cu
noul.” Materialul domnului Stratan înaintează
spre linia pur ştiinţifică, intrând în adâncimile
fizicii cuantice, explicând în amănunt noua abor-
dare a lui Planck, de a considera corpurile emiţă-
toare de radiaţie electronică surse „alcătuite dintr-
un număr mare de oscilatori independenţi de
diferite frecvenţe.” (op. cit. 179)

Planck nu se limitează doar la fizică (pen-
tru cunoscuta cercetare asupra spectrului radiaţiei
electromagnetice luând în 1918 Premiul Nobel), el
transcende aceste limesuri, orientându-se, încer-
când să ridice probleme şi să ofere posibile
răspunsuri, dincolo de lumea fizicii, însă nu într-
atât de mult, pentru că uneori fenomenele fizice,
biochimice etc. se lasă nedescoperite, neînţelese,
ambigue sau contrare şi, atunci, incidenţa este
alta. Gheorghe Stratan nu va trece peste aceste
căutări filosofico-religioase (nu în sens dogmatic)
ale lui Planck, atrăgând atenţia mai ales asupra
întrebării centrale, ridicată de fizicianul german –
există o realitate finală?

Planck credea în existenţa unei realităţi
finale, dar că ea nu va putea fi atinsă niciodată de
nimeni, indiferent de poziţia pe care se află, tocmai
pentru că această posibilă realitate finală nu stă în
imediata apropiere de realitate, ci „în realitatea
însăşi”, considerând că natura nu conţine un nucleu,
ci este o unitate şi, transgresând limitele tempora-
lităţii, am crede că acest tot unitar la care se refe-
rea Planck s-ar putea decripta prin Unul parmeni-
dean, sau, în viziunea lui Planck, prin metafizică,
esenţa ultimă aparţinând nu ştiinţei, ci religiei (nu
în sens dogmatic). Articolul cu privire la activitatea
ştiinţifico-filosofică a lui Planck  continuă pe această
latură metafizică, urmărind în special răspunsurile
filosofului german la întrebările ridicate cu privire
la religie.

Extrem de interesant pare a fi şi demersul
ideatic propus în carte de Hendrik Barendregt –
Vechea Teorie a Minţii – accentele căzând pe condiţia
umană, pe ştiinţă, reducţionism, holism, determinism
şi voinţă liberă, minte şi materie, credinţă religioasă
şi credinţă, revelaţie şi experienţă... 

Dacă în materialul lui Hendrik Barendreght
miza cade în special pe latura psihologică, în arti-
colul profesorului Basarab Nicolescu greutatea vine

dinspre teoriile fizicii, încercându-se o mediere între
ştiinţe (fie ele fizice sau umane) şi religie, desigur,
din perspectiva transdisciplinarităţii. „Cercetarea
transdisciplinară este radical diferită de cercetarea
disciplinară, fiindu-i totodată complementară. Cerce-
tarea disciplinară se preocupă cel mult de unul şi
acelaşi nivel al Realităţii; de altfel, în cele mai multe
cazuri, ea nu studiază decât fragmente ale unuia şi
aceluiaşi nivel de Realitate. În schimb, transdiscipli-
naritatea se interesează de dinamica generală prin

acţiunea simultană a mai multor niveluri de
Realitate” (op.cit. p. 37). Articolul profesorului
Basarab Nicolescu – Nivelurile de Realitate şi Sacru
– pare să fie de cea mai autentică originalitate, con-
struită fiind pe baze pur ştiinţifice, pe cercetări
întreprinse de autor însuşi.

Această nouă viziune asupra lumii implică
un nou tip de cunoaştere care „este interesată de
corespondenţa dintre lumea exterioară a Obiectului
şi lumea interioară a Subiectului. Cunoaşterea CT
(cunoaştere transdisciplinară, nota noastră) este cu
adevărat o cunoaştere a terţului” (p.37).

Cele două tipuri de cunoaştere, cunoaşterea
disciplinară (clasică) şi cunoaşterea transdiciplinară
(nouă) sunt nu în concordanţă, ci complementare şi
implică un set de valori, nuanţe pe care Basarab
Nicolescu le dă prin corespondenţă, raportate fiind
la două tipuri de valori.

Cunoaşterea CD Cunoaşterea CT in
vitro in vivo lumea externă – obiect corespondenţă
între lumea externă (Obiect) şi lumea  internă
(Subiect) cunoaştere înţelegere inteligenţă analitică

un nou tip de inteligenţă- echilibru între mental şi
corp orientată spre putere şi posesiune orientată
spre mirare şi împărtăşire între semenilogică bina-
ră logica terţului inclus excluderea valorilor inclu-
derea valorilor.

Interesant că toate aceste valori, aparţi-
nând unui tip de cunoaştere, îşi găsesc originea în
gândirea de tip ştiinţific, de aici născându-se trei
postulate fundamentale pentru dezbaterea ulte-
rioară a transdiciplinarităţii:

1. existenţa Nivelurilor de Realitate în
natură

2. Terţul Inclus - bază pentru trecerea din-
spre un nivel, spre alt nivel de realitate

3. complexitatea structurii nivelurilor de
realitate este tributară fiecărui nivel de realitate în
parte, existente prin coexistenţa celorlalte niveluri
de realitate în acelaşi timp

Primele două postulate, după cum ne aten-
ţionează Basarab Nicolescu, îşi au justificarea în fi-
zica cuantică, pe când cel de-al treilea ţine de alte
ştiinţe exacte şi umaniste. Definind noţiunea de
realitate, în termeni ştiinţifici, fizicianul atrage

totuşi atenţia asupra dimensiunii onto-
logice, datorită raportării Naturii la
pulsaţia lumii, la viaţa acesteia (în sens
generic). „Ea are şi o dimensiune trans-
subiectivă, în măsura în care un simplu
fapt experimental poate distruge cea
mai frumoasă teorie ştiinţifică” (p.39).

Sensurile pur ştiinţifice inter-
ferează cu cele filosofice, din când în
când cu cele pur religioase, în special
în momentul în care se explică terţul
tainic inclus, făcându-se referiri repeta-
te la Grigore din Nazianz, Husserl,
Heidegger, Cassirer, Pauli, Heisenberg
şi Bohr. „Pentru a asigura transmiterea
coerentă - afirmă Basarab Nicolescu - a

informaţiei şi conştiinţei în toate regiunile
Universului, cele trei bucle ale informaţiei şi
conştiinţei trebuie să se întâlnească cel puţin într-un
punct x. Într-un anumit sens, punctul x e sursa
Realităţii şi a percepţiei. El aminteşte de ceea ce
Grigore din Nazianz numeşte dincolo de orice”
(p.46).

Dincolo de cuvinte, apariţia acestei cărţi era
necesară cel puţin dintr-un punct de vedere foarte
bine conturat de cei doi editori, Basarab Nicolescu
şi Magda Stavinschi, pe coperta cărţii: „o nouă dis-
ciplină universitară Ştiinţă şi Religie îşi face apariţia
în diverse ţări ale lumii. Ea traduce o necesitate
vitală de dialog într-o lume fără busolă...”

LUCIA DÃRÃMUº

Între ştiinţă 
şi religie

Lucia Dărămuş şi Basarab Nicolescu
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La Stuttgart/Germania a avut loc un eveniment deosebit pentru
publicul cu interese politice şi editoriale: prezentarea cărţii
Eiszeit/Glaciaţia (Editura Riemann, München, 2006). Ulrich

Maurer, de profesiune avocat, a fost şef al fracţiunii parlamentare a SPD
(Partidul Social Democrat) în Parlamentul Landului Baden-Württemberg şi mem-
bru al Biroului Director SPD pe Germania, funcţii din care a demisionat în 2005,
părăsind, în acelaşi timp, acest partid în semn de protest faţă de linia politică a
Cancelarului de atunci, Gerhard Schröder, a celor din grupul lui, acuzaţi de mulţi
colegi şi membrii ai partidului (170.000 de ieşiri în ultimii ani!) şi de o mare
parte din electorat, de trădare a democraţiei şi a principiilor fundamentale ale
social-democraţiei. În 2006 a fost reales, de data aceasta, în Parlamentul federal din
Berlin, după ce a fost printre primii fondatori ai nou înfiinţatului partid DIE
LINKE, ce se doreşte continuatorul idealurilor social-democrate, fiind ales în
Biroul Director şi ca Geschäftsführer/responsabil cu activităţile fracţiunii lor par-
lamentare. Bun cunoscător din interior al situaţiei financiar-economic-politice
germane, dar şi al mecanismelor globalizării actuale, cu faţetele ei pozitive la
început, şi din ce în ce mai multe negative în ultimul timp, autorul a prezentat
o imagine clară şi de ansamblu a epocii contemporane în cunoscutul său stil
polemic, însă obiectiv, plin de umor şi şarm. 

În primul rând, îşi începe el discursul editorial-politic, multe din pos-
turile cheie în industrie, dar şi în politică, au ajuns acum în mâna aşa-zisei „gen-
eraţii Golf” – denumire dată de Florian Illes în cartea despre generaţia sa, năs-
cută o dată cu lansarea pe piaţă a renumitului model VW, la circa 35-45 ani
acum. Ei s-au unit într-o reţea/Network, ce se distinge prin anumite caracteris-
tici specifice: un limbaj ales, rafinat, ce ascunde, în realitate, că Dumnezeul lor
actual este banul şi piaţa de mărfuri total liberă. Pentru ei cele mai inumane
acţiuni, de exemplu anunţarea că 80.000 de angajaţi sunt trimişi în şomaj de
Telekom, se numeşte „restructurare”, iar lăsarea lor şi a familiilor fără mijloace
de existenţă – ca şi a altor multor milioane – e poleită în sintagme de genul:
„Freiheitsentlassung“/eliberare în libertate! Sau se ascund în spatele unor afir-
maţii nereale, cu pretenţii de sentinţe ultimative: „Nu sunt alte alternative la
acest sistem!“, cuvintele fostului Cancelar, Gerhard Schröder. Se dă, astfel, cale
liberă, în special, „lăcustelor“ financiare, cum sunt cunoscuţi membrii agre-
sivelor Hedge-Fonds, ce distrug, în realitate, întreprinderile, după ce le-au „supt”,
în prealabil, tot capitalul pe care l-au deţinut!

Spre deosebire de păturile financiar-economic-politice conducătoare din
trecut, bucuroase şi foarte doritoare de „celebritate“, cele de azi sunt intens pre-
ocupate să rămână incognito, fiind conştiente şi având motive întemeiate de a
se teme de publicitatea numelui şi acţiunilor lor. O categorie specială a acesto-
ra sunt investmentbenker-ii (bancheri de investiţii), în fapt bursieri, cum erau
cunoscuţi înainte, şi care s-au specializat în cumpărarea şi vinderea de firme
întregi, cu singurul scop de a scoate profit lichid din aceste tranzacţii şi nu de
a le sprijini economic-financiar! 

Din această cauză, s-a ajuns ca acest
tip de globalizare să ia caracterul unei „feu-
dalizări“, identic cu cel observat în Republica
Romană după trecerea Rubiconului de către
Cezar, şi care a iniţiat trecerea/transfor-
marea la/în Imperiu. Să luăm exemplul
ţăranilor liberi ai Republicii, ce constituiau
unul din fundamentele statului, şi care au
fost desproprietăriţi treptat de marii stăpâni
de pământuri, pierzându-şi toate drepturile
şi trecând, astfel, în proprietatea lor. În
acelaşi timp, locuitorii oraşelor romane –
meşteşugari, în majoritate – au devenit
şomeri, pentru că mâna de lucru străină era
mai ieftină – sunt convins că fenomenul vi
se pare cunoscut! Exact fenomenele actuale:
ţăranii sunt pe cale de dispariţie: de exem-
plu, în Germania se înregistrează de multă
vreme circa 5.000 de falimente ale fermie-
rilor pe an. 

În aceste condiţii, mai întâi locuitorii
capitalei Roma, pentru ca, în final, tuturor
cetăţenilor romani să le fie asigurată un fel
de mijloace de subzistenţă lunare, ce au
rămas în amintirea şi conştiinţa istoriei prin
sintagma : panem et circensem – pâine şi
circ, pe gratis! 

Astăzi, „pâinea şi circul” ar fi aju-
torul social&Televiziunea, ultima cu specta-
colele ei regizate de fotbal săptămânal, cam-
pionatele mondiale si europene, olimpiadele
ş. m. a. La antici mai erau iubitele cursele
de cai, dar şi acestea există în variantă mo-
dernizată: cursele de Formula 1! Să nu cre-
dem că „globalizarea” este o invenţie con-
temporană – exact acelaşi fenomen a avut
loc după instaurarea Imperiului Roman,
atunci când senatorii – atunci ca şi acum –

îşi asigurau realegerea prin împărţirea de bani şi spectacole gratuite, cum se
observă mai ales în Statele Unite. Piaţa de mărfuri se concentrase puternic şi
în antichitate, dar nici pe departe la nivelul de astăzi: 500 de supermanageri con-
trolează 52% din producţia mondială! O criza a energiei a fost şi în Imperiul
Roman, doar că în acea perioadă ea era reprezentată de forţa umană a sclavilor.
Acesta fusese şi unul din scopurile principale a războaielor romane : noi cohorte
de sclavi/forţă de lucru pentru foamea din ce în ce mai mare de «energie impe-
rială», împreună cu insaţiabilii Warlords de atunci.

Cineva dintre ascultători face observaţia că, de exemplu, ministrul de
Interne german, Wolfgang Schäuble, este doar o marionetă a potentaţilor eco-
nomic-financiari, ce dirijează destinele planetei, pe când Cezar acţionase din pro-
prie iniţiativă şi voinţă. Autorul, bun cunoscător al istoriei dreptului şi istoriei,
îi răspunde cum potentatul roman era plătit/subvenţionat şi el de marii oligarhi
din acea vreme, deci nu era el aşa de independent, cum înclinăm noi să credem.

În continuare, aflăm că Vietnam-ul Imperiului Roman a fost Pădurea
Teuteburg, unde o alianţă a triburilor germanice a nimicit mândrele legiuni
romane ale lui Varius. Lui Augustus i-a fost clar, atunci, că Imperiul a ajuns la
capacitatea sa maximă de extindere, trecând, în consecinţă, la construirea cunos-
cutelor limes-uri/fortificaţii uriaşe de apărare la graniţele sale de pe teritoriul
actual al Angliei, Germaniei şi României. În mod identic se ridică azi aceleaşi
„bariere” între Occident şi aşa-numita Lume a treia: în Estul şi Sudul Europei,
la frontiera cu Mexicul etc. O altă paralelă este un fapt bizar: cu cât sunt mai
multe măsuri împotriva imigranţilor, cu atât înfloreşte mai puternic comerţul
uman. Şi în Imperiul Roman încercau mari mase de oameni să treacă graniţele
în Imperiu, pentru a deveni civis romanum/cetăţean roman cu toate drepturile
de existenţă asigurate: unii erau trimişi înapoi, alţii prinşi şi puşi la muncile de
jos sau cele mai grele, exact ca şi astăzi! 

Tot în Imperiu, armata s-a transformat din forma de obligativitate a ser-
viciului militar într-unul de mercenari profesionişti plătiţi, aşa cum s-a
desăvârşit, deja, în USA, Franţa, de exemplu, şi pe cale de introducere în cele-
lalte ţări NATO. Marea diferenţă ce o constituie mercenarii, este că ei nu mai
au loialitatea faţă de stat, ci faţă de cei care îi plătesc. Ei erau recrutaţi, în mod
special, din rândul celor săraci, aşa cum azi armata americană este majoritar
hispano, afro-americană şi alţi emigranţi proaspeţi. În ciuda strategiei pâine şi
circ, ultra-bogaţii Imperiului nu se simţeau în siguranţă, de aceea şi-au constru-
it cartiere speciale de vile, păzite de servicii de poliţie particulară, identic uzu-
lui actual în Occident, cu zonele sale non-grata pentru vulgul comun : Insulele
Bahamas, Cayman, Elveţia, cartierele luxoase ale New-York-ului, Washington D.
C. ş. a. 

O altă similitudine este dezintegrarea statului şi a ideii de stat, a con-
ducerii conform legilor şi dreptului civil, iar commonsens-ul ce era acceptat până
nu de mult – ca şi în epoca Republicii Romane – este înlocuit cu represiunea,
ca răspuns la instaurarea nesiguranţei generale în rândul popoarelor. În aceste
condiţii similare, popoarele nu mai acceptă să se sacrifice pentru o globalizare
capitalistă de tip feroce, din care profită numai o pătură restrânsă elitară,
pierzându-se încet, dar sigur, toate drepturile democraţiei câştigate cu multă
trudă şi lupte, în ultimii 200 de ani. Şi totuşi, în ciuda acestor armate de mer-
cenari bine pregătite şi utilate, net superioare «barbarilor», ele nu aveau nici
atunci şi nici astăzi un moral ridicat. Aceasta explică de ce s-a dezintegrat
Imperiul Roman în faţa atacurilor cu totul neorganizate ale vecinilor, faţă de
care Roma deţinea o superioritate tehnologică de 100 :1! 

Ştiinţa şi cultura au fost uitate, dar salvate pentru mai târziu pentru
Occident de arabi. Politica romană se afla în aceeaşi situaţie în Galia, ca şi arma-
ta americană în Afganistan şi Irak : trupele stau ascunse în spatele unor zone
super-fortificate şi nu îndrăznesc să se aventureze în afara lor. Dar nu vreau să
va arunc acum în braţele dipserării, comentează cu umor parlamentarul german.
Aşa cum conducerea Imperiului Roman căuta înfrigurată după noi aliaţi, şi USA

cu NATO are azi în vizor pe Primul Minis-
tru englez, noua Cancelară a Germaniei sau
noii primiţi în alianţa occidentală.

Trebuie neapărat să repetăm şi noi
ce s-a mai încheiat o dată într-o tragedie ?
Timpul lucează acum în dezavantajul nos-
tru, pentru că era tehnologiei nu face decât
să accelereze procesul: dacă în antichitate
au fost necesari 400 de ani pentru prăbu-
şire, azi ajung cel mult 60! Eu întreb dacă
ar fi soluţii de salvare în acest caz. Ulrich
Maurer îmi răspunde fără să stea pe gân-
duri: aceasta este rar pentru o carte de cri-
tică, însă el a reuşit să încheie cu 70 de pa-
gini de propuneri. Dacă nu vrem să cădem
şi noi cu Imperiul nostru Vestic, e imperios
necesară reorganizarea şi reîmprospătarea
democraţiei, pentru a contracara neo-feuda-
lizarea, avem nevoie de puternice legi anti-
trust şi din nou de un stat justiţiar. Ar tre-
bui creată muncă pentru toată lumea, cu o
plată rezonabilă pentru a trăi demn. În loc
de războaie de cucerire a zonelor bogate în
resurse energetice - ce costă Statele Unite
peste 500 miliarde $/an ! – ar trebui inves-
tite aceste sume imense pentru ştiinţă şi
cultură, pentru răspândirea reală a dreptu-
rilor omului şi drepturi egale pentru femei.

Scopul principal al unei adevărate
democraţii este o societate participativă,
cum o denumeşte autorul, un stat al cetăţe-
nilor/unui electorat „luminat”, ce se implică
activ la alegerea celor capabili în arta con-
ducerii, fiind astfel co-participanţi la hotă-
rârile majore pentru ţara lor.

Corespondenţă din Germania

Eugen Cojocaru
Cartea unui parlamentar german
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CORESPONDENŢĂ DIN ISRAEL

LIANA SAXONE-HORODI
Speranţe în întuneric la Haifa

Au trecut 4 ani de când în Haifa există
un Cerc Cultural în limba română,
venit să aducă o rază de bucurie celor

născuţi în România şi formaţi în şcolile din ţinuturile
natale, care trăiesc aici în Israel, dar aparţin în ace-
laşi timp culturii israeliene şi române. Au trecut 3
ani de când a apărut prima ediţie a volumului de
memorii a tatălui meu Valentin Saxone, intitulat
„Speranţe în întuneric” şi, de câte ori am fost intre-
bată – dacă vreau să prezint cartea în cadrul
Cercului, am răspuns: „Încă nu-i momentul!”

Acum a venit acest prilej, în cadrul târgului
de carte, prilejuit de vizita în Haifa a delegaţiei
Asociaţiei Publicaţiilor Literare şi Editurilor din
România. Editurile din România, care n-au participat
anul acesta la Târgul Internaţional de Carte de la
Ierusalim, ne-au onorat oraşul nostru, care pentru
două zile a devenit „Capitala cărţii româneşti în
Israel”. Dacă la Ierusalim nu s-a vândut anul acesta
carte românească, aici la Haifa, în zilele de 2 şi 3
mai, s-au pus la dispoziţia publicului
sute de titluri, la preţuri accesibile. Ce
prilej mai bun putea exista pentru
lansarea celei de-a doua ediţii a volumu-
lui „Speranţe în întuneric” - memoriile
tatălui meu, avocatul Valentin Saxone,
decât prezenţa la Haifa a d-nei Daniela
Tomescu, editoarea cărţii? În faţa unei
săli pline, am prezentat publicului, pri-
etenilor şi cunoscuţilor mei, această
carte care a emoţionat şi a dezvăluit un
destin pe care cei mai mulţi nu-l
cunoşteau şi nici nu şi-l puteau
închipui.

Moderatorul serii, dl. Shmuel
Rainish, preşedintele Asociaţiei origi-
narilor din România din oraşul Haifa, a
făcut o succintă prezentare a biografiei
autorului. Fiul lui David şi Luiza
Saxone, Valentin – Ticu cum îi spuneau
apropiaţii – s-a născut la Bucureşti în
anul 1903. Licenţiat al Facultăţii de
Drept din Bucureşti, a activat ca avocat
în Baroul de Ilfov, din anul 1924 până
în 1940, când a fost exclus din barou,
din motive rasiale. Reintegrat în barou
după 23 august 1944, a fost exclus din
nou de la exercitarea profesiunii de avo-
cat între anii 1948 şi 1958, din cauza
refuzului său de a colabora cu regimul
comunist. A fost arestat în 1959, cu un
lot de 16 persoane (lotul Petre Ghiaţă)
şi condamnat la 16 ani de muncă silnică
pentru aşa-zisa „infracţiune de uneltire
contra ordinei sociale”. 

A fost eliberat din închisoare
prin graţiere în ianuarie 1963, după 4
ani petrecuţi în celebra temniţă „Fortul
13 Jilava”. Avocat de prestigiu, Valentin
Saxone a avut o carieră strălucită în
perioada interbelică. A fost un intelectual cu
o largă deschidere spre cultură, un
democrat şi un spirit liberal convins,
luminat de un cald umanism. A luat ati-
tudine curajoasă prin publicarea opini-
ilor sale în presa vremii. În septembrie 1944 a iniţiat
Cenaclul „Ideea” având ca scop combaterea fascismu-
lui şi a antisemitismului şi promovarea înţelegerii
între intelectualii români şi evrei. A fost activ în
instituţiile evreieşti din Bucureşti, fiind între altele
vicepreşedinte al Sinagogii Mari, astăzi monument
istoric.

Memoriile care sunt publicate în volumul inti-
tulat Speranţe în întuneric au fost scrise în Israel,
începând din martie 1967, probabil până prin 1977.
Aşa cum am povestit, la începutul volumului, în capi-
tolul intitulat „Povestea unui dosar”: „...În dormi-
torul părinţilor, în colţ, la biroul modest pe care
lucrurile erau aranjate într-o ordine desăvărşită, iar
pe perete atârnau portretele lui Ben Gurion si Moshe
Daian, tata îşi scria „Memoriile”. Era aşa de concen-
trat, încât nu mă observa când îl priveam de la dis-
tanţă. Înţelegeam din mimica feţei gândurile, frămân-
tările, stările sale sufleteşti. Tristeţea alterna cu
bucuria. Când, uneori, avea lacrimi în ochi, îmi
spunea că sunt şi lacrimi de bucurie, nu numai de

tristeţe. Ani de zile, după ce tata a plecat dintre noi,
nu m-am atins de dosarul de carton maron, legat cu
o gumă care-şi pierduse cu totul elasticitatea. Acolo,
între foile bătute la maşină, se ascundea o viaţă de
OM. Era viaţa tatălui nostru, al sorei mele Mioara şi
a mea, viaţa avocatului Valentin Saxone.

Prima ediţie a apărut in anul 2004, la
Editura „Viitorul Românesc”, condusă de dl. Viorel
Ştirbu.  Cartea a apărut impecabil datorită doamnei
Biti Caragiale, prezentă zile întregi în incinta
tipografiei „Semne”, asta după ce a muncit zile si
nopţi să corecteze gramatica, după ultimele reguli ale
limbii române... Prima ediţie s-a epuizat rapid. 

Acum doi ani cartea a fost prezentată în
cadrul Cercului Cultural de la Ierusalim – condus de
d-nii Leon Volovici si Cornel Safirman. În volumul
„Noi întâlniri la Ierusalim” este descrisă această
întâlnire a Cercului de la Ierusalim, într-un capitol
având titlul „Experienţa închisorilor comuniste - O
dezbatere despre memorialistica de detenţie”.

Am ajuns acum la a II-a ediţie, revăzută şi
completată, de această dată la Editura Fundaţiei
Culturale „Libra”. Despre „durerile facerii” acestei
ediţii cine putea povesti mai bine decât d-na
Tomescu? Despre „maratonul din decembrie”, când
zi şi noapte se desfăşura „ping-pongul” prin poşta
electronică intre echipa din Haifa de o parte şi Dani-
ela Tomescu, la celălalt capăt. Era urgent pentru a
putea beneficia şi de sprijinul Departamentului pen-

tru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni, condus de
d-l Secretar de Stat Mihai Gheorghiu, căruia îi aduc
mulţumiri şi pe această cale. Remarcabilă a fost core-
spondenţa în limba română pe care a purtat-o cu edi-
tura tânărul „sabru” Miron Horodi, care a făcut grafi-
ca coperţilor şi specialistul nostru în calculatoare. De
altfel toţi nepoţii lui Valentin Saxone – trei prezenţi
la reuniunea de la Haifa – deşi născuţi în Israel,
vorbesc perfect limba română, încă o dovadă a legă-
turii familiei noastre cu ţara în care ne-am născut şi
ne-am format. 

Prefaţa la această ediţie mi-am dorit să o
scrie Sanda Golopentia,  o remarcabilă profesoară
din Statele Unite, prietenă de suflet şi de destin,
tatăl ei Anton Golopentia a murit în Jilava, fiind
implicat în ancheta din procesul Pătrăşcanu. Am
apărut împreună cu ea la Televiziunea Română, în
ziua de 25 mai 2002, când am vizitat împreună cu
soţul meu, Fortul 13 Jilava, temniţa de tristă
amintire, 16 metri sub nivelul pământului. Nu îndrăz-
neam să o solicit pentru că era în plină sesiune de

examene. Am lăsat ruşinea de o parte şi m-am adre-
sat. Din nou… un răspuns spontan şi fără echivoc.
Acum am înţeles de ce a lăsat totul de o parte şi mi-a
acordat câteva pagini bine documentate şi cu mult,
enorm de mult suflet. Ieri mi-a sosit un e-mail de la
ea în care mi-a scris: „A sosit momentul în care tim-
pul ne e drămuit şi trebuie folosit doar pentru lucruri
de suflet, care nu depind prea mult de alţii”.

Eu şi sora mea am ales să citim publicului
câteva scurte fragmente din carte. În primul frag-
ment, tata îşi explică frământările înainte de a-şi
scrie memoriile: „...De unde să încep – scrie el - este
o problemă importantă, şi nu-mi dau seama care
relatări sunt mai demne de interes. Să încep cu
întâmplări intervenite în viaţa mea odată cu instau-
rarea comunismului? Sau, chiar dinainte, imediat
dupa eliberarea de regimul antonescian, în momentul
când a început lupta surdă între forţele democrate
liberale şi cele extremiste comuniste pentru a pune
mâna pe putere? Sau din momentul în care teroarea
comunistă acţiona împotriva tuturor şi, în special,
împotriva acelora ce nu se înregimentaseră în partid?
Sau poate, din perioada când mulţi îmbrăcasera
haina „tovarăşilor de drum”, după expresia leninistă
des întrebuinţată de prozeliţii comunişti?

Cred că cea mai grea perioadă din viaţa mea
a fost aceea în care teroarea s-a abătut şi asupra
mea, suprimându-mi total libertatea şi supunându-mă, în
Fortăreaţa Jilava, unui regim scelerat, prin izolarea

totală de familie, de întreaga lume încon-
jurătoare. Este perioada în care expune-
rea desfăşurării în timp a întâmplărilor
ilustrează total valoarea unui regim care,
pretinzând că se exercită în numele unei
doctrine atrăgătoare, asupreşte spiritul
oamenilor şi îi reduce la simple mane-
chine”.

Am citit în continuare două epi-
soade, care după părerea noastră ilus-
trează calvarul prin care a trecut la Jila-
va, dar şi capacitatea lui de a supravie-
ţui, fără a renunţa la demnitatea sa de
om. Am încheiat cu epilogul în care eu
povestesc: „Era în ianuarie 1964, când
porţile închisorii Jilava s-au deschis şi
deţinuţii au ieşit fugind, împrăştiindu-se
ca nişte potârnichi în toate direcţiile.
Singur tatăl meu mergea încet, trăgând
după el sacul cu bucata de pâine şi tur-
toiul de mălai. Voia să ia cu el o «amin-
tire». Pe lângă invaliditatea de la picior,
muşchii i se atrofiaseră din cauza lipsei
de mişcare. Era mai slab cu 40 kg. Aspe-
ctul vestimentar era al unui cerşetor,
căciula de blană rămăsese numai piele...
Toată noaptea nu a dormit. Era suresci-
tat, povestea fără întrerupere despre
toată perioada în care a lipsit de acasă.
N-a închis toată noaptea un ochi. În
această primă noapte a revederii i-a reci-
tat mamei mele o poezie pe care a adus-o
dintre zidurile cenuşii ale închisorii” Din
poezia intitulată „Pentru ea”, citez un
vers: „O clipă-atât de mult sa fie?/
Atunci, nimic nu-i în zadar./De ţi-am
jurat o veşnicie,/N-au fost cuvintele prea
mari…”

Am să închei această relatare cu
ceea ce a spus la reuniune distinsul nos-
tru oaspete din România, scriitorul Eu-
gen Uricaru, pe care l-am prezentat pub-
licului ca pe unul dintre cei care au creat
o adevărată punte între cultura română
şi cultura israeliană.  Pornind de la ideea

că este important „să nu uităm”, domnia sa a spus:
„cărţile ne ajută să nu uităm”. Din categoria acestor
cărţi, care ne ajută să nu uităm fac parte şi memoriile
scrise de Valentin Saxone. Aceste memorii infirmă
afirmaţiile destul de răspândite în România că „ev-
reii au adus comunismul”. Atitudinea lui Saxone faţă
de regimul comunist dovedeşte falsitatea acestei afir-
maţii generale. Memoriile lui Saxone sunt un rechi-
zitoriu contra oricărei forme de violenţă, fascistă sau
comunistă.
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VI 

„Putea-vei tu, o tu, cel Teribil, să mă tulburi 
cu astfel de cuvinte?

Cu o astfel de cruzime şi duritate vorbesc, aici,
la voi, bărbaţii îndrăgostiţi?

De mă ceartă norodul, va trebui s-o îndur! 
Şi nu cumva

Sunt eu, cu adevărat, în vină? Şi totuşi, vinovat 
sunt doar cu tine!

Veştmintele aceste, ele sunt dovezile 
invidioasei vecine,

Şi anume că ea, văduva, nu mai e singură 
când îşi plânge soţul.

N-ai venit tu, nesocotit şi ades, la lumina lunii
Gri şi’n negrul sürtout cu părul la spate 

frumos înnodat?
N-ai ales tu însuţi, în glumă, sacrala mască?
Prelat de va trebui să fie, bine, vei fi tu prelatul.
În Roma sacră, o jur deşi nu pare credibil:
Niciodată vreun cleric nu s-a bucurat 

de îmbrăţişarea-mi.
Sărac eram eu, vai şi tânăr, binecunoscut 

proxeneţilor,
Ades Falconieri mi s-a pironit în ochi,
Şi un codoş pe nume Albanis m-a ispitit 

cu bileţele dulci,
Ba la Ostia şi chiar la Cele patru fântâni.
Şi cine nu veni? Chiar domnişoara. Astfel 

ajunsei eu
Să urăsc ciorapii roşii şi apoi, cei violeţi.
Deoarece, „cele înşelate, cu adevărat, 

rămâneţi voi, fetelor”,
Spuse tatăl, chiar dacă mama nu-i dădu atenţie.
Şi în ăst fel, pănă la urmă şi eu sunt înşelat. 

Mi te-ncrunţi
Doar de formă, deoarece gândeşti să fugi!
„Du-te, voi nu sunteţi femeilor demni! 

Noi ne purtăm copii
La inimă şi tot astfel şi fidelitatea;
Iar voi, bărbaţii, vă scuturaţi odată 

cu virilitatea şi dorinţa,
În îmbrăţişări, chiar şi iubirea!”

Astfel grăi iubita ridicând 
copilul din scaun,

Turtindu-l drăgăstos la piept 
şi lacrimi i-acopăr obrazul.

Şi cât de ruşinat privii eu, 
de vorbele celor inamici

Ce-ncercau să-mi păteze 
icoana mea scumpă!

Întunecat se mişcă flacăra, 
câteodată, condensându-se

Când apa, iute şi scurt e 
aruncată pe jar;

Dar iute se curăţă, alungă 
tulburătorii aburi

Şi, mai nouă, chiar mai viguroasă,
o lumină nouă, iscă.

VII 

O ce bucurie am de-a fi în Roma!
Gândind la acele vremuri,
Când, acolo în nord, o zi 

gri mă-ncercuia,
Iar tulbure cerul şi greu 

craniul mi-l apăsa,
Şi’n preajma celui toropit, lumea,
fără chip şi culoare, adăsta.
Eu însumi deasupra sinelui,
căutând ale nefericitului spirit
Cărări, stins în contemplare,

cădeam.
Acum însă, luciul eterului clar 

îmi luminează fruntea;
Deşteaptă zeescul Phöbus, 

culori şi forme.
Noaptea sclipeşte înstelată, răsună de 

cântece line,
Şi luna îmi străluce mai vie decât 

o noapte nordică.
Ce sfinţenie mă atinge, o muritori? Mă aflu-n vis? 

Primit este
Oare-n lăcaşul ambroziei, oaspetele, 

o, pater Zeus?
Ah, eu zac şi-mi întind mâinile spre genunchii tăi
Implorând. Acceptă-mă, o, Jupiter Xenius!
Eu însumi nu mă dumiresc de-a fi intrat; 

Hebe, cred eu,
Atins-a călătorul, atrăgându-l în marile încăperi
I-ai poruncit tu oare, aici, sus, un erou 

să conducă?
S-a’nşelat, oare, frumoasa? Iartă! 

Mie oferă-mi preţul erorii!
Iar fiica ta, Fortuna, la rându-i, îşi împrăştie ea
Sclipitoarele-i daruri, precum o fată ce-şi 

ascultă toanele.
Eşti tu oare acel Zeu-amfitrion? O, atunci, 

nu-ţi alunga
Musafirul înapoi pe pământ, din Olimp.
„Poete! Până unde te’nnalţi tu?” – Iartă-mă! 

Înalta
Colină capitolieană îţi este un al doilea Olimp.
Îngăduie-mă, Jupiter, aici şi Hermes, mai 

încolo, mă va duce
La monumentul lui Gestius şi apoi, uşor, 

în jos, spre Orcus.

VIII 

Îmi povesteşti, iubito, cum, copilă fiind,
celor din jur

Nu le plăceai şi, pentru asta, Mama ta 
însăşi te certa,

Crescut-ai însă apoi şi blând împlinindu-te, 
o, cum să nu cred

Şi să nu mi te-nchipui drept cel 
mai miraculos copil.

Chiar şi anemică culoarea sau creşterea florii viţei

de vie,
Când fructul e plin, oameni şi Zeii-mpreună, 

de el, se-ameţesc!  

IX

Tomnatec luminează flacăra din rusticul, 
binecuvântatul cămin,

Ce iute, tresărind din vreascuri, trosnind 
şi sclipind.

În seara aceasta, ea însă, deosebi mă încântă;
înainte ca lemnele

În cenuşă să se stingă, grămăjoara să se piardă,
Apare iubita mea fată. Se aprind, 

deodată, rămurele şi aşchii,
Şi fierbintea noapte se transformă 

în festin sclipitor.
Devreme, dimineaţa va părăsi ea al iubirii lagăr,
Trezindu-se din cenuşă, vioi se mişcă 

flacăra iarăşi.
Deoarece înaintea multora, împrumută, 

Amor, linguşitoarei
Darul ce trezeşte bucuria ce-n veci 

nu se topeşte-n cenuşă.

X

Alexandru şi Cezar sau Heinrich ca şi Friederich,
măreţii,

Mi-ar dărui, cert, o jumătate din greu cucerita 
glorie,

De-aş putea eu, fiecăruia, să-i dăruiesc ăst lagăr, 
pentru-o noapte;

Sărmanii, pe ei însă îi ţine aspru puterea 
lui Orcus.

Bucură-te, deci, viule de-acest loc cald de amor,
’Nainte ca, Lethe, cea dură, să-ţi prindă-n 

plasă uşoru-ţi picior. 

XI

Vouă, Graţiilor, vă aşează poetul cele 
câteva frunze

Pe curatul altar, adăugindu-le boboci de roze,
Şi el o face în pace. Artistul însuşi se bucură
De atelierul său, cât timp acesta, un Pantheon 

îi apare.
Jupiter îşi pleacă fruntea-i divină, Junona 

şi-o ridică;
Demn păşeşte Phöbus scuturându-şi capul inelat;
Rece se uită Minerva, iar Hermes, uşuratecul,
Şi-ntoarce-ntr-o parte privirea, viclean 

şi tandru, totodată,
În urma lui Bachus, însă, visătorul, 

îşi ridică Kythera
De dor privirea-i dulce, în marmoră, 

rămasă încă umedă.
Cu drag amintindu-şi de îmbrăţişarea-i, 

părând a-ntreba:
N-ar trebui oare, splendidul fiu să ne stea alături?

În traducerea lui 

NICOLAE BREBAN

În curs de apariţie la Editura
IDEEA EUROPEANĂ

J.W. GOETHE

Elegiile romane
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„Câinele pentru bărbat, pisica pentru femeie.”

Un animal atât de graţios şi delicat cum e
pisica nu se putea să nu ajungă într-un
punct al istoriei sale să nu fie asociat

femeii tocmai datorită acestor calităţi ale sale. Poate
aceste asemănări de caracter sunt cauzele compati-
bilităţii dintre cele două. De-a lungul timpului mulţi
scriitori au observat şi analizat aceste asemănări în
operele lor.

Pisica s-a efeminizat, a devenit tandră şi
cochetă, fermecătoare, îi sunt admirate chiar şi plim-
bările nocturne sub clar de lună în căutarea aven-
turilor galante. Apreciată pentru sofisticarea şi inde-
pendenţa ei, ea denotă mister, libertate şi dorinţă.
Asocierea celor două scoate în evidenţă atât carac-
terul felin al femeii, cât şi feminitatea pisicii.

Mai există însă şi un alt motiv pentru care pisi-
ca a fost adesea asociată femeii. Puţine ani-
male manifestă tandreţea şi dragostea pe
care o au pisicile pentru puii lor. Ele au un
puternic instinct matern, îşi îngrijesc cu răb-
dare puii şi-i apără cu curaj. Amuletele
reprezentând familii de pisici erau foarte des
întâlnite în Egipt şi erau inscripţionate cu
invocaţii către Bastet în ipostaza sa de zeiţă
mamă. Acest tip de amulete era foarte popu-
lar printre noii căsătoriţi: tinerii hotărau câţi
copii doreau să aibă şi apoi căutau o amuletă
înfăţişând o pisică cu tot atâţia pui. Aceasta
era purtată la gât de către soţie sau era atâr-
nată pe un perete al casei sau al unui templu
din apropiere. Femeia se ruga periodic la
pisică (ea fiind reprezentanta lui Bastet)
cerându-i să îi dea tot atâţia copii câţi pui
avea pisica din amuletă. Am văzut deja în
primul capitol că Bastet a fost venerată ca
principiu feminin al naturii, iar mai apoi ca zeiţă a
fertilităţii şi a puterii generatoare. Amuletele de care
am vorbit erau de asemenea benefice pentru femeile
însărcinate sau pentru copii nou născuţi. Bastet
exercita o influenţă specială asupra camerei în care
aveau loc naşterile.

Freya, ca zeiţă nordică solară a abundenţei, călă-
torea cu caleaşca sa trasă de două pisici făcând se-
minţele să încolţească şi să crească. Ea binecuvânta
şi proteja în mod special recoltele acelor
ţărani care puneau lapte în lanurile lor de
grâu pentru ca pisicile ei să îl bea.

Pisica este considerată şi cel mai curat
animal. Adesea este văzută stând ore întregi
curăţindu-şi blana ei sau a puilor. Zeiţele fer-
tilităţii au fost adesea considerate fecioare
datorită purităţii lor, dar şi a acţiunilor lor
benefice asupra oamenilor. Pisica lunară
purifica noaptea de umbrele rele şi de şoare-
ci. În momentul apariţiei Creştinismului,
locul acestor zeiţe ale fertilităţii a fost luat
de Fecioara Maria ca Mamă Divină. Mai
mulţi artişti au inclus pisici în portretele lor
înfăţişând Familia Sfântă probabil ca referire
la o legendă creştină potrivit căreia o pisică
a născut în acelaşi moment cu Maria în
staul. Leonardo da Vinci a făcut mai multe
schiţe ale Fecioarei şi Pruncului cu un pisoi,
iar o pisică apare adesea în picturi ale Naş-
terii şi ale Bunei Vestiri. În secolul al XIII-
lea pisicile erau singurele animale acceptate
în mănăstirile de maici din Anglia. În mod
simbolic, Fecioara este şi o femeie indepen-
dentă.

Pentru gnosticii din secolul al XVI-lea
pisica era legată de toate aberaţiile femi-
nităţii. Ea era faţă de câine asemeni femeii
faţă de bărbat.

Scriitoarea franceză Sidonie Gabrielle
Colette (1873-1954) şi-a dedicat majoritatea
operelor sale animalelor (pentru care avea o
pasiune aparte) şi observării cu fineţe şi
atenţie a relaţiilor acestora cu oamenii. Cu
titluri precum „Pisica” (1933), „Pisicile”
(1936), „12 dialoguri între animale”, „Pisica
îndrăgostită”(1912), Colette a intrat în litera-
tura mondială. Stilul său era unul intim, cu adânci
sentimente pentru natură şi avea teme legate cu
predilecţie de bucuriile şi durerile provocate de
iubire. Lucrările ei, mai mult sau mai puţin autobi-
ografice, puneau în lumină sexualitatea feminină
într-o lume dominată de bărbaţi. Nu trebuie neglijat
rolul femeilor aristocrate în exaltarea pisicii: pisicile
care şi-au lăsat numele posterităţii au aparţinut unor
mari doamne care au contribuit la impunerea pisicii
în saloane şi în inimi la sfârşitul secolului al XVII-

lea.
Unul dintre obiceiurile pisicilor este maniera în

care ele chinuie şi distrug păsările şi şoriceii.
Pasărea, care îşi petrece timpul pe cerul însorit, este
un simbol al vieţii şi al spiritului care se înalţă. Un
mozaic descoperit în ruinele de la Pompeii
înfăţişează o pisică cu ochii luminoşi repezindu-se
asupra unei păsări. Acest mozaic exprimă cu putere

aspectul întunecat al pisicii văzută ca un distrugător
feminin al spiritualităţii masculine.

Pisica neagră are şi ea locul său printre marile
zeiţe devoratoare pe care le găsim în mitologie (deşi
uneori sunt înfăţişate cu barbă pentru a sublinia fap-
tul că nu sunt în totalitate feminine). Ea s-a alăturat
acelor zeiţe feminine care se jucau de-a şoarecele şi
pisica cu tinerii zei chipeşi ai fertilităţii primăverii:
îi iubeau la început dar apoi îi ucideau. Deşi zeiţa

Freya, a cărei caleaşcă era trasă de o pereche de pisi-
ci jucăuşe, a reprezentat iniţial rodirea, ea a fost cea
care a condus wilkiriile pe câmpul de luptă cerând
de la zeul Odin dreptul de a alege bărbaţi care
urmau să fie devoraţi de Moarte. Ca zeiţă a morţii
ea a fost cunoscută în Germania sub numele de Hel
şi reprezenta distrugerea lunilor de iarnă.

Pisica ţine de natura, voluptatea, blândeţea
femeii, dar şi de viclenia ei. Mişcările ei graţioase
pot fi înşelătoare deoarece gheara este mereu gata

să iasă din lăbuţa de catifea. Blana ei a fost conside-
rată afrodisiacă. Cuvântul „pisică” este uneori asoci-
at gheişelor: nestatornicia lor şi firea surprinzătoa-
re, graţia şi frumuseţea trupului suplu şi sinuos al
pisicii sunt asemănătoare unei fete care cântă şi care
are puterea de a vrăji reprezentanţii sexului opus.
„Victima” unei gheişe se lasă capturată şi subjugată
de o creatură frumoasă şi fascinantă. Există chiar şi
o fabulă chinezească care încearcă să ilustreze cre-
dinţa conform căreia femeile se aseamănă cu pisicile
prin faptul că distrug pe oricine cade în puterea lor.
Buddha a luat odată forma unui cocoş. O pisică, care
reuşise să păcălească toate celelalte păsări pentru a
le mânca, îşi întoarce mrejele spre cocoşul în care se
transformase Buddha. Îi promite tinereţe şi frumu-
seţe veşnică împreună cu alegerea unei fete simple
ca sclavă sau a unei soţii onorabile. Cocoşul însă
rezistă ofertei atractive şi o alungă spunând: „Deoa-
rece nu este onoare în sufletul tău atunci când mă

curtezi.”
Egiptenii pedepseau femeile infidele

pentru adulterul comis legându-le într-un
sac cu o pisică în el şi aruncându-le în Nil.
Aceeaşi soartă o aveau şi soţiile nestator-
nice din Islanda, doar că sacul era arun-
cat într-un „bazin al înecării”.

În multe basme servitoarea, cea care
ocroteşte casa şi căminul şi le ţine curate,
este adesea asociată unei pisici, dar în
acelaşi timp, pisica este tovarăşa nedes-
părţită a mamei rele şi primejdioase. În
legende apare ca umbra, oglindirea, dub-
lura acesteia.

În zodiacul chinezesc ea simbolizează
tactul, calmul şi lacrimile, reprezintă con-
fortul şi siguranţa, melancolia femeii şi
gândirea înţeleaptă a bărbatului. Persoa-
na născută sub acest semn este inteligen-

tă, are intuiţie, memorie, diplomaţie şi abilitate,
şiretenie în atingerea scopurilor. Este o fire artis-
tică, un exemplu de amabilitate şi maniere alese. Es-
te greu să afli ce gândeşte cu adevărat deoarece ştie
să disimuleze perfect şi să prezinte partea avanta-
joasă. Găseşte soluţii la orice problemă, are talent în
a se descurca în situaţii dificile. Apreciată de toată
lumea, ştie să se facă remarcată. Este înclinată spre
lux şi afaceri, are abilitate şi intuiţie financiară.

Marele său defect este lenea. Îi este însă
uşor să obţină ce doreşte, de aceea ajunge
să doarmă pe lauri, nu se mai oboseşte
ştiind că poate face orice oricând. Nu opune
niciodată rezistenţă, acţionează după tehni-
ca apei, absorbind forţa loviturii duşmanu-
lui şi reîntorcând-o asupra lui. Maestră în
eschive şi amânări în tratative, obţine me-
reu ce vrea prin perseverenţă. Când iubeşte
îşi dăruieşte toate sentimentele cu o inten-
sitate uriaşă. Se manifestă faţă de cei apro-
piaţi cu aceeaşi duritate pe care o arată
duşmanilor. Ştie să îşi apere prietenii, dar
este nemilos cu duşmanii chiar dacă tactica
sa e subtilă, rafinată, dar cu atât mai
dureroasă. Nu este adepta unei pedepse fiz-
ice, ci a uneia care să doară profund şi să
chinuie sufletul şi inima potrivnicilor.i

În cadrul zodiacului pisica are ca pri-
eteni capra şi câinele, iar ca duşmani – co-
coşul şi şobolanul. Primul aspect, cel al pri-
etenilor este chiar puţin straniu deoarece
conflictul dintre câine şi pisică este cunos-
cut şi va fi tratat mai pe larg în capitolul
următor. Acest conflict e adesea asemănat
cu cel dintre soţ şi soţie: el este muncitor,
ea – leneşă, vicleană. Atât femeia, cât şi
pisica stăpânesc spaţiul interior al casei: căl-
dură, adăpost, ambele consumând roadele
muncii bărbatului. Amândouă au caractere
duplicitare: sunt când bune, când rele; nece-
sare dar în acelaşi timp o povară, curate
însă uneori îşi pierd această reputaţie aliin-
du-se cu puterile demonice.

Cel mai faimos fabulist francez, Jean de
La Fontaine, a comparat femeia cu trei ani-
male de pradă cu o reputaţie de lăcomie

bine stabilită: ea se aseamănă pisicii prin modul în
care tot timpul caută ceva, vulpii prin felul în care
pândeşte mereu şi lupoaicei datorită obiceiului de a
răpi.ii

În Leagănul pisicii, nuvela scriitorului englez
Maurice Baring, avem un exemplu grăitor în ceea ce
priveşte convieţuirea a doi soţi care nu se înţeleg.
Stephen este „oaia neagră” a familiei şi a reuşit să
se salveze prin căsătoria cu o moştenitoare bogată.
Căsătoria are loc foarte repede, aparent pe negân-

IRINA PETROVAI

Pisica în mitologie
şi literatură
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dite, la o lună după o logodnă ce a durat trei săp-
tămâni. Blanche, cea mai bună prietenă a lui
Stephen, simte încă de la început că Elizabeth, soţia
lui, alintată Bessie, nu este atât de blândă pe cât
pare. Femeie viguroasă, rotunjoară şi mărunţică,
Bessie posedă o frumuseţe exotică moştenită din
tărâmul natal al Indiei. În câteva rânduri ea este
asemănată chiar de către narator cu o pisică. Avea
ochii negri ca două mărgele, pielea fină şi maniere
de pisicuţă. Era o fire mofturoasă şi pretenţioasă,
foarte mândră, considerând că a făcut o favoare fa-
miliei soţului ei prin această căsătorie, mezalianţă de
fapt. Aceste sentimente le ţinea numai pentru ea, nu
le zicea niciodată nimănui, însă erau vizibile în ges-
turile sale sau prin felul în care Stephen era pus la
punct de către rudele ei. Imediat după căsătorie
Bessie s-a schimbat, convieţuirea lor transformându-
se într-un lung compromis, într-un şir de concesii
reciproce între doi oameni care nu aveau nici măcar
aceleaşi gusturi. Chiar dacă Bessie urăşte India şi nu
mai vrea să se întoarcă, rudele de acolo îl consideră
tot timpul pe Stephen inferior soţiei sale, sub rangul
ei. În societate, Bessie continuă să fie cea de care
Stephen se îndrăgostise: o făptură blândă, drăgălaşă,
jucăuşă ca un pisoi şi puţin timidă. În intimitate însă
este irascibilă şi ia hotărâri irevocabile fără a-i cere
părerea soţului. Stilul ei vestimentar este unul ele-
gant, înzorzonat, foarte complicat şi minuţios. Tonul
ei este asemenea torsului unei pisici.

Bessie este e femeie foarte posesivă cu soţul ei
considerând că este al ei şi numai al ei chiar dacă nu
se comportă ca atare. Stephen nu e lăsat singur nică-
ieri. Această posesivitate ar putea fi explicată prin
gelozia pe frumuseţea Blanchei, pe stilul ei tineresc
contrastant cu vârsta. Întotdeauna în preajma ei,
Bes-sie are un aer glacial şi inevitabil gelozia se tran-
sformă în ură, lucru ce va fi observat chiar şi de Ste-
phen. Bessie trece într-o defensivă permanentă, are
iscoade peste tot cu ale căror informaţii atacă
„duşmanul” când se aşteaptă mai pu-
ţin.

Stephen începe să îşi dea seama
că mariajul cu Bessie este un eşec.
În loc de iubire, sentiment ce a dis-
părut imediat după căsătorie, ura ali-
mentează convieţuirea lor. Este conş-
tient de gelozia ei pe orice femeie
care se apropie de el. S-a căsătorit
cu ea din obligaţie, în urma unui
scandal. Mama lui Bessie era o feme-
ie şireată şi a ştiut imediat că nu va
putea găsi ceva mai bun pentru fiica
sa în India dat fiind faptul că Bessie
nu era atât de inocentă pe cât părea.
Era foarte atrăgătoare şi îndrăzneala
ei a făcut-o să îşi piardă inocenţa
înainte de nuntă.

După căsătorie, Bessie s-a trans-
format total: era drăguţă, insinuan-
tă, suficient de inteligentă ca să îşi
dea seama ce să nu spună şi să as-
cundă acest lucru. Dădea impresia
unei fiinţe liniştite, cultivate şi rafi-
nate. Aparenţa era desăvârşită.

Bernard, soţul Blanchei, este
amabil cu Bessie din simplul fapt că
Stephen şi Blanche se înţeleg atât de
bine. Pe Bessie însă o încântă atenţi-
ile lui Bernard, e măgulită, toarce
melodios pentru a-şi arăta mulţu-
mirea deşi pretinde că îi sunt indi-
ferente. Exagerează „sentimentele”
lui Bernard faţă de ea dând impresia
tuturor că ei ar fi amanţi. Nu îl con-
sideră pe Bernard o persoană impor-
tantă, ci mai degrabă şi-l închipuie
sclavul ei pentru totdeauna. Stephen
observă totul jumătate amuzat,
jumătate iritat. Certuri zilnice inter-
vin între ei, dar lui Bessie nu îi pasă
de opinia lui, ba chiar o deranjează
când el are un punct de vedere dife-
rit faţă de al ei. Îi plăcea să petreacă sărbătorile la
rudele ei despre care spunea că sunt mai de soi faţă
de cele ale lui Stephen. Aici putea să troneze, ceilalţi
o tratau mai mult sau mai puţin ca pe stăpâna casei.
Şi tocmai din această cauză ea se comporta diferit cu
oamenii: le vorbea ca unor egali dacă erau propri-
etari ca unchiul ei, era amabilă, uneori protectoare
sau chiar glacială. În conversaţii strecoară mici insin-
uări cu o impoliteţe atât de subtilă încât îi face pe
ceilalţi să se simtă stingheriţi. Mereu susţinea că nu
e niciodată nepoliticoasă, ci din contră, e mândră de

manierele ei. Din această cauză
unii încep să simtă că este per-
iculoasă. Şi într-adevăr latura
ei răzbunătoare iese la iveală.
Prin faptul că aştepta al doilea
copil se simţea superioară faţă
de Blanche care nu putea avea
copii. Tocmai când se părea că
are şi atenţia totală a lui Ber-
nard, îi atrage atenţia o conver-
saţie între acesta şi Rose Mary,
verişoară a Blanchei. Sentimen-
tele ei faţă de el se schimbă în
ură şi se gândeşte cum să folo-
sească această nouă armă pen-
tru a-l pedepsi. Vicleană, nu la-
să să se înţeleagă că ea este cea
care a auzit conversaţia. Începe
răzbunarea prin a sădi îndoiala
în sufletul soţului lui Rose
Mary, totul ascuns sub masca
politeţei. Torcând ca o pisicuţă,
era mulţumită de intrigile ce
credea că le-a creat. Greşeşte
însă în interpretarea lucrurilor
deoarece nu cunoaşte firea
oamenilor implicaţi. Refuză să
vadă multe lucruri din jurul ei
dacă acestea nu-i convin. E de
acum ironică la atenţiile lui
Bernard. Îşi dă seama că săge-
ţile ei nu o ating pe Blanche.
Dar lucrurile iau o întorsură
neaşteptată atunci când citeşte
o scrisoare neterminată a lui
Stephen pentru Blanche. Reali-
zează din tonul scrisorii că este
inferioară lui Blanche în ochii
lui Stephen. Este cuprinsă de

invidie, răutate, ură. Vrea să rănească adânc, dar nu
acţionează imediat pentru că vrea să manevreze
metodic totul. Este furioasă, dar aşteaptă să i se
limpezească gândurile pentru a alcătui un plan, ştie
că are nevoie de calm, dibăcie şi prezenţă de spirit
totale. Ştie să îşi ascundă trăirile. Scrie o scrisoare
cu tot ce a găsit ea mai jignitor, veninos, ucigător, tot
ce instinctele ei dezlănţuite de femeie rea şi înfuriată
îi sugeraseră mai nimerit ca să rănească. Scopul
urmărit nu este atins în totalitate: Blanche se îmbol-
năveşte fizic, dar se apropie de Bernard.

Această intervenţie a lui Bessie este simţită de
Stephen care o va urî şi mai mult şi o va neglija. La
certuri îşi spun lucruri grele, de neuitat. Ea devine
cheltuitoare şi cei doi trăiesc în compromis.
Lucrurile se înrăutăţesc atunci când Bessie
moşteneşte în urma morţii unchiului: creşte ascen-
dentul asupra lui Stephen, viaţa lor se transformă
într-una asemănătoare cu a câinelui şi a pisicii. Ea
are acum supremaţie categorică în căsnicie şi îl are
pe Stephen la mână. Profită din plin de poziţia privi-
legiată pe care banii tocmai i-o dăduseră. După moar-
tea Blanchei nu va mai avea însă scuze pentru a nu
veni la castelul ei, în vizită la Bernard.iii

În unele situaţii pisica devine o emblemă a con-
diţiei femeii. Există o legendă care spune că femeia
s-a ivit din coada pisicii: fiind flămândă, pisica a luat
coasta lui Adam iar Dumnezeu s-a repezit asupra ei
dar a prins-o doar de coadă şi a creat-o din ea pe
Eva.

Când femeia şi-a făcut simţită prezenţa în soci-
etate s-au găsit motive pentru ca ea să fie judecată:
o fabulă ne arată cum un om arde blana pisicii sale
frumoase deoarece îi era frică să nu îi fie furată.
Morala acestei fabule este una la adresa excesului de
cochetărie feminină. Nu mereu imaginea pisicii apare
pentru a scoate în evidenţă defecte ale femeii. La
Balzac, în Suferinţele unei pisici engleze, o întâlnim pe
Beauty (engl. „frumuseţe”), o pisică bine crescută ce
preferă un motan francez vioi pe nume Brisquet, în
locul lui Puff, un motan cu rang înalt şi cu origini
alese, o angora a unui lord englez. Ea a ales după
inimă nu după eticheta impusă relaţiilor de către
societatea engleză.

(fragment din volumul 
în curs de apariţie 

Pisica în mitologie şi literatură)

i Alexandru Nicolici – Astrologia natală
Editura Teora, Bucureşti, 2003

ii Laurence Bobis - Les neuf vies du chat
Editure Gallimaed, 1991

iii Maurice Baring - Leagănul pisicii
În româneşte de Georgeta Pădurăleanu
Editura Eminescu, 1978
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MARIAN VICTOR BUCIU

Preda
(urmare din pagina 7)

Structura narativă nu este nici ea foarte ri-
guros articulată, în fixarea punctului de vedere
(indecis extra şi intradiegetic, determinând indecizia
lecturii supusă astfel frustrărilor şi neîmplinirilor) şi
a construcţiei subiectului. Proiectul romanului poar-
tă semnele unei largi disponibilităţi narative, deschi-
să realismului psihologic, problematic, obiectiv, re-
constituirii memorialistice ori jurnalismului epic.
Preda nu-şi pierde aici talentul de a captiva, de a
anima oameni şi situaţii, cu acute intuiţii psiholo-
gice în perimetrul lumii originare, ori a feminităţii
în general. Memorabil este, cum s-a spus, episodul
erotic dintre Ioana şi Paul Ştefan. Învinge, ca întot-
deauna la acest prozator, tot fibra moromeţiană. Iar
în Delirul moromeţianismul apare încă viguros,
nepervertit. Ca şi în memorialul romanesc Viaţa ca

o pradă, 1977. Trilogia Cel mai iubit dintre pămân-
teni, 1980, cu unele episoade şi personaje izbutite la
nivelul talentului său, este un proiect epic care
promite foarte mult, mai ales în contextul în care
apare, dar realizează mai puţin şi face obişnuite con-
cesii artistice inerente personalităţii autorului: prob-
lematizarea unor medii socio-profesionale cunoscute
parţial, deformat, excese naturaliste, pitoreşti, în
mediile în care autorul se simte familiar. Tezismul
inacceptabil se află în sugestia că Era ticăloşilor a
fost depăşită în noua etapă „socialistă”. Romanul
face jocul ideologic al grupurilor succesive de politi-
cieni antidemocraţi, exponenţi ai monopartidismu-
lui, în tirania manevrată de (anti)personalitatea adu-
lată propagandistic. Îndrăzneala în adevăr şi realism
a autorului rămâne inconsecventă şi neputincioasă,
în ciuda faptului că i s-a permis ceva mai mult decât
se întâmpla în mod curent chiar cu prozatorii care-şi căpă-
taseră un statut artistic şi ideologic privilegiat, într-un sis-
tem sufocant şi adânc viciat. Vinovăţia, răul, tragis-
mul sunt strânse în cercuri periferice, dând satis-
facţie lecturii alegorice, printre rânduri sau pe
dedesubtul lor. Aşadar, indirect, pe dedesupt, trilogia

vorbeşte despre imposibilitatea iubirii în universul
urii sau a comunicării într-o lume a incomunicării
violente şi obscene. Violenţa şi trivialitatea sunt aici
în mod regretabil rupte de cauzalitatea adevărată,
transcrise în ele însele, pentru (in)expresivitatea lor
autonomă. Iar ceea ce rezultă este nu o dată
neverosimil din unghi literar. Universul anomiei mo-
rale nu devine clarificat într-un fel satisfăcător prin
punctul de vedere al instanţei narative. Documen-
tarea istorică şi experienţa umană sau socială sunt
şi ele atinse adesea de suficienţă şi precaritate.
Satira inadecvată, slujită în exces, descumpăneşte la
lectură. Izbeşte aerul de artificialitate romanescă,
din perspectiva canonului realist critic şi psihologic.
Trilogia nu afecta, iar prin unele puncte, din păcate,
ea chiar infecta sistemul politic, realitatea socială, în
care apărea ca o operă, cum înţelegem astăzi, de
comandă ideologică. Ea este opera unui artist epic
care cunoaşte nu atât adevărul, cât tezele obligatorii
despre acesta, şi se dovedeşte adaptat la tropismele
de gândire şi acţiune ale omului ajuns prizonier al
„socialismului” totalitar. 

IULIAN BOLDEA
Poezia lui Matei Vişniec

(urmare din pagina 8)

Referindu-se la poezia lui Matei Vişniec,
Radu G. Ţeposu subliniază drama poetului, măcinat
de nelinişti, de convulsiile şi de beneficiile cuvântu-
lui, dar şi de frustrările induse de opoziţia dintre
spirit şi trup, dintre revelaţiile interiorităţii şi un
real dezagregant, cu semnificaţiile întoarse, minat
de anomie, desacralizat o dată pentru totdeauna:
“Universul hieratic al poemelor e fulgerat adesea de
halucinaţii imprevizibile, terifiante, care aduc în
decorul fantast un aer de comedie metafizică.
Cunoaşterea se resoarbe, în astfel de cazuri, într-o
extază a uimirii, reacţiile se topesc într-o mecanică
celestă, imponderabilă, cu zvârcoliri de fantasmă.
Aerul acesta de nedumerire calmă, de redempţiune
ironică în care e învăluită fiinţa neputincioasă face
din lirica lui Matei Vişniec o stenogramă perfectă a
disperării civilizate, în care inteligenţa joacă rol de
anestezic”. Poemul e, pentru Matei Vişniec, un
instrument gnoseologic şi, în acelaşi timp, o făptură
dotată cu o fiziologie proprie, cu un metabolism
ficţional ce nu poate fi eludat şi o alcătuire mona-
dică, autotelică, într-un anumit sens. Exemplul cel
mai concludent este chiar Poemul care se citeşte pe
sine: „Poemul se întoarce asupra sa/şi începe să se
citească pe sine/se descifrează încet, pătrunde în
adâncul său/ cu sfială, zâmbeşte, scoate un ţipăt de
uimire//pe măsură ce poemul se citeşte pe sine/el
se înţelege pe sine şi dispare încet din univers//
poemul se opreşte o clipă, se uită în spatele său/ la
cele citite: nu vede decât/o dâră albă şi subţire care
la rândul ei/ se topeşte în cenuşa deasă a zilei//ai
să dispari, ai să dispari pentru totdeauna/urlă cuvin-
tele care au mai rămas necitite/ n-are nici un rost
să dispari/îi şopteşte poemul/duhul poemului, speri-
at, zbârcit ca o lămâie/ dar poemul rânjeşte groaznic
şi din nou/ se aruncă asupra sa precum gândacul/
asupra firimiturilor de pâine/poemul se îndârjeşte,
pătrunde în/propriile sale măruntaie înghiţindu-le cu
urlet/din această pătrundere nu rămâne decât nim-
icul – alunecos şi rece//poemul e nebun, se înţelege
pe sine şi/se citeşte pe sine până la ultima suflare/
până când ultimul cuvânt cade în genunchi/şi urlă
de durere, sunt ultimul cuvânt,/îi spune, ai să mori
o dată cu mine//poemul e trist, e golit deja de toate/
cele citite, se repede asupra ultimului cuvânt şi îl
citeşte aşa cum osânditul/citeşte ultimul zâmbet de
pe faţa călăului//se aude un ţipăt suav, o lovitură de
aripă/albul care se întinde peste tot/ceaţa şi aco-
perişurile pline de apă/ sunt tot ce a mai rămas din
poem”. Fantastă şi vizionară, neliniştită şi ludică pe
alocuri, explorând deopotrivă teritoriile intimităţii şi
zonele miraculosului, poezia lui Matei Vişniec cultivă
hieraticul în doze rezonabile şi pateticul temperat de
reflexele parodice şi ironice. Apocalipsele sale au un
aer de butaforie, iar retorica metafizică posedă o
articulare teatralizantă foarte limpede. Notaţiile
sunt, cum s-a mai spus, sobre, neutrale, lipsite de
gesticulaţie amplă, mai degrabă viziuni impersonale
ale unui eu liric iubitor de ceremoniile damnării şi
de ritualul expierilor calofile.

MIHAI DASCÃLU
E.B. personaj universal

(urmare din pag. 27)

Hardy nu imprimă personajului său voinţa
de putere, de dominare şi nici capacitatea de a se
opune destinului cu forţa cu care o face E.B.. Am
putea spune că Tess este mai mult apolinică, în timp
ce E.B. nu poate fi decât dionisiacă. Aici este marea
diferenţă. Intensitatea puterii cu care se acţionează
asupra acestor două fiinţe le şi desparte. E.B. are
conştiinţa propriei superiorităţi pe care o şi cultivă.
Tess, ca şi alte personaje ale lui Breban, este vorba
de Grobei, nu deţine iniţial o astfel de conştiinţă.
Grobei o dobândeşte, în timp ce E.B. o deţine de la
început. Tess nici nu o intuieşte. E.B. o cultivă chiar.
Grobei o simte şi, apoi, ca un adevărat stăpân o
potenţează şi o controlează în cele din urmă. Pentru
E.B. cale de întoarcere către o altă condiţie a fiinţei
nu există. Ea este, ca şi Gelu Ruscanu, una dintre
fiinţele tragice care a văzut idei, care a surprins cu
privirea jocul ielelor. Dar, spre deosebire de perso-
najul lui Camil Petrescu, E.B. convieţuieşte cu abso-
lutul. Ruscanu dispare pentru că lupta absolutului cu
lumea este imposibilă. E.B. se suprimă atunci când
simte scindarea din propria fiinţă, oferindu-se parcă
abisalului prin modalitatea de sinucidere (aruncarea
în gol, a se citi absolut) care nu este aleasă la întâm-
plare. Ruscanu, ca şi Tess, de altfel, este un învins,
pe când E.B. este departe de asemenea condiţie. 

Asupra primilor acţionează destinul, deşi
aparent nu este aşa. E.B. este ea cea care con-
trolează destinul. Diferenţa este şi aici: personajele
lui Hardy şi Camil Petrerscu nici măcar nu au
conştiinţa unei anumite superiorităţi, pentru că ei se
consideră învinşi, în timp ce exerciţiile personajului
lui Breban coroborate cu gestul ei final nu dezvăluie
un învins.

i N.Breban “Nietzsche” (15) în „Contemporanul. Ideea
Europeană”, An. XI, Nr. 35, 13 septembrie 2001;
ii Standford Encyclopedia of Phylosophy, Friedrich Nietzsche,
last change oct., 13, 2003; 
iii Nietzsche (5) în „Contemporanul – Ideea Europeană”, An.
XI, Nr. 17, 3 mai 2001;

iv F. M. Dostoievski, Crimă şi pedeapsă, Rao, 1995, p. 46;
v Nikolai Berdiaev, Filozofia lui Dostoievski, Institutul European,
Iaşi, 1992, trad. din limba rusă de Radu Părpăuţă, p.72;
vi Nicolae Breban, În absenţa stăpânilor, Editura Pentru
Literatură, 1966, p. 125;
vii Nietzsche (36) în „Contemporanul – Ideea Europeană”, An
XII, Nr. 10, 7 martie 2002;
viii Nicolae Breban, În absenţa stăpânilor, Editura Pentru
Literatură, 1966, p. 223,
ix Idem;
x Ibidem, p.337;
xi Ibidem, p. 326;
xii Friedrich Nietzsche, Aşa grăit-a Zarathustra, Humanitas,
1997, Ediţia a treia, introducere, cronologie şi traducere de
Ştefan Aug. Doinaş, p. 179;                                           
xiii Nietzsche (43) în „Contemporanul – Ideea Europeană”, An
XII, Nr. 17, 25 aprilie 2002;
xiv Thomas Hardy, Tess D’Urberville, O Femeie Pură, Editura de
Stat pentru Literatură şi Artă,1960, în româneşte de Catinca
Ralea şi Elena Cîncea, prefaţă de Vera Călin, p. 521;

•••CĂTRE CITITORII DIN STRĂINĂTATE

Pentru anul 2007 vă invităm 
să vă abonaţi la revista 
Contemporanul. Ideea Europeană, 
trimiţând pe adresa noastră, prin poştă,
în plic, un cec în valoare de 70 Euro
(sunt incluse taxele poştale).
Fundaţia Culturală Ideea Europeană
cont: RO60RNCB0072049676950002 
BCR Filiala Sector 1 Bucureşti

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

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

•••CĂTRE CITITORII DIN ŢARĂ

Pentru anul 2007 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     



39

CO
N

TEM
PO

RA
N

U
L. ID

EEA
 EU

RO
PEA

N
Ã

IULIE ♦ 2007

•Irina Airinei, Sortiţi să vadă, 2007
•Inesa Ţiporkina, Un apstect fizic de invidiat, 2007
•A.A.Nalceagian, Enigma morţii, 2007
•M.Kedrova, Secretele Kleopatrei, 2007
•V.G.Krâsiko, Psihologia socială, 2007
•100 de mari genii, 2007
•Eugen Cojocaru, Şocul viitorului, 2007
•100 de enigme ale lumii, 2006
•100 de proroci, 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
•Nicolae Breban · 70 · Ediţie alcătuită de Aura Christi, 2004
•Ion Ianoşi · Dostoievski şi Tolstoi 

Poveste cu doi necunoscuţi, 2004 
•Karl Marx în 1234 fragmente alese de Ion Ianoşi, 2004
•Nicolae Breban · Nietzsche. Maxime comentate, 2004
•Ion Ianoşi · Dostoievski · Tragedia subteranei, 2004
•Aura Christi · Sculptorul · roman, 2004
•Aura Christi · Noaptea străinului, roman, 2004
•Cristian Tiberiu Popescu, Templierii Istorie şi mistere, 2004
•Ion Bălu, G. Călinescu · Spectacolul personalităţii, 2004
•Mihai Cimpoi · Lumea ca o carte, 2004 
•Adrian Mihalache · Verva Thaliei, 2004
•Oscar Wilde · Grădina lui Eros, Trad. de M. Râpeanu, 2004
•Friedrich Nietzsche · Dincolo de bine şi de rău, 

Trad. de V. Scoradeţ, 2004
•Ivan Ognev · Cum să câştigi la loto, 

Trad. de Andreea Dunaeva, 2004                        
•Constantin Abăluţă · Groapa roşie, 2004  
•Luiza Barcan · Angoase ale privirii, 2004
•Laura Pavel · Antimemoriile lui Grobei

Eseu despre opera lui Nicolae Breban, 2004
•Serghei Karatov · Cartea de vise şi destine, 2004
•S. Damian · Aripile lui Icar, 2004
•Dana Duma · Woody Allen · Bufon şi filosof, 2004
•Cristina Maria Sârbu · Nietzsche şi muzica, 2004
•Ivan Ognev · Universul magiei, 2005  
•Ivan Ognev · Psihologia succesului, 2005
•Natalia Baratova, Maria Ripinskaia
Cum să manipulezi bărbaţii, Trad. de Ana Miroiu, 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
•Marian Victor Buciu · E. M. 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
•Rilke, Tvetaieva, Pasternak · Roman epistolar ·
1926, trad. din germană şi rusă de Janina Ianoşi,
adaptarea notelor şi comentarii de Ion Ianoşi, 2006  
•Eugen Cojocaru · Big Bangs Back, ro-man, 2006 
•Anca Pedvis · Propilog, poeme, 2006
•Eldar Hasanov, Infracţionalitatea în domeniul 
dorgurilor şi lupta împotriva ei în Uniunea 
Europeană, 2007
Nicolae Bud, Neliniştile unui parlamentar, 2007
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