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Comunicat al Editorilor 
din Republica Moldova

Distrugerea sistemului de editare 
a cărţii naţionale continuă

Autorităţile de la Chişinău aplică, punctual şi metodic, un
plan diabolic de distrugere a sistemului editării de carte în

Republica Moldova. După ce, cu mai puţin de o lună în urmă, Parlamentul
a votat câteva modificări la Legea activităţii editoriale care, pe de o parte,
instituia cenzura (cu accentul pe eventuala „defăimare a statului şi popo-
rului”, formulă tipică pentru un stat totalitar) şi acorda sprijin financiar
(din banii publici) doar unor edituri subordonate Ministerului Culturii,
acum instituie şi mai punctual cenzura atît ideologică, cît şi economică.
Un regulament privind evaluarea, selectarea şi editarea de manuale, apro-
bat recent de Guvern (nr. 753 din 23.06.2008), exclude totalmente din pro-
cesul de elaborare şi editare a manualelor editurile cu o bogată experien-
ţă în acest sens.

Procesul de editare a manualelor de tip nou, moderne şi eficien-
te sub aspect didactic, demarase în contextul reformei învăţământului,
proiect co-finanţat de Banca Mondială printr-un împrumut de 20 mil. de
dolari. Au fost create echipe de creaţie, care au inclus autori de manuale,
redactori, designeri de carte, experţi şi consultanţi, traducători ş.a.m.d.
Editurile au achiziţionat utilaj tehnic de performanţă (calculatoare, scane-
re, imprimante etc.), au investit resurse umane, materiale, financiare,
creând un sistem editorial complex, performant, eficient.

La etapa iniţială, concursurile de editare au fost asistate logis-
tic, financiar, decizional de experţii Băncii Mondiale în ceea ce ţinea de
elaborarea regulamentelor şi a documentaţiei de licitaţie, monitorizarea
tuturor etapelor de evaluare şi editare de manuale. Astfel, a fost creat un
sistem eficient care asigura transparenţa, competenţa şi echitatea concur-
surilor şi evaluărilor, implicarea unui număr mare de concurenţi, ceea ce
a asigurat o eficienţă bună a ofertelor (calitate plus preţ). În esenţă, s-a
apelat la experienţa mondială şi s-a implementat această experienţă atât
în ceea ce ţine de forma de organizare, cât şi în tot ce rezultă, implicit,
ca manual performant, or, o calitate derivă din toate componentele. Acum,
toată această experienţă şi toate investiţiile sunt ignorate, implementân-
du-se un mecanism rudimentar de evaluare a manuscriselor, elaborate
doar de autori, care, apoi, vor fi multiplicate (dar de cine nu se spune
nimic în regulament). Trei instanţe de evaluare vor include, în ideea regu-
lamentului, doar un specialist, maximum doi, competenţi în didactica dis-
ciplinei, toate deciziile fiind aprobate de o instanţă supremă, condusă de
actualul viceprim-ministru, care este, din oficiu, singurul membru perma-
nent al acestei structuri.

În fapt, a rezultat o piramidă în care vârful decizional absolut
(privind selectarea autorilor, a manuscriselor şi editarea manualelor) este
viceprim-ministrul, tot el autorul acestui regulament, împreună cu minis-
trul educaţiei, cei care contrasemnează documentele. 

Adică, exact aşa cum toate ediţiile de cultură susţinute din buge-
tul de stat vor fi tipărite la Editurile de Stat subordonate Ministerului cul-
turii, acum, banii din Fondul extrabugetar de manuale (acumulaţi din coti-
zaţiile părinţilor, aşadar banii personali ai părinţilor, nu banii din buget)
vor fi gestionaţi în conformitate cu structura piramidală de evaluare diri-
jată de actualul viceprim-ministru. Concurenţa loială şi calitatea asigurată
de echipele de creaţie (autorii plus editurile), adică, în ultimă instanţă,
calitatea obiectivă a manualelor sunt excluse în favoarea unei construcţii
centralizate. 

Partea gravă este că, pe lângă distrugerea, în ansamblu, a sis-
temului de editare a manualelor, se va degrada, în consecinţă, întregul sis-
tem educaţional, a cărui modernizare îi dădea până adineaori o speranţă…
Bineînţeles, orice sistem este perfectibil (după cum şi orice sistem poate
fi distrus din elementara rea-voinţă a cuiva), dar, pentru a revizui o apli-
care eficientă, confirmată în timp, a unei experienţe mondiale moderne,
autorii unui „nou” regulament ar fi trebuit să dea dovadă că au studiat
experienţa existentă naţională şi internaţională, regulamentele anterioare
(alcătuite, în punctele esenţiale, cu concursul experţilor Băncii Mondiale);
că au studiat toată documentaţia de licitaţie anterioară. 

Dacă s-au depistat unele lacune în funcţionarea sistemului, ar fi
fost necesare argumente că acestea îşi aveau originea în condiţiile concur-
sului (şi nu în calitatea şi competenţa evaluării, dirijată totalmente de
Minister!). Dacă se presupune că unele manuale în forma finită au fost
evaluate şi selectate nereuşit, cum poţi garanta calitatea, evaluând doar
manuscrisele?

În fine, pentru a lichida un sistem funcţional, ca unul mai puţin
reuşit (în viziunea „reformatorilor”), era firesc să se analizeze (competent,
obiectiv, transparent) manualele existente (şi manuscrisele prezentate la
concurs, dar care nu au fost acceptate), pentru a depista eventuale „lacu-
ne”. În consecinţă, s-ar fi stabilit dacă nu cumva totul a ţinut doar de cali-
tatea evaluării, iar manualele obiectiv nereuşite sunt chiar cele care au tre-
cut doar formal prin editură, exact în formula propusă de actualul regula-
ment!

P.S. În aprilie 2008, la Preşedinţie a fost examinată tema „edi-
tării manualelor”. În context, am fost solicitaţi să ne expunem opinia. Am
constatat, odată cu emiterea Hotărârii Guvernului, că nu numai opiniile
noastre nu au fost luate în seamă (ca şi în cazul Legii activităţii editoria-
le), dar nici nimic din ceea ce menţionase Preşedintele ca obiective şi solu-
ţii primordiale nu s-a respectat în regulament. Dimpotrivă, totul a fost
abordat din perspectiva creării unui sistem ineficient, greoi, subiectiv şi
tendenţios!

Iurie Bîrsa, directorul editurii Arc; Oleg Bodrug, directorul
editurii Prut Internaţional; Oleg Bujor, directorul editurii Epigraf; Iurie

Colesnic, directorul editurii Museum; Gheorghe Erizanu, directorul editu-
rii Cartier; Gheorghe Prini, directorul IEP Ştiinţa; Anatol Vidraşcu,

directorul editurii Litera
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Nu e firesc să lauzi moartea, ar spune un
personaj de-al meu (evident un paranoid sau un
dogmatic!) fără să lauzi viaţa! Un paradox, la pri-
mul nivel; în fapt, o evidenţă, după franca mea
opinie. Ce e moartea, ce e viaţa, viul!? Iată, pen-
tru a dezbate astfel de elementare concepte, noi
avem curajul de a luneca în astfel de capcane ale
înţelepciunii şi încercăm să ne anga-
jăm într-o retorică a imposibilului, a,
poate, „inutilului”, a „aventurosului
ideii” sau a „ridicolului” cu siguran-
ţă!...

Nu puţină lume, de azi şi de
ieri, se întreabă: de ce e necesară
moartea?! Sau, mai brutal spus, la ce
foloseşte ea, moartea?! În fapt, ce e
moartea, înafară, bineînţeles, de sen-
sul şi eficacitatea ei primă, evidentă,
am spune, până la coşmar şi nebunie –
una din acele forme ale nebuniei la
care avem acces cu toţii?! De ce „trebu-
ie să murim”? – este, vrem sau nu
vrem, întrebarea, „coşmarul” în care –
o lege de neocolit – cădem cu toţii. Cei
cu o anume „sensibilitate”, se-nţelege
– una din primele forme ale viului,
deoarece, după cum ne învaţă biologia
elementară: prima calitate a celulei vii
este iritabilitatea. Şi noi, la o anume
vârstă, după o anume experienţă socia-
lă şi psihologică, ne pomenim, tot mai
puţin avertizaţi în vremurile noastre
„pragmatice şi aculturale”, în faţa aces-
tei teribile, „absurde” chestiuni, ca şi
odată, eroii antici care erau confruntaţi
cu întrebări derutante, la o răscruce de
drumuri sau în faţa porţilor Thebei, pre-
cum Oedip, sau ca în basmele româneşti
şi universale unde adeseori „eroul nos-
tru” trebuie să dezlege tot felul de şara-
de. Şi, înainte de a-l lăsa pe „eroul nos-
tru”, care e şi lectorul nostru, să se con-
frunte cu această întrebare sau chestiu-
ne „incomodă” şi „sâcâitoare”, mărturi-
sim noi înşine, încă o dată, că suntem
aproape lucizi de curajul intelectual de a
aborda o asemenea problemă şi, mai
ales, cu o asemenea directitudine, fran-
cheţe. Deoarece, recunoaştem că suntem
încă o dată inactuali – ca şi maestrul
nostru, Nietzsche, care din inactualitate
şi-a făcut o armură, dacă nu o lance! –
lansându-ne, iată, într-o astfel de „proble-
mă”. Şi, mai ales, cu o asemenea „bruta-
litate” sau „directeţe”, dar, în acest mod

de abordare, ne ajută, nu-i aşa, calitatea noastră
de creator obişnuit cu anume privilegii stilistice şi
ideatice, faptul de a nu veni din lumea doctă a
celor care au nevoie de aparate complicate biblio-
grafice şi de precauţii infinite ce ţin, nu rareori de
modă, deoarece puţini bănuiesc ce ravagii face
demonul modei chiar şi în lumea falşilor înţelepţi,
a moliilor savante ale cărţii, a ultra-stimabililor
universitari!, pentru a vorbi de câteva „lucruri”
care ar interesa, chiar şi azi, sau mai ales azi,
enorm de multă lume, din aproape toate straturi-
le sociale. Şi nu numai problemele sau problema-
tica ca atare, dar şi limbajul, în dosul căruia se
ascund, cel mai adesea, „înţelepţii templului” de
azi. De oriunde. Precum „sensul vieţii”, „existenţa
sufletului” sau „moartea, necesitatea morţii”. Sau
„existenţa zeilor. A lui Dumnezeu.” Ha, ha, se
aude că „ar fi murit!” Dar... ce să însemne aceas-
tă afirmaţie? Nu este ea, cumva, în contradicţie cu
esenţa sa, a divinităţii, deoarece, nu-i aşa, nu
moare, nu este expus aneantizării, distrugerii,
decât ce e viu, ce s-a sau a fost născut? Or,
Dumnezeu fiind „Unul, nenăscut”, nu poate fi
expus la ceea ce noi numim moarte, extincţie, des-
compunere. Şi, cu toate acestea, legiuni de cărtu-

rari de toate felurile şi de toate naţiile îşi bat
capul cu această aserţiune, atât de simplă, pe
care un „oarecare” personaj de roman rusesc
a apucat s-o spună. S-o exprime! Iată ce teri-
bilă, ce catastrofală este o propoziţie, un
cuvânt odată „exprimat”, oral sau scriptic.
Bine ne învaţă un proverb arab: „Eşti stăpâ-
nul unui cuvânt pe care nu l-ai spus şi eşti
sclavul lui odată ce l-ai exprimat”.

Bine, o să spună un „deştept”,
afirmaţia acestor personaje
(de la Ivan Karamazov la
Zarathustra) nu a vrut altce-

va să spună decât că, în fapt, El a murit în
psihologia noastră, istorică sau anistorică, şi
că, pe „treapta progresului ştiinţific” pe care
ne aflăm e „timpul” să-l „radiem” din nomen-
clatura conceptelor fundamentale cu care
„operăm”. Se poate. Dar noi, aici, ne ocupăm
de o chestiune care-L priveşte doar indirect
pe acest Zeu decăzut: necesitatea morţii!
Necesitate, se-nţelege, dincolo de formele şi
învelişurile ei vizibile şi imediate, deoarece,
o ştim cu toţii, necesităţile, adesea, se
ascund în „formele” şi aparenţele lor imedia-
te şi fenomenologice, prinzând adesea false
valori. False necesităţi. Necesităţile reale
sunt uimitor de puţine şi, dacă deschidem
cărţile vechilor înţelepţi şi nu numai cele ale
unor iluştri sceptici sau stoici, vom constata
de „cât de puţine are nevoie fiinţa umană
pentru a fi”!

Fragment

Nu puţină lume, 
de azi şi de ieri, se
întreabă: de ce e 

necesară moartea?!
Sau, mai brutal spus,

la ce foloseşte ea,
moartea?!

NICOLAE BREBAN

Profeţii despre prezent
(Elogiul morţii)

Nicolae Breban. Foto: Aura Christi
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Claudiu Groza
Fişe de lectură

Computerul cu bibliografii, eseuri şi
cronici literare (2004), volumul de
debut, a fost răsplătit cu Premiul
Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor.

Cronicar dramatic şi literar, Claudiu Groza este
recunoscut imediat ca prob comentator al fenome-
nului literar, cu un echilibru de atitudine şi expre-
sie ţinând nu doar de ardelenitatea sa, ci şi de
biblioteca bogată şi riguros parcursă pe care îşi
întemeiază enunţurile: „O cultură nu poate să deza-
măgească. Ea nu aduce nici fericire, de altfel. Fiind
compusă din nenumărate fapte de creaţie, cultura
este un ansamblu, un fel de puzzle”. Claudiu Groza
rezolvă calm şi cu pasiune conţinută acest puzzle.
Prima sa carte conţine deja trei instrumente de
sondat sensuri şi tendinţe literare/culturale. Unul,
cel transcris în capitolul Computerul cu bibliografii,
este al comentatorului la zi, din mers, al cărţilor de
poezie, proză, eseu ale contemporanilor (de la
Norman Manea şi Florin Mugur, la Liviu Bleoca şi
Mircea Ivănescu), după o selecţie impusă de lectu-
rile sale diverse şi nu neapărat sistematizate
anume în vederea unui proiect critic coerent. Cel
de-al doilea, din Biblioteca subiectivă, exersează por-
trete de scriitori clasici, de la Caragiale şi
Rebreanu, la Sorescu şi Ionesco, rememorând rădă-
cini. 

În fine, cronicarul dramatic iese la ivea-
lă în Meseria de teatrolog. Este meseria „de
bază”. Cea care va acoperi a doua carte, Caiet
de teatrologie (2005), fără rest: „Personal, sunt
de partea oricărei formule de teatru”. Asta nu
înseamnă că privirea sa critică îşi pierde din
acuitate şi chiar aciditate ori că trece cu vede-
rea neajunsuri. Dările sale de seamă
(„Foiletonul dramatic nu este nici eseu, nici
analiză semiotică, nici exhibiţie de neuroni
doxaţi. Ci, tocmai aşa cum nu vor să accepte
colegii mei, o dare de seamă asupra unui act
artistic”) sunt riguroase, exacte, încercând şi
reuşind de cele mai multe ori să pună degetul
pe rană şi punctul pe i fără divagaţii inutile.
„Mănuşile” sale sunt exclusiv chirurgicale.
„Semnificativ în acest an mi s-a părut faptul că
teatrul nostru regăseşte actorul şi cuvântul, că
cerebralul postmodernism este înlocuit, încet-încet,
de un neo-umanism care îngăduie emoţia, că am
putut din nou folosi, după mulţi ani, cuvântul fru-
mos ca judecată de valoare, că publicul există şi
reacţionează, că teatrul românesc a ieşit, în fine,
din criză şi-mi asum conştient riscul afirmaţiei”.
Interviurile din Addenda, cu Radu Tempea,
Valentin Todercan, Mona Chirilă, Radu Macrinici,
Ştefan Caraman, Radu Afrim şi Gianina
Cărbunariu completează portretul spectacolului
contemporan, cu un accent firesc pe Transilvania,
dar fără nici un pericol de provincializare a depozi-
ţiei sale. Asta şi fiindcă Claudiu Groza „vocalizează
clasic, serios, aplicat”, cum bine observă Ioana
Cistelecan, dar şi cu ingrediente ţinând, în doze
bine cântărite, de (post)modernitate, ludic, subtilă
uşurătate.

Pentru Panorama criticii reţineam aceste
rânduri ale sale: „Pentru postmoderni, criticul este
preotul unui zeu de hârtie. Liturghia lui, aşadar, va
fi alcătuită doar din cuvinte nobile, pure prin nefo-
losire. Dar pentru post moderni (post-industrialişti,
le zic eu) criticul poate căpăta, precum o fotografie
în burta unui computer, nenumărate ipostaze: el
poate fi gunoierul de la colţul străzii, gospodina
zurlie de la parter, pensionarul vigilent din faţă,
instalatorul vorbăreţ pe care-l cunoşti. Criticul
redevine, de fapt, el însuşi: un povestitor, un
raisonneur cârcotaş şi vag invidios, dar pătimaş,
dar sincer, dar îndârjit, al ficţiunii. Însă ficţiunea,
nu-i aşa?, nu există. Există doar realitatea pe care
tu o stăpâneşti.”

Ilie Sălceanu
O recitire

Premiat la concursul de debut al Editurii
Dacia pe anul 1987, Umbra slugerului Theodor este
un roman istoric în măsura în care aceasta, Istoria,
este sinonimă cu Poezia, însemnând efortul de a
întrupa inefabilul: adevărul amândurora, în sens
estetic şi, deci, existenţial, ţine de forţa expresivă
a cuvântului care le încifrează pentru a le deschide
înspre om. Căci despre omenescul supus de vremi

de care este el singur răspunzător este vorba în
această cărţulie de taină, cu vorbe mătăsoase, învă-
luitoare. Fraze alunecoase, şerpeşti, electrizante,
lucrate în semitonuri, în umbra amurgului, când
graniţele dintre aici şi dincolo se subţiază, alcătu-
iesc un poem în proză dispunând de toate argu-
mentele pentru afirmarea unui cu totul remarcabil
talent de povestitor. Exploatând, într-o partitură
originală, şoapta insinuant-catifelată a povestirii
sadoveniene, Ilie Sălceanu îi adaugă o doză, încă,
de magie, de vrajă, de îndelung reverberată ambi-
guitate amintind de felul în care îşi citesc istoria
sud-americanii. Acea presimţire, deloc umilă sau
umilitoare, că „totul este ticluit de cineva, de o
minte ascunsă, că nici una din fapte nu s-a desfă-
şurat la întâmplare” ascute simţurile, deschide
ochii, alertează fiinţa. Detaliile ies din anonimat şi
pasivitate gata să scormonească sensul dincolo de
aparenţe. Totul capătă un rost şi o greutate.
Ascultarea atentă a cuvintelor povestitorilor promi-

te înţelegerea, iar aceasta stă la temelia sloboze-
niei, a izbăvirii. Este modul de a acţiona al sluge-
rului Theodor, adică al personajului care-l întruchi-
pează pe Tudor Vladimirescu. „El a ieşit să vadă
întâi lumea, să o înţeleagă pe cea care este, să o
poată mai târziu realcătui”. Realcătuirea este pro-
prie şi poveştii, povestirii. Mai atentă la ceremonia-
lul rostirii decât la fapte, ea creează, reconstituie.
Din frânturi de poveste, bine spuse, dată fiind
implicarea auditoriului („Constandin nu mai pridi-
dea, vorbele i se înşirau cu dibăcie, gâlgâiau aproa-
pe ca apele ce se reped peste zăgazuri, la aşa ascul-
tare atentă nici nu se putea altfel”), se naşte legen-
da. Statura lui Tudor Vladimirescu este privită, aş
spune, în contre-jour fără ca aceasta să-i reducă din
măreţie. Naratorul principal şi, totodată, ascultăto-
rul implicat care va organiza straturile povestirii se
află în partea cealaltă a „frontului”. Fiul papei
Regep al insulei Ada-Kaleh, încă nevârstnic, aşadar
înregistrator fidel, nepervertit al enunţurilor, îl
ascultă pe pandurul Constandin, răspopitul, şi prin
el, pe alţii, dornic să afle amănunte despre sfârşi-
tul tatălui său şi despre ascunzişurile prieteniei
acestuia cu Tudor. Povestirea-cadru lasă loc poves-
tirii lui Constandin, care, la rândul ei se deschide
altor povestiri reproduse la persoana întâi. „Apa
din pânza faptelor” e despletită împreună de poves-
titori şi ascultători. Monotonia nu se poate instala
într-o asemenea permanentă schimbare a registru-
lui, a vocilor, a ipostazelor. Puterea cuvintelor de a
transforma faţa lumii e recunoscută de toţi, de
vreme ce fiecare e, pe rând, narator şi auditor.
Preţul cuvintelor rostite sub acoperişul casei lui
Ismail, adalâul vorbăreţ şi pus pe batjocură, este
atât de mare, încât acesta devine „un om mai
tăcut”, aplecat cu luare-aminte asupra întâmplărilor
din jur.

Regep va fi omul prin care se contu-
rează imaginea eroului Theodor,
valahul hotărât să dea ţării legea
inimii sale: „Ne este orânduit drep-

tul să facem dreptate în ţara noastră”. Cu totul
excepţional realizată această opoziţie mutual avan-
tajoasă a Omului cu Eroul. Regep se destăinuie lui
Constandin dezvăluind un interior chinuit, o sufe-
rinţă particulară, un zbucium născut dintr-un des-
tin neobişnuit. Paşa cu sânge valah, hărţuit de
obsesia datoriei sale duble şi de spaima inevitabilei
trădări, aduce în carte o palpitantă, dar individua-

lă biografie omenească. Faţă în faţă cu el, într-o
filmare indirectă, biografia înaltă, sublimă,
închinată obştei şi neamului în numele cărora
plănuieşte şi făptuieşte, a lui Tudor. „Marea
tărie” pe care simpla sa apariţie o răspândeşte
în jur, cuvintele tăioase obişnuite să porunceas-
că, dogoarea ochilor, privirea ce „seamănă o
potecă lungă pe unde îi alunecă” sunt semne
prevestitoare, îndată recunoscute şi temute. Cei
care îşi întretaie drumurile cu al său şi pot apoi
povesti ce-au văzut simt că participă ei înşişi la
facerea istoriei. Tainele se luminează parţial
fără a diminua tensiunea. Orice contact cu des-
tinul de excepţie al eroului are semnificaţia unei
împărtăşiri. Fără a fi prezent direct în roman,

Tudor e punctul de referinţă, centrul spre care se
îndreaptă toate gândurile, magnetizate. Nici una
dintre povestiri nu propune o rezolvare a persona-
jului, ci, mai degrabă, o potenţare a semnelor de
întrebare pe care le provoacă.

Atrăi pentru ţară, în numele ei, cum
a făcut-o Tudor, înseamnă a îmbră-
ca pentru totdeauna „cămaşa mor-
ţii”. Această ameninţare permanen-

tă a morţii aduce în carte motivul labirintului.
Totul e taină, ascunziş, muşcătură lacomă, istorie
veche şi cumplită. Moartea din afară complotează
cu cea care se află „înăuntru, în tine, dosită, gata
de harţă din prima clipă a vieţii tale, de când ai
ieşit din pântecul mamei, de la primul tău strigăt”.
În această atmosferă, omul e răspunzător de sensul
în care se derulează propria poveste, destinul.
Înaintarea sa se petrece sub semnul cuvântului.
Marginile înguste ale trupului sunt ignorate într-o
vibraţie continuă. Fiecare stare şi mişcare a sufle-
tului înseamnă o revărsare peste margini, o inte-
grare în ritmurile de taină ale naturii. Femeia, ea
însăşi o taină, mai aproape de misterul naturii pe
care îl reproduce, traversează destinul bărbaţilor
aducând lumina. Dragostea înseamnă ieşire vremel-
nică din sine pentru o reîntoarcere mai bogată, mai
limpede-văzătoare, mai stăpână. Ilie Sălceanu îşi
scrie romanul cum ar lucra o migăloasă broderie:
alegere îndelungă a firelor, cântărire a nuanţelor,
rotunjire a desenului. Culoarea de epocă este suge-
rată de discreta melodie a frazei, de vorbele cu
moliciuni de secol leneş, de ritmul aproape senzual
al perioadelor. Fără a încărca textul cu arhaisme şi
fără a silui sintaxa în imitaţii ieftine, prozatorul
are un farmec subtil. Bunul simţ al limbii româ-
neşti, darul de povestitor sunt practicate cu o sigu-
ranţă neobişnuită pentru un debutant. Ilie
Sălceanu pare, cu această carte, un prozator pe
care se poate paria.

Cu instrumente asemănătoare sunt lucrate
şi cărţile sale de mai târziu: Cămaşa morţii.
Theodor Vladimirescu, 1999; Ada-Kaleh. Roman de
dragoste, 2007. La ele voi reveni.

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

Irina Petraş
Foto: Laura Poantă
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Politeţea nu este doar o virtute (mino-
ră, de altfel) morală, ci şi una esteti-
că. Atunci când tânărul Francisc de
Assisi îşi propunea să fie gentil cu

toată lumea, idealul pe care-l urmărea era, desigur,
acela al carităţii. Dar, să nu uităm, că el era emulul
trubadurilor, al poeţilor-cântăreţi hoinari şi, ca atare,
poetul dintr-însul impunea gestul de frumoasă polite-
ţe. În secolul al XX-lea care nu a cultivat cu osebire
amabilitatea, care a declarat nu o dată politeţea de-
suetă, unul din ultimii gentili din lumea literelor a
fost italianul Alfredo Panzini. Poate de aceea mulţi
îl consideră perimat. Politeţea nu mai pare multora
o virtute estetică şi profesorul de liceu, de amabilă
conformaţie spirituală, care a trăit până în preajma
celui de-al doilea război mondial, pare să vină dintr-o
altă epocă cu chipul său blând-surâzător, cu bonomia
omului pus pe nevinovate şotii.

Însăşi ieşirea sa în lume, evadarea din ora-
şul odios-iubit, sub ipostaza literară a eroului-narator
din Lampa lui Diogene are un asemnea aer glumeţ.
Demnul şi doctul profesor încalecă pe o bicicletă pen-
tru a se deplasa într-un sat de pe coasta Adriaticii
unde îl aşteaptă familia. Să ne închipuim uimitorul
vehicul de la începutul secolului, velocipedul care
ţine locul Rosinantei în escapada acestui onorabil
dascăl. Cu ani în urmă (prin 1924), G. Călinescu l-a
urmărit pe Alfredo Panzini în deambulările sale con-
semnându-şi impresiile de lector într-un articol. El
definea cărţile italianului: „călătorii în libertate”.
Fără îndoială, atât în Lanterna lui Diogene cât şi în
Călătoria unui biet literat, vagabondările eroului inte-
lectual, deloc aventurier, sunt evaziuni din chingile
cotidiene ale slujbei, ale convenţiilor urbane. Dar
care e singura evaziune legitimă posibilă a unui pro-
fesor? Vacanţa fireşte. Dascălul lui Panzini nu e nici
un picaro şi nici nu întreprinde vreo donquijotescă
aventură în spirit. El se află la egală distanţă de
amoralul Gil Blas, ca şi de preamoralul pelerin din
cartea lui Bunyan. El e un om cu carte, deci un civi-
lizat, deci un moderat. Călătoria sa este în egală
măsură doctă şi sentimentală. Biciclistul amator este
un belfer dar din cea mai stimabilă clasă a belferilor.

Aşadar, iată-l pe bicicletă pornind într-o tori-
dă după-amiază de iulie din Milano şi îndreptându-se
spre târguşorul de pescari. Pentru un asemenea călă-
tor, Italia e întrucâtva asemănătoare cu arhipelagul
elin din marea Egee. După cum acolo, navigând prin-
tre insule, nu pierzi niciodată din raza privirilor
pământul ferm, tot astfel aici, în Italia, pasul te poar-
tă tot mereu prin locuri în care omul din imemoria-
le timpuri şi-a marcat prezenţa durând opere, lăsând
insule ferme ale amintirii în marea uitării.
Profesorul nostru pedalează puţin şi iată-l în plin
corso la Lodi, apoi o scurtă meditaţie în jurul figurii
lui Diogene şi iată un străvechi cimitir în
Lombardia. Înainte de a se însera, biciclistul ajunge
la valea Padului, unde o poate auzi suspinând pe
Aminta, unde-i apare Tasso şi unde chiar dacă nu se
mai poate vedea demult castelul de la Belbrigardo al
familiei d’Este, amintirea sa nu s-a stins încă. Iar
călătorul din Milano poate, în sfârşit, să înnopteze la
Piacenza.

Nu-l vom urma pe profesorul nostru biciclist
în periplul său. Vom remarca, însă, rolul pe care îl
joacă amintirile în jurnalul călătoriei sale. Două cate-
gorii de oameni trăiesc din amintiri: istoricii şi sen-
timentalii. Şi unii şi alţii sunt, prin însăşi condiţia
lor, conservatori. Fie că depozitează documentele

omenirii, fie că-şi cultivă personalele
suveniruri, arhivari ori îndrăgostiţi ei se complac în
presarea între scoarţe a plantelor uscate ale aminti-
rii, ca şi în desfacerea acestor scoarţe, în evocarea
temporis acti. Panzini e un învăţat şi un sentimental.
Dublă sursă cărturărească şi lirică a scrierilor sale.
În ce mă priveşte aş apropia de numele său mai
puţin cele (amintite de Călinescu) ale lui Anatole
France şi Hogaş, şi mai curând cele ale lui Sterne
(autorul Călătoriei sentimentale prin Franţa şi Italia)
şi Odobescu. Ceea ce au comun aceşti mari excursio-
nişti ai culturii este, pe de o parte, sursa primă a
creaţiei lor şi, pe de altă parte, modul în care asocia-
ză erudiţia cu umorul. Aliajul acesta caracteristic
porneşte însă din acea sursă primă a scrisului lor
care nu este altceva decât o seră a amintirilor.

Cultura toată privită dintr-o anumită per-
spectivă de amurg este amintire. Omul cultivat este
înainte de toate o cultură de amintiri. Panzini ne
oferă în această privinţă un model exemplar. Cărţile
sale (cel puţin aceste două jurnale de călătorie senti-
mentală) au crescut parcă printr-o proliferare a
amintirilor unui cărturar. Or, ce-şi aminteşte omul
cărţilor dacă nu opere şi opuscule, eroi fictivi mai
reali pentru el decât făpturile reale, atmosfere şi
culori imaginare? Scrierile italianului sunt burduşite
cu aluzii la mari opere, îndeosebi clasice. Bicicleta sa
(ori trenul în Călătoria unui biet literat) nu-l poartă
doar prin câmpii şi oraşe, peste dealuri şi văi adevă-
rate, ci prin desişul ficţiunilor legate de acestea, ca
un corp astral de cel prea teluric. Naratorul din ope-
rele lui Panzini seamănă cu acel bibliotecar al lui
Arcimboldi al cărui chip este alcătuit din muchii şi
cotoare şi pagini deschise şi teancuri de cărţi.
Operele auguste ale înaintaşilor au devenit natură,
ca într-o livrescă mitologie. Iată, spre probă, o (de
altfel, admirabilă) frază: „...din Orlando Furiosul, mie
îmi rămânea în minte o mare cavalcadă; din
Ierusalimul eliberat, un bocet hohotit de frumoase
femei îndrăgostite; din Odiseea, o mireasmă de mare
albastră peste care se aşterne cântul vrăjitoarei
Circe. Din Divina Comedie îmi rămâneau în minte
zorile ce biruie luceafărul şi un ciripit de păsărele
peste dumnezeiasca pădure stufoasă şi vie”.

Amabil mincinos! Cât de bine aliază
adevărul cu ficţiunea! Căci dacă lui,
omului cultivat, cărţile acestea i-au
alcătuit natura, dacă şi le aminteşte

– aşa cum ni le amintim noi toţi împătimiţi ai cuvân-
tului – ca pe nişte evenimente trăite, dacă Odiseea
emană pentru el mirosul mării, aceasta nu înseam-
nă că pentru el acestea sunt singurele amintiri lega-
te de aceste cărţi. Căci artistul poartă într-însul un
profesor, deci un pedant, sentimentalul, un şoarece
de bibliotecă şi poetul, un grămătic.

De aici umorul involuntar al personajului.
Acesta este, însă, atât de iscusit încât preia cu bună-
ştiinţă comicul belferului cocoţat pe bicicletă şi tri-
umfă asupra propriilor slăbiciuni prin umorul său.
Ceea ce ar fi putut să devină sub o pană greoi-savan-
tă o nouă călătorie a lui Pausanias, prin Italia, este
de fapt – cu ajutorul aripilor unui umor ce nu se
înalţă în cel mai înalt zbor al spiritului, dar suficient
pentru a ridica, precum într-o levitaţie, cărturarul –
o scriere poetică. Blândă poezie, deloc aulică, depar-
te de retorica danunziană – contemporană cu cartea
–, poezia unui alexandrin care se complace într-o
bucolică savantă. Ce amestec de mituri, de zei ai
Mediteranei, de versuri ale clasicilor cu boschetele şi

frunzişul unei naturi luxuriante şi cu umilele făpturi
ale unei pastorale: bătrâna care conversează cu pur-
celul, paşnicii „lucrători ai laptelor”, parohul podgo-
rean şi alţii. Câte un străin de această lume îşi poar-
tă taina printre mirişti, pe sub plopi. Astfel, actriţa
retrasă la ţară, ascunzându-şi taina şi înfiorând – ca
şi în versul lui Arghezi – plopii pe sub care trece.

Dar nu este totul idilic în mica lume a lui
Panzini. Dulcea elegie din Lampa lui Diogene se amă-
răşte în Călătoria unui biet literat. Umorul se taie; o
dezvoltare îl împinge pe amabilul narator spre ţăr-
murile mizantropiei. Accente misogine apar.
Hedonistul care afla în lucrările trecutului o nobilă
delectare se preschimbă tot mai mult într-un mora-
list acrit, un detractor al timpurilor prezente. E ade-
vărat, timpul în care scrie Călătoria unui biet literat
nu favoriza deambulările la voia hazardului fericit.
Se apropia primul război mondial, se anunţau mari-
le seisme ale secolului. Ce rost mai aveau aluziile
savante în ciripitul imperturbabil zglobiu al păsăre-
lelor lui Francisc?

Citind aceste două naraţiuni ale lui
Alfredo Panzini, imagini pe care le
vezi doar în unele poetic-umoristice
filme mute de la începuturile cine-

matografiei te petrec: un ins călare pe o bicicletă cu
o roată uriaşă în faţă, minusculă în spate, ori insta-
lat într-un antic compartiment de cale ferată. Râsul
şi lacrimile unei lumi revolute ne mai pot mişca
uneori...

Nicolae Balotă
Foto: Aura Christi

NICOLAE BALOTĂ

Amabilul Panzini
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Romanul prozatorului israelian
Amos Oz, Cutia neagra, apărut la
noi în traducerea Marlenei Bra -
estler la editura Univers, în 2005,

publicat în original în 1987, se plasează în tradiţia
romanului epistolar, sentimental, construit prin
alternanţa vocilor confesive, dar pune în scenă dia-
logul conflictual între mai multe viziuni monologi-
ce. Aruncându-şi cititorul din primele rânduri în
conflictul ce animă relaţiile dintre toţi
adresanţii scrisorilor („Dragă Alex, dacă
nu ai distrus scrisoarea asta în clipa în
care mi-ai recunoscut scrisul pe plic,
înseamnă că totuşi curiozitatea îţi depăşeş-
te ura. Sau că ura ta are nevoie să fie reîn-
noită”), Amos Oz instituie deja zona de
tensiune a textului în alternarea celor
patru naraţiuni epistolare contradictorii,
fiecare construindu-şi propriul adevăr mai
degrabă prin stil decât prin subiectivita-
tea rememorării. Michel Sommo, evreul
fundamentalist implicat în mişcarea sio-
nistă scrie cu inserţii biblice, gândind de -
seori în alegorism profetic şi păstrându-şi
tonalitatea calmă, deseori indolentă, a
celui ce deţine adevărurile ultime. Illana,
soţia sa, vulerabilă şi nesigură în privinţa
propriilor opţiuni existenţiale, scindată
între datoria faţă de familia prezentă şi
revenirile nostalgice tulburătoare ale pri-
mei căsătorii scrie patetic, în fraze lungi, colorate liric. Nu întămplător, cel
mai vulnerabil personaj al cărţii îşi construieşte autoritatea discursivă prin
patetism. Contrapus ei, Alex, primul soţ, profesor la o universitate america-
nă specializat în radiografierea comportamentului fanatic, răspunde cinic,
sec, emiţând sentinţe şi analize psihologice ale evenimentelor care s-au inter-
pus între personajele romanului. În sfârşit, Boaz, fiul revoltat al Illanei şi al
lui Alex, încarnează în cele câteva rânduri scrise agresivitatea superficialită-
ţii expeditive, cu nimic mai lipsită de legitimitate decât celelalte voci. Teza
cărţii nu constă, însă, în deconstrucţia reciprocă a acestor Adevăruri destitu-
tive între ele, chiar dacă alternarea plurivocală a scrisorilor relativizează
tonalitatea finală a fiecăreia. 

După cum anunţă şi titlul, textul Cutiei negre îşi repropune o
reconstrucţie narativă de dincolo de final, sau cu termen
drag criticii contemporane, o rescriere postapocaliptică a
unei istorii zbuciumate. Povestea familiei despărţite (Alex-

Illana) nu poate fi spusă atâta timp cât biografia fiecăruia dintre ei se replia-
ză în sine, instituind un monolog autizat între două identităţi puternic legi-
timate discursiv, implicaţiile politice sau istorice ale fabulei fiind evidente.
Limbajul pare să închidă în sine fiecare personaj al romanului în coerenţa
claustrantă a unui eu solid, în carapacea armonioasă discursiv, a unei absen-
ţe. („Până când braţul tău lung a ajuns în vizuina mea. Victoria ta e un joc
de copii. De la o distanţă de douăzeci de mii de kilometri ai reuşit să loveşti
cu precizie un tanc gol, părăsit.”) Deschiderea nu are loc pe modelul jocurilor
postmoderne deconstructiviste tributare eticii auto-subminării, nu presupune

o deconstrucţie a Eu-lui, ci mai degrabă o reinven-
ţie mereu eronată, deficitară, a lui Tu, cititor şi des-
tinatar al scrisorii. Dacă pluriperspectivismul roma-
nelor moderniste relativiza subiectivitatea vocii
naratoriale, prezentificând viziuni concurenţiale
asupra realităţii, jocul perspectival dintre scrisorile
Cutiei negre urmăreşte mai puţin aspectele disjunc-
tive şi mai degrabă zonele de contaminare între
vocile antrenate în scrierea textelor. Romanul devi-

ne, astfel, istoria unei întâlniri, a unei apro-
pieri iniţiate prin continua aproximare a
destinatarului, fie el distant sau odios în
percepţia personajului narator. Virtualii
„tu” îşi modifică chipul progresiv, pe măsu-
ră ce scriiturile individualizate iniţial se
deschid ecourilor şi tonalităţilor stilurilor
concurenţiale, pe măsură ce rând pe rând
fiecare învaţă să privească lumea din „pie-
lea” textuală a celuilalt. Revoltatul Boaz
sfârşeşte prin a filtra prin sensibilitatea liri-
că a Illanei, discursul biblic al lui Michael,
(„Când l-am culcat în patul nostru şi l-am
învelit, a spus că dintre psalmi cel mai mis-
terios cântec e cel care începe cu cuvintele
«Către mai marele cântăreţilor. Despre
porumbei din stejari îndepărtaţi». Mi-a expli-
cat un midraş în legătură cu cuvântul înde-
părtaţi”) în timp ce patetismul primelor
scrisori ale Illanei se aşază peste ultima
scrisoare-testament a cinicului Alex. 

În Cutia neagră a lui Amos Oz scrierea se întâmplă într-un spaţiu
al lecturii lipsit de adăpost, fie şi acela al unei etici marxiste.
Dialogic, dar fără a se construi în opoziţie programatică cu un
discurs patetic, ci din contră, înglobându-l, romanul iese din sfera

de interes al opoziţiilor schematice. În numerele următoare vom reveni asu-
pra ereziilor pe care şi le permit romanele contemporane în raport cu discur-
surile critice care, în mare parte, le predetermină stilul. 

OVIDIU MIRCEAN

Romanul contemporan
între patetism şi etica

auto-subminării

· info · info · info · info · info ·

Preşedintele Republicii Azerbaidjan, Excelenţa Sa, Domnul Ilham
Aliyev şi Guvernul Republicii Azerbaidjan aduc sincere condoleanţe
în legătură cu calamităţile naturale, care au condus la decesul

câtorva cetăţeni români şi au pricinuit pagube semnificative unor judeţe
din Nordul ţării. Ambasada Republicii Azerbaidjan în România,
Reprezentanţa Fundaţiei „Heydar Aliyev” în România, Camera Bilaterală
de Comerţ şi Industrie România – Azerbaidjan şi comunitatea azerbaid-
jană în România organizează o vizită în judeţul Suceava, pentru a acor-
da ajutor umanitar sinistraţilor.
În vederea realizării acestui scop, în numele Preşedintelui şi al
Guvernului Republicii Azerbaidjan, Ambasada Republicii Azerbaidjan în
România a achiziţionat produse alimentare, medicamente şi bunuri de
uz casnic pentru sinistraţi.
Ambasada Republicii Azerbaidjan în România speră că eforturile bilate-
rale, sprijinul şi ajutorul statelor prietene, ale organizaţiilor internaţio-
nale şi ale Guvernului României vor înlătura, în cel mai scurt timp, con-
secinţele calamităţilor naturale. 
Având în vedere relaţiile istorice de prietenie şi frăţie dintre ţările noas-
tre care în ultimii ani au trecut la nivelul relaţiilor de parteneriat strate-
gic, Azerbaidjanul aste pregătit în orice moment să acorde, şi în conti-
nuare, orice ajutor necesar poporului prieten al României. 
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Ivită din mantaua deconstrucţiilor identi-
tare propuse de către şcoala istorică
demitizatoare a lui Lucian Boia, noua
carte a lui Eugen Negrici, Iluziile literatu-

rii române (Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2008)
propune o relectură rapidă, întrucâtva superficială,
dar incontestabil incitantă, provocatoare, a întregii
literaturi române, din perspectiva – cum spune Paul
Cornea într-un text de pe coperta a IV-a – „miturilor
parazitare” cu efect identitar, care-i distorsionează
percepţia comunitară, împingând-o în direcţia con-
structului politic şi a ideologiei. Cartea reprezintă,
aşadar, o foarte alertă şi – uneori – sarcastic scrisă
deconstrucţie a megalomaniei identitare care a înso-
ţit evoluţia istorică a literaturii române, fiind trecute
în revistă, succesiv, idealul getic, complexul escamotă-
rii originilor reale ezitante prin supralicitarea folclo-
rului şi a apartenenţei la bizantinism, hiperbolizarea
Renaşterii româneşti şi prezumţia existenţei unei lite-
raturi baroce majore, sincrone cu cea europeană,
excesele pripite, bazate pe imitaţii şi prelucrări grăbi-
te, ale romantismului incipient, balcanismul, oniris-
mul, pentru a sfârşi, apoteotic şi lugubru, cu
cea mai virulentă execuţie a optzecismului şi
postmodernismului aferent pe care mi-a fost
dat să o citesc vreodată. 

Literatura română – sugerează profe-
sorul Eugen Negrici – a împrumutat de-a lun-
gul timpului o serie de etichete hiperbolizante
menite să escamoteze precaritatea de sub-
stanţă a identitarului naţional în ordinea isto-
riei, „salvarea prin cultură” devenind, la noi,
un succedaneu comod al incapacităţii de a
gestiona capcanele timpului empiric, în faţa
provocării căruia s-a reacţionat de regulă
spasmodic-idealizant şi victimar. Negrici vor-
beşte, între altele, de „reputaţia exagerată a
romantismului românesc” într-un moment isto-
rico-social imperativ, de punere grăbită a
„temeiurilor”, corectată subit prin apariţia
providenţială a lui Eminescu (p. 152), îl ridiculizează
pe Alecsandri pentru frivolitate şi parazitism cultural
facil, monden, demitizează avangarda literară („În nu
puţine poezii, se varsă dizgraţios tot felul de vizibile
înrâuriri, se amestecă, alcătuind mici monştri lingvis-
tici, arhaisme, neologisme, «familiarisme»; hibrizii ce
iau naştere induc o răceală de rocă şi risipesc modes-
tele începuturi lirice” – p. 166), considerând că până
şi Urmuz a fost ridicat pe un piedestal prea înalt de
către Nicolae Balotă, îl declasează tranşant pe Vasile
Voiculescu („cele nouăzeci de «sonete închipuite» nu
spun astăzi mai nimic cititorului. Sunt searbede, neos-
tenit declarative şi, pe alocuri, de-a dreptul banale...”),
vituperează ferm împotriva Renaşterii româneşti şi a
barocului susţinute de către Dan Horia Mazilu („Nu
realizez ce argumente solide ar putea avea aceia care,
constatând prezenţa unor fapte culturale [preponderent
bisericeşti] din timpul unor domnii stabile [Alexandru
cel Bun, Ştefan cel Mare, Matei Basarab, Vasile Lupu,
Constantin Brâncoveanu], se grăbesc să proclame fără
ezitare o Renaştere românească, un Umanism şi o stră-
lucită Epocă barocă postrenascentistă” – p. 121), trece
pe sub furcile caudine prezumţioasele etichete identi-
tare ale bizantinismului, „balcanismului literar” (unde
numele lui Mircea Muthu nu este nici măcar pomenit)
şi ale onirismului, pentru a ajunge, în cele din urmă,
la puternice lovituri de gheoagă herculeană aplicate
postmodernismului şi optzecismului, prin care – afir-
mă  criticul – „s-a ratat şansa intrării în normalitate
a literaturii noastre”, fiindcă „la începutul anilor ‘80,
într-o literatură ca a noastră, care număra abia câţiva
balzacieni, un singur mare realist şi nici un veritabil
proustian, unde formele baroce şi cele manieriste sunt
greu de găsit, într-o literatură abia întremată şi tână-
ră în esenţa ei, dintr-o dată totul a început să pută a
ofilire şi apă stătută” (pp. 173-174 – subl. îmi aparţi-
ne, Şt. B). 

Ca să terminăm cât de cât înşiruirea
de aici, care nu oferă decât mostre
mărunte din imprecaţiile exasperate
pe care le conţine cartea, e de preci-

zat şi faptul că, pentru percepţia identitară hiperboli-
zat canonică a literaturii române de după 1941 (reite-
rată ancilar după 1965), Negrici trimite, ca sursă cau-
zală, la acolada finală, dedicată „specificului naţional”
din marea Istorie... a lui G. Călinescu, incriminând
relaţia artificială, stipulată premeditat şi programatic
de către critic, dintre exemplaritate culturală, preemi-
nenţă estetică şi deziderat politic: „...cea mai întinsă,
mai documentată istorie, singura (la data apariţiei)
redactată în spirit estetic, a izbutit să insinueze imagi-
nea grandioasă de fluviu înspumat a literaturii româ-
ne. Dar a reuşit şi pentru că autorul ei a calculat efec-
tul spre a da satisfacţie complexelor noastre identitare,
ocolind slăbiciunile, îngroşând biruinţele, ignorând tul-
burările de creştere şi dezvoltare, ca într-o demonstra-
ţie care renunţă la amănunte şi aruncă la coş fişele
potrivnice ideii. [...] În siajul scrisului călinescian şi-au
început cariera Nicolae Manolescu, Eugen Simion şi
alţi remarcabili critici români. Au debutat parafrazând
şi au rămas până târziu mentalmente modelaţi de
marele critic. Prin activitatea lor prodigioasă de câte-

va decenii, prin audienţa pe care au câştigat-o, între
timp ei înşişi, în lumea literelor, aceştia au lucrat la
consolidarea canonului, ierarhiilor, modalităţii de abor-
dare şi a viziunii istoriografice călinesciene. Ceea ce nu
s-ar fi putut întâmpla într-o literatură cu evoluţie nor-
mală, unde se confruntă individualităţi puternice şi în
care schimbarea orizontului de aşteptare produce con-
secinţe axiologice” (pp. 237, respectiv 258; subl. îmi

aparţin, Şt. B.). Singura cale pentru a duce la capăt
o asemenea demonstraţie negativistă este tactica
jumătăţilor de măsură şi a trecerilor sub tăcere opor-
tune. Cartea e extrem de incitantă, dar provoacă mai
ales prin omisiuni, cea mai gravă dintre acestea pen-
tru perioada postbelică – de care autorul se arată cu
precădere interesat, inclusiv pe linia unor volume per-
sonale anterioare - fiind aceea a estetismului contro-
lat de după 1965, structurat pe o viaţă literară care
reproducea analogic paternalismul ierarhic al siste-
mului politic. Negrici analizează două mecanisme de
coagulare antagonice (Marin Preda şi Eugen Barbu),
dar îl uită pe N. Manolescu, în preajma căruia vocea
criticului devine de fiecare dată molatecă şi catifela-
tă, ca şi cum nu ar dori să trezească iritări pe care
nu le poate gestiona. Dintre „mitizările” postbelice
lipsesc, neaşteptat, Noica şi vectorul de putere gene-
rat de „şcoala de la Păltiniş”, dintr-un motiv surprin-
zător la prima vedere, fiindcă are o extensie sistemi-
că: Negrici creditează doar concesiv ontologicul iden-
titar în raport cu istoricul („sunt nevoit să recunosc că
succesul constant, rating-ul înalt al utilizării unor
noţiuni din câmpul semantic al perenităţii sunt de înţe-
les la un popor care a năzuit fără încetare la stabili-
tate istorică” – pp. 41-42), deşi, de la bizantinism şi
Blaga încoace (M. Eliade nu face excepţie, ca să nu
mai vorbim de Noica şi de efervescenţa anistoristă,
marginală pe care a generat-o...), „fiinţa” a fost mai
puternică în identitarul colectiv românesc decât „exis-
tenţa”, folclorului, culturii populare (exaltate în
romantism) conferindu-li-se valori „fiinţiale”, absolu-
te.

Negrici e deranjat de faptul că toate
constructele identitare „mitizate” din menta-
lul nostru colectiv trimit dincolo de istorie,
spre „efervescenţe mitogenetice” compensa-
tive (rotundul culturii fiind înţeles ca un
domeniu compensativ al fatalismului frag-
mentar al istoriei), tot el scrie, foarte perti-
nent, despre excesul de personalităţi provi-
denţiale din literatura română (preluând
ideea „Salvatorului” din Girardet), conclu-
zionând că lucrurile stau aşa şi nu altfel
fiind că literatura a servit dintotdeauna în
acest spaţiu ca mit identitar – cu prelungiri
de rigoare în manualele şcolare şi în textele

politice de propagandă (tonul incendiar al celor din
interbelic întrecând cu mult retorica stereotipizată a
jdanovismului din anii ‘50), dar slăbiciunea cărţii,
prin care impactul ei se estompează într-o direcţie psi-
hologică proprie, plină de bănuite frustrări şi neîmpli-
niri mocnite, se datorează încercării de a suprapune
un ethos politic de esenţă megalomană, romantică şi
naţionalistă peste întregul modernism al culturii
române, din care complexitatea acesteia din urmă
iese grav viciată, distorsionată, deşi sincronismului
lovinescian îi sunt dedicate câteva pagini reparatorii
îndeajuns de ezitante. În treacăt, însă, autorul plăteş-
te bani otrăviţi cu o frenezie sarcastică, insidioasă,
beneficiarul principal al acestei remuneraţii piezişe
fiind Dan Horia Mazilu, din raţiuni... intracatedratice
care ne scapă, dar pun sub semnul întrebării miza. 

Am fi nedrepţi dacă nu am remarca
faptul că încărcătura de nitrogliceri-
nă a volumului are o incontestabilă
rostuire sistemică, fiind dependentă

de un mod de gândire aparte şi de volumele anterioa-
re ale autorului, mai ales acelea dedicate literaturii
române sub comunism. Sistemicitatea derivă, în prin-
cipal, din înţelegerea istoriei literaturii ca istorie a
reacţiei estetice faţă de imixtiuni alogene, altfel spus ca
redută de apărare a sublimului în faţa sterilului din
jur, aşa cum se spune la pag. 151: „Singura soluţie
care ne rămâne este aceea de a înţelege istoria litera-
turii române ca pe o luptă cu factorii extrinseci ei pen-
tru impunerea autonomiei esteticului şi ca pe o înfrun-
tare, de-a lungul timpului, a esteticului cu non-esteticul”
– ceea ce e departe de a fi adevărat integral, conse-
cinţa fiind că, după ce înlătură toate miturile identi-
tare distorsionante, autorul le înlocuieşte tot cu un...
mit, acela al axiologiei estetice. 

Însă, stipularea mecanismului reactiv are şi
un alt neajuns esenţial, acela de a evita înţelegerea
istoriei literare ca pe o evoluţie intrinsecă a formelor,
de a-i refuza istoriei literare organicitatea pe care
aceasta în mod neîndoios că o are. Un exemplu este
chiar spre final: demolând virulent şi epopeic optze-
cismul (unii dintre reprezentanţii săi fiindu-i colegi de
catedră, nenumiţi...), Eugen Negrici nu suflă o vorbă
despre textualism, pentru înţelegerea căruia ar fi tre-
buit să conceapă literatura – aşa cum face Marin
Mincu, în mod sistemic – ca dezvoltare de sine, orga-
nică, de forme autoscopice, generative. Literatura
română nu are doar o diacronie fragilă, de organism
rănit şi vulnerabil: lucrul acesta poate fi adevărat cir-
cumstanţial pentru totalitarismul mimetic jdanovist,
dar nu şi pentru întregul unui sistem simbolic auto-
nom, în ultimă instanţă metafizic.

ªTEFAN BORBÉLY

O carte explozivă

Ştefan Borbély
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Ceea ce intrigă în universul patimi-
lor zugrăvite de Nicolae Breban
este absenţa unui adversar pe
măsură. Piedica, dacă apare, este

mai degrabă simptomul care indică o limită
internă. Pe undeva, eroii trăiesc sub apăsarea unei
presimţiri de care nu scapă. Ce se va întâmpla
când îşi vor goli depozitele de energie? Întrebarea
îi descumpăneşte. Cu rezervele consu-
mate, lovindu-se de un perete lăuntric,
ei nu pot fi decât autoînfrânţi, automu-
tilaţi, autoanulati. Exaltarea care le
atribuie simţământul invincibilităţii e o
armă cu două tăişuri, când nu vor mai
putea sorbi din izvorul puterilor, secat,
vor muşca ţărâna şi se vor prăbuşi cu
vehemenţa cu care s-au suit pe culmi.
Nu pot fi biruiţi decât de propriul
exces. 

Deplasând ringul de box în
spaţiul interior al personajului, transfe-
rul nu ne poate înşela. Ceva lipseşte în
cosmosul vulcanic din literatura lui
Breban şi naşte, cum am spus, perplexi-
tate. Posedaţi de o idee, monomani, cu
o investiţie de îndârjire de neegalat –
eroii sunt totuşi amputaţi, au un deficit
major. De această infirmitate nu prea
sunt conştienţi, poate de aceea apar
scutiţi de o zvârcolire tipică omului în toate sta-
diile evoluţiei sale. Cu semnul lui Cain pe frunte,
ei nu aud în depărtare vocea fratelui Abel, îşi
ascut suliţele ca să le poate înfige mai adânc,
împung cu cuţitele rana, o scormonesc prelung,
deoarece nu cunosc mila sau remuşcarea. La fel ca
Jiquidi şi satelitul său Calimachi, care n-au nici un
soi de scrupule în torturarea victimelor, au proce-
dat şi predecesorii lor din În absenţa stăpânilor
sau Îngerul de ghips, debarasaţi de superstiţii, apo-
logeţi ai cruzimii şi crimei.

În întuneric nu se trezesc din somn sub
teroarea coşmarurilor, nu se scoală leoarcă de
sudoare. Spaima faţă de pedeapsa care li s-ar
cuveni nu răzbate nici în starea de trezie. Bizară,
absolut bizară este opacitatea lor faţă de noţiunea
de bine. Mai cultivaţi şi mai stilaţi decât anteceso-
rii lor din celelalte romane, cinicii nu se îndoiesc

nici o clipă că fac parte dintr-o tagmă a aleşilor,
că li se rezervă prerogative de a conduce şi că pot
înlătura în voie pe cei care le încurcă urzelile. Pot
face ce doresc, să distribuie sentinţe de condam-
nare, din capriciu, dacă nu le place culoarea ochi-
lor, îmbrăcămintea cuiva sau un epitet la adresa
lor prins din văzduh. Nu recunosc vreo autoritate
care să pretindă că le poate judeca şi îngrădi pri-
vilegiile. 

Că se afundă în delirul dumnezeirii, că se
amăgesc că sunt despoţi în cer şi pe pământ –
acest proces e sugerat în roman. Cât de strălucit
ar pătrunde Nicolae Breban psihologia detracării,
izbeşte totuşi la lectură, repet, că el nu resimte
nevoia de a raporta dementa propensiune a eului
la criteriile eticului. Nefiind prezentă referirea la
frânele inculcate de educaţie (părinţi, şcoală, legi
de convieţuire în colectivitate), dispare nemotivat
şi un termen al conflictului. Se produce pe un

povârniş un vacuum, tabloul e sărăcit, chiar dacă
în altă parte abundenţa reconstituirii psihologice
stârneşte invidie.

Încă în cronica pe care am consacrat-o
celui dintâi roman, Francisca, am semnalat o dis-
proporţie în repartizarea componentelor în tablou.
Mi-am exprimat părerea de rău că disponibliitatea
de a scoate la lumină zestrea animalicului din om

nu se manifestă similar în perceperea
zbuciumului sufletesc, a sfâşierilor de
conştiinţă. Am dezvoltat aceste remarci
în alte studii. Şi în paginile anterioare,
consacrate lui Nicolae Breban în volumul
de faţă, am atins aceste aspecte. Nu pot
însă să evit reluarea unor obiecţii, poate
din altă prismă. Nu triumful răului îi
poate fi imputat autorului – în această
dezvăluire a unei deturuări el e consec-
vent realist şi nu face rabat didacticismu-
lui moralizator. Frapează, însă, repet,
căderea balanţei într-o singură direcţie,
mustrarea de conştiinţă e inexistentă,
înainte de comiterea actului barbar şi, cu
atât mai stupefiant, după aceea, când în
mod normal ar trebui să apară un spasm
al regretului, al căinţei, o tentativă de
recuperare a omenescului.

L-am înscris pe romancierul
român, ca un indiciu de înaltă apreciere,

pe filiera lui Dostoievski şi Nietzsche pe care îi
admite chiar el ca zeii săi tutelari. Îl preocupă şi
pe autorul Franciscăi abaterea de la norme,
tentaţia de a nu admite prescripţiile perpetuate de
veacuri. Macbeth nu poate înăbuşi o reverie
macabră, imaginea pădurii care se urneşte din loc,
înfăptuind profeţia neagră a vrăjitoarelor. Tot aşa,
Raskolnikov sau Ivan Karamazov nu se mai pot
întoarce la liniştea din amurgul faptei, deoarece n-au
anticipat că nu se vor putea desprinde din deter-
minările alcătuirii lor ca oameni, că nu vor putea
anihila ideea păcatului. Eroii lui Breban depăşesc
senini sfâşierile, traversează puntea spre diavol ca
şi cum n-ar încălca nici o restricţie. Ei nu mai
repetă ciclul crimă-ispăşire, pe care s-a axat un tip
de literatură ce s-a impus prin perspicacitate şi
grandoare. Încă o dată, autorul nu poate fi acuzat
că acordă întâietate satanei, ci doar din pricina
excluderii nejustificate a termenului antagonic
care există în ecuaţia umană. În rest, demons-
traţia lui e impecabilă literar.

Cultul închinat iraţionalului, înlătu-
rarea unui tabu, poate fi întâmpi-
nat cu crispare. Trebuie ţinut însă
seama de o serie de aspecte: 1)

literatura nu e echivalentă cu un tratat de morală,
prin complexitatea sa ideatică şi imagistică ea
admite alte criterii; 2) preîntâmpinând rezervele,
Nicolae Breban se distanţează de mai multe ori,
deliberat, de programul lansat de cinicii săi eroi,
el nu poate fi identificat nicidecum cu emisarii
diferiţi incluşi în naratiune; 3) când se cere formu-
lat un verdict asupra comportării, un roman nu
împarte maniheist personajele sale în buni şi răi,
pecetluiţi în tipare încremenite. Mari figuri de sce-
leraţi din opere clasice celebre (Richard al III-lea
– Shakespeare, Stavroghin, omul din subterană –
Dostoievski) au divulgat, priviţi dinăuntru, şi o
latură tragică, de disoluţie existenţială, care nu-i
absolvă, dar le conferă ambiguitate. Către această
categorie poate accede şi Jiquidi. Evident, e un
netrebnic căruia i s-a extirpat aptitudinea de a
împărtăşi compasiunea faţă de semenii în sufe-
rinţă, de a se ruşina la gândul infracţiunii extreme
săvârşite. Totuşi, o incertitudine dăinuie şi în pri-
vinţa definirii sale până la urmă. Nu ştim cum să-l
etichetăm: un răufăcător banal, un apaş de anver-
gură, un profitor care nu se satură în abuzurile
sale, un sadic, un paranoic bântuit de himere,
confiscat de o megalomanie bolnavă? Am mai
abordat acest complex de factori. Prin echivocul
nesimplificat, romanul câştigă în pregnanţă.
Raportată la modelul iniţial, bifurcarea între Dr.
Jekill şi Mr. Hyde, în romanul lui Breban, cum
sugerează şi titlul, ziua seamănă cu noaptea, cini-
cii săi nu mai retrăiesc ruptura, se comportă la fel
pretutindeni şi la orice oră. Dr. Jekill ştie că este
şi Mr. Hyde, nu se ruşinează de secătura care ar
putea discredita renumele de savant. S-a risipit în
vânt candoarea, nu mai veghează prohibitiv nici
ochiul societăţii şi nici conştiinţa păcatului.

(fragment dintr-un studiu mai amplu)

S. DAMIAN

Universul patimilor
brebaniene
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Amintirea vie, răscolitoare, năuc-
surâzândă a minutelor acelea
sublim-amare petrecute într-o sta-
ţie de metrou, când ritmul câtorva

versuri nu mă lăsau în pace, încât, din teama de a
pierde poemul care îmi cutreiera forul lăuntric, m-am
oprit şi l-am scris dintr-o suflare pe o jumătate de
coală găsită în poşetă. În jur: freamăt, vuiet, zeci,
sute de voci, vacarm şerpuitor, insistent, mie însă
nici că-mi păsa, teama că poemul va da bir cu fu -
giţii înaînte de a-l nota, era incomparabil mai
puternică. 

Am scris poeme pe stradă, oprindu-mă în
umbra vreunei vitrine sau în coasta vreunui maga-
zin; am scris poeme cu creionul, cu pixul, cu stiloul
culcată în iarba înaltă, deasă, pe jumătate cosită,
de la Fundata, un sat situat nu departe de castelul
Bran, unde mi-am petrecut câteva scurte, ah, prea
scurte vacanţe. Am scris poeme întinsă pe covorul
din studioul meu, sau întinsă fiind în pat, sau
stând în faţa calculatorului, după ce am alergat
spre el ca să-l deschid şi mi-era ciudă că maşinăria
asta simplă, tratată de mine drept o maşină de
scris un pic mai performantă, se mişcă, uneori,
atât de greoi, temperându-mi însă iute supărarea
din teama că poemul… va fugi. Am scris poeme în
timpul unor şedinţe plicticoase, după ce fixam înde-
lung vreun punct imaginar sau, pur şi simplu, după
ce mă uitam, abătută la vreun coleg, gură-cască la
prăpastia căscată brusc înlăuntrul meu cuprins de
o febră stranie… Şi acum, câteodată, atunci când
citesc – e drept, rar, foarte rar – vreun poem de-al
meu, fie că aud zgomotul roţilor de metrou, fie
vuietul străzii sau foşnetul brazilor din curtea mon-
tană, sau mă pomenesc că întregul meu trup e
invadat de mirosul de salcâmi sau de roze naive,
sau de iarbă proaspăt cosită. E adevărat că, deşi
locul unde am scris poemul se şterge din memorie
aproape în întregime, senzaţia că eram altundeva
decât acasă, în spaţiul acesta, prin definiţie, protec-
tor, revine, câteodată, insistent, făcându-mă, de fie-
care dată aproape, să descopăr un ritm diferit, un
accent negăsit la lectura precedentă sau un alt mod
de a dispune nodulii imagistici. Ţin minte, de pildă,
cum ieşită într-o dimineaţă montană în curte, îmi
făceam plimbarea, redusă la tăcere de munţii din
jur: urmăream Leaota, Vârful Omul, Bucegii, modi-
ficând unghiul de percepţie, pentru a pândi modul
în care ei, uriaşii, se schimbă, şi, râzând, apoi, de
faptul că nu munţii, în realitate, se schimbă, ci noi
înşine modificăm unghiul. Şi aşa, dintr-odată, cum
se întâmplă exclusiv în basme şi în romanele de
foarte bună calitate, unde imprevizibilul muşcă din
carnea epicului pur de şapte ori pe secundă, dintr-
odată, în mine a crescut versul „Linişte. O zi cât un
destin./Culmile munţilor aproape”, care mi se tot
rotea în cap, într-un ritm anume, aidoma unui frag-
ment de melodie, şi, cum, atunci, să nu recunosc
starea aceea de aparentă febră care forează în
adâncurile tale şi nu te lasă în pace, din contră, te
strânge în menghinele-i atroce din ce în ce mai
tare? Pentru ca, într-un târziu, cedând tensiunii, s-o
iau la sănătoasa în casă, să caut febril un petic de
hârtie, orice, ca să notez întregul poem Îngerul de
plumb:

Linişte. O zi cât un destin.

Culmile munţilor – aproape.
Nu-i nimeni. Miros de iarbă cosită.
Miros de singurătate. Cer împlinit.
Toamna-şi găseşte sfârşitul în fluturi.
Pegaşi nevăzuţi din duhul nostru 
vin să se-adape. Ce oră fără sfârşit!
Gura cărui zeu necunoscut ne soarbe?

Totul, totul, totul e teribil!
Zeii se mută în florile de câmp.
Cine se aude gâfâind pretutindeni!?
Seara şi vulturii şi luna se smulg  
– cu blândeţe aproape – din tensiune.
Lucrurile sunt respiraţia zeilor, poate.
Îngerul de plumb ne culege din spaimă
şi în brazii din faţa casei ne apune.

Ei bine, ritmul primului vers care îmi cutre-
iera duhul atunci e diferit de ritmul întregului
poem; asta voi constata mai târziu, mult mai târ-
ziu.

…Apoi, cum să uit singurătatea aceea depli-
nă – aşa am reţinut, că eram singură, deşi pe acel
bac se aflau cel puţin o duzină de oameni, plus
maşini, două perechi de iepuri abia cumpăraţi; erau
mici, o pereche erau de un negru copleşitor, iar
cealaltă, de un alb pronunţat –, în care mă izola-
sem ca fluturii în coconul lor savant-jucăuş, stând
pe marginea bacului, atârnată aproape de bordura
din metal vopsit în albastru şi notându-mi ceva cu
febrilitate. Mă simţeam în deplină siguranţă nu
fiindcă părinţii, împreună cu fratele meu, erau în
apropiere. Nu. Ci pentru că scriam. De atunci – să
fi avut paisprezece, cincisprezece ani, mai mult sau
mai puţin? – scrisul, în mintea mea, e legat de
noţiunea de securitate îmbinată cu o stranie, căci
ultraintensă singurătate fără pată. Şi tot de atunci,
scrisul se leagă de o stare pe care ezit să o numesc,
să o înţeleg, deci, e musai s-o descriu. Mi s-a făcut
brusc foame. (Şi acum, uneori, când scriu, mi se
face foame sau, în mijlocul unei fraze, mi se face
teribil de somn; şi dacă, în timp, pe măsură ce
experienţa creştea, acumulând intensitate, am învă-
ţat să depăşesc starea de foame, folosind-o ca
instrument, cu accesele abrupte de somn am înce-
tat să lupt, aşa încât, cuprinsă de o scădere abrup-
tă de tensiune, închid laptopul şi… mă culc, refă-
cându-mi astfel tonusul căzut ca din senin; ciudat e
că, după ce mă trezesc şi mă întorc la dragul meu
laptop, cu care am o relaţie senzuală aproape!,
fraza continuă, de fiecare dată aproape, din punc-
tul în care m-a azvârlit în somn, de parcă firul rupt
a fost refăcut între timp, în absenţa mea!) Întreru-
pându-mă din scris, i-am cerut mamei mele să ciu-
gulesc ceva. Mi-a dat o sacoşă cu cireşe; le spălase
buny Axenia, dis-de-dimineaţă, când mama făcuse
bagajele, ultimele pregătiri pentru drum. Am înce-
put să mă înfrupt din muntele acela minuscul de
un roşu muşcător, încins, depunând sâmburii într-un
cornet, iar după ce am găsit de cuviinţă că mi-am
păcălit foamea şi că pot să notez în continuare gân-
durile de care mă lăsasem, între timp, bântuită, am
luat o cireaşă şi am azvârlit-o în apă, urmărind cum
fructul, în străvezia sa neştiinţă, lunecă, face roto-
coale, când repezi, când încete, pentru ca, la un
moment anume, ghicit perfect, să dispară în apele
de un plumburiu adânc. Pe urmă, am mai azvârlit
o cireaşă, şi alta, apoi, alta şi alta, uitându-mă la
dansul acela ameţitor de care se lăsau cuprinse
fructele acestea miraculoase ale lunii mai, pentru
ca, în cele din urmă, să coboare la fund, tot mai
adânc. Din ce în ce mai adânc. În acele ape de
plumb, imposibil de scrutat decât până la un
anume nivel, până la o adâncime intuită mai mult.
Îmi plăcea să cred că acolo, în adâncuri, cireşele
mele se lăsau devorate de crabi sau peşti sau
monştri marini, devenind una cu animalele de sare
ale râului, adică, transformându-se, de fapt, într-o
proprietate a fluviului, în parte organică a lui. 

Senzaţia că fiecare dintre cuvintele aşezate
în pagină sunt aidoma acelor cireşe ale adolescen-

ţei mele, aruncate în iureşul apelor de culoarea
plumbului, nu-mi dă pace nici acum, în plină matu-
ritate de fier. Aşa cum nu mă lasă să şomez nici
certitudinea că materia primă a scrisului nu sunt,
în realitate, cuvintele. Noi ne scriem pe noi înşine,
cu noi înşine, într-un paradis de litere, în care ne
încăpăţânăm să credem că, exprimarea, acolo,
undeva, la capăt, îţi poate da o şansă de mântuire.
Literele, cuvintele, aidoma cireşelor de un roşu
intempestiv al adolescenţei mele, când voiam să le
împart şi peştilor, se topesc undeva, în apele de
abur şi sânge şi viaţă ale fiinţei textului (fie acesta
poezie, eseu sau roman), devenind parte organică a
acestuia, devenind mâl curat, roză naivă, de aer şi
sânge, „pură contradicţie”, cu vorbele din epitaful
rilkean, „somnul nu se ştie cui sub atâtea pleoape…”
Tocmai de aceea nu mi-e teamă de cuvintele, aşa-
zisele cuvinte din literatura mea, instrumente înzi-
dite în magma textului, prin urmare, devenite ele
însele magmă. Mi se face teribil de frică însă de
cuvintele celorlalţi, cuvinte care pot lovi, te pot
reduce la muţenie, te pot anihila, au puterea de a
te transforma, barem pentru câteva fracţiuni de
cuvinte, în praf şi pulbere, aşa cum mi s-a întâm-
plat în ziua în care scrisesem un poem în metrou:
scena cu care am început acest text. Ieşisem în
Piaţa Romană. Cumpărasem de la chioşc România
literară, şi retrăgându-mă în preajma vitrinei unui
magazin de pantofi, ca să nu deranjez trecătorii
grăbiţi, începusem să răsfoiesc revista, pentru ca,
într-un târziu, să mă opresc la eseul semnat de Ion
Simuţ, Ascensiunea unei edituri. Ştiam că textul e
scris despre Ideea Europeană, care a intrat, în
2008, în cel de-al cincilea an de existenţă.

– Încurci lumea. Cine citeşte în plină stra-
dă?, strigase o puştoaică de vreo cincisprezece, şai-
sprezece ani. Era foarte tânără, simpatică; sub
scurta destul de aproximativă îi ghiceam formele
de fată.

– Eu citesc, uneori, şi în plină stradă.
Merci pentru lecţie, mă auzisem îngăimând.

Şi deodată, am văzut acea puştoaică întor-
cându-se la o sută optzeci de grade (între timp mă
depăşise), şi schimonosită, brusc devenită urâtă de-a
binelea – era o urâţenie ce contrasta vădit cu chi-
pul ei de o cruzime evidentă –, strigase:

– Nu vezi cât de bătrână eşti?

Inmărmurisem locului, simţind cum
ceva insidios mi se aduna în gâtlej,
reducându-mă la muţenie şi la dorinţa
de a fugi de mine, de lumea din jur, de

totul, inclusiv de unii colegi, grăbiţi să taxeze, să
pună etichete pripite pe orice nu înţeleg sau nu au
chef sau refuză să înţeleagă, încolţiţi de reavoinţă
sau, pur şi simplu, de o răutate măruntă până la
greaţă, dacă nu, pur şi simplu, de invidie…
Adolescenta întârziată dinlăuntrul meu, despre care
perorase doct-copilăros-savant Dan C. Mihăilescu
într-o prezentare făcută falsului meu jurnal Trei mii
de semne, se agăţase de acea sintagmă, adolescentă
întârziată, de care râsese, auzind-o cu câteva zile în
urmă, cu acel râset specific de băiat, apoi de cuvin-
tele care mângâie, urcă, înalţă, redându-te plutirii,
din poemul scris, cu vreun sfert de oră în urmă, în
metrou, poem care începuse, în chip neaşteptat,
din nou să-mi umble prin cap, pentru a se arunca
în marele fluviu al nimănui.

O, negru anotimp al meu –
sferă nemaigândită
decât de îngeri şi de păsări,
aproape este Dumnezeu,
când natura lucrurilor
învaţă, iar şi iar, să spună „eu”,
şi nu avem decât un pas
până când seara se prelinge
din gura unui zeu.

O, mare anotimp vânat, 
o, negru anotimp, 
de care eu mă sprijin 
cum ades mă sprijin 
de osia fiinţei regăsite 
în arbori, pietre, iarbă, păsări,
eşti faţa vreunui zeu uitat,
de mi te-arăţi din timp în timp
din veacul celălalt?

Foamea de a fi

AURA CHRISTI
Cuvintele, precum
cireşele

FOTO: NICOLAE BREBAN



Seriozitatea zmeului

Între personajele de basm, zmeul are un rol previzibil, de obsta-
col obligatoriu. Despre viaţa şi destinul său se ştiu de asemenea
multe lucruri, iar Călinescu i-a alcătuit un portret amănunţit, sin-
tetizând informaţia dintr-un număr impresionant de texte folclo-

rice (Estetica basmului, E.P.L., Bucureşti, 1965). Din perspectiva sa, zmeul
este un personaj cu anatomie umană, puternic, capabil să se metamorfozeze,
dar credul şi uşor de păcălit. Această din urmă însuşire nu constituie o defi-
cienţă în inteligenţa zmeului, cât o urmare a încrederii lui în cuvântul celor-
lalţi. Zmeul este o fiinţă dintr-o bucată, cu simţul datoriei şi tocmai de aceea
total încrezător în sacralitatea unui legământ sau a unei opinii.

Dintre multele poveşti cu zmei, face parte şi cea intitulată atât de
categoric: Zmeul nu e frumos (Hasdeu). Este un text scurt, cu subiect memo-
rabil şi tramă de roman. Personajul principal este, desigur, un zmeu fără
nume. El întâlneşte la un moment dat un om, dar în loc să-l ameninţe sau
să-l ucidă, îi cere o consultaţie bizară: îl întreabă care îi este opinia în legă-
tură cu aspectul său fizic. Nu-l întreabă în general despre zmei, ci este inte-
resat doar de sine. Vrea să ştie ce părere are acel om despre înfăţişarea sa,
dacă îl consideră frumos ori nu. Această întrebare, pe cât de simplă, pe atât
de omenească, dezvăluie o acută dorinţă de
individualizare, dar şi de recunoaştere publi-
că. În basme, zmeii apar ca o specie, fără
semne particularizatoare, fără nume, fără
identitate. În general sunt făpturi anonime,
copii ale unei singure dimensiuni plasate
decisiv în zona monstruosului. Descriind un
templu, Cantemir spune fără alte explicaţii
că stâlpii erau împodobiţi cu patru zmei.
După cum în imaginarul folcloric, zmeul
este definit mai mult prin actele sale stereo-
tipe, decât prin morfologie. 

În povestea aceasta, personajul vrea
să ştie cum este văzut în afara lumii sale.
El se simte depersonalizat sau, pur şi sim-
plu, este doar curios. Iar omul interogat,
cuprins de frică dar şi de dorinţa de-a spune
adevărul, îi mărturiseşte zmeului că îl con-
sideră frumos, dar că ar avea un defect greu
de trecut cu vederea, anume coada. Omul
crede că întreaga înfăţişare a zmeului are
de suferit din cauza cozii care este prea lungă şi seamănă cu a unui câine.
Prin urmare, nu faptul că are coadă ar fi deranjant, cât acela că ea nu-l per-
sonalizează, ci dimpotrivă, îl face să semene cu un câine. Zmeul reacţionea-
ză neaşteptat: îl roagă pe om să-l lovească după ceafă cu securea, îi cere stă-
ruitor să-l rănească. Iar omul se conformează. După un an îl caută din nou
pe om şi-i arată cicatricea. Acesta este nedumerit, şi de aceea zmeul îi expli-
că. Rana care părea atât de gravă acum un an, între timp s-a vindecat. Abia
dacă a mai rămas o urmă neînsemnată. Pe câtă vreme cuvintele omului încă
sapă în sufletul rănit al zmeului. N-au fost nişte vorbe uşor de uitat. Zmeul
a continuat să se gândească zi de zi la imaginea pe care i-o construise omul.
În mintea sa, portretul în care coada îl face să semene cu un câine, a luat
proporţii. De aceea, zmeul a hotărât să se întoarcă în locul în care luase naş-
tere această fictură. Din punctul lui de vedere nu există decât un singur mod
de a rezolva problema: omul trebuie eliminat, iar o dată cu moartea sa, speră
că va pieri şi portretul pe care acesta îl plăsmuise. Prin urmare, nici nu stă
mult pe gânduri. Scoate sabia şi-l ucide pe omul care îl făcuse să sufere un
an întreg.

Acest om n-a ţinut cont de sensibilitatea zmeului. Şi-a imaginat că
zmeul are nevoie de opinia lui. Or, acesta, ca orice fiinţă, nu-şi dorise decât
să fie acceptat. Ceea ce este însă de neînţeles, este încrederea pe care zmeul
o are în cuvântul omului. El nu pune nicio clipă la îndoială gustul estetic al
acestuia. Îi acordă credit total şi nici nu-şi pune problema că această viziune
ar putea să se schimbe. Pentru el imaginea plăsmuită este de neşters atâta
timp cât creatorul ei există. În consecinţă, îl ucide pe autor, pentru că altfel
nu poate să elimine rana din suflet. 

Ştim că de fiecare dată, zmeul simte mirosul de om şi consideră intru-
ziunea lui în lumea de dincolo, nu atât ca pe o primejdie, cât ca pe o profa-
nare. Orice intrus trebuie găsit şi omorât fără întârziere. Cu toată repulsia
faţă de om, zmeul este de cuvânt, acceptă lupta dreaptă şi nu trişează. Mai
mult, îşi alege adeseori perechea din rândul oamenilor. Există în sensul aces-
ta o altă poveste despre metamorfoza zmeilor în oameni pentru a putea să
pătrundă la o nedeie, de unde apoi răpesc mai multe fete. În basme apar ade-
seori episoade în care zmeii răpesc fetele şi le duc pe celălalt tărâm. Dar de
fiecare dată există un uşor dispreţ pe care zmeul îl nutreşte faţă de om.
Pătrunderea lui în lumea zmeilor este tratată ca un sacrilegiu, iar sub aspec-
tul acesta rolul zmeului pare să fie acela de a stăvili îndrăzneala omenească.
El trăieşte pe celălalt tărâm, în palate luxoase, departe de mirosul oamenilor,
deşi este căsătorit adeseori cu fete furate de pe tărâmul uman. 
Fiinţă intermediară între eternitate şi lumea trecătoare, zmeul este şi stă-
pânul tezaurelor şi-al lucrurilor fermecate. Astfel, pasărea măiastră se află
în stăpânirea zmeilor. Ei deţin diverse obiecte vrăjite, precum biciul ferme-
cat sau papucii zburători, la care râvnesc şi pe care vin să le fure oamenii.
Sunt într-un fel paznicii devotaţi ai comorilor, creatorii palatelor de cleştar,
îmblânzitorii cailor înaripaţi. În imaginarul folcloric sunt descrişi ca oameni
foarte mari, înaripaţi şi cu o putere nemărginită (B. P. Hasdeu – Folcloristica, 1,
Saeculum I.O., Bucureşti, 2003, p. 406).

În acest context, povestea zmeului preocupat de opinia omului, ilus-
trează un moment de criză şi un tip de sensibilitate. Modul în care îşi rezol-
vă suferinţa îl situează într-un plan al acţiunilor definitive. El îl ucide pe om

ca să anuleze o viziune. Odată cu moartea
omului, dispare şi plăsmuirea lui, ceea ce
presupune că speră în mod real că ceilalţi
oameni au altă opinie despre el. Aceasta dez-
văluie un tip uniform de receptare a lumii, o
derulare existenţială monoton de liniară şi
monumental de statornică. Tocmai de aceea,
în basme, lupta cu zmeul este, de cele mai
multe ori, pe viaţă şi pe moarte, el nu poate
fi convins, făcut să-şi schimbe părerea, trans-
format în prieten. Zmeul este inflexibil şi de
nemodelat.

Este interesant că părerea unui om,
de altfel dispreţuit, îl afectează atât de grav.
Orgoliul zmeului se afirmă în multe basme.
Chiar faptul că îşi alege soţie din rândul
oamenilor denotă deopotrivă încrederea pe
care o are în puterea sa de a-şi alege valori-
le, dar exprimă şi complexul rasei sale.

Zmeul îl ucide pe omul care l-a insultat, chiar şi la un an după aceea, pentru
că are încredere în părerea lui şi în puterea opiniei, în general. Nu contestă
adevărul afirmaţiei: ştie că are urechi clăpăuge şi coada prea mare. Tocmai
de aceea se metamorfozează, uneori în bărbat uman care răpeşte fetele. Însă
nu poate să admită existenţa unei fiinţe care îi judecă înfăţişarea. Aceasta
este limita sa, doveditoare a unei minţi, nu atât involuate, cât lipsită de suple-
ţe, de umor, duşmană a alternativelor. Zmeul întrupează seriozitatea exacer-
bată. În povestea aceasta, el încearcă să accepte părerea omului. Stă depar-
te de el un an întreg. Dar în cele din urmă se întoarce să-l ucidă. Tocmai gra-
vitatea lui existenţială îl împinge să rezolve în acest fel dureroasa întâmpla-
re. Nicio clipă nu-i trece prin minte să facă la rândul său un portret negativ
al omului. Seriozitatea îi alimentează complexele şi furia. În cele mai multe
basme, se vorbeşte despre zmeu ca despre un pericol care trebuie neapărat
eliminat, deoarece odată înfuriat, nu poate fi îmblânzit pe nicio cale. După
cum, zmeul este gata să facă legământ cu un corb, dar nici într-un caz cu
omul. 

El este paznicul de nădejde al celeilalte lumi, al diverselor arte-
facte magice şi tocmai acest rol îi determină atitudinea de
neînduplecat, gravitatea fără umor, incapacitatea de a ierta
ori de a încheia pace. Într-un basm, apare ca prieten al

Vulpoiului, în altul păzeşte fântâna tinereţii, dar niciodată nu este prezentat
ca prieten al omului. Element negator, obstacol şi paznic, zmeul nu poate să
aibă legături armonioase cu omul, dar vrea totuşi să-i cunoască opinia des-
pre sine, iar această curiozitate îl afectează devastator pentru că el ia în
serios portretul pe care i-l face omul. Nicio clipă nu se îndoieşte de buna cre-
dinţă a acestuia, pentru că zmeul este o fiinţă extrem de serioasă. Pe de altă
parte, cuvintele omului sunt rostite sub imperiul fricii. După cum ni se spune
în poveste, apariţia zmeului îi dă frisoane şi tocmai de aceea nici nu-i expu-
ne întreaga opinie pe care o are despre el. Ba mai mult, începe cu o minciu-
nă, îi face un compliment, se grăbeşte să-i spună că arată bine şi că este chiar
frumos. Totuşi, mai curând ca să-şi acopere minciuna, decât dintr-o răutate
ascunsă, adaugă şi critica referitoare la coadă. Ori pentru zmeu numai aceas-
tă parte a comentariului contează. El nu acceptă jumătăţile de măsură. Are
nevoie de o viziune integral favorabilă, tocmai pentru că este un arhetip al
datoriei, incapabil de sinuozităţi caracterologice. Zmeul este o fiinţă simplă
şi de încredere. 
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FICTURA

DOINA RUºTI
Fictura înseamnă în latineşte plăsmuire, compunere, compoz-
iţie, iar în teoria comunicării defineşte imaginarul (prin opoz-
itie cu mixtura – structura, alcătuirea). Rubrica de faţă
cuprinde eseuri despre perso naje, care susţin fundamental
mitologia românească.

Doina Ruşti
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Ca E. Ionesco mai târziu, Mateiu I. Caragiale (1885-1936) face
avangardă prin ariergardă. E modernist, proustian, prin simbo-
lism, decadentism, romantism. Se impune şi rezistă printr-o poe-
tică deschisă şi sintetică, actuală şi paseistă, prospectivă şi

retrospectivă. El captează fantezist, imaginativ, epifanii ale ambiguităţii. E un
spirit „mistic” narcisist, al învăluirilor revelatoare, un iluminat întunecat, un fee-
ric sumbru, un iraţionalist al raţionalului. Opera sa îl dezvăluie ca pe un flau-
bertian al elaborării literare, care se desfrânează în sterilitatea şi mai anxioasă
a travaliului stilistic, în pofida unor accese de megalomană autoadmiraţie.

Seria de istorii, confesiuni, reflecţii etc., Craii de Curtea-Veche, începută
în 1916, apărută în revistă între 1926-1928, iar în volum în 1929, face parte
dintr-un proiectat ciclu, împreună cu Sub pecetea tainei şi nescrisul Soborul ţaţe-
lor. 

Opera sfidează canoanele structurale, de gen şi specie, ca şi pe acelea
stilistico-retorice. Preia şi transformă, într-o formă nouă, sincretică, originală,
tot ce socoteşte adecvat într-un fel uzual. Pare a o face uneori şi abuzual, pen-
tru spiritul inadaptat la mobilitatea creatoare mereu viu în scrisul său. E nevo-
ie de o largă, liberă, tolerantă, dar nu mai puţin avizată lectură, deopotrivă în
proiectul şi în execuţia operei literare, pentru a depăşi conservatorismul şi rigi-
ditatea de concepţie şi practică artistică. 

Poematicul, obiectivitatea şi toate contrariile ce decurg înseriate din ele
coexistă stratificat, ierarhizat. Orice exaltare ori exclusivism în tratarea lor
transformă admiraţia faţă de capodoperă din cult euforic în sectarism încrânce-
nat. 

Mistificarea autobiografică autentifică ficţiunea, conferă o vie autentici-
tate texului. Autoficţiune şi ficţiune cu cheie, ea succede şi interferează multi-
ple tipuri de discurs, de la poematicul vizionar la pamfletul încă transparent.
Pactul de lectură impus auctorial este acela ficţional, dar firească este şi tenta-
ţia desfacerii întregului cifru, învăluit, de indici spaţio-temporali şi evenimente.
Naraţiunea este livrescă, dar, în pofida estetismului ei puternic, reflexivitatea
metatextuală rămâne mai curând absentă.  

Mateiu I. Caragiale plachează realul pe himeric. Himerizează în margi-
nea realităţii. Merge în căutarea existenţei pe calea artei şi a artei pe calea exis-
tenţei. Caută punctul de interferenţă profundă a vieţii şi a artei. Scrierea, care
are o lapidaritate ce conţine sugestia amplitudinii, este un text bătut sau ţesut
foarte des, debordând de viaţă directă sau mediată artistic, prin harul uluitor al
limbajului.

Cartea este o expresie singulară a – cu un termen plăcut lui L. Dimov
– „visătoriei” balcanice şi bizantine. E operă de evazionism, onirism, fantasma-
re în miezul realului, autoreferenţialitate, textualism (primul o va spune D. Ţepe-
neag, cf. art. cit.), angoasă şi plezirism. Ilustrează, avant la lettre, un onirism
estetic ezitant între structurare şi destructurare, romantism, suprarealism şi
luciditatea modernă, care ia visul drept canon literar, ficţional.

Operă sintetică, lucidă, poartă vizibil şi enigmatic intuiţia caracterul
meta-epic. E meta-naraţiunea unei naraţiuni în căutarea ei înseşi. Prin variabili-
tatea şi sinteza formei şi a limbajului, prin marea disponibilitate literară, opera
aceasta, de un complex inter-, intra, supra- şi sub-textualism (suspensia enunţă-
rii), adevărat caleidoscop procedural de poetică a prozei, „plagiază”, citează, pas-
tişează, parodiază modele literare precedente, fiind la rândul său precursoare a
postmodernismului, o formă de liberalism artistic.   

Arta naratorului porneşte de la insinuarea lui artificială, denaturantă,
dar tot mai seducătoare, în fiecare personaj, fără a atenta la libertatea de mani-
festare a fiecăruia. Pirgu este realizat în cheie realistă. Nu poartă masca de
dandy, nici nu e nevoie să fie demascat de altcineva, se expune nud. Violent de
real, pariază doar pe viaţă, în care îl călăuzeşte pe narator. Brutal antilivresc,
este orientalul mereu disponibil, care nu resimte nici un fel de condiţionare bio-
logică, de conştiinţă, trăind în iad ca-n rai, egalizând prin pervertire împrejură-
rile istorice şi mentalităţile. Pirgu e ubicuu, lui nu îi este nimic oprit. Orice i se
pare justificat. Pantazi şi Paşadia se alienează cu voluptate uneori amară. Nu
sunt de-ai locului, rămân străini. Au luptat cu realitatea defavorabilă, fără scru-
pul asupra mijloacelor. Pantazi e aristocrat parvenit prin concursul de împreju-
rări al falsificării testamentului unei rude. Paşadia este aristocratul cel mai afec-
tat de prezent, duce ura de propriul neam până la ura de sine şi se pedepseşte
întorcându-se din Occident la Bucureşti şi arzându-şi opera memorialistică pen-
tru a o sustrage, din consecvenţă, celor pe care îi dispreţuieşte definitiv.
Naratorul este mai aproape de cei doi inadaptaţi, nu atât pentru că este sedus
de personalitatea lor, cât prin asemănare şi aspiraţia parvenirii imposibile la
aristocratism. Naratorul îşi dezveleşte uneori parţial sau total masca ficţională
şi lasă să se vadă figura autorului implicit, referindu-se, cu maliţie oblică, la
opere ale tatălui, dar şi la poeziile sale. 

Cei patru vorbesc în registre cu dominaţie care îi diferenţiază.
Avem în textul Crailor nu doar toate nuanţele şi toate registrele
de enunţare, dar şi ştiinţa recombinării lor. Luxuriant şi lapidar,
reflexiv şi direct, înalt şi coborât, mereu adecvat situaţiei şi emi-

ţătorului, discursul epic variat face să vibreze întreg organul lingvistic.

CĂRŢI CELEBRE

MARIAN VICTOR BUCIU
Craii de Curtea-Veche, 1929,
roman, de Mateiu I. Caragiale

NICOLAE STAN
Un gânditor 
ascuns sub masca 
pustnicului

Pentru a-i înţelege filosofia şi viaţa acestui gânditor ascuns sub
masca pustnicului, trebuie, în măsura posibilului, să i le recon-
struim. Tot astfel cum, urmându-l pe Maurizio Ferraris, pentru
Nietzsche însuşi intenţia hermeneutică „rămâne îndreptată fun-

damental către o analiză reconstitutivă”. Se conturează inevitabil, spre cerceta-
re, atât în ceea ce priveşte relaţia noastră de înţelegere a continuum-ului viaţa-
opera nietzschean, cât şi în ce priveşte relaţia de înţelegere de către Nietzsche
a originii sale, celebrul cerc hermeneutic. Pentru a se apropia de sinele său, pen-
tru a „deveni ceea ce este”, gânditorul german doreşte – în opera sa, în scri-
sori, în autobiografia sa spirituală Ecce homo – să-şi restituie, prin interpreta-
re, trecutul familiei sale ca trecut, lanţul său nesfârşit, obscur şi declarat nobil
al strămoşilor săi, de unde-i vin forţa si unicitatea. Dar este posibilă o astfel de
restaurare definitivă, unică, adevărată? Este posibilă o dezvăluire a originii şi,
totodată, o conservare a ei în forma originară, în integritatea ei? Sau, dimpo-
trivă, cum argumentează Gadamer în Adevăr şi metodă: Viaţa care este restau-
rată, recuperată în starea ei de stranietate, nu mai este viaţa originară. Ea capă-
tă, prin acea persistenţă a stranietăţii, o a doua existenţă a planului culturii. Tot
astfel, şi încercarea lui Nietzsche de a-şi restaura integral, ca atare, originea,
prin apelul la cauzalitatea eredităţii, ar putea fi o interpretare care-şi modifică
şi obiectul, în sens gadamerian, ca şi conştiinţa de interpret în faţa textului cons-
tituit din propria-i ereditate.

Friedrich Wilhelm Nietzsche „a fost aruncat în lume”, printr-o acumu-
lare de forţă şi memorie uriaşe ale înaintaşilor săi străvechi, la 15 octombrie
1844, la Röcken, lângă orăşelul Lützen. Un prim element fatidic, acceptat cu o
bucurie de rezonanţă mistică, este chiar ziua naşterii; însemnată, prevestitoa-
re, măreaţă: „Eu însumi, născut în ziua de aniversare a naşterii susnumitului
rege [regele prusac Friedrich Wilhelm al Patrulea – N.S.], la 15 octombrie, am
primit, cum se cuvenea, numele hohenzollernic Friedrich Wilhelm”.

Relaţia cu marea familie Nietzsche, privită în istoricitatea ei, a fost pen-
tru filosof un vast câmp de cercetare, dar mai ales de credinţă. Rolul acestei
relaţii, a acestei „citiri” a antecesorilor, a fost acela de justificare, de întemeie-
re a direcţiei propriului destin, asumat cu frenezie.

Cercul „hermeneutico-ereditar” format din strămoşi (text) şi nepot
(interpret) sugerează, deja, ideea eternei reîntoarceri a Aceluiaşi explicată de
E. Fink: „În măsura în care privit ca eterna reîntoarcere timpul prezintă un
caracter plutitor, dansant, uşor: ceea ce va fi a şi fost deja, iar trecutul e întot-
deauna viitor, clipa conţine timpul întreg, în măsura în care este un acum repe-
tat la infinit”. Dar cum arată cele două linii ereditare, care, prin intersectarea

lor spectaculoasă şi explozivă, „condiţionează ereditar” eul nietzschean sfâşiat
tragic între moştenirea strămoşilor şi unicitatea unui viitor „periculos”?

Tatăl filosofului, Karl Ludwig, a fost un pastor luteran, provenit dintr-un
mediu conservator, urban. Tatăl lui – bunicul filosofului – fusese, bineînţeles,
un pastor cu o poziţie importantă în biserica luterană, ba chiar scrisese unele
lucrări teologice de o oarecare importanţă regională. Karl îşi pierde tatăl la 12
ani.

Recomandat de însuşi Friedrich Wilhelm al Patrulea al Prusiei – servi-
se la curtea ducală Altenburg – Karl devine pastor la Röcken, unde îşi va înte-
meia gospodăria.

Mama, Franziska Oehler, este dintr-un sat vecin orăşelului vii-
torului ei soţ. Este unul din cei 11 copii ai pastorului David
Oehler, în a cărui casă de ţară, veselă, veneau mulţi invitaţi
şi ascultau muzică. Cei doi – cu şirurile lor de memorie şi

forţă, opuse ca natură – se căsătoresc în 1843, Franziska la 18 ani, iar Karl la
30 de ani. Franziska, fire „germană”, oarecum necultivată şi naturală, va fi cize-
lată de cele două surori ale lui Karl, Rosalie şi Augusta, care locuiau şi ele la
Röcken. La un an de la căsătoria celor doi, în 1844, de ziua regelui, 15 octom-
brie, „apare în lume”, ca o contopire a celor două contrarii, copilul Friedrich
Nietzsche. Ereditatea este un „text” misterios: el îţi acordă şansa de a fi
„nepot”, moştenitor, dar, simultan, îţi donează o viaţă plină de „pericol”, pe
care trebuie să ţi-o urmezi: „Omul modern reprezintă biologic o contradicţie a
valorilor, el stă între două scaune. El spune în acelaşi timp da şi nu… Fără să
ştim, fără să vrem, noi toţi avem în trup valori, cuvinte, formule, principii
morale bazate pe raportul de opoziţie dintre izvoare – suntem, filosofic vor-
bind, falşi”. Interpretul Nietzsche sondează abisalitatea celor două lumi eredita-
re – paternă şi maternă – pentru a afla acolo secretul propriei fiinţe, scopul
vieţii sale, misiunea lui unică. Iar ce găseşte prin cercetare şi imaginaţie îl
responsabilizează, dar îl şi încântă: „Tatăl meu a murit la treizeci şi şase de
ani; era un om delicat, amabil şi morbid, cum poate fi numai o fiinţă menită
doar stării de tranziţie – mai curând o amintire frumoasă a vieţii, decât viaţa
însăşi. (…) Tatăl meu (…) înainte de a prelua funcţia de pastor al comunităţii
Röcken, nu departe de Lützen, a trăit câţiva ani la castelul Altenburg şi a fost
acolo percepterul celor patru prinţese. Elevele sale sunt regina Hanovrei, marea
prinţesă Constantin, marea ducesă Oldenburg şi prinţesa Therese von Sachsen
– Altenburg. El era pătruns de o adâncă veneraţie faţă de regele prusac
Friedrich Wilhelm al Patrulea, de la care şi primise demnitatea de pastor. (…)
Consider ca un mare privilegiu faptul că am avut un asemenea părinte (...) fap-
tul că pentru mine nu a mai fost nevoie de nici o intenţie, ci doar de o simplă
aşteptare pentru a intra, fără voia mea, într-o lume a lucrurilor mai înalte şi
mai delicate”. Mai mult, s-ar putea spune că există o adevărată „conspiraţie uni-
versală” a celei mai bune eredităţi, care a avut drept rezultat al lucrării sale, şi
vocaţie – desăvârşirea într-o fiinţă aleasă: „…Strămoşii mei au fost nobili polo-
nezi: şi de acolo îmi trag eu în fiinţa mea mult instinct al rasei, cine ştie? (…)
Mama mea, Franziska Oehler, este în orice caz, o fiinţă foarte germană; la fel
şi bunica mea din partea tatei, Edmunthe Kruse. Aceasta din urmă a trăit
întreaga tinereţe în mijlocul bunului şi bătrânului Weimar, nu fără legături cu
cercul din jurul lui Goethe.

Fragment
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Gheorghe Izbăşescu este
un autor harnic, nelă-
sând să treacă anul fără
cel puţin un volum de

versuri (sau proză), o reeditare sau o
antologie într-o nouă combinatorie. Este
drept că istoria nu i-a fost propice, cum
nici multora dintre congeneri: a debutat
târziu, în 1984, la 49 de ani. Poezia, deşi
bine conturată, are un registru tematic
divers, meditaţie filosofică, lirică erotică,
notaţii confesive, încadrându-se cu o
anume exactitate într-un scenariu mare,
acela al tribulaţiilor unui Ulise de Oneşti,
atras de reperul fix al locuinţei sale, gar-
soniera 49, dar şi de voluptuoasa
Mirianida. Simptomatică este pendularea
angoasantă între realitatea melodramati-
că, frustratoare, tranzientă şi corespon-
dentele ei ideale, simbolice. Ceea ce rezul-
tă este o mitologie sui-generis, de prove-
nienţă existenţială, marcată consecvent
de o nostalgie a originilor. Multe din procedeele teh-
nice folosite aparţin recuzitei postmoderniste, auto-
rul însuşi fiind încadrabil în plutonul aşa-zis optze-
cist, dar anumite considerente îl pot plasa în altă
zonă.

Scrupulozitatea sa recunoscută pentru con-
strucţia structurată se manifestă şi în noul volum,
Jocurile minţii (Editura Vinea, Bucureşti, 2007, cu
Prefaţă de Ştefan Borbély), care este alcătuit din trei
secvenţe complementare: Mesaje urgente din
Inocenţia, Norocul e şi el aici un mic zeu muritor şi
Cînd jocurile minţii sînt în cauză. Se remarcă în
această carte o oarecare schimbare de ton, o acuti-
zare a încărcăturii tragice, un fel de a lua realul în
serios, abandonând ironia şi ludicul şi dând o mai
mare atenţie lucidităţii. Totuşi autorul nu se poate
abţine să nu contracareze din când în când în stil
buf: „Inocenţia e o insulă aproape albă-n oraş/i-am
sesizat conturul de-abia/cînd mestecenii mi-au încon-
jurat blocul/să-i înalţe creştetul de ţiglă/după jocuri-
le minţii şi de-atunci/un pumn de ochi mă urmăreş-
te hoţeşte.//[…]//Dar nu despre mine scriu acum
vere/ci despre muza ce doarme-n pat supusă/cu boti-
cul fierbinte pe pernă/speriată că nici statuia din
incintă nu-i eternă/şi maladivă pe sine în depărtare
se vede/fără îngerul păzitor/pierdut în biserica tru-
pului prea devreme” (Inocenţia, 1). Cochetarea cu
inspiratoarea lascivă a poeziei, invocaţia muzei, are
menirea de a deschide calea interioară spre ţinutul
imaginar, sensibil al Inocenţiei, în fapt, realitatea
abstractă în care autorul cântă la orga mesei de scris,
degetele-i transformate în chipuri rostind uitate
cuvinte. Utopica insulă citadină, în care se întreză-
resc albi mesteceni de odinioară, în care se coagulea-
ză jocurile minţii ori tresar magice clorofile, nu este
alta decât alegoria poeziei: „poate n-o fi atît de rău
dar în mod fatal/între insulă şi vorbire nu mai e o
legătură directă/nici măcar o ceaţă mîhnită prin
care să zărim/introvertiţi în iaduri vegetale/care
confundă norocul cu ştreangul din ramuri-
le/mestecenilor unde păianjenul blond/ar fi dispus
să-i dezmierde//oho prieteni măcar voi ascultaţi cu
fervoare/rugi în frunze lipite de Zidul Plîngerii: ora-
col verde” (Inocenţia, 3). Propria rostire lirică este
intuită ca osmoză între intimitatea inefabilă, fatală
şi invazia imaginilor naturale, aperceptive. Poetul-
insulă pluteşte într-o baie de senzaţii, reverii, gân-
duri, susţinând nemijlocit, la vedere, lecţia sa de poe-
tică. În acest sens, într-un discurs uşor ambiguizat,
lumea reală este transfigurată într-o agitaţie de sim-

boluri, de iluminaţii, de vapori de alcool, de
impulsuri erotice, de extaze, de eroism, toate
constituind paradoxal molima întunericului de
cristal. Fervoarea, abandonul şi riposta sunt
reprezentate ingenios ca un şir nesfârşit de
răpiri şi recuperări ale sabinelor. De fapt, se
sugerează chiar ideea mare a cărţii, că totul se
află sub semnul fatalităţii dualiste, chipul adevă-
rat şi masca, ploaia şi norul fals radioactiv, viaţa
şi moartea, copilăria şi senectutea, evanescenţa
serii şi memoria ascunsă a copacilor seculari.
Deşi de o mare fragilitate, poetul se simte pro-
tejat de o misterioasă incintă, o entitate care, cu

toate că asaltată continuu de neştiute ostilităţi, este
inexpugnabilă. El îşi asumă tensiuni insidioase, apre-
hensive, are viziuni catastrofice, diluviale, cu revăr-
sări ameninţătoare, cu înecaţi în care se recunoaşte
pe sine. Scriitorul îşi demonstrează aptitudinea de a
transmuta în liric orice concret. El notează corespon-
denţele dintre stihii şi stări, metamorfoze mutuale,
necontenite ale realităţii şi ale scrisului, realizând un
vârtej de imagini ale neliniştii, ale abandonului
ceresc, ale deznădejdii demne, ale gestului tenace de
revenire la scris, de salvare pe insula jocului minţii,
Inocenţia. Lipsită îndeobşte de ex-clamări, de recur-
sul patetic, poezia este lucidă, sobră, uşor meditati-
vă, atent procesată. Sentimentul, care nu lipseşte,
este imploziv, inclus în gesturi, în simboluri: „dar
dintre toţi urmaşii numai orbii/şi cîte-un stîlp de
catedrală-au tresărit/bănuindu-L în minerala ceaţă
galbenă de toamnă/simţind că spaimele nu mai au
găuri/că intenţiile devin pipăibile/în vasul de aramă
ce clocotea la foc mic/în lumea respirabilă a părinţi-
lor de-acasă//încît atunci cînd zefirul şi-a sfîr-
şit/călătoria sfîntă/în tufele uscate din galbenul
pustiu/nisipul brusc s-a-nvineţit pe inocentul
pat/dovadă că pe-acolo Dumnezeu/şi-a pus pe clipă
degetul îngrijorat” (Degetul pe clipă). Singur locuitor
al iluziei sale fizice şi morale, numită Inocenţia, ego-
centricul înţelege că nu-şi poate fi suficient sieşi, că
este nevoie să-şi transfuzeze sângele/existenţa mes-
tecenilor ce-i asaltează incinta, să salveze de la
aneantizare morţii ce plutesc în jur, să-l înţeleagă pe
Dumnezeul timpului, adică să recupereze trecutul –
memoria, sentimentele. Mirajele de pe insula sa sunt
ale celui care, la sfârşit, şi-a văzut chipul în oglinda
vanităţii, a alienării: „Cecitate cecitate cine-a zis că-n
spatele viziunii/totu-i calp totu-i străin/că din prăfui-
te arhive numai răceala maximei/îşi citeşte singură
biografia/cînd din oglinda-n care ne privim/animalul
domestic urlă/că el e singurul ce vede prin întune-
ric? nu noi?/că el e singurul ce simte durerea? nu
noi?” (Animalul domestic). De fapt, valurile care îl
năpădesc, lovind în zid, inundaţiile care schimbă faţa
lumii sunt cele ale timpului, puterea misterioasă
care face diferenţa dintre copilăria din satul mitic
Lăicăi şi înţelepciunea târzie este iluzia existenţei.
Cartea face inventarul unor aluviuni ale trecerii, al
unor vârtejuri şi tulburări ale timpului, transmutate
de indiscretul autor şi de somnolenta muză în de -
sene poetice. Metamorfoze uimitoare relevă caracte-
rul iluzoriu al lumii: casa este când palat nupţial,
când ou roşu de lemn, când închisoare, când expozi-

ţie marină. Se desprinde o nostalgie a irecuperabilu-
lui, a fătului care ezită să se mai nască, a unei iubiri
ideale risipite, a echivocităţii valorilor. Jocurile lui
Gheorghe Izbăşescu nu sunt menite să amuze, ci
grave, meditative, confirmând libertatea de a crea.
Imaginea timpului ca Iuda vânzător este una insoli-
tă: „însă aminteşte-ţi cum împreună urcam vîr-
ful/muntelui de turnesol/fără să ne temem că văile
pline de nuanţe/vor deveni zid neînsufleţit de ara -
mă/ca rămăşiţă a unui blestem//că mîinile ne erau
ca doi pui de brazi verzi/prin care şuiera vîntul plin
de pofte al zorilor/cu făgăduinţa din grădina măsli-
nilor/care făcea repede ce trebuie să facă/ modelînd
pentru amîndoi corpuri de ceară/în faţa unui foc mic
dar plin de demnitate” (Cum îşi reglează inima avan-
taje în viitor). Într-o viziune atât de sumbră, viaţa nu
este decât „un triunghi al Bermudelor/pe unde rea-
litatea dispare fără urmă”.

Ultima parte a volumului, mai concentrată,
reafirmă ideea opozitivelor, în primul rând pe cel
dintre omul natural şi cel citadin, apoi pe cel dintre
realitate şi lumea imaginară. Revine tema autorefe-
renţialităţii, prin evocarea şăgalnicei/ somnolentei/
senzualei muze şi a maşinii de scris care se poate
confunda total cu existentul/inexistentul.

Ulisele de bloc, devenit metafizic şi dedându-se
jocurilor memoriei, se transformă într-un fel de cutie

de rezonanţă a nostalgiei, scoţând din de -
si mile mitului, ca un prestidigitator pate-
tic, imaginea satului natal Lăicăi, afundat
în arhetipalitate, pe cea a văii de arini a
părinţilor din părinţi ori pe cea simbolică
a capului retezat de vultur, cumpărat din
piaţă şi pus ca talisman pe masa de scris.
Textele adaugă, pe lângă dimensiunea
osmotic descriptivă predominantă, pe cele
meditativă şi elegiacă, accentuând drama
timpului: „astfel cîteştrei pînă-n zori/mai
mult ne rugam decît dormeam/că nu ştiu
de ce în vremea de azi iarna cumpli-
tă/vine pe neaşteptate/şi te zideşte atît
de adînc în zăpadă/încît după ce scapi de
ea te simţi/îmbrăcat în vestmîntul celor
înviaţi din morţi” (Trecerea crivăţului prin
oraş). În acest cadru, jocurile minţii repre-
zintă un proiect subiectiv, un implant în
real a unui real mai subtil, de gradul doi,
gestual, care face admisibilă existenţa,
umanizând-o prin poeticitatea ideii.

Deşi face destule străduinţe pentru a
se încadra în formaţia optzecistă,
Gheorghe Izbăşescu rămâne un sin-
guratic al acesteia (căreia în mod

natural nu-i aparţine), emiţătorul unor stări poetice
intense având sursa în confesiuni pure, autentice,
într-un entuziasm existenţial frânt adesea în medita-
ţie ori în drama interiorizată a disjuncţiei dintre
natură şi Dumnezeu, cu soluţie într-un absurd lipsit
de elocvenţă sau într-o amplă alegorie a existenţei,
trăsături suficiente pentru a-l plasa cu succes în cate-
goria elegantă a suferinzilor neoimpresionişti.

PAUL ARETZU

Drama realului

Paul Aretzu
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Estetician marxist consecvent fără a
fi dogmatic, ci deschis şi construc-
tiv, Ion Ianoşi ne-a oferit prin
Literatură şi filosofie (Ed. Mi -

nerva, 1986), revizuită şi adăugită într-o ediţie cu
titlul O istorie a filosofiei româneşti (Biblioteca
Apostrof, Cluj, 1996), poate cea mai bună carte a
sa. În prima variantă, cartea descrie cum preci-
zează subtitlul, o serie de „interacţiuni în cultura
română” dintre literatură şi filosofie, prezentate
în capitole care iau forma unor panoramări istori-
ce: „De la Neagoe Basarab la Miron Costin”, „De
la Samuil Micu la Ion Eliade Rădulescu”, „De la
Vasile Conta la Constantin Dobrogeanu-Gherea” şi
„De la Constantin Rădulescu-Motru la Tudor
Vianu” sau în capitole monografice consacrate
unor „personalităţi duale” ca Dimitrie Cantemir,
Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, Camil Petrescu
şi Lucian Blaga. În deceniul scurs pînă la publica-
rea celei de-a doua variante, cartea s-a îmbogăţit
cu alte două panoramări istorice: „De la G.
Ibrăileanu la Ştefan Zeletin” şi „De la Nae Ionescu
la Emil Cioran”, şi cu un capitol monografic sub-
stanţial despre Constantin Noica, absent din
prima cu explicaţia aşteptării, chiar la propria sa
propunere, a „sprintului final”.1 Sur prinzătoare
este însă răsturnarea perspectivei de abordare a
aceleiaşi probleme, asupra căreia avertizează sub-
titlul tratînd, de astă dată, filosofia românească
„în relaţia ei cu literatura”. Chiar dacă este astfel
orientată şi nuanţată pe parcursul noii variante,
problema relaţiei dintre literatură şi filosofie
rămîne neschimbată în cultura română, bazată de
la începuturile ei pe „ascendentul literaturii asu-
pra filosofiei”, datorită centrării acesteia „pe lite-
ratură, pe liricul ce invadează nu o dată până şi
epicul sau dramaticul”2. În ambele variante, car-
tea este o lectură pasionantă, prin faptul că reali-
zează o expunere erudită şi colocvială din „postul
de observator” al autorului stabilit pe graniţa
celor două domenii autonome, a ideilor filosofice
româneşti în desfăşurarea lor istorică, în perma-
nentă interacţiune cu ideile literare şi literatura
însăşi.

Problema a mai fost tratată cu o jumătate
de veac înainte de Tudor Vianu în Filosofie şi poe-
zie (Ed. Familia, Oradea, 1937), care o situează în
plan universal, demonstrînd că „ridicîndu-se din
rădăcina absolută a spiritului, poezia este o mani-
festare paralelă cu filosofia”3 şi ajungînd la conclu-
zia că, în ciuda interacţiunii lor permanente,
„există o poezie fără filosofie, dar nu şi o filosofie
fără poezie”4, de atîtea ori contestată de filosofi.
Deşi nu-şi propune să dovedească contrariul afir-
maţiei lui Vianu, Ion Ianoşi pledează pentru o mai
riguroasă demonstraţie a autonomiei lor, din per-
spectiva căreia pot fi observate corect şi interfe ren    -
ţele, evitînd descrierea acestei relaţii prin compa-
raţie cu legătura „dintre un frate mai mic şi unul
mai mare”5. El invocă în sprijin şi relaţia dintre
filosofie şi religie, ca şi relaţia dintre filosofie şi
ştiinţă, pentru a declara cu imparţialitate: ”Arta,
filosofia, ştiinţa (în această succesiune sau prin
inversarea verigilor ultime) ajung valori autono-
me, în măsură variabilă autonome, şi, în această
calitate, reintră în legături reciproce”6. Aceasta
este ipoteza demonstrată de autor, abordînd pro-
blema în cadrul culturii române, într-o viziune
care îmbină perspicace sincronia cu diacronia.

În această relaţie permanentă dintre litera-
tură şi filosofie, s-au distribuit în mod diferit
accentele de la o epocă la alta, prin personalitatea
şi opera marilor autori. Interesant este că, în
vreme ce un estetician liberal în gîndire ca Vianu
tinde să subordoneze poziţiile diferiţilor poeţi, filo-
sofi şi critici curentului de idei dominant din
epoca lor, marxistul Ianoşi reliefează prin poziţia
scriitorilor, filosofilor şi criticilor români rolul
determinant al personalităţii în istorie, cel puţin
în cea a ideilor. Lucrarea sa este astfel detaşată
atît faţă de dogmatismul marxist privitor la pozi-
ţia de clasă a autorului, cît şi faţă de mistificările
protocronismului ca ultim argument al ideologiei
naţional-comunismului epocii în care a apărut
Literatură şi filosofie, recomandînd un scriitor
independent în gîndire, cu o solidă formaţie inte-
lectuală/ culturală, care – asemenea lui Tudor
Vianu – tratează fără complexe valorile naţionale,

în perspectiva în care naţionalul se legitimează
axiologic prin deschiderea şi participarea la uni-
versal. Astfel procedează Ianoşi mai ales în micro-
monografiile personalităţilor duale, primul în ordi-
ne cronologică fiind prinţul Dimitrie Cantemir
care, cel puţin prin Istoria ieroglifică, a realizat
performanţa „unei prime cărţi româneşti de filo-
sofie, iar apoi şi a unui prim roman – pilonii dez-
voltării ulterioare în ambele domenii”7, deşi – con-
stată cu un fel de regret autorul – pentru că n-a
fost publicată la vremea ei, aceasta n-a avut
impact asupra contemporanilor şi nici a urmaşi-
lor.

Chiar dacă recunoaşte în Vasile Conta
„filosoful profesionist al Junimii”8, pentru care
filosofia a însemnat o „specializare în universal”,
Ianoşi consideră că filosofia noastră, ca de altfel
şi estetica şi critica literară, începe cu Titu
Maiorescu, adăugînd în concluziile cărţii că „între-
gul cultural a pornit de la Maiorescu”9, ceea ce
este o exagerare. Acest „model modelator”, cum îl
numeşte – riscînd redundanţa – pe Maiorescu, a
fost primul care a făcut şcoală la noi, prin faptul
că „propulsează însuşirea filosofiei la nivel univer-
sitar”10. Din „mantaua” lui Maiorescu au ieşit
apoi mari profesori de filosofie, printre care se
numără C. Rădulescu-Motru şi P.P. Negulescu,
reprezentînd o direcţie raţionalistă şi scolastică,
dar marcată de o permanentă „pendulare a filoso-
fiei: între ştiinţă şi artă”11. Mitul Profesorului
este identificat de autor şi în alte epoci, avîndu-l
protagonist pe socraticul Nae Ionescu în interbe-
lică, personalitate catalizatoare în formarea unor
scriitori ca Mircea Eliade şi Emil Cioran. Aceşti
filosofi şi scriitori „trăirişti” sunt trataţi destul de
superficial în prima variantă şi, chiar dacă mai
analitic în a doua, Ianoşi nu-şi disimulează rezer-
va faţă de iraţionalismul lor filosofic. Iar în
perioada comunistă, mitul s-a reiterat, deşi în
clandestinitate, printr-un alt discipol al lui Nae
Ionescu, Constantin Noica, mai ales în anii „Şco-
lii de la Păltiniş”.

Tot nişte micromonografii le con-
sacră Ianoşi unora dintre cei mai
mari poeţi români, Eminescu şi
Blaga, ca şi prozatorului şi drama-

turgului modern Camil Petrescu, a căror operă
cuprinde fie o filosofie implicită, fie explicitată în
lucrări filosofice propriu-zise. În prima categorie îl
încadrează pe Eminescu, geniul romantic care
topeşte gîndirea şi cultura filosofică în poezia sa,
confirmînd ideea primatului poeziei în cultura
română începînd cu cea populară. În schimb
Blaga, fiind şi el întîi de toate poet, separă totuşi
domeniile, afirmîndu-se şi ca dramaturg, prozator,
eseist şi filosof cu un sistem original, cu toate că
„stihia lirică este precumpănitoare”12 în fiecare.

Iar Camil Petrescu, deşi a vrut să dea în Doctrina
substanţei un model de filosofie ştiinţifică, diferit
de literatura sa, marchează un eşec – crede pe
bună dreptate autorul – tot datorită „preeminen -
ţei subiectualităţii poetice”13.

Scriind o istorie a filosofiei româ-
neşti în cea de-a doua variantă,
Ianoşi încearcă să demonstreze
emanciparea ei din subordonarea

faţă de literatură, deosebind două principale direc -
ţii de dezvoltare, „artistă” şi „ştiinţifică”. Cu toate
că în direcţia ştiinţifică exemplele sunt mult mai
puţine, singurul cu adevărat important fiind con-
siderat Mircea Florian cu cartea sa postumă
Recesivitatea ca structură a lumii, autorul crede că
aceasta reprezintă o şansă de a depăşi complexul
lipsei gîndirii autentic filosofice într-o cultură emi-
namente poetică.

În a doua variantă, tabloul personalităţilor
duale din prima este completat de abordarea
monografică a lui Constantin Noica. Autorul
observă că, chiar dacă Noica a vrut să fie numai
filosof, marcînd o adevărată „revoltă a filosofiei
faţă de dictatul artei”14 printr-o logică vicleană a
opoziţei”, propria lui filosofie a luat „o turnură
artistică”, datorită recursului permanent la litera-
tură ca material al construcţiei sistemului şi prin
argumentaţia sa de „poet al ideilor”15.

În încheierea Istoriei sale, Ion Ianoşi ajun-
ge la concluzia că există „doar trei personalităţi
sistematizatoare a filosofiei româneşti”16: Mircea
Florian, în direcţia obiectivă, ştiinţifică, şi Lucian
Blaga şi Constantin Noica, în cea subiectivă în
care se dezvăluie „mai originali” tocmai datorită
contaminării de valori artistice, în proporţii dife-
rite de la unul la altul, ambii reprezentînd însă
specificitatea filosofiei româneşti.

Realizată într-o manieră de dezbatere a
ideilor, în care rigoarea analitică se conjugă cu
verva polemică, această carte unică în două
variante confirmă statutul lui Ion Ianoşi, contes-
tat actualmente mai mult din motive biografice
decît culturale, de autentic şi exemplar cărturar,
reprezentîndu-şi, dar şi depăşindu-şi epoca prin
opera sa.

1 Constantin Noica, apud. Ion Ianoşi, Literatură şi filosofie,
Ed. Minerva, Bucureşti, 1986, p. 303.
2 Ion Ianoşi, O istorie a filosofiei româneşti, Biblioteca
Apostrof, Cluj, 1996, p. 6.
3 Tudor Vianu, Poezie şi filosofie, în Opere, vol. 7, Ed.
Minerva, Bucureşti, 1978, p. 389.
4 Ibid., p. 406.
5 Ion Ianoşi, O istorie a filosofiei româneşti, p. 8.
6 Ibid., p. 9.
7 Ion Ianoşi, Literatură şi filosofie,  p. 25.
8 Idem, O istorie a filosofiei româneşti, p. 365.
9 Ibid., p. 364.
10 Ibid., p. 365.
11 Ion Ianoşi, Literatură şi filosofie,  p. 140.
12 Ibid., p. 232.
13 Ion Ianoşi, O istorie a filosofiei româneşti, p. 367
14 Ibid., p. 274.
15 Ibid., p. 275.
16 Ibid., p. 367.

DUMITRU CHIOARU

Variantele unei cărţi unice
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Doar cu o pensulă şi un şpaclu nu
pot îndepărta nisipurile. Sunt
multe alte capcane la mijloc, des-
pre care nu-ţi pot da ştire, nu doar

pentru că ele sunt numeroase şi felurite, ci fiindcă,
de fiecare dată când aş fi pe punctul de a-ţi spune
Da, a început, simt că altfel se cumpănesc puteri-
le, şi cele venite din afară şi cele zămislitoare aici.

Îşi va aminti mai târziu acest gând şi,
împreună cu el, gesturile care îl însoţesc: cu mâna
stângă îşi apără ochii de lama unui fascicol neaş-
teptat de lumină, o flacără face viu pentru o clipă
profilul roşcat al lemnului vechi, cu cea dreaptă,
care tocmai a învârtit cheiţa şi ţine încă apăsată
curbura rece a clanţei, deschide larg uşa. Aşteaptă
ca petele întunecate care dansează acum în câm-
pul său vizual să se topească în corpul luminii, iar
strălucirea să-şi tempereze excesul, să-şi dizolve
asperităţile şi frisonul ce o fac atât de asemănătoa-
re unui câmp de luptă cu tăişurile la vedere. După
care intră, revine, pasul său lasă în prag un semn,
e un contur în care poţi aşeza însă şi alte urme, o
frunză, o pasăre care doarme, jarul unui foc
de o noapte ar putea de pildă foarte bine să
încapă aici.  

Max spune Doamne, dar nu apărare
cere, inima lui doar a icnit, e o clipă de tre-
cere nu altfel decât celelalte, deşi, după atâţia
ani în care n-a mai păşit în atelierul de la
mansardă, se poate spune că ea e diferită şi
că întinde şi plase şi cumpeni. Câteva fire
lipicioase de păianjen cer deja prima vamă.
Max se opreşte, înlătură, suspină din nou,
corpul scund cedează, i-a fost greu până sus,
a înfruntat treptele, a râvnit urcuşul, acum să
plătească. Of, un nasture se descheie, degete-
le masează uşor în mica crevasă descoperită
de deschizătura cămăşii, ca şi cum acolo s-ar
concentra căldura şi gheara emoţiei subite pe
care voinţa o alungă, dar simţurile o primesc
prelungind-o în ecouri. Va deschide întâi o
fereastră, asta ar vrea, doar că în coapsă ful-
geră un cârcel, umărul parcă s-ar strecura
printr-un tufiş cu ghimpi, iar braţele au încre-
menit în arcul imposibil al unei poveri nevă-
zute care taie din rădăcină orice alt gest. Nu
acestea sunt însă greutăţile despre care a
pomenit Alexandru, el a vorbit doar despre
fundaţii şi şarpante, despre pilaştri şi arhitra-
ve, trepte şi stâlpi de susţinere, la urmă des-
pre bolţi, firide şi vitralii, n-a strecurat  nimic
nici măcar despre cerul înstelat pe care Max,
în secret, l-a ridicat peste ele. Eşti prea atent
la decor, l-ar fi mustrat prietenul, Duc cu
mine o mulţime de alte voci care n-au iubit
niciodată pustiul, ar fi răspuns el. Iată-l însă
cu fibrele muşcate ca de o furtună de nisip
care amestecă suprafeţele cu adâncurile,
făcându-le să se întâlnească în acelaşi praf, în
aceeaşi cretă albă, vrăjmaşă, fără sânge. Vino
înapoi, Max.

El vine. E aici de fapt, nici nu
s-a mişcat. Dar acum o va
face, îşi va smulge trupul din
plasa insidioasă, o quintă vrei,

Alexandru?, Un oraş, cere cuceritorul, E prima
oară că am adus ceva între noi, O făgăduială apro-
pie, O învoială desparte. Ceea ce vocea dinăuntru
tocmai a spus, braţul deja a auzit şi de aceea se şi
îndreaptă spre draperia de in verde, căutând pliul
cel mai lejer în cutele prăfuite, o clipă încearcă
rezistenţa texturii, după care trage, despărţind,
doar e ziua dintâi, lumina de întuneric. În încăpe-
re inundă soarele, dar apele încă nu s-au mişcat,
valurile rămân încremenite, va trebui să deschizi
fereastra, Da, şi mâna apasă mânerul, arcul neuns
cedează cu un scârţâit care poate fi şi inventat, nu
trebuie neapărat ca urechea să-l audă. Aşa, deci,
nu toate lucrurile aici sunt adevărate. Nu, fiindcă
suntem în cabina unui magician! 

Am renunţat de mult la îndeletnicirea asta
şi de altfel nici nu eram prea bun, simple trucuri
cu panglici, se apără Max.

În cameră s-a făcut lumină, a inundat soa-
rele, aerul proaspăt reface reliefuri, lemnul de
cireş îşi expune cu trufie lacul neatins, insulele izo-

late reintră în circuitul firesc, peisajul aduce toate
lucrurile aproape, în raza amintirii imediate, băr-
batul se relaxează, ar zice că se simte bine, şi chiar
spune asta, Mă simt bine, cu voce tare. Glasul
sună  ciudat în odaia nedesfăcută cu totul din per-
gamentul încă rulat al anilor din urmă, deşi, în
transparenţa micilor pete de la suprafaţă, acolo
unde a căzut cândva ceara, câteva litere s-au ivit
deja, făcând să şerpuiască trupul fosforescent al
unui înscris, Iară oştile să loviră foarte tare şi iute,
cât să făcu praf de nu să cunoştea unii din alţii. Şi
dete Dumnezeu vânt mare, de suflă praful de pre
oşti, de să văzură.

Aşa.
Max nu-şi bate însă capul cu ceea ce nu e

de înţeles, altele sunt lucrurile care îi cer atenţia,
straturile succesive de praf ale odăii de pildă, atât
de vechi încât au prins corp şi şi-au însuşit, fieca-
re, o nuanţă, fum, cenuşă, un smârc albastru,
toate astea trebuie redate aerului, vântului care
vine şi pleacă, ce păcat. Alexandru poate ar fi
săpat în  carnea lor ca în sedimente de lavă vulca-

nică, a mai făcut-o, dar prietenul său nu e decât un
păpuşar care n-a încălcat cele îngăduite, chiar dacă
unii cred şi vorbesc altceva. O mănuşă despere-
cheată găsită în nişa de la intrare trece deci peste
tăblii, speteze, mânere şi etajere, şterge şi lustru-
ieşte, dar ocoleşte obiectele, nu atinge figurinele.
Sunt multe lucruri îngrămădite aici, lemn de arţar,
pâslă, catifea, tifon, hârtie colorată, ceară, cleiuri,
solvenţi, mulaje, gips, talc, tije, sfori, carton, lână,
nasturi, un şevalet, un felinar, pensule, creioane,
dălţi, cuţite, seringi, greble, perii, plasturi, sârme,
o cortină, un paravan, rame, un ferestrău, baiţuri,
vermiuri, acriluri, cerneală, o maşină de cusut, un
polizor, aţe, o pernă cu ace de toate mărimile, o
cutie cu mărgele, tuş verde, furnir de nuc şi cireş,
spatule, curele, foiţe de cupru, două pălării, lămpi
cu ulei. Şi mai sunt armături, cofraje, matriţe,
parafină, plastelină, pudră, pene, panglici, petice
de blană, instrumente de lipit, de perforat, mate-
riale abrazive, ceramică şi glazuri, pare atacul unei
ploi de săgeţi în câmp deschis. Faţă de care, cum
e şi firesc, gesturile se înmulţesc, prind contur şi

testează alianţe, iar la urmă se decid pentru toate
cele câte sunt de făcut într-o curăţenie, de la aeri-
sit, la scuturat, măturat şi spălat, mai sunt, des-

igur, şi alte operaţii despre care istoriile nu
obişnuiesc să vorbească, aşa că vor rămâne şi
aici sub tăcere. 

Camera înfăţişează acum un alt
relief, e o geografie cu mai
puţine capcane şi alăturări
primejdioase, dar la fel de

excesivă. Pentru că dulapurile au sertare şi
etajere, lângă paravan sunt aliniate coşuri şi
lăzi, iar sub fereastră e o covată de lemn şi
în toate astea aşteaptă semnul care să le
întoarcă la viaţă o mulţime de păpuşi. Sunt
îngrămădite unele peste altele, arlechini
peste piraţi şi subrete peste sirene, dar e sufi-
cient să aducă la vedere un pinten, un solz
sau borul unei pălării, fie chiar şi o simplă
adâncitură întunecată, ca o arsură, în tija de
lemn, şi mâna care le-a mânuit ani în şir le
recunoaşte. Max a preferat întotdeauna, pen-
tru mobilitatea lor, păpuşile bibabo, cu corpul
mulat pe încheietură, cele mai multe, în lea-
gănele de la mansardă, sunt de aceea astfel
de mănuşi de postav cu capete de lemn sau
porţelan. Dar nu lipsesc marionetele, cu fire,
tije sau arc, şi mai aşteaptă păpuşile vaiang,
iar într-un colţ, sub o prelată de cort, câţiva
mandarini bunraku şi o pasăre rock cu aripi-
le desfăcute, şi ar mai fi o armată întreagă de
figurine origami modelate din hârtie cerată
sau coli cu suprafaţa poroasă în care praful a
continuat modelajul, adâncind desenul într-o
reţea fină de riduri şi mai sunt tot atâtea
siluete pe care lampioanele chinezeşti şi
micul reflector cu filtre colorate montat în
spatele paravanului le-ar putea face să suspi-
ne şi să cânte pe mătasea ecranului.

Max se lasă furat, îi place legănarea
uşoară a nuferilor şi norilor aurii pictaţi pe
pereţii lădiţei cumpărată de Carla la un iar-
maroc pentru a adăposti instrumentele muzi-
cale, aşa a spus ea, că acesta ar fi locul cel

mai potrivit, aici poţi auzi sunetele chiar şi atunci
când nimeni nu atinge cornul, vioara banhu, bate-
ria, ferestrăul sau toba, cândva, mai târziu, se vor
adăuga, într-o notă neconvenţională, castanietele,
care făceau ca toate înfruntările, mâniile, gloria
imperiilor şi şoaptele de dragoste ale spectacolelor
cu umbre să se ridice la cer. Perdeaua de la fereas-
tra mansardei tocmai a prins un val, în spatele ei
stă răsuflarea uşoară a vântului, pe ecranul de
mătase s-au aprins nuanţe de pai şi ceai.     

Max întinde mâna după o coală de hârtie,
alege două foiţe de celofan. Din prima, cea fumu-
rie, va face cu îndoituri sigure o barcă, din cealal-
tă, cea roşie, va croi, cu gesturi care tremură şi
retrag urmele, trupul de foc translucid al unei
vulpi. Întâi o barcă, după aia o vulpe. O gheaţă
care arde. Dar nu vreau să-ţi spun despre asta
acum, Alexandru.

Fragment de roman

DIANA ADAMEK
Kali
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Născută în România, Madeleine
Davidsohn a absolvit Facultatea de
Medicină şi Farmacie, Secţia
Stomatologie I.M.F. la Iaşi; a lucrat

ca medic stomatolog la Moineşti. În anul 1973 emi-
grează în Israel, stabilindu-se la Haifa, oraş în care
locuieşte şi astăzi. Colaborează la importante reviste
din ţară: Contemporanul. Ideea Europeană, Con -
vorbiri literare etc. Premii: Premiul „Ianculovici”
(Fundaţia Culturală Haim şi Sara Ianculovici);
Premiul Ministerului Culturii şi Cultelor, Direcţia
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural
Naţional Suceava (revista Agero, Stuttgart); Premiul
Festivalului Naţional de Poezie „Nicolae Labiş” etc.
Madeleine Davidsohn este membră a Uniunii
Scriitorilor din România şi membră a Asociaţiei
Scriitorilor de limbă română din Israel.

Cărţi: Intrare liberă, poeme, Editura Mi -
nimum (2000); Întinde mâna zilei care vine, proză
scurtă, Editura Libra (2001); Al cincilea anotimp,
proză scurtă, Editura Libra (2003); Femeile nopţii,
roman, Editura Libra (2006).

Fără a fi o continuare a romanului Femeile
nopţii, autoarea reia – în Paradisul rătăciţilor – un
personaj misterios, Mara, o fetiţă surdo-mută care
devine eroul central. Revenită, după o absenţă înde-
lungată, în Israel, Mara, pictoriţă celebră, este invi-
tată să-şi expună tablourile la o prestigioasă galerie.
Organizarea expoziţiei o pune pe ea şi pe cititor în
legătură cu o galerie de personaje fascinante care se
impune atenţiei din capul locului: Kony, negresă,
managerul Marei, se trage dintr-o familie de foşti
sclavi din Africa; bunica Marei, practicantă ferventă
a magiei; Ana, curatoarea expoziţiei, un copil crescut
în România după ce părinţii hotărăsc să fugă din
ţară cu prilejul unei excursii în Vest, lăsând-o în grija
bunicii; Beny, fiul unei criminale ce intervine nu o
dată în topografia poveştii, creând o atmosferă ten-
sionată şi conferind romanului momente de suspans.
Romanul se citeşte cu sufletul la gură, nu rareori
invocându-se fundalul fascinant şi dramatic al Ţării
Sfinte. 

„E la mijloc un mister negru. Şerpuitor. Cu
femei puternice, regăsindu-se în albia nopţilor. Cu
bărbaţi pierduţi în hăţişurile existenţei. Cu adoles-
cenţi care asistă gură-cască la felul în care morţii dau
buzna în existenţa de zi cu zi. Sunt pagini dense, pe
mari porţiuni memorabile, de un erotism subtil,
năvalnic, împuns de botul fraged al morţii care-este-
pretutindeni. […] Lui Madeleine îi place descrierea;
se vede că e prinsă în păienjenişele abstract-exacte
ale epicului, în timp ce degetele ei, captate de jocul
descrierii («joc neîncetat, un joc – ba nu, jocurile!»,
exclamă, excedat-pornită, Marina Ţvetaieva) eliberea-
ză alte peisaje, descrieri, conflicte, mişcări înlăuntru.
O interesează nu atât acţiunea, cât lumea interioară
a personajelor; «mişcările duhului lăuntric». (Joyce)
Scrie dezinvolt. Uşor. Are lejeritatea şi familiaritatea
lucrurilor arătate la lumina zilei de creatorii obiecte-
lor artizanale, confecţionate cu o artă moştenită din
tată în fiu, ce-şi transmit reciproc secretele meseriei,
trucurile ştiute exclusiv de membrii clanului de mese-
riaşi. Doar că din mijlocul unei scene descrise într-un
limbaj simplu, clasic – «Ce grea e simplitatea», excla-
ma cineva, pe bună dreptate, neuimit de propria
uimire –, din magma aparent netedă a unei scene
oarecare, circumscrisă cotidianităţii cvasiterne,
printr-un declic abia sesizabil, mai mult intuit, se
iscă imprevizibilul. Evenimentul teribil.” (Aura
Christi)

Avionul ieşi din plafonul de nori, cobo-
rând treptat. Sub aripile lui coasta
Mediteranei întreruptă brusc de con-
strucţiile telaviviene de pe mal, apă-

rea estompată de ceaţa dimineţii. Pînza albăstrie a
mării semăna cu un steag imens desfăşurat la picioa-
rele oraşului. Trupul Marei seziză prin somn ateriza-
rea aşteptată de câteva minute. Se răsuci şi, pe dată,
se îndreptă în scaun. În seara precedentă se îmbar-
case în Germania, o staţie intermediară între New
York şi Israel şi acum resimţea sfâşiala oboselii.
Mara zări stewardesa ridicându-se de pe banchetă,
netezindu-şi fusta şi se concentră să-i audă glasul.

Aterizarea a fost lină, însoţită de zgomotul
furibund al motoarelor şi rulajul roţilor pe pista de
beton. În urmă cu câţiva ani asemenea momente îi
produceau crampe. Burta i se contracta, încheieturi-
le mâinilor se albeau pe mânerul fotoliului. Aşa i se
întâmpla mereu în momentele decolării. De fiecare
dată îşi promitea că va fi ultimul ei zbor. Cu timpul

se obişnuise. Călătoriile fără număr o debarasară de
tremurul bolnăvicios al corpului tensionat, dar de
dormit în avion îi era imposibil. Ah! şi cât o invidia
pe Kony, managerul ei. Avea nervii de oţel şi o extra-
ordinară stăpânire de sine. Era în stare să doarmă
oriunde, într-un scaun de autobuz, pe o banchetă de
tren sau în momentul când avionul, cu tot mugetul
infernal al motoarelor, se pregătea să decoleze.
Călătoriile repetate ale Marei au creat obişnuinţa,
dar spaima rămânea cuibărită în ea. Acum, în avion,
ca să-şi distragă atenţia, încercă să-şi imagineze
Israelul după unsprezece ani de despărţire şi primi-
rea de care va avea parte la aeroport. Cu siguranţă,
va fi aşteptată. Expoziţia de pictură era desigur
anunţată, consemnată în ziare şi poate chiar la tele-
vizor. „Expoziţia cunoscutei pictoriţe, Mara Yacuţ.” 

Boeingul B-767 uriaş se înţepeni pe toate cele
patru roţi în faţa spaţiului de primire din aeroportul
„Ben Gurion”, exact la ora cinci dimineaţa, ora loca-
lă. Însoţitoarea de bord le sugeră pasagerilor să-şi
potrivească ceasurile după ora Israelului, să nu-şi
uite bagajele, să respecte condiţiile de securitate. 

Mara cobora din avion de parcă abia ieşise
din casă şi se pregătea să mergă la o întâlnire agrea-
bilă. Costumul de mătase verde, culoarea ei prefera-
tă, cumpărat special pentru această călătorie arăta
ca scos din cutie. Îşi netezi părul şi zâmbi provoca-
tor, cum învăţase să pozeze în public. Era departe de
fetiţa orfană, surdo-mută, copilul pe care îl crescuse
un chibuţ mărunt, din apropierea Ber Şhevei. Tot la
fel de departe era fetiţa subţirică cu plete şi ochi mig-
dalaţi. Timida Mara, adolescenta de la Şcoala de
arte. Mara Yacuţ se bucura acum de un renume mon-
dial. 

Autobuzul aeroportului o debarcă
direct în şuvoiul uman, care o împre-
sură, purtând-o spre sala de recepţie
a pasagerilor. Acolo, masa de

oameni se despărţi, aliniindu-se în faţa boxelor de
control, rânduri, rânduri. Faţă de eficienţa şi rapidi-
tatea serviciilor de pe aeroporturile internaţionale
unde aterizaseră până atunci, America sau Europa,
aici totul părea filmat cu încetinitorul. Mara privea
impresionată meticulozitatea de care dădeau dovadă
funcţionarii, băieţi şi fete cu ecusoane atârnate de
gulerul uniformei şi aparatul de radio, transmisie la
îndemână. Fiecare paşaport, fiecare document era
cercetat, înregistrat, întors pe faţă şi pe dos. Ochii
grănicerilor păreau aparate Röntgen care pătrun-
deau până la oase.

– Te face să te simţi un criminal, şopti către
Kony, care privea impasibilă şirul de oameni dinain-
tea lor, şir ce lăsa impresia că stă pe loc. Până tre-
cem de ei se face noapte, şopti Mara nerăbdătoare,
dar Kony nu reacţionă în nici un fel. Privea mulţi-
mea de pe înălţimea tocurilor de pantof care o înăl-
ţau cu un cap deasupra tuturor. 

Când ajunseră în sfârşit la ghişeu, băiatul din
spatele computerului începu să le răsfoiască paşa-
poartele şi să compare fotografiile de parcă i-ar fi
bănuit de substituiri. Deodată se opri. Îşi ridică pri-
virea şi i se adresă direct Marei.

– De ce nu aţi spus că sunteţi israeliancă?
Pentru cei de la noi există ghişee separate. Controlul
e mult mai uşor şi rapid. O, dar eu vă cunosc!.... V-
am văzut fotografia în ziare. Sunteţi pictoriţă....

Din acel moment, totul deveni mult mai sim-
plu. Într-un minut se aflau dincolo de controale, în
sala mare de primire, un du-te-vino fără sfârşit. 

– Să ne vedem trecute de vama tablourilor,
a oftat Kony, când o mână fermă le-a prins şi pe ea
şi pe Mara, scoţându-le din înghesuială, spre poarta
de ieşire. Spotul unui aparat de fotografiat o dată, şi
încă o dată, le orbi privirea. 

„Te pomeneşti că acum urmează un alt con-
trol,” gândi Mara, speriată de vacarm şi îmbulzeală,
uitând de celebritate.

Erau ziariştii, doi la număr, Beny şi Ron se
prezentară, scuzându-se de întârziere. 

– Traficul e vinovat, de aceea, n-am ajuns
cum am fi vrut, chiar la scara avionului. Dar fotogra-
fiile vor fi de primă clasă, le-a asigurat cu dezinvol-
tură, de parcă se cunoscuseră de când lumea. La ce
hotel locuiţi? a întrebat conducându-le spre ieşire. 

– E un interviu? a vrut, să ştie Kony.
– Astăzi, nu, probabil, mâine. În ziarele de

azi a apărut numai o notă de informare. Beny care
stătuse până atunci de o parte, le întinse florile pre-
gătite pentru eveniment, iar Ron adăugă adresându-se
Marei:

– Aţi fost aşteptată cu interes şi cu nerăbda-
re, deşi această primire poate n-a fost dintre cele mai

fastuoase, cum probabil sunteţi obişnuită. Adevărul e
că un coleg de la ziar e bolnav, altul e în deplasare
şi eu am rămas singurul disponibil. Eu şi colegul
meu Beny, foto corespondent. Ce să-i faci! Ţară mică,
probleme mari.... Şi asta nu numai în sens metafo-
ric. Sper totuşi să vă simţiţi bine, să vă placă la noi.
Încă o dată, bun venit, iar reportajul de mâine va fi
o bombă. Asta v-o promit eu. 

Departe, în golf, cerul devenea tot mai clar.
Mara ridică ochii. Undeva, acolo se afla mama ei,
Iara. Aici în Israel, mai aproape ca oriunde.   

***

Expoziţia urma să aibă loc sâmbătă şi
nimic nu era încă pus la punct.
Marei i se părea că bate pasul pe loc.
Se simţea obosită, nervoasă, emoţio-

nată. Israelul, ţara unde se născuse, astăzi după
unsprezece ani de absenţă, i se părea străin. De fapt
i-ar fi putut scrie Soniei s-o aştepte, dar n-o făcuse.
Sonia s-ar fi bucurat. Nu i-a trimis nici-un rând des-
pre vizita în Israel şi nici despre expoziţia programa-
tă la Tel Aviv. De ce?.... Greu de răspuns. Mara nu
voia să dezgroape morţii. La urma urmelor cunoştea
motivul. Nir, soţul Soniei. Animozitatea pe care i-o
stârnea prezenţa Marei încă de pe vremea când era
un copil, rămăsese până acum pentru ea un mare
semn de întrebare. Desigur aveau să se întâlnească,
să-i invite la deschidere dar, pentru asta mai era
timp.

Poate ar fi fost nevoie de o explicaţie între ei,
de un moment de adevăr. Fără ascunzişuri, fară
cuvinte lăsate în suspensie. Sonia era singura cu
care ar fi vrut să împărtăşească rezultatele succesu-
lui. Sonia crezuse nestrămutat în talentul ei şi făcu-
se totul ca s-o ajute. 

Pe cărţile de vizită scria cu majuscule Mara
Yacuţ, pictoriţă. Şi Sonia nu era acum lângă ea s-o
vadă. Mara oftă cu obidă. „Cred că am greşit”, îşi
spuse, regretând-i dureros absenţa. Unde era timpul
când făceau proiecte împreună, ea şi Sonia? Unde
era bucuria calmă a curgerii zilelor în chibuţ, a după-
amiezilor târzii când se tremina lucrul şi ele se refu-
giau grăbite în liniştea din camera Soniei. Lumina
apusului se filtra prin perdele, căldura zilei se poto-
lea, Mara desena în timp ce Sonia citea. Le unea
tăcerea, plăcerea de fi împreună, de a-şi aparţine una
celeilalte, total şi dezinteresat. La orice întrebare
aveau răspuns, la orice privire, la orice gând, exista
corespondenţă de partea cealaltă. Mara privi în jur.
Lume. O mulţime de lume. Le era străină tuturor,
cum şi ei îi erau străini. Nişte anonimi.

Fragment de roman,
În curs de apariţie la 

Editura Ideea Europeană

MADELEINE DAVIDSOHN
Paradisul rătăciţilor
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Îşi desfăcu larg braţele. Văzut de departe, de nu foarte departe,
Matei părea un soi de păsare stranie. O pasăre atipică. Care tocmai
învăţa să-şi desfacă aripile, neştiind cum se zboară şi de ce şi în ce
scop. O pasăre stângace şi inspirată. O pasăre vorbitoare… care,

iată, se întinse pe iarba în plină creştere, îşi desfăcu braţele larg, cât de larg se
putea, imitând fără voie, mai degrabă, o cruce, şi vorbi:

– Voi, pietre, şi voi, păsări care dibuiţi arta de a zbura, ce vă pasă, în
splendoarea voastră tăcută, dacă existaţi sau nu?! Oare v-aţi gândit vreodată cum
e să fii viu, cum e să fii om şi cât de greu, cât de… imposibil e să rămâi ceea ce
eşti: un om?! Un om bucuros şi un pic trist că are două mâini, două picioare, un
cap, un trunchi (da, trunchiul nostru de carne e începutul unor drame în toată
legea!), din care nu este exclus că pe vremuri creşteau aripi, doar că în timp, din
decenţă şi probabil că… nu, nu probabil, în mod sigur!, certamente… din medio-
critate, tot tăindu-le în fiecare sezon, ele, aripile alea neroade, s-au transformat
în cioturi… Nu, iar nu e bine, s-au transformat într-o promisiune de aripi şi s-au
înnămolit în acea promisiune, hm, aşa, aşa, da-da… exact aşa cum se înnămolesc
unii oameni în promisiunea de a fi… Şi nu depăşesc, pe toată întinderea existen-
ţei lor de trei parale, stadiul de promisiune. Oameni-proiecte. Destine-proiecte.
Existenţe proiectate în neant. 

Hm, hm, tuşi puştiul, holbându-se la cerul segmentat, zdrenţuit de coroa-
na unui stejar; da, era un stejar, unul bătrân, solitar în mândria lui melancoli-
că, solidar cu zburătoarele ce-i populau, din când în când, rămuroasa şi perspi-
cacea coroană… Poziţia luată de bărbatul aflat la începutul carierei sale, ah, nu
era tocmai comodă, el însă întârzie aşa, fără motiv. Stătu întins, continuând să
peroreze, să debiteze verzi şi uscate despre arbori, păsări, despre vieţuitoarele
mărunte care ascultau acea vocea singuratică, oprindu-se, unele dintre ele, din
circuitul lor harnic, voios şi… 

– Ei, vă vorbesc pentru că ştiu că vă pasă, chiar dacă nu recunoaşteţi acest
lucru de care v-aţi putea agăţa ca să vă azvârliţi în fluviul alarmant de viu şi
provocator al existenţei. Poate, cu un pic de noroc, voi ajunge să ascult părerea
voastră despre viaţă! Dar până atunci…

Matei se întoarse pe o parte; se sprijini de mâna-i dreaptă, unghiul din
care vedea o parcelă din oraşul morţii modificându-se evident. Acum el, şturlu-
baticul, nu-şi mai spânzura privirile de un albastru spre gri de imensa coroană
a stejarului. Puştiul prinse în raza privirilor sale hulpave un segment din aleea
principală a urbei lui Hades (cum o numi în treacăt, distrat, veşnic distrat, ca şi
când acest mod de a fi s-ar fi constituit, înainte să-şi fi dat el însuşi seama, într-o
religie măruntă, persistentă), unde văzu un înger cu aripile lăsate nostim, încât
această statuie de bazalt, în loc să te îndemne la reculegere, îţi stârnea un surâs
vag-insistent în colţul buzelor. Cvasiadolescentul îşi reprimă sfertul de surâs şi
continuă neabătut, simţind cum lucrurile se agită, viaţa îşi iese din maluri, viul
se multiplică, iar în gâtlejul lui tânăr, melodios, se aduna ceva insidios, plăcut,
care îi dădea o stare de febră intensă, febrilitatea – dacă aşa se numeşte ceea
ce i se concentrase subit în partea de sus a clondirului alb al gâtului – năvălind
în afară în valuri incert inegale, având o anume ritmicitate specifică unor cor-
puri secrete, unor presupuse insule absconse, unde, după toate probabilităţile, se
concentra viul.

– …Până atunci o să vă comunic, da-da – cu toată seriozitatea gravă şi dis-
perată, de care sunt capabil în aceste momente solemne şi triste, de o tristeţe
solară mai degrabă, ca să fiu explicit şi cât mai exact – că viaţa, viaţa asta, a
noastră, adică a voastră, stejarule, iarbo, buburuzo ce te mişti speriată de moar-
te, de parcă aş fi în stare să-ţi fac te miri ce rău, deci, viaţa tuturor făpturilor
de abur şi carne, de iarbă şi duh deschis, şi viaţa mea, desigur (pentru că şi eu
am, iată, parte de o existenţă!), este absolut fantastică! Ştiu că mă ascultaţi şi
mai ales ştiu că mă auziţi; prin urmare, reţineţi ce vă spun: viaţa asta, aşa cum
o vedea Schopenhauer, din care nu mă mai satur să citesc şi să citez – pentru
că e un spirit eminamente opus mie! – nenorocită, aptă de a oferi exclusiv sufe-
rinţă, tone de suferinţă, existenţa aceasta care e o luptă continuă pentru supra-
vieţuire, viaţa mizerabilă, nenorocită, măruntă până la leşin, până la greaţă,
până la uitare de sine, este, pe cuvântul meu de onoare, unică, fantastică! Puteţi,
dragi prieteni, iubite prietene, doamne flori şi domnişoare buburuze, domni gân-
daci şi licheni, doamnă iarbă şi domnilor arbori, să mă contraziceţi cât vă ţine
sufletul; şi, desigur, desigur, nu încape nici o îndoială că eu, sluga voastră, subal-
ternul vostru umil aservit intereselor voastre până voi închide ochii, o să vă dau
nu o dată dreptate! Existenţa e nemernică; da, aveţi o grămadă de inamici văzuţi
şi nevăzuţi, cei nevăzuţi constituind adevăratul pericol, poate; cu ei trebuie să
luptaţi, să luptaţi şi, iar şi iar, să luptaţi; apoi, sunteţi obligaţi toţi loalaltă, voi,
locuitorii distinşi ai acestui luminiş secret, să înduraţi, pe deasupra, seceta, foa-
mea, mitocănia oamenilor de neînţeles pentru voi, nedreptatea, duritatea şi alte
lucruri oribile, ca să nu spun ignobile. Ştiu, eu ştiu, e drept, instinctiv, totul! Să
nu subapreciem instinctul. Odată o să vă vorbesc despre ceea ce înseamnă
instinct şi respectiv pulsiunile instinctive. Un aspect, aveţi încredere în mine,
foarte important. Ceea ce vreau…, iată, să vă supun atenţiei, cu toată dragostea
de care sunt capabil în aceste clipe unice, auziţi voi, oare?!, am spus bine, unice,
e că – în ciuda nedreptăţilor, în ciuda micimii, a cruzimii, în ciuda atâtor şi atâ-
tor unghiuri, adevăruri nu tocmai agreabile, ca să apelez la limbajul litotei atât
de drag inimii mele singuratice şi neînţelese – existenţa rămâne a fi, în esenţe-
le ei tari, ascunse, înfiorătoare şi fantastică, iar această concluzie mă face să trag
o linie (în mintea mea, se înţelege) şi să aduc la cunoştinţa excelenţelor voastre
un lucru ce poate să vă pară banal: eu sunt un om fericit tocmai pentru că am
făcut această descoperire… Înţelegeţi ce vreau să spun?! Nu aveţi cum să nu pri-
cepeţi, pentru că voi aveţi urechi, urechi enorme, aveţi ochii buni, cei mai buni

şi mai convingători ochi din lume… Ochii voştri sunt mari, foarte mari. Pe cuvân-
tul meu. Martor îmi este divinul Apollo cel ce poseda arta de a fi ubicuu. Marele
zeu răsfăţat şi solitar, ales, şi o dată, o foarte singură dată, pedepsit… de Zeus,
în sarcina lui de ales între aleşi căzând obligaţia de a fi sluga unui muritor de
rând! 

Matei vorbea, vorbea, vorbea… Le vorbea păsărilor şi arborilor. Florilor şi
duhului acelui loc murdar şi sfânt. Un loc unde viaţa şi moartea îşi dădeau, cu
o regularitate strictă, nebănuită, întâlnire, simţindu-se acasă în acel timp şi în
acel spaţiu, de o febrilitate aparte, stranie, percepută exclusiv de anumiţi indi-
vizi. Se auzea pretutindeni un murmur subteran, voci ce se suprapuneau, iubin-
du-se într-o curată promiscuitate harnică, un foşnet ciudat, afund; junele domn
însă era din cale afară de preocupat de discursurile lui nostime şi inegale, ca să
recepteze întreaga foşgăială, complexa şi contradictoria viermuială fericită, labo-
rioasă în fericirea sa de o inventivitate impresionantă, spectaculoasă. 

Puştiul era aidoma unui obiect excesiv de însufleţit, purtat, adăpostit de
un curent ireal, simţit prin toţi porii, supt literalmente de fâşia apocaliptică a
unei tornade, în măduva căreia Matei – nebleznicul, singuraticul, distratul, cel
dus cu pluta, neterminatul, uşuraticul, superficialul, lipsitul de voinţă, cum i se
spunea nu rareori, şi el, în candoarea-i incisivă, exagerată, începea să creadă,
vai, că aşa este şi nu altminteri, dându-le dreptate celor care îi reproşau aseme-
nea chestii; era excesiv de darnic în împărţirea dreptăţii – straniu, se simţea în
apele lui, se simţea aici, în urbea morţii, protejat, iubit, ca odinioară, în lichidul
amniotic; ah, şi memoria acelui paradis ontic era încă vie, ba chiar din ce în ce
mai vie, cum să nu fi fost aşa?, dacă pentru el, inspiratul şi stângaciul bărbat
întârziat binişor sub zodiile de fier ale adolescenţei, pentru el, cel pururi rămas
în urma realităţii, în urma prezentului, încolăcindu-şi celălalt trup într-un soi de
cocon-timp suspendat între trecut, viitor şi prezent, e adevărat, un prezent pus
mereu sub semnul îndoielii, al neîncrederii probabile, în aceste momente scurse,
prelinse, picurate din degetul mare al unui zeu inspirat, puţin plictisit, totul
purta un nume concret, totul era ieşit din iubire şi, prin urmare, orice semn,
orice lucru aparent lipsit de importanţă, mărunt, se arăta ca o binecuvântare, ca
un pretext de a fi îmbrâncit în fiinţă, acolo, unde iniţial, totul te ademeneşte, te
farmecă, te atrage cu mii de fire nevăzute, persistente, acroşante, ca roiurile de
ţânţari plini de otravă din pădurile tropicale, ca furnicile roşii, laborioase şi per-
verse în activitatea lor voios de măruntă, ca liliputanii ferm convinşi că îl înlăn-
ţuiesc pe Gulliver cu acele aţe (în percepţia lui, a uriaşului), cu acele frânghii
groase, temeinice (în opinia făpturilor de dimensiunile unui deget), sute, mii,
milioane de fire, menite să-l imobilizeze pe uriaşul împotmolit într-un amestec
de uimire nefericită şi spaima de a se regăsi, vai, iarăşi, într-un univers dispro-
porţionat.

Da. Matei era fericit, aşa se simţea; în sfârşit, după o perioadă nu tocmai
fastă, nu tocmai plină în evenimente solare, el descoperea un drept elementar,
ca apa, ca aerul pierdut al acelei lumi deviate, şi anume, dreptul de a fi fericit.
Şi ce este, ce poate fi în lumea de azi, grăbită să ne înghesuie într-un colţ al rea-
lităţii proiectate după mintea ei, nu rareori destul de îngustă, pripită oricum,
grăbită să ne îmbuibe cu chestii de doi bani, ce poate fi, aşadar, fericirea altce-
va decât să stai întins, pe o parte, sprijinindu-ţi capul, de parcă ai ţine în cău-
şul palmei transpirate un vas atipic, întrucâtva asimetric, şi, regăsindu-te, în
fine, în matca firii abia bănuite, abia atinse cu tentaculele celuilalt spirit, să faci
declaraţii de dragoste gânganiilor din preajmă, ierbii, florilor, arborilor, prinzând
fiinţă tot ce ating funiile de un albastru spre gri ale ochilor tăi, transformaţi în
vii sfere imense, receptive, crescând, umflându-se şi devenind cât uriaşa coroa-
nă a stejarului bătrân şi uimit din vecinătate, apoi cât întreaga urbe a morţii
care îl cuprinse, da, cu miile-i de braţe pe acest june pierdut, pierdut, pierdut de-a
binelea, apoi cât toată bolta pe care cineva nevăzut, genial şi îndărătnic, azvâr-
lea iarăşi turme de bivoli însângeraţi, mânându-i spre arcul nopţii. Noaptea, da,
urma să mai adaste o vreme; venea înserarea. 

Matei se ridicase de mult. Umbla de colo-colo, de parcă locul care
îl adăpostise până atunci, locul declaraţiilor sale exaltate, nu-i
era suficient, devenise strâmt pe neaşteptate şi, deci, era impe-
rios necesară mişcarea, lărgirea spaţiului adică, modificarea

unghiului de percepţie. Ceea ce-i prindea bine. Îi venea mănuşă, cum se spune.
Ca din pământ apăru o pisică neagră. O panteră în miniatură, de un negru ire-
proşabil, care avea totuşi – bărbatul în plină formare remarcă iute acest detaliu
– o pată infimă, de un alb strigător, pe gât. O privi şi pe această panteră minus-
culă cu dragoste. 

Fragment din romanul 
Casa din întuneric,

în curs de apariţie la 
Editura EUROPRESS GROUP

AURA CHRISTI

Casa din întuneric
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SEPTEMBRIE 2008

Am trăit s-o vedem şi p-asta. Ministerul Educaţiei nu vede
nimic rău în faptul că sute de examene de bacalaureat sunt
identice literă cu literă. În schimb, o asociaţie studenţească
se adresează aceluiaşi minister, cerînd reintroducerea exame -

nelor de admitere la universitate. Să fim, oare, martorii unei revoluţii para-
digmatice? Cîtuşi de puţin nu. Suntem, mai degrabă, confruntaţi cu un par-
adox. L-aş numi paradoxul paraeducaţional.

Ceea ce se întîmplă în licee nu este decît oglinda fidelă a societăţii
din care facem parte. O societate bazată pe disimulare. Rădăcinile acesteia
sunt vechi şi adînci. „Lanţul slăbiciunilor” de care vorbea Conu’ Iancu nu s-a năs-
cut sub comunism, şi nici „numărătoarea steagurilor la primărie” nu a
început cu atîrnarea perelor în plopi înainte de „vizita de lucru” a tova’ăşu-
lui.  Desigur, comunismul a exacerbat aceste trăsături ale societăţii. Dar e
prea facil să dai vina pe el, şi nicio condamnare de la tribuna parlamentului
nu este în măsură să explice de ce acelaşi regim (criminal, mie-mi spui?) nu
a produs trăsături similare în, să spunem, Cehoslovacia sau Ungaria. Desigur,
şi acolo oamenii se făceau că lucrează şi regimul se făcea că-i plăteşte. Dar
pentru cei obedienţi, „socialismul real” din Cehoslovacia oferea nu mai puţin
reale căsuţe de vacanţă, iar în „cea mai veselă baracă” maghiară din lagărul
comunist te puteai îndopa pînă la saturaţie cu un gulaş cît se poate de real.

Reforma introdusă în învăţămînt la noi sub regimul Constantinescu a
plecat de la premisa, desigur justă, că distorsionarea sistemului educaţional
sub un regim care ajunsese s-o transforme pe „cea mai cea” în academician-
doctor şi să adauge polimeri de renume mondial poliperelor atîrnate cu
sfoară în plop impune, printre altele, recunoaşterea faptului că pentru o bună
perioadă de timp de acum încolo, liceul nu mai poate fi considerat drept o
condiţie suficientă pentru admitere în universitate, deşi rămîne una nece-
sară. S-a lăsat, deci, la latitudinea universităţilor şi a facultăţilor să decidă pe
ce criterii de selec ie se vor baza la examenele de admitere.

Numai că aici a intervenit un al doilea factor: economia de piaţă.
Incapabil din punct de vedere economic să finanţeze studiile universitare pen-
tru toată lumea interesată a le absolvi, statul bazat pe acumularea primitivă
a capitalului a creat posibilitatea autofinanţării pentru acei studenţi care nu
îndeplinesc condiţiile de finanţare de la buget. Şi aşa s-a ajuns la acumularea
primitivă a educaţiei universitare înainte ca absolvenţii liceelor să fi trecut
printr-o reformă care, e drept, nu ar fi eliminat „lanţul slăbiciunilor”, dar ar
fi diminuat disimularea în poliperi. Profesori universitari care insistă să
atace problema la rădăcină ajung în acest mod să fie acuzaţi de către colegi
de „elitism” şi să li se explice că aplicarea unor criterii impersonale sau
măcar unora de minimă selecţie naturală a performanţilor, dar şi a celor
mediocrii, de cei cîţiva neperformanţi (întotdeauna cei mai zgomotoşi), s-ar
constitui într-o reducere de venituri care ar afecta întreaga facultate.

Nu ne aflăm departe de ziua în care studenţi performanţi şi/sau
părinţi doritori ca odraslele lor să nu termine facultatea cu diplome pe care
nimeni nu le mai ia în serios, vor alege calea studiilor în străinătate. Cu atît
mai mult cu cît acolo li se oferă burse deocamdată inaccesibile studentului
român la el acasă.

Soluţii simple nu există. Dar atîta timp cît toată lumea (elevi, stu-
denţi, profesori de liceu, profesori universitari, ministere) rămîne sau devine
prin inerţie părtaş la frauda furării propriei căciuli, vom rămîne cu toţii
„români, mai mult sau mai puţin oneşti.” Din ce în ce mai puţin, dar din ce
în ce mai mulţi. Organizaţia studenţească de care vorbeam la început merită
felicitată. Ea nu face altceva decît să îşi apere „sărăcia, şi nevoile, şi neamul”.   

• (Im)pertinenţe

MICHAEL SHAFIR
Paradoxuri paraeducaţionale

SEMNAL

MIRCEA HORIA SIMIONESCU
Un volum fermecător

De mulţi, foarte mulţi ani,
ani ai activităţii mele cărturăreşti,
resimt nevoia unui ghid bine armat,
sintetic şi, totodată, artistic, seducă-
tor, privind fenomenul literar de
strictă contemporaneitate.
Revivificator al apetenţei pentru
poezie. 

Furat de vârtejul întâmplări-
lor lumii, de baletul cosmic al reali-
tăţilor imediate, tu, omule, te desco-
peri mai sărac, păgubit de indiferen-
ţă – la inefabil, transcendent şi,
desigur, rafinament. Te mai poţi
regăsi şi reechilibra? Nu-i vorba de
remedii, ai nevoie de plăcerea lectu-
rii, de magia cuvintelor, de acel
scump (paradoxal, la îndemână!)
nectar al Poeziei, uneori de umbra
înmiresmatului Tei sub care se arcu-
iesc leagănele de lumină ale judecă-
ţii critice, noduri ale unei înţelegeri tridimensionale a operei artistice.

Arareori ai prilejul de a te bucura de asemenea daruri. Cartea
de faţă e unul dintre ele. Am ieşit deci reconfortat – mai tehnic şi mai
exact spus: recondiţionat – din Labirint(ul) fără minotaur, fermecătorul,
dar atent analiticul volum de eseuri şi comentarii critice al poetei-cerce-
tătoare Simona-Grazia Dima, căruia, la despărţirea de larg cuprinzătoa-
rea-i materie, mă încumet să-i numesc calităţile de prelegere colocvială,
de eseu, de confesiune intelectuală revelatoare şi multisemantică, în
capitole cu derulare narativă patetică, acel patetism discret, specific
romanului.

Un atare demers, aflat la cumpăna dintre cercetarea riguroasă a
tuturor articulaţiilor Operei, a spaţiului Ei originar, şi trăirea înfiorată,
în profunzime, a efectelor poetice dintre cele mai alese, demers al unui
cititor îndrăgostit tinereşte de obiectului studiului său, este o perfor-
manţă pentru care admiraţia mea n-are suficiente cuvinte de laudă.

Dacă ar fi să aleg o singură piesă din mulţimea studiilor exem-
plare inserate în logiile labirintului, m-aş opri, negreşit, la amplul amfi-
teatru-introducere (cu savante şi încântătoare informaţii) în literatura
mistică a Islamului, în care Simona-Grazia Dima, condusă de un arsenal
cultural cu desăvârşire stăpânit, revelează forţa expresivă a textelor,
acea nestemată indicând luminos nu atât definiţii şi etichete, cât calea
spre Absolut.
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Gheorghe Pârja, poet şi gazetar din
Baia Mare, este unul dintre acei
oameni de litere de pe cuprinsul
ţării care şi-au dedicat existenţa cul-

tivării şi prezervării mitului Nichita Stănescu. O
suită de manifestări literare, organizate periodic la
Deseşti, Baia Mare, Satu Mare, precum şi în alte
localităţi din nordul României, ca şi o mai veche
carte de interviuri cu Adam Puslojić, atestă consec-
venţa acestei preocupări. Care, trebuie să precizez,
nu are drept scop transformarea unor întâmplări ale
biografiei marelui poet în pretexte pentru cariere
literare contemporane: felul în care maramureşenii îl
celebrează pe Nichita este pe măsura admiraţiei
sobre cu care acesta începuse să privească, în ultimii
săi ani de viaţă, către spaţiul spiritual din nordul
ţării.

Căci, într-adevăr, citindu-i însemnările, inter-
viurile şi mărturisirile, ne convingem că, în ultimii
ani de viaţă, Nichita făcuse o adevărată pasiune pen-
tru Maramureş, ca spaţiu spiritual în care fenomenul
originar şi cultura tradiţională sunt la ele acasă.
Nimeni nu a părut a observa această transformare a
poetului, care, „sudic” fiind şi aşteptând să vină uni-
versalitatea să îl caute la el acasă (undeva pe Calea
Victoriei, între Salonul Spaniol şi Uniunea
Scriitorilor), avea să facă, în 1979-1980, nu una, ci
două călătorii în Maramureş. Şi, mai ales, nimeni nu
a observat că această pasiune pentru Maramureş şi
pentru fenomenul originar coincide cu profunda
transformare a poeziei lui Nichita Stănescu de după
Epica magna, transformare cristalizată în volumele
Noduri şi semne şi, respectiv, Oase plângând, ambele
din 1982.

Iată de ce recentul volum al lui Gheorghe
Pârja, intitulat (puţin cam dulceag, după gustul meu)
Călătoria îngerului prin Nord*, departe de a fi un act
de idolatrie literară, cum ar putea spune unii, aduce
o contribuţie reală şi preţioasă la elucidarea acestui
aspect, ce ţine deopotrivă de viaţa şi de opera lui
Nichita Stănescu, şi anume, relaţia poetului cu
Maramureşul.

Avem, aşadar, mai întâi o contribuţie docu-
mentară de prim ordin, privitoare la biografia celui
mai important poet român de după al doilea război
mondial. Gheorghe Pârja, organizator al călătoriilor
lui Nichita în Maramureş şi, oarecum, „ambasador”
al acestuia în nord, reface minuţios, din însemnările
sale – pe care le completează inspirat cu mărturiile
altor participanţi la respectivele întâlniri –, traseul
parcurs de poet în cele două „traversări” ale
Maramureşului. Unele dintre aceste consemnări fuse-
seră publicate, fie în reviste literare, fie în obscure
ziare ale epocii. Altele rămaseseră, probabil, în car-
netele lui Gheorghe Pârja. Altele, în sfârşit, zăceau
în „sertarele cu amintiri” ale unor scriitori, până
când curiozitatea şi devotamentul acestuia au provo-
cat rememorarea.

Cartea, se înţelege, nu are un caracter unitar
din punct de vedere structural: în fapt, avem de-a
face cu un amestec de texte memorialistice, jurnalis-
tice, însemnări de scriitor, interviuri şi chiar poeme
ocazionale. Unele îi aparţin lui Gheorghe Pârja, alte-
le aparţin altor scriitori, autorul compilându-le în
vederea unei cât mai fidele reconstituiri, nu numai a
traseelor lui Nichita în Maramureş, ci şi a traseelor
receptării poetului în conştiinţa martorilor şi partici-
panţilor la aceste călătorii. În sfârşit, o serie de texte
nici nu se mai referă strict la cele două vizite ale lui
Nichita Stănescu, ci la efectele lor în posteritate: fes-
tivalurile de poezie şi suita de manifestări literare în
nordul ţării, manifestări cărora amintirea poetului le-a
fost un indiscutabil ferment.

Unitatea cărţii se construieşte, aşadar, în
jurul mitului lui Nichita Stănescu, pe care Gheorghe
Pârja îl vede nu ca un mare poet care cutreieră
întâmplător, asemeni unui turist obişnuit, un ţinut
de o frumuseţe fabuloasă, ci, pe drept cuvânt, ca un
catalizator de energii literare şi artistice, ca pe un
vestitor al Frumosului modern, într-o „ţară” a Fru -
mosului arhaic.

Aşadar, avem deocamdată două câştiguri
certe pentru o viitoare biografie a lui Nichita
Stănescu. Primul îl constituie bogăţia de informaţii
precise, din punct de vedere istorico-literar, cu privi-
re la acest episod din viaţa poetului, şi anume cele
două vizite în Maramureş. Maramureşean, adică
serios şi tenace, Gheorghe Pârja a adunat tot ce se
putea şti despre zilele petrecute de Nichita în nord,
ordonând cronologic, convocând şi confruntând mar-
tori şi clarificând toate aceste informaţii: viitorul bio-
graf nu-i poate fi decât recunoscător, puţine episoa-
de din viaţa poetului fiind, acum, atât de bine cunos-
cute ca acesta.

Un al doilea câştig este chiar mai însemnat
decât primul. Gheorghe Pârja, ca şi alţi participanţi
la întâlnirile maramureşene cu Nichita, are, cum spu-
neam, intuiţia că poetul nu vine în Nord ca un turist
oarecare. El soseşte la Sighetu Marmaţiei, în seara
de 19 octombrie 1979, după un drum lung cu maşi-
na, şi îşi deschide calea către inimile celor prezenţi
cu o replică memorabilă: „Dragii mei, bine v-am găsit
şi vă spun că pentru prima dată mi s-a părut că ţara
noastră este un imperiu.” O replică pe care unii se
vor repezi să o taxeze, probabil, drept naţionalistă şi
patriotardă, chiar ceauşistă. Însă poetul nu avea nici
cea mai mică intenţie să participe la campania etno-
centrică a regimului, ci voia să spună cu totul altce-
va, vorba lui, mult mai înalt: că, parcurgând pentru
prima dată distanţa dintre Bucureşti şi Sighetu
Marmaţiei, a fost uimit de bogăţia şi diversitatea pei-
sajului cultural al României. Peisaj în care
Maramureşul ocupă un loc cu totul aparte, datorită
forţei şi pregnanţei culturii tradiţionale, care a rezis-
tat asalturilor modernităţii cu care, astăzi, coexistă.
Nord-vestul ţării este, probabil, regiunea în care feno-
menul originar s-a prezervat mai bine decât oriunde
altundeva, iar Nichita Stănescu a simţit asta. Şi a
acordat Maramureşului o atenţie specială, mai mare
decât a oricărui alt spaţiu cultural românesc. Practic,
se poate spune că, în ultimii ani de viaţă ai poetului,
doar Serbia s-a mai bucurat de o asemenea afecţiune
spirituală din partea sa.

Gheorghe Pârja intuieşte şi un alt aspect al
existenţei lui Nichita Stănescu, pe care foarte puţini
comentatori l-au observat. Ultimii ani ai lui Nichita,
coincizând cu perioada în care regimul Ceauşeşcu a
început să se osifice, au fost ani de sacrificiu, în care
poetul, în ciuda deteriorării stării lui de sănătate, a
călătorit foarte mult, de-a lungul şi de-a latul ţării, ca
şi în Occident şi în Iugoslavia. Sensul acestor călăto-
rii nu a fost acela de a-şi proiecta gloria pe meridia-
ne, ci de a lupta tăcut împotriva închistării oficiale,
ca şi împotriva culturii oficiale. Nichita Stănescu se
duce în Nord ca să se bucure de spiritul românesc
nepervertit de ideologia comunistă, dar şi ca să le
transmită acelor oameni minunaţi, care îi iubeau
poezia, un mesaj subliminal de încredere în puterea
nevăzută a literaturii, în capacitatea acestui spirit
românesc de a rezista noilor asalturi ale dictaturii.
Mărturiile receptării lui Nichita în Maramureş, pe
care le culege Gheorghe Pârja în acest volum, sunt
edificatoare. Într-un anume sens, se poate spune că
poetul a jucat, în Nord, acelaşi rol pe care l-a jucat şi
la Chişinău, în 1976: de catalizator al autenticelor
energii spirituale ale neamului. Bogăţia de manifes-
tări literare derulate, din anii ’80 încoace, în nord-
vestul ţării, vivacitatea peisajului literar din
Maramureş şi Satu Mare, azi, se datorează în bună
măsură emulaţiei stârnite de călătoriile lui Nichita
Stănescu, precum şi cultivării mitului său de către
unii poeţi şi artişti ai locului. Îi datorăm lui
Gheorghe Pârja şi reconstituirii receptării lui
Nichita, pe care o operează, această informaţie, pre-
ţioasă şi ea, într-o istorie a literaturii române con-
temporane.

Pe lângă contribuţia documentară,
însă, volumul lui Gheorghe Pârja ne
ajută să înţelegem mai bine şi trans-
formările care au loc în poezia lui

Nichita Stănescu, după Epica magna (1978). Acest
volum începe un alt demers de tip postmodern în

literatura noastră: întoarcerea poeziei la origini,
adică la epic. Un demers pe care poeţii generaţiei ’80
– unii, ieşiţi chiar de sub „mantaua” lui Nichita – îl
vor prelungi şi consacra, sub forma poeziei realului
sau a poeticii fotografice. Nichita Stănescu va merge,
însă, într-o altă direcţie, căci poezia epică a lui
Homer, a Ramayyanei şi Mahabharatei, a epopeii lui
Ghilgameş şi chiar a Scripturii, are o evidentă func-
ţie ritualică. Iată de ce, în volumele Operele imperfec-
te (1979), dar mai ales Noduri şi semne şi Oase plân-
gând (ambele, din 1982), Nichita se va apropia de o
altă condiţie a poeziei: aceea de limbaj ritualic, de ros-
tire originară, a cărei menire este să provoace hiero-
fania.

Coincidenţa dintre aceste transformări
şi pasiunea pe care modernul şi cita-
dinul Nichita o face pentru spirituali-
tatea populară maramureşeană este

elucidată de informaţiile pe care ni le furnizează car-
tea lui Gheorghe Pârja. Nichita caută în Maramureş
ceea ce caută şi în poezie. Sau, mai bine zis, ceea ce
găseşte în Maramureş – o formidabilă citadelă a spi-
ritualităţii populare – îl întăreşte în convingerea că
experienţele sale poetice se îndreaptă într-o direcţie
fertilă. Formele arhetipale ale spiritualităţii româ-
neşti din Maramureş sunt echivalentul limbajului
ritualic, din poezia sa. Motivele populare, sculptate
pe cruci sau pe porţile monumentale ale Nordului,
sunt sinonime ale cuvântului gravid de sensuri, din
poezie. Asemeni meşterului popular, Nichita
Stănescu întoarce spatele fanteziei asociative şi luxu-
rianţei prozodice şi se concentrează asupra greului
rostirii, asupra forţei mute a sensului denotativ al
limbajului, care poartă în el, inconştient, Istoria... Nu
altceva găseşte poetul în creaţia populară din
Maramureş. Ca să dau un singur exemplu, consem-
narea vizitei la Cimitirul Vesel din Săpânţa ne trans-
mite perplexitatea poetului, în faţa acestei manifes-
tări genuine de râsu’ plânsu’, concept estetic funda-
mental în opera sa.

Iată de ce cartea lui Gheorghe Pârja, în ciuda
titlului ei cam... romantic, trebuie apreciată ca o con-
tribuţie serioasă la cunoaşterea unui episod (cât de
însemnat, vor judeca istoricii literari) al vieţii şi ope-
rei lui Nichita Stănescu.

* Gheorghe Pârja – Călătoria îngerului prin Nord, cuvânt înain-
te de Ioan Groşan, Editura Proema, Baia Mare, 2008.

Răzvan Voncu
Foto: Aura Christi

RĂZVAN VONCU
Nichita în Nord
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SEPTEMBRIE 2008

Costel Safirman:  Doamnelor şi domnilor, bună seara. Cercul
Cultural din Ierusalim îşi reia astăzi seria întâlnirilor sale
periodice. Cu două luni în urmă, chiar în zilele când
Cinemateca revenea în sediul ei tradiţional, după un an de

zile de „exil” într-o altă locaţie din pricina unor lucrări de renovare, găzdu-
iam tot aici, într-o bibliotecă „bântuită de fantome” cum spunea cineva, căci
cărţile nu reveniseră încă la locul lor în rafturi, o întâlnire dedicată noului
cinema românesc. Era un fel de preludiu la reluarea activităţii noastre, care
se produce de regulă, toamna, după sărbători. Anul acesta, însă, devansăm
întrucâtva deschiderea sezonului de toamnă, beneficiind de prezenţa în Israel
a unei delegaţii a Fundaţiei Culturale Ideea Europeană. Suntem bucuroşi să
găzduim astfel aici, într-o bibliotecă din care iată, am reuşit să alungăm „fan-
tomele” readucând cărţile la locul lor, o întâlnire specială: ne propunem să
prezentăm o editură bucureşteană mai puţin cunoscută până acum în Israel
– e vorba de Editura Ideea Europeană, apoi o carte de excepţie publicată de
această editură – volumul De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi, semnat de con-
fratele şi prietenul nostru Leon Volovici,  şi, în fine, o poetă cu o sensibilita-
te cu totul aparte – e vorba de Aura Christi, prozatoare şi eseistă în acelaşi
timp, redactor-şef al revistei Contemporanul. Ideea Europeană. Sper că profe-
sorul Moshe Idel, preşedintele Consiliului Academic al Centrului pentru stu-
dierea istoriei evreilor din România din cadrul Universităţii Ebraice din
Ierusalim şi doamna Ditza Goshen, coordonatoarea acestui  Centru, care ne-au
fost alături în organizarea acestei întâlniri, mi se alătură în bucuria cu care
vreau să salut iniţiativa oaspeţilor noştri de a ne vizita. Fiţi deci bineveniţi,
stimaţi oaspeţi. 

Daţi-mi voie să fac prezentările. Scriitoarea Aura Christi – sufletul şi
animatoarea acţiunilor Fundaţiei şi Editurii Ideea Europeană – este născută
la Chişinău, absolvă liceul teoretic român-francez „Gh. Asachi” şi Facultatea
de Jurnalistică a Universităţii de Stat. Debutează în 1983. În 1988 e redac-
tor la periodicul Tineretul Moldovei şi apoi, în 1991 – redactor-şef al revistei
de cultură Galaxia Gutenberg. În 1993 părăseşte Chişinăul şi se stabileşte la
Bucureşti. E angajată la revista Contemporanul. Ideea Europeană, întâi ca
redactor de rubrică, apoi ca redactor-şef adjunct şi în final ca redactor-şef
(din 2002). În 2003, înfiinţează, Fundaţia Culturală Ideea Europeană, o insti-
tuţie care are ca scop lansarea şi propagarea valorilor culturii române şi inte-
grarea lor în circuitul de valori europene şi universale. Unul dintre obiective-
le Fundaţiei Culturale Ideea Europeană este editarea lunară a vechii şi pres-
tigioasei reviste Contemporanul. Ideea Europeană, precum şi editarea unor

importanţi autori români şi străini. Este o prezenţă activă în presa culturală
din România şi din alte ţări. Este membră a Uniunii Scriitorilor din România
şi a PEN-clubului. A publicat circa douăzeci de cărţi de poezie, eseu, roman,
publicistică, traduceri. I s-au decernat numeroase premii literare. O vom
asculta în curând vorbindu-ne despre Fundaţie şi editură. Îl salutăm cu

Sub semnul dialogului

Ideea Europeană 
la Cercul Cultural din Ierusalim

�
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plăcere şi pe domnul Andrei Potlog, fratele doamnei Aura Christi, care
după o activitate de balerin profesionist în Ucraina şi Moldova a urmat

studii comerciale şi, în 2003, s-a alăturat surorii sale la conducerea Fundaţiei
Culturale Ideea Europeană.

Se află astăzi cu noi şi un alt oaspete mult aşteptat la Ierusalim –
sociologul George Voicu. Zic mult aşteptat pentru că în decembrie 2001, când
domnia sa trebuia să participe la o discuţie organizată de Cercul nostru cul-
tural despre „Imaginea evreului şi discursul antisemit”, o serie de obligaţii
profesionale l-au reţinut la Bucureşti. Cărţile sale însă i-au premers. La dis-
cuţia purtată atunci – la care au participat Andrei Oişteanu (cu prilejul
apariţiei cărţii sale Imaginea evreului în cultura română), Andrei Cornea,
Michael Finkenthal, Michael Shafir – s-au făcut referiri ample la cele trei
volume pe care le-a publicat în anul 2000: Teme antisemite în discursul public,
Zeii cei răi. Cultura conspiraţiei în România postdecembristă şi Mitul Nae
Ionescu. La întâlnirea despre care vă vorbeam s-au exprimat aprecieri una-
nime privind calitatea şi fermitatea demersului intelectual al autorului aces-
tor studii. Prezenţa sa la Ierusalim, în aceste zile, se datorează unui semi-
nar de lucru la Institutul Yad Vashem. Am beneficiat de împrejurare invitân-
du-l să participe la discuţia noastră în calitate de prieten al cărţii scrise de
Leon Volovici. Ne face plăcere să o salutăm şi pe soţia d-lui Voicu, d-na
Paraschiva Voicu, sociolog şi domnia sa, psiholog la Institutul Medico-Legal
din Bucureşti. 

Ne bucurăm, ca întotdeauna, de prezenţa unor prieteni-scrii-
tori care parcurg un drum lung, şi adeseori anevoios, pentru
a participa la întâlnirile noastre organizate aici, în mijlocul
Ierusalimului. Salutăm cu bucurie pe poetul Eran Sela şi pro-

zatoarele Gina Sebastian Alcalay şi Geta Berghoff.
M-am obişnuit, aşa cum ştiţi, să-l am alături pe Leon ca moderator al

întâlnirilor noastre. Astăzi el m-a părăsit, rezervându-şi doar dreptul de a
interveni la sfârşitul discuţiei, în calitate de autor. Mă bucur să-l văd în sală
şi pe Marc Volovici – întotdeauna prezenţa unui tânăr printre noi e dătătoa-
re de speranţă. 

Vreau să-l rog acum pe profesorul Moshe Idel să deschidă discuţia.

Moshe Idel: Deschidem evenimentul acesta dedicat unei cărţi de
memorii, poate de interviuri... De fapt, ea este mai mult ca o spovedanie, aş
spune, decât altceva. Leon Volovici este pentru Centrul de Studiere a Istoriei
Evreilor din România, un om inestimabil. Fără el nu putem face nimic şi nici
nu facem nimic, de fapt, fără el. Pentru mine a fost important să înţeleg pen-
tru prima oară cine este el în ochii lui. Eu am ochii mei, dar ochii mei sunt
destul de externi. Aşa că pentru prima oară am înţeles puţin mai mult des-
pre background-ul lui. Şi sper că cooperarea dintre domnul Leon Volovici şi
Centrul de Studii, şi desigur Cercul acesta cultural, o să devină şi mai intensă
în timp. Sper că o să mai am ocazia să vorbesc astă seară. Nu vreau să pre-
lungesc deschiderea. Mulţumesc.

Costel Safirman: Intrăm, aşadar, în prima parte a aşa-zisei ordini
de zi pe care v-am propus-o. Îi dau cuvântul Aurei Christi.

Aura Christi: Visam demult, de când mă ţin minte, să ajung în Ţara
Sfântă. Ajunsă aici, iată, de câteva zile, mă întreb: oare chiar sunt aici?
Astăzi, mergând cu prietenii noştri în oraşul vechi, îmi tot repetam: „Sunt la
Ierusalim, sunt la Ierusalim”, citând aproape de text acel vers al lui Paul
Celan: „Spune-mi că Ierusalimul există”. Dacă ar fi fost aici lângă noi Celan
– şi cred că spiritul lui viu în poezie, este într-un fel cu noi, aici, acum – cred
că poetul care a scris în limba călăilor mamei lui, ar fi surâs, nu?  

Este întotdeauna extrem de greu să vorbeşti despre ceea ce faci, des-
pre ceea ce eşti. Tocmai de aceea, ori de câte ori sunt pusă în situaţia de a
vorbi despre Fundaţia Culturală Ideea Europeană şi despre tot ceea ce face
această instituţie tânără şi ambiţioasă, mă refer la autorii pe care îi publicăm
noi, pe care îi cultivăm cu certitudinea că este foarte bine că la Fundaţia
Culturală Ideea Europeană – sub semnul Ideii Europene, deci – există un sin-
gur cult – cultul valorii şi cultul scriitorului. Ideea Europeană există de patru
ani, cum a spus amfitrionul nostru, domnul Costel Safirman, la început. Şi
îi mulţumesc încă o dată pentru faptul că ne găzduieşte aici. Este vorba,
aşadar, de o instituţie tânără; nu ştiu dacă aceasta este neapărat o calitate.
Tânără fiind, Ideea Europeană îşi propune mari proiecte, proiecte ambiţioa-
se. Şi m-aş referi, în primul rând, la revista Contemporanul, al cărei director
este marele scriitor Nicolae Breban, revistă care este editată de patru ani de
Fundaţia Culturală Ideea Europeană, publicaţia noastră împlinind anul trecut
125 de ani. E o vecinătate care ne onorează, ne obligă şi, când şi când, ne
face să ne simţim cu tot cerul aruncat pe umeri. Ne-am propus, de la bun
început, să edităm autori, serii, opere. Marile proiecte, proiectele noastre,
repet, ambiţioase se numesc: Dostoievski, Tolstoi, Friedrich Nietzsche, Rainer
Maria Rilke, Nicolae Breban, Ion Ianoşi, Nicolae Balotă. Într-un chip scanda-
los, am organizat o conferinţă acum patru ani, lansând un tandem de scrii-
tori, un tandem de mari gânditori ai secolului al XIX-lea, care au bulversat
întregul veac XX. Mă refer la Friedrich Nietzsche şi Karl Marx – doi gândi-
tori care, în opinia mea, puşi faţă în faţă sau alături, pot avea efectul unei
dinamite. Ştim cu toţii că de Marx s-a abuzat din plin: au abuzat cu vârf şi
îndesat bolşevicii, adesea acest important cărturar nefiind citit. De Friedrich
Nietzsche au abuzat naziştii, textele autorului capodoperei Dincolo de bine şi
rău fiind rău cunoscute, rău, catastrofic interpretate. 

Edităm constant, cu o susţinută ritmicitate, cărţile unui alt scriitor,
foarte apropiat prieten, un prieten care ne sfătuieşte, ne dă sugestii, nu
rareori, şi care este unul dintre stâlpii instituţiei noastre, da, mă refer la
marele scriitor şi marele dezident Nicolae Breban. Ion Ianoşi, marele cărtu-
rar, ne-a dăruit – ceea ce fac aceşti scriitori importanţi se numesc mari
daruri făcute culturii române şi nu numai culturii române – monografia des-
pre Dostoievski, care este o capodoperă. Profesorul Ion Ianoşi se apropie
foarte, foarte mult, emoţionant de mult, în această monografie, de acest
monstru, de acest sfânt epileptic. Tot Ion Ianoşi ne-a oferit spre editare
monografia despre Tolstoi. Unul dintre marile daruri făcute nouă se numeşte
Roman epistolar 1926, o carte pe care, în mod sigur, dacă nu aţi citit-o, aţi

citit despre ea, aţi luat act de existenţa ei, căci a fost intens mediatizată.
Această carte începe să devină o carte-mit, o carte-legendă. Corespondenţa
dintre cei trei monştri sacri, Rilke, Ţvetaieva, Pasternak, a fost tradusă în
toată lumea. Ediţia românească a avut norocul de a fi alcătuită de Ion Ianoşi,
traducerea din trei limbi (rusa, franceza şi germana) aparţinându-i Janinei
Ianoşi. De fapt, aici stătea dificultatea traducerii. Sau şi aici, mai exact.
Janina Ianoşi, cunoscând la perfecţie rusa, germana, franceza, şi-a asumat la
modul exemplar această dificultate. O altă dificultate majoră a acestui text
splendid stă în diferenţele de ordin stilistic. Şi nu numai. Eu am plâns când
am citit această carte exemplară; şi vă asigur că plâng extrem de rar. E vorba
de trei monştri sacri. E vorba, spuneam, de Rainer Maria Rilke, de marea
poetă Marina Ţvetaieva şi de marele poet Boris Pasternak. Dramatismul aces-
tei corespondenţe şi tensiunea ei sunt date de următorul amănunt: corespon-
denţa se desfăşoară în ultimul an din viaţa lui Rainer Maria Rilke. Liantul –
nebunatic, isteric, genial – este Marina Ţvetaieva, o femeie, un poet care nu
are astâmpăr, care orice atinge, zvâcneşte, mişcă, bulversează totul în jur.
Trebuie să vă readuc aminte un lucru pe care îl ştiţi foarte bine: până în seco-
lul al XIX-lea şi în primele decenii ale secolului al XX-lea, corespondenţa era
considerată drept un gen literar. Şi Gogol, şi Puşkin, şi Dostoievski, şi
Baudelaire – ca să apelez şi la alte spaţii culturale decât cel românesc – tot
timpul au scris scrisori cu convingerea că ele vor fi publicate. Această carte
îşi depăşeşte statutul de schimb de scrisori, şi devine un poem indirect, un
poem în care există rupturi, în care există certuri, nu neapărat metafizice,
există divergenţe, salturi şi căderi, declaraţii de dragoste. E vorba de un
poem fracturat, frisonat… Nevrotic. Marina Ţvetaieva, în câteva rânduri, îi
face scene teribile lui Rilke, pentru că autorul Elegiilor duineze nu-i răspun-
de tot timpul. Pe de altă parte, Boris Pasternak nu se află într-o corespon-
denţă directă cu Rilke; toată informaţia trece prin Marina. E o gelozie teri-
bilă la mijloc, nu lipsesc îndoiala, suspiciunea… Aceasta e o carte atipică, vie,
prin care zeii îşi trădează limbajul. E la mijloc un alt tip de limbaj. Roman
epistolar e o carte de pe o altă planetă. Atenţie. Aş vorbi până mâine dimi-
neaţă, vă asigur, despre ultimele noastre apariţii editoriale, pentru că sunt
cărţi extrem de interesante. 

În 2001 domnul profesor George Voicu a fost unul dintre protagoniştii
unui eveniment organizat la revista Contemporanul: Conferinţa privind pro-
blema antisemitismului – un eveniment la care au participat Nicolae Cajal,
Edgar Reichmann, pe atunci corespondent la parizianul Le Monde. Nicolae
Breban a fost atunci amfitrion. Nicolae Cajal – am avut onoarea să-l cunosc
atunci – în câteva rânduri a detensionat atmosfera, întrucât aceasta se încin-
sese de câteva ori. Ei bine, peste patru-cinci ani, în paginile revistei
Contemporanul am abordat din nou această temă – aşa-zisa „problemă evre-
iască” –, da, nu i-am ascultat pe unii amici, care îmi sugerau insistent să nu
mă ating de acest teren, de această problemă „delicată”. Mie mi s-a părut că
e o problemă extrem de interesantă, acută, actuală şi cred că este obligato-
riu, da-da, ţine de datoria noastră, îmi spuneam atunci, să vorbim despre tre-
cut, să ne asumăm erorile, să ne cunoaştem istoria, catastrofele, gravele,
majorele erori, care trebuie asumate. Rezultatul acestei anchete este volumul
Problema evreiască. Şi vă asigur că nu este un volum în care s-au adunat, pur
şi simplu, nişte răspunsuri la o anchetă, desfăşurată iniţial, spuneam, în pagi-
nile revistei Contemporanul. Este un volum construit, un volum extrem de
viu, un volum problematic care, iarăşi, a fost pus în circulaţie (nu numai în
librăriile din ţară), a fost mediatizat. Din păcate, n-a fost comentat aşa cum
merita. Nu ştiu din ce motive. Şi am avut, în această ordine de idei, o
dezamăgire – ceea ce, fireşte, nu mă va împiedica să continui. 

Un autor care publică şi în paginile revistei Contemporanul este scrii-
torul Ovidiu Morar, care ne-a oferit două cărţi: Scriitori evrei din România şi
o altă carte, despre Avangardismul românesc.

Ianoşi a publicat la noi o carte de memorii indirecte: eu – şi el.
Însemnări subiective despre Ceauşescu, o carte fierbinte, pe care o situez în
simetrie cu un alt volum exploziv semnat de Nicolae Breban, Vinovaţi fără
vină, în paginile căreia autorul tratează două dictaturi: cea nazistă, la ger-
mani, şi, respectiv, dictatura ceauşistă. Vinovaţi fără vină este o carte radi-
cală, care merită discutată pe larg.

Lui Leon Volovici i-a apărut de curând volumul De la Iaşi la
Ierusalim şi înapoi. Este prima carte ce a văzut lumina tipa-
rului în toamna acestui an. E o carte-eveniment la care o să
mă refer în continuare. După părerea mea, De la Iaşi la

�
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Ierusalim şi înapoi este o carte care ar trebui să fie intens mediatizată, e o
carte extrem de densă, incomodă, uneori crispant de incomodă, pe de o
parte, iar pe de altă parte, este o carte de mărturie, oferită de un cărturar
important care este discret, retras, reticent prin definiţie. Discreţia lui Leon
Volovici este, uneori frapantă, alte dăţi însă e emoţionantă. O să revin, dacă
îmi permiteţi, mai târziu. 

La Ideea Europeană există cultul muncii. Se munceşte foarte
mult la noi, la redacţie. Şi vă asigur că vom încerca să facem
şi mai mult, să dăm şi mai mult. La începutul lunii octombrie
vom pleca într-un turneu în Grecia; vom susţine conferinţe şi

recitaluri publice la Salonic şi Atena. Vă promit că o să încercăm să vă mai
aducem cărţi, să vorbim despre cultura română pe care o cunoaşteţi foarte
bine şi care este o cultură majoră, după cum afirma G. Călinescu. O cultură
rău cunoscută în ţara ei. Rău tratată în ţara ei. Aproape deloc cunoscută în
lume.

Toată admiraţia pentru tot ce faceţi aici. Cercul cultural dedicat întâl-
nirilor cu scriitorii şi artiştii români, condus de Costel Safirman şi Leon
Volovici, e un ferment viu al culturii. Aveţi un nucleu la Ierusalim care este,
cred eu, alcătuit din cărturari-ambasadori ai culturii române vii în lume. Vă
mulţumesc.

Costel Safirman: Mulţumim doamnei Aura Christi pentru succinta
sa prezentare. Întrucât majoritatea celor prezenţi aici nu cunosc cartea pe
care ne propunem să o discutăm, ea a apărut numai cu câteva zile în urmă,
vreau să fac câteva precizări. Cartea se numeşte De la Iaşi la Ierusalim şi
înapoi şi este structurată în două părţi. La început e reprodus un interviu pe
care îl ia autorului, Leon Volovici, domnul Sandu Frunză, universitar din
Cluj. Răspunsurile pe care le dă în acest interviu Leon Volovici constituie sub-
stanţa primei părţi a volumului. În partea a doua sunt reunite, într-o selecţie
riguroasă, câteva dintre eseurile scrise de Leon de-a lungul anilor, eseuri pe
care câţiva dintre noi, cei aflaţi aici, le cunoaştem, ele fiind publicate în
România literară, în revista 22, în Apostrof, şi recent în Dilema veche. Nu e
o carte voluminoasă, şi se citeşte foarte uşor datorită stilului în care e scrisă,
un stil accesibil dar şi plin de substanţă şi culoare.  

Îl cunosc pe Leon de 15 ani, adică de tot atâta timp de când există
şi Cercul nostru Cultural. Am avut ocazia să citesc de-a lungul timpului multe
pagini scrise de el şi să fiu la curent cu activităţile lui. Trebuie să vă spun
că aşteptam această carte. O aşteptam pentru că, ştiind ce gândeşte autorul
şi fiind deja familiarizat cu modalităţile lui de a-şi exterioriza gândurile,
reflecţiile, intuiam că va veni momentul când Leon va găsi o formă adecvată
de a se pune pe sine în pagină, întrucât tot ceea ce scria, toate lucrările lui
se situau la graniţa dintre literatură şi ştiinţă, creând imaginea coerentă a
unei personalităţi culturale solid ancorate în propria sa experienţă de viaţă
şi de spirit. Nu ştiam cum, nu ştiam în ce formă, nu ştiam când va conside-
ra el momentul de a face publică o asemenea confesiune. Căci aceasta este
cartea pe care o avem în faţă. O confesiune, o meditaţie. 

Cunoaştem, spuneam, activitatea lui Leon ca istoric, dar l-am
cunoscut şi în calitate de scriitor. Eseurile de care aminteam
sunt, în marea lor majoritate, pagini de literatură de cea mai
bună calitate. Ştiu că Leon iubeşte şi teatrul, şi că pe unde-

va, visul lui a fost să devină regizor. Ei bine, în această carte el se dovedeşte
a fi şi un foarte bun regizor. Leon ştie să-şi însceneze cu talent tot ceea ce
povesteşte în scrierile lui. Citiţi un text. Oricare. Uite, de pildă, acela în care
face portretul mamei, sau al tatălui, sau ultimul dintre ele,  intitulat
„Motanul” – o minunată pagină de literatură, în care autorul ne vorbeşte, în
cuvinte pe cât de simple pe atât de emoţionante, despre vulnerabilitatea
oamenilor în faţa bolii. Dar o face vorbindu-ne de fapt de câţiva din marii lui
prieteni răpuşi de boală. E un poem închinat prieteniei. Un poem care dă glas
şi revoltei sale împotriva nedreptăţii de a-i fi pierdut pe un Iordan Chimet
sau pe „marele critic literar de la Paris”. Leon ştie să „însceneze” aceste

lucruri şi să le „monteze” cu  o întâlnire a lui cu Emil Brumaru, un fost coleg
de liceu, un mare scriitor. Dar acest „montaj” nu e întâmplător şi dă semni-
ficaţie întregului poem. 

Leon se mişcă cu dezinvoltură în varii domenii. Mărturiseşte că cele
trei planete între care pendulează au centrul la Iaşi, la Ierusalim şi la
Varşovia, dar îl vedem manifestându-se cu aceeaşi libertate de mişcare în lite-
ratură, istorie – un domeniu de ştiinţă riguros – şi teatru. Bineînţeles, dând
prioritate, cercetărilor de istorie, domeniu pe care el însuşi şi l-a ales. 

Cartea aceasta este cartea scrisă de un scriitor care are talentul – şi
nu e un talent care se întâlneşte în mod curent – de a transforma materia
confesivă în materie de literatură netă. Este o carte Volovici 100%. Nu poţi
să ştii totul despre personalitatea lui, nici dacă îi citeşti studiul foarte mult
comentat despre naţionalismul generaţiei de intelectuali români din anii ’30,
nici dacă iei cunoştinţă de munca lui la editarea jurnalului lui Sebastian.
Trebuie să-i citeşti articolele şi trebuie, mai ales, să percepi modul în care
reuşeşte să-şi analizeze propriile sale evoluţii. E un autor care ştie să îmbine
exactitatea informaţiei (el are cultul preciziei şi al evitării aproximaţiei) cu
un stil literar foarte agreabil la lectură.  

O altă calitate pe care o apreciez la Leon este spiritul lui moderat,
echilibrul lui. Moderaţie şi echilibru care niciodată nu vor duce la eludarea
adevărului atunci când este cazul. Dar Leon o face cu delicateţe, găsind întot-
deauna modalitatea de a fi ferm fără a jigni. Rareori poţi întâlni în mediile
noastre un asemenea tip de moderaţie. Ba chiar mă gândeam zilele trecute,
în forul meu interior, acolo, unde mai dau o şansă rezolvării conflictului
israelo-palestinian, că ambasadorul pe care l-aş trimite să negocieze pentru
noi găsirea unei soluţii ar putea fi Leon Volovici. El ştie să se folosească de
argumente cu multă înţelepciune, ştie să devină chiar, atunci când e necesar,
„avocatul diavolului”, ştie să procedeze ca un chirurg foarte atent, posedând
arta de a media între poziţii divergente, în aşa fel încât să facă posibilă, cine
ştie, o ipotetică rezolvare.

Ar mai fi de remarcat poate interesul pe care îl manifestă pen-
tru înţelesul ascuns şi semnificaţia lucrurilor. Este un poves-
titor cum rareori întâlneşti, îi place să povestească. În fieca-
re articol recurge la o poveste, după ce-şi expune punctele de

vedere, pentru a le face mai lesne de priceput pentru publicul de toate cate-
goriile. De fiecare dată i se întâmplă câte ceva, îşi aminteşte de o poveste pe
care o ştie de la cineva sau din moşi-strămoşi. E un povestitor foarte, foarte
bun. Acest lucru se explică poate şi prin faptul că este moldovean la origine
(sigur că da, nici n-aş putea să spun altceva aici când sunt înconjurat de
atâţia moldoveni). Talentul de a povesti ţine mereu treaz interesul cititorului
pe tot parcursul unui text. Citiţi cartea, veţi găsi în ea multe surprize plăcu-
te. Aşa cum s-a întâmplat şi în propria mea familie, unde scrisul lui Leon şi-
a câştigat noi adepţi. 

Am să-l rog acum pe profesorul George Voicu să ne prezinte opiniile
sale despre carte. 

George Voicu: Mulţumesc, domnule Safirman. Ţin să-mi exprim
înainte de toate bucuria pe care o am de a vorbi în faţa dumneavoastră, în
cadrul acesta al Cercului Cultural. Un cerc pe care-l ştiam foarte bine de
multă vreme, pentru că ceea ce s-a făcut aici a fost deja publicat în două volu-
me pe care le-am citit, le-am savurat şi în 2001, când a apărul primul volum,
şi 2007, când a apărut cel de-al doilea. Nu e vorba numai de o bucurie, e
vorba şi de onoare şi recunosc că poziţia în care sunt pus acum îmi produce
oarecari emoţii. Fac efortul să trec peste ele. Sunt de altfel – dacă e să pre-
iau ceva din tema cărţii lui Leon, din tema lui fundamentală, din cartea
aceasta confesivă, să fac şi eu o confesiune – sunt şi eu un ins emotiv într-
o oarecare măsură. Îmi şi notasem unele lucruri pe care, evident, nu le fra-
zasem până la capăt, erau nişte idei, dar am constatat, auzindu-i pe cei care
au vorbit, şi, în special, pe Costel Safirman, că multe lucruri le-am per-
ceput şi le-am judecat la fel. Aş vrea, acum, dacă voi fi în stare, să �

Costel Safirman Leon Volovici · 70 Hania Volovici
Ideea Europeană îi urează La mulţi ani!
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umplu cumva golurile. Am auzit aici un cuvânt care mi-a produs
emoţie, şi m-am întrebat dacă este exact; cuvântul „spovedanie”. L-a
rostit domnul profesor Moshe Idel. Sigur, într-un anumit registru

semantic această carte poate fi luată drept o spovedanie, dar nu în sensul
dostoievskian, să zicem, în care cuvântul „spovedanie” a intrat în literatură.
Din punctul meu de vedere, în această carte Leon Volovici îşi descoperă
cumva dubla vocaţie. O vocaţie, pe de o parte, de literat, de povestitor într-
adevăr de înaltă clasă – şi cuvântul „regizor” are într-adevăr fundament şi
adevăr în privinţa lui Leon Volovici – dar mai e o latură, latura aceasta refle-
xivă, meditativă, pe care cred că trebuie la fel de mult s-o avem în vedere. 

Cu talentul său de narator, Leon Volovici spune întotdeauna o
poveste cu tâlc, o poveste care ascunde un sens, care ascun-
de o semnificaţie, care ascunde o învăţătură. Şi ştie întotdeau-
na să extragă, deloc pedant, cu o imensă naturaleţe, acest

dedesubt, să spunem, pe care povestea, naraţiunea îl ascund. Din punctul
acesta de vedere, aş vrea să spun ceva la care Leon se referă de două-trei ori
în cuprinsul acestei cărţi: şi anume că el şi-ar fi dorit, de fapt, să urmeze filo-
sofia. Nu ne spune în carte de ce până la urmă s-a înscris la filologie, la lite-
re, dar putem deduce de ce nu s-a înscris la filosofie. Atunci, la sfârşitul ani-
lor ’50, începutul anilor ’60 filosofia, învăţământul filosofic universitar din
România nu era, într-adevăr, de urmat.  Şi a ales calea literelor. Şi până la
urmă, printr-o combinaţie de istorie a ideilor, a revenit, să spunem, la prima
sa opţiune, aceea a reflecţiei. E un povestitor, cred, mereu dublat de omul
care meditează şi vrea să afle tâlcul întâmplărilor. Din punctul meu de vede-
re, cartea este unitară, deşi aparent, poate să pară eteroclită; totul porneşte
de la un interviu, foarte amplu de altfel, luat de un intervievator puţin stân-
gaci, dar care îi dă lui Leon posibilitatea să se exprime aşa cum ştim noi că
se exprimă Leon. Cel care ia interviul nu pune întrebări la modul jurnalistic,
nu-l întrerupe niciodată, îi lansează un stimul, repet, uneori cu stângăcie,
după părerea mea, iar Leon dezvoltă de fapt povestea, cu tâlcul ei, mai depar-
te. 

Cartea, dublată, cum am spus mereu, de reflecţie, din alte perspecti-
ve este şi un fel de Bildungsroman. Este un roman al formării. Aflăm din ea,
în linii mari, tot ce a fost esenţial într-o biografie intelectuală, a unei condiţii
umane, să spunem, speciale. E, din multe puncte de vedere, o mărturisire,
dar repet, nu în registrul acesta dostoievskian la care ne-am fi aşteptat. Dacă
ar fi să emit o judecată de valoare asupra acestei cărţi – şi vă rog să mă cre-
deţi că nu o fac deloc în chip convenţional, doar pentru a-l flata pe autorul
care este aici, de faţă, îmi displace de altfel flateria –, aş spune că într-o jude-
cată dreaptă De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi se înscrie între marile titluri
ale literaturii române de tip confesiv, reflexiv. Aş pune-o alături de cărţi de
această factură precum Viaţa ca o pradă sau Imposibila întoarcere ale lui
Marin Preda. Cred că aici este locul pe care Leon Volovici s-ar clasa prin
această carte. Aş vrea să mai spun ceva. Spuneam că de fapt cartea, aparent,
e compusă eterogen, dar la sfârşitul lecturii ai clar senzaţia unităţii. O unita-
te care derivă atât din fond, din conţinut, cât şi din formă. E vorba de o uni-
tate stilistică. Dacă ne gândim la ce înseamnă un interviu – care înseamnă
vorbă rostită – şi la ce înseamnă un articol scris, lucrurile sunt diferite.
Oamenii vorbesc într-un registru şi scriu de fapt în alt registru. Leon pare să
vorbească şi să scrie la fel. Nu sesizăm diferenţe stilistice între felul în care
a rostit răspunsurile la provocările lui Sandu Frunză şi ceea ce a scris în
presă, în articolele care formează cea de-a doua parte. Articole care intră în
aceeaşi temă, a formării şi în acelaşi culoar autobiografic pe care l-am des-
cris mai devreme. 

Încă ceva legat de stilul lui Leon Volovici. Stilul lui Leon Volovici –
aş folosi un cuvânt superlativ aici – sclipeşte prin naturaleţe. Nimic nu este
căutat. Leon nu caută expresiile şocante, întortocherile de frază, care sunt,
de altfel, abundente, ca să spunem, în scrisul literar românesc. Aş spune că
de fapt el ilustrează vorba celebră: „Cuvântul care spune adevărul”. Mi se
pare că aceasta ar fi de fapt cea mai bună definiţie a stilului pe care îl pro-

bează Leon Volovici. Nu şocul retoric, nu spectacularul gratuit, nu neapărat
jocul de cuvinte, ci, repet, cuvântul care spune adevărul. Acesta avându-şi
sursa, de bună seamă, în vocaţia lui reflexivă şi în vechea lui aspiraţie, cum
am spus, de a face filosofie. Aspiraţie privită, în fond, dat fiind că el a deve-
nit un istoric al ideilor, cum ştim cu toţii. Această artă de a combina cuvin-
tele în chipul cel mai natural cu putinţă, dar fără a cădea vreodată în plati-
tudine, fără a uza de automatismele verbale pe care le întâlnim, să spunem,
la tot pasul, face deci marca lui stilistică şi inconfundabilă. 

M-am întrebat la sfârşitul cărţii care este de fapt tema fundamentală
a acestei cărţi. Şi din punctul meu de vedere, cred că şi al autorului – nu am
discutat cu el deloc, credeţi-mă, acest aspect, deşi suntem în cea mai bună
relaţie – tema este aceea a dublei identităţi culturale, româno-evreiască a
autorului. Aici mi se pare că este locul geometric în care se adună reflecţia
lui Leon Volovici. O dublă identitate culturală, o simbioză dificilă, după cum
cunoaşteţi desigur, din România dintotdeauna, o simbioză însă devenită impo-
sibilă sau eşuată, cum spune autorul, după prăbuşirea democraţiei, după anul
1938. Tema, desigur, e mai veche, ea a fost abordată în interbelic de autori
precum Mihail Sebastian, de Blecher sau Aderca şi atâţia alţii. Tema este şi
astăzi abordată de autori precum Ion Ianoşi, dar perspectiva din care Leon
o priveşte este inedită, pentru că şi destinul lui, într-un fel, este inedit.
Asistăm, aşadar, pe de o parte, la zugrăvirea mediului evreiesc ieşean în care
a trăit, la familia sa, la portretizarea mamei şi a tatălui, la educaţia iudaică
pe care a primit-o în familie, datorată mai mult mamei decât tatălui; şi pe de
altă parte, asistăm la opţiunea lui de a se integra în cultura majoritară, în
cultura română, inclusiv prin studiile literare pe care le-a urmat. Ei bine, pre-
siunile, durerile care apar în această dublă determinare, sunt reconstituite
acum, dar într-un fel care obligă la o concluzie. Leon Volovici vine dintr-o
familie în care evreitatea, cel puţin pe linie maternă, era asumată cu toată
tăria; nu în sens fanatic, ci în sensul respectării, de pildă, cu stricteţe a pre-
ceptelor iudaice. În acelaşi timp, mama lui – aici e şi o chestiune psihanali-
tică – îl încurajează şi îl susţine cu toată tăria în deschiderea lui către carte
şi cultura, să zicem, de tip laic, pe care el vrea s-o îmbrăţişeze. Tatăl lui, la
un moment dat, pare să reprezinte un fel de frână. Mama lui este cea care
optează pentru alia, ea vine şi se stabileşte în Israel; în vreme ce tatăl se
opune acestui lucru. Leon-autorul are tot felul de reflecţii extrem de intere-
sante ale acestui raport, şi se întreabă, de pildă, la un moment dat, apropo
de tatăl lui care era fierar: ce ar fi putut face el în Israel cu această mese-
rie? Aici, în Israel, nu sunt căruţe şi nici cai nu sunt pe care să-i potcovească.
Am spus acest detaliu pentru că mai vreau să subliniez o calitate: umorul
subtil pe care Leon reuşeşte să-l infuzeze în această confesiune.  

Despre formarea lui iudaică, e de notat, de asemenea, un
aspect pe care l-a pus în evidenţă şi Costel Safirman: frec-
ventarea, încă din copilărie, a teatrului de limbă Idiş. Cu
toată această influenţă, cu tot acest mediu, prin şcoală mai

ales, şi prin destin, Leon începe să capete, parafrazându-l pe Mircea
Vulcănescu, şi un fel de dimensiune românească. Evreitatea lui, la un
moment dat, pare să intre într-un fel de adormire, nu dispare însă niciodată.
Şi în paranteză fie spus, Leon Volovici are curajul de a publica în Revista
Cultului Mozaic, ceea ce nu mulţi scriitori români au făcut, încă din 1977.
După ştiinţa mea, un singur scriitor de notorietate a mai făcut acest lucru:
Ovidiu Crohmălniceanu. Şi iarăşi nu întâmplător, cea de-a doua parte a cărţii
se deschide exact cu articolul „Mâinile”, dedicat mamei sale. Iată, deci, o
dimensiune evreiască şi apoi o educaţie, cum am spus; această evreitate pare
să intre în plan secund. El se formează drept un cercetător în domeniul isto-
riei literare, se integrează în cultura română, dar, încet-încet, încă din vre-
mea studenţiei, începe să sesizeze ofensa de tip antisemit. Nu vă spun cu câtă
emoţie am citit câteva episoade de acest gen. Bunăoară, cu o studentă, colegă
de-a lui, pe care el a perceput-o de la bun început aruncându-i nişte priviri
duşmănoase de-a dreptul, dar care la un moment dat se schimbă, şi într-un
grup de prieteni îi spune lui Leon ceva de genul: „Leon, ascultă, la începutul

�
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anului nu te-am putut suferi. Credeam că eşti jidan”. La care Leon Volovici
– ceilalţi prieteni care erau de faţă ştiau că Leon este evreu – a avut singu-
ra replică de bun-simţ pe care o putea avea în acel moment, plină de tâlc,
spunându-i: „Dar cum puteai să crezi aşa ceva despre mine?”. E umorul lui
Leon Volovici aici. Sau altă poveste absolut cutremurătoare. La un moment
dat, după terminarea facultăţii, cred că în timp ce era profesor la Bivolari,
într-un sat de lângă Iaşi, unde a lucrat doi ani de zile, Leon s-a îmbolnăvit,
destul de grav – autorul nu ne spune ce anume a avut – şi a fost spitalizat
undeva pe lângă Braşov, la un sanatoriu. Şi acolo nimereşte într-un veritabil
supliciu. Anume: stă în aceeaşi cameră cu un ins fundamental rău ca om în
toate împrejurările, dar care începe să i se confeseze. E un om de care fugeau
toţi, care nu putea să aibă nici un tovarăş de cameră. Dar Leon Volovici, cu
un stoicism aproape incomprehensibil, rămâne cu el spre a-l radiografia
cumva până la capăt. Şi află că ăsta a fost un legionar în tinereţea lui şi încă
avea un credo antisemit cât se poate de dur. Leon înghite acest lucru, cu
durerea cuvenită. Sandu Frunză, în timp ce îi ia interviul lui Leon Volovici,
întreabă la un moment dat: „Dar de ce nu i-ai spus?” Pentru că apare un
moment potrivit pentru o mărturisire, măcar la despărţire putea să-i spună
acest lucru. Leon nu-i spune că este de fapt evreu. Şi are o meditaţie de
genul: există două explicaţii la mijloc, superioritatea morală sau laşitatea,
lăsându-se vulnerat să spunem de un cititor rău intenţionat. Indiscutabil, ori-
cine citeşte, înţelege că e vorba de supe-
rioritatea morală, nicidecum de laşitate.
Nu aveai ce să scoţi de la un asemenea
monstru.

Iată, aşadar, mici episoade.
Dacă am folosit cuvântul
„adormit” referitor la evrei-
tatea lui Leon în prima ei

fază, ar trebui să folosesc şi cuvântul
„adormit” pentru antisemitismul în
prima lui fază. El nu percepe cu viru-
lenţă antisemitismul din societatea româ-
nească, la început. Sigur, autorul se
referă la Pogromul de la Iaşi, de pildă,
despre care, în 1941, Leon nu avea amin-
tiri directe, dar care intrase deja în
memoria evreilor ieşeni. El este o pre-
zenţă în naraţiunile familiei, ale prieteni-
lor, continuă, autorul care ştie de acest
lucru, dar antisemitismul cotidian e oare-
cum invizibil şi apare doar prin stereoti-
puri, prin clişee, prin mici gafe, fiind
undeva dedesubt, neactiv. Însă lucrurile
acestea încep să iasă la suprafaţă cu tot
mai multă îndrăzneală. Aşa cum se
întâmplă adesea, cum spunea şi
Sebastian, apropo, în jurnalul său: „Dacă
aş fi pe o insulă, puţin mi-ar păsa că sunt
evreu”, sau ceva de genul acesta. Dar în
clipa în care ceilalţi te stigmatizează
întruna şi te învinovăţesc pentru această
identitate, n-ai altă soluţie decât aceea de
a ţi-o asuma până la capăt. Cu Leon se
petrece întrucâtva acelaşi lucru, aş putea
spune. Se petrece acelaşi lucru, într-o
manieră oarecum diferită. El are totuşi
un frate în Israel, are o mamă în Israel,
care trag de el şi care vor să-l convingă
să vină în Israel. Dar Leon simte că are
un rost, acolo, în România, în cultura
română, în care devine un mare specia-
list, un mare istoric literar, e unul dintre
principalii autori ai unui celebru
Dicţionar al scriitorilor români. 

În 1980, Leon Volovici are ocazia
să plece în Israel, într-o vizită de o lună.
Cred că atunci încă nu vroia să vină în Israel. Dar momentul acesta a fost
declicul. Are o metaforă a pământului cald, care pentru mine a fost extrem
de emoţionantă.  El spune, într-un registru foarte special, că „aici pământul
e cald, aici aş vrea să mor”. I-a plăcut Israelul, a fost ceva, o experienţă care,
în 1980, l-a atras şi a redeşteptat acea iudaitate adormită pe jumătate, cum
am spus mai devreme. Dacă adăugăm la toate aceastea – pentru că de fapt
cartea este o reflecţie – naţionalismul ceauşist tot mai îndrăzneţ cu timpul,
agresiunea de tip naţionalist şi mizeria cotidiană în care se scăldau cu toţii
şi pe care Leon o zugrăveşte în această carte, avem deodată reconstituirea
acestei iudeităţi, redobândirea ei şi, până la urmă, opţiunea de a veni la
Ierusalim. 

Dar iată că eu mai mult am stăruit pe segmentul de la Iaşi la
Ierusalim, nu şi pe cel de la Ierusalim înapoi. Aş vrea încă să mai spun, nu
ştiu cât aş mai putea vorbi, ceva despre acest înapoi. Acest înapoi, evident,
este legat de anul de graţie 1989, şi există un moment anume în care el are
revelaţia că se poate întoarce în această cultură, dar de data aceasta cu evrei-
tatea asumată, cu identitatea evreiască nealterată şi că poate fi cu adevărat
o prezenţă. Că această simbioză nu este imposibilă, că dimpotrivă o aseme-
nea simbioză e posibilă şi chiar benefică; e benefică pentru cultura română.
Lucrul acesta îl înţelege cred că în primăvara lui 1990, când, invitat la o con-
ferinţă de către Norman Manea la Bard College, se întâlneşte cu Nicolae
Manolescu. Şi Nicolae Manolescu îi propune să scrie la România literară,
având chiar o rubrică „Scrisori din Ierusalim”; aşa se numeşte, de altfel, par-
tea a doua a volumului. Şi deodată Leon Volovici are revelaţia că, iată, sim-
bioza aceea dorită, în sfârşit, poate fi împlinită.

Sunt în carte o mulţime de lucruri, unele observaţii sociologice abso-
lut remarcabile, făcute cu multă subtilitate. Şi aş vrea să mă mai opresc la

una, care mi se pare extrem de percutantă, având o savoare teribilă. Leon
Volovici povesteşte începutul mizeriei cotidiene din România de la începutul
anilor ’80. Cozile interminabile pentru alimentele de bază, lapte ş.a. Având
copii mici, era el însuşi obligat să facă aceste cozi, care începeau de seara şi
se sfârşeau dimineaţa; ca să poţi prinde laptele necesar pentru copii. Ei bine,
la un moment dat autorităţile ieşene – povesteşte el – au ideea de a face un
fel de abonament. La aceste cozi, constată Leon, la aceste cozi nocturne
oamenii încep să devină tot mai îndrăzneţi, spun lucrurilor pe nume, îşi
manifestă nemulţumirea, un fel de erzaţ al societăţii civile începe să se facă
prezent. Puse în faţa acestei situaţii, autorităţile renunţă la acel abonament,
care desfiinţa într-un fel adunarea oamenilor şi deci posibititatea (nu se ştia
ce se putea naşte acolo) oricărui protest cât de cât organizat.

Îi datorez lui Leon, cred, iarăşi, cea mai bună definiţie a acestei cărţi,
a dublei identităţi. Expresia pe care el o foloseşte şi pe care am socotit-o cu
totul exactă, este cea de „reîntoarcere”, reîntoarcere laică la iudaism. Cred
că i se potriveşte perfect şi lui această definiţie. Asta, evident, în vremea lui
Ceauşescu, aşa cum am spus mai înainte.

Dacă tot suntem la capitolul confesiune, aş vrea, dacă mi se permi-
te, să spun şi eu câteva cuvinte legate de relaţia mea cu Leon Volovici. Asta
pentru că Leon Volovici, a spus-o şi Costel Safirman, are vocaţia prieteniei.
Această carte, deşi e vorba şi de antisemitism, dar privită din alt punct de

vedere, s-ar putea numi „Cartea cu prie-
teni” cum spunea un autor. Cred că nu
este individ cu care Leon să nu fi stabi-
lit o relaţie de comunicare măcar şi care
să nu fie menţionat în această carte.
Spuneam că dacă mi se permite, aş trece
şi eu în acest registru confesiv. Pe Leon
Volovici l-am cunoscut în 1995, după ce
a apărut în limba română cartea lui des-
pre antisemitismul intelectual din
perioada interbelică, din anii ’30 mai
ales, dar mă rog, cu extensii şi mai
înainte şi mai înapoi. L-am cunoscut
atunci, într-un moment în care, trebuie
să recunosc, eram cam sceptic că oame-
nii mai pot face prietenii după o anumită
vârstă. Aveam impresia că rămânem cap-
tivii prieteniilor din tinereţe. Eu aveam
45 de ani, Leon avea, cred 57 de ani. Şi
cred că am reuşit să ne împrietenim cu
adevărat. Iar pentru mine, o spun cu tot
patetismul şi dacă exagerez cumva în sti-
listică, îmi cer de pe acum scuze, întâlni-
rea cu Leon a fost una dintre cele mai
mari bucurii şi cele mai frumoase
întâmplări pe care destinul mi le-a dat în
anii din urmă, în cea de-a doua parte a
vieţii mele. L-am cunoscut în ’95, dar în
fapt i-am întâlnit ideile mult mai devre-
me. Mult mai devreme pentru că eu am
citit încă din 1976, când a apărut, prima
lui carte, Apariţia scriitorului în cultura
română. Eram pe vremea aceea pasionat
de sociologia literaturii, eu veneam dins-
pre sociologie înspre literatură, Leon
venea dinspre literatură spre sociologie,
aşa că tocmai bine ne-am întâlnit, din
acest punct de vedere. Ştiam de Leon, îl
urmărisem, citisem deja înainte de a
apărea la Humanitas varianta româ-
nească a cărţii lui despre antisemitismul
intelectual, ea apăruse în revista Dialog
şi o citisem şi acolo. Şi evident că aştep-
tam cu nerăbdare să-l întâlnesc pe autor.
Şi atunci e simplu, aş spune, una din
explicaţiile care ne-au apropiat, ar fi

ceea ce se cheamă afinităţi elective, amândoi urmărind cam aceleaşi lucruri.
Eu plecam dinspre sociologie spre literatură, teza mea de licenţă, de pildă, a
fost axată pe sociologie literară. Leon venea dinspre litere spre sociologie.
Aşa că era o întâlnire cumva inevitabilă, cel puţin în sens bibliografic. Dar
mai e un aspect probabil care ne-a unit sau ne-a făcut să ne găsim pe aceeaşi
lungime de undă, într-o anumită comuniune. Şi acest aspect ar fi cumva între
ce avem comun şi un anumit nivel, să-l numesc social, de la care am plecat
amândoi. Deşi din punct de vedere religios, etnic, Leon este evreu, eu sunt
ne-evreu pentru că prin botez, destin, sunt creştin ş.a. Dar în rest, celelalte
date, să spunem, factuale, de ordin sociologic, în sensul provenienţei familia-
le, avem multe lucruri în comun la acest capitol. Cred că şi aici poate fi o
explicaţie a fericitei mele întâlniri cu Leon Volovici. Şi poate mai este şi o a
treia, pe care trebuie s-o recunosc cu toată francheţea în faţa dumneavoastră,
anume, că am învăţat extrem de multe lucruri de la el. Şi pentru asta îi
mulţumesc!

Costel Safirman: Mulţumim domnului profesor Voicu.
Spuneaţi despre interlocutorul Sandu Frunză că uneori este
stângaci. Eu, din contră, am observat că îl serveşte foarte
bine pe autor, într-atât de bine încât l-am suspectat la un

moment dat pe Leon că şi-a inventat interlocutorul. Asta ca să mai glumim
puţin.  Bineînţeles, am aflat că el există şi că este un respectabil univesitar
clujean. Întrebările d-lui Sandu Frunză îşi au importanţa lor prin faptul că îi
ridică lui Leon mingile la fileu, cum se spune, dar importante cu adevărat
sunt răspunsurile lui Leon. Talentul lui cu totul special de a construi carac-
tere te face uneori să nu sesizezi până unde se întinde confesiunea şi
de unde începe literatura. „Nu se poate, îţi spui, e atât de bine însce- �
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nată povestea asta că nu se poate să se fi întâmplat în
realitate aşa.” El menţine tot timpul sub control acest

echilibru delicat între confesiune şi realitatea pe care o des-
crie. La asta m-am referit atunci când am spus că are capa-
citatea de a transforma materialul confesiv în literatură. 

Cu cîteva zile în urmă Leon mi-a povestit că
cineva, un coleg de-al lui din Bucureşti, i-a
citit cartea şi că primul lucru pe care i l-a
spus este că este invidios, întrucât şi el avea

în intenţie să scrie o asemenea carte iar Leon i-o luase
înainte. Într-adevăr acesta este sentimentul care te
urmăreşte la finele lecturii. De ce? Există în cartea lui Leon
un traseu al generaţiei, este vorba de generaţia noastră, din
care fac parte şi Virgil Duda, şi Eran Sela, şi eu. Generaţia
noastră care a deschis ochii imediat după război.
Pionieratul, utemeul, în fine o lume plină de promisiuni
care pe urmă ne-a dat cu capul de pereţi. Multe etape ale
acestui traseu le-am parcurs împreună, fără să ştim, uneori,
unii de alţii. Şi Duda, şi Sela, şi colegul din Bucureşti a lui
Leon. De aceea suntem cu toţii „invidioşi” că el a pus pe
hârtie, şi încă într-un mod exemplar, ceea ce, într-un fel, fie-
care dintre noi a trăit şi a gândit separat. 

George Voicu: Pentru că eraţi la acest capitol, ar
mai fi trebuit să spun ceva, dacă trecusem la confesiune, dar
uitasem. Şi eu sunt invidios că Leon a scris această carte
fără mine. Pentru că iniţial ar fi trebuit s-o facem împreună.
Făcusem în urmă cu vreo zece ani un proiect: să facem o
carte împreună, o carte de dialog pe temele care ne preocupă. Şi fiecare…,
luat de una, luat de alta… Cartea nu am mai făcut-o. Ce am făcut însă? Există
o corespondenţă între noi.

Paraschiva Voicu: Eu am îndosariat corespondenţa lor, totul era
pregătit şi s-a declanşat din senin polemica şi n-au mai putut să scrie, prinşi
de replici. A urmat o bogată corespondenţă pe care eu am avut ideea s-o prin-
tez. Şi îmi făcusem speranţa, când prezenta Aura Christi Romanul epistolar,
că odată va fi publicat. Sper din tot sufletul să publice Aura Christi scrisori-
le.

Aura Christi: Cu multă plăcere.

Ditza Goshen: Are Leon tot felul de prieteni buni care îl invidiază.
Eu fac parte dintre cei care-l admiră. Am citit cartea asta dintr-o suflare,
într-o noapte, dintr-un suspin de fapt. E o carte grea şi cred că pentru toată
generaţia noastră această carte este absolut obligatorie. De ce admir cartea
lui Leon? Am ajuns la concluzia că Leon a reuşit o mare performanţă pen-
tru care trebuie să-l admirăm cu toţii. El a transformat această mare ruptură
pe care o trăieşte fiecare emigrant, fiecare om care a schimbat o cultură
nouă faţă de cultura veche pe care a lăsat-o, el a transformat asta într-un
pod, pe picioarele căruia stau cele două identităţi ale lui: identitatea româ-
nească, puternică, cum am spus, şi evreitatea, foarte puternic haşurată pe
fond, faţă de celălalt picior care este noua identitate israeliană, cu atât mai
puternic conturată, haşurată, de vechea cultură românească din care a cres-
cut, în care a creat tot ce a creat. Stilul lui este românesc, însă fondul lucru-
rilor lui este o combinaţie foarte fericită. M-am mai gândit la un lucru: spre
deosebire de Sebastian care este una din slăbiciunile tale, Leon, tu ai avut
mai mult noroc. Acelaşi talent, dar mult mai mult noroc. 

Aura Christi: Am început spunând că prin volumul De la Iaşi la
Ierusalim şi înapoi semnat de Leon Volovici avem în faţa noastră un eveni-
ment. Eu am fost unul dintre puţinii privilegiaţi care au citit printre primii
această carte. Cred că sunt al doilea lector al cărţii. Am citit-o dintr-o răsu-
flare, cu sufletul la gură, deşi mă împărţeam mereu între a fi redactor de
carte şi a fi scriitor. În sensul că mă fura lectura şi trebuia să mă întorc

înapoi să văd dacă e în regulă, dacă nu mi-a scăpat ceva; trebuia, aşadar, să
mă întorc înapoi, pentru a-mi face datoria de redactor al acestei minunate
cărţi. Este vorba de un text fierbinte. Este un text atipic. S-a spus aici că
toată această carte este literatură mai mult. Evident că este literatură, nu
este însă şi ficţiune. Leon Volovici are norocul de a avea un Destin, da-da,
cu majusculă, apt, capabil de a fi prins între coperţile unei cărţi – ceea ce
este un lucru extrem de rar. De ce am fost extrem de impresionată, ca să nu
spun şocată, citind această carte? Pentru că eu îl cunoşteam pe Leon
Volovici într-o cu totul altă calitate, îl cunoşteam ca pe unul dintre cei mai
mari specialişti în istoria mentalităţilor, în istoria ideilor, îl cunoşteam ca pe
un mare cărturar care ştie aproape totul despre perioada interbelică, o
perioadă extrem de contorsionată, foarte puţin cunoscută, deşi există câţiva
cărturari familiarizaţi cu perioada interbelică, aşa cum sunt, bunăoară, Ion
Vartic, Andrei Oişteanu, care au mâncat din pita neagră a acelui segment de
istorie. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, îl cunoşteam pe Leon Volovici
ca pe o pasăre rară, ca pe o rara avis. Şi vă explic imediat de ce. Leon are
generozitatea şi uriaşa răbdare de a servi texte, de a lucra ediţii critice.
Mihail Sebastian, practic, a fost relansat de Leon Volovici, încât o bună parte
din postumitatea fericită a acestui mare scriitor cu un destin tragic i se dato-
rează lui Leon Volovici. Meseria de cercetător literar, meseria de îngrijitor de
ediţii este extrem de rară şi spun cu tristeţe acest lucru, pentru că este pe
cale de dispariţie, dacă va fi tratată în continuare, cum este tratată în
România, la ora actuală. Zigu Ornea deplângea reducerea dramatică a
numărului de cercetători literari într-un interviu făcut de Mircea Iorgulescu,
imprimat pe vremuri la Radio.

Ei bine, Leon Volovici, prin această carte – De la Iaşi la
Ierusalim şi înapoi – ne arată o faţă ascunsă a sa, o faţă
extrem de interesantă, în primul rând, o faţă confesivă.
Cartea este foarte bine construită. Costel Safirman a prefe-

rat cuvântul „regizată”, l-a numit pe Leon regizor şi a descoperit în el mai
mult scenaristul. Eu cred că De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi este o carte
foarte bine construită. Sandu Frunză ştie să asculte – e o calitate foarte rară
aceasta, el provoacă atât cât trebuie, cu simţul măsurii, e ca o scoică aptă de
a primi, pentru că ştie să asculte, asistă la o confesiune, precum foarte bine
s-a spus, care cuprinde o generaţie întreagă. Ezitarea lui Leon de a pleca în
Israel este de fapt ezitarea scriitorului care este legat de limba ţării în care

s-a născut. Era vorba, atenţie, de o spaimă enormă; plecând
din ţara natală, acel izvor miraculos care este scrisul, darul
de a scrie, poate oricând seca. Şi Leon avea un nume, când
a emigrat în Israel; avea un nume în literatura română. Leon
Volovici a făcut parte din corpul academic care a elaborat
Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900 – o
carte fundamentală pentru limba română. Ei bine, Sandu
Frunză îi cunoaşte destinul, atât cât se poate cunoaşte de la
distanţă, prin această suită de întrebări; universitarul clu-
jean intră dincolo de cortina aparentă a unui destin, îl trage
de limbă pe Leon Volovici. A spus foarte bine domnul profe-
sor George Voicu, că această carte este un Bildungsroman,
un roman, o carte de formare. Mi-am dat seama că de fapt
rădăcina literei scrise stă în magma primei tinereţi. O să-mi
argumentez imediat afirmaţia mea, ca să demonstrez calita-
tea acestei scriituri de o simplitate clasică, cristalină, extrem
de curată. De timpuriu, Leon Volovici a avut nevoie de maes-
tru. Extrem de puţini au această nevoie înrădăcinată în forul
lor lăuntric. Şi nu e vorba de un maestru oarecare. Leon
Volovici îl admira pe Tudor Vianu. Nevoia de maestru denotă
că vrei să devii aidoma lui. După instinctul de a-ţi alege
maestrul, poţi uneori citi viitorul celui care a ales, un mar-
tor atent, viu, perspicace poate să citească viitorul celui care
şi-a ales maestrul. Leon Volovici îl admira pe Tudor Vianu.
Şi întâmplarea face că îl cunoaşte pe acest monstru sacru.
Spune Leon în carte, citez: „Şi mă aduce în faţa lui Vianu,
care se uita la mine cu acea privire-radiografie”. Leon e un
student foarte bun de-al nostru, i se spune, iar el ascultă, dă
din cap, se uită fix la mine şi mă întreabă: «La ce lucrezi?»;
iar eu recunosc, m-a făcut praf cu întrebarea asta. Îţi dai
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seama ce deosebire între spiritul şcolăresc al facultăţii de atunci, de la Iaşi
şi felul lui Vianu de a aborda un student necunoscut. Un student în anul IV
nu e un elev care toceşte cursuri, ci lucrează la ceva”. Povestind acea istorie,
acel fragment de realitate, printre rânduri, i se poate citi fascinaţia faţă de
Tudor Vianu, fascinaţia faţă de un model de prim rang. Nota bene. Un stu-
dent în anul IV nu e un elev care toceşte cursuri, ci lucrează la ceva, mai
ales dacă e un student foarte bun, cum i s-a spus magistrului. Dacă ţi-ai ales
bine maestrul, înseamnă că ai o vocaţie pe care trebuie s-o cultivi, să lucrezi
la ceva concret, de o reală importanţă. „Iar eu făceam o lucrare de seminar”.
Ei bine, în continuare Leon ne spune ce dedicaţie îi scrie maestrul pe o carte
care i-o oferă: „Cu bune nădejdi”. Studentul de atunci şi-a asumat aceste
cuvinte, ca pe o obligaţie. Mereu, practic tot ce a făcut Leon Volovici în con-
tinuare, a fost o încercare răbdătoare, extrem de tenace, de a nu dezamăgi,
de a fi la nivelul acelor bune nădejdi ale unuia dintre cei mai mari cărturari
români. 

Domnul profesor George Voicu şi domnul Costel Safirman
aproape că au epuizat
subiectul. Eu voi
încerca să punctez

lucruri care mi s-au părut extrem de
interesante. Copilăria, într-adevăr,
dramatică; există, în paginile acestei
cărţi, câteva fragmente de realitate pe
care le citeşti cu senzaţia că mesteci
nisip, fragmente cutremurătoare,
incredibile. Da, e incredibil că aseme-
nea lucruri se pot, se mai pot întâm-
pla. E vorba de câteva segmente de
timp, ţinând de anii de şcoală, liceu.
Eu le-am cunoscut indirect şi din isto-
risirile şocante ale profesorului Ion
Ianoşi, care mi-a povestit nu puţine
lucruri circumscrise pulsiunilor antise-
mite. Bine, din lecturi ştiam, evident,
nu puţine. Scenele relatate de Leon
sunt şocante; la un moment dat, ţin
minte că unul dintre copii îl întreabă
dacă e adevărat că evreii fac pască din
sânge creştinesc. Sau multe, multe
alte lucruri… 

Mă gândesc, apoi, la ezitarea
lui Leon Volovici de a pleca din ţară,
ezitare, care, spuneam, a fost îndoiala
scriitorului care risca să-şi fractureze
destinul, condamnându-se la sterilita-
te.

George Voicu: La fel ca tatăl
lui, care nu avea ce face în Israel, nu?

Aura Christi: Nu avea cum
face potcoave în Israel. Şi, apropo, în
acest sens este emoţionantă pagina în
care îi povesteşte – apropo de tatăl
său – lui Geo Bogza cum se face o pot-
coavă. E un poem fascinant acela.
Textele foarte bine scrise par litera-
tură şi sunt de fapt literatură, viaţa e
literatură. Cât priveşte partea a doua a cărţii. Deşi s-a spus că e vorba acolo
de portrete ale prietenilor, de articole, e vorba de fapt de câteva texte strict
literare, formidabil, splendid fiind, în primul rând, cel dedicat mamei sale.
Apoi, sunt câteva portrete ale unor prieteni, iarăşi scrise absolut excelent. M-a
fermecat portretul făcut profesorului întâlnit în trenul de la Varşovia. Repet,
este o carte foarte bună. O carte-eveniment. O să vă citesc portretul pe care
îl face vechiului său prieten Emil Brumaru: 

„... mă întâlnesc întâmplător pe stradă cu Emil Brumaru. Mă simt
vinovat că nu l-am căutat, dar n-a fost posibil. Emil m-a fermecat cu lirismul
lui ironic şi candid încă din vremea când eram amândoi elevi, el mai mare
cu un an-doi, la Liceul Naţional din Iaşi. E tras la faţă, privirea tristă, parcă
mânios nu se ştie pe cine. Ne aşezăm pe o bancă, în zgomotul străzii, peste
drum de spitalul «Sf. Spiridon» (îl ştiu, îl ştiu, acolo m-a dibuit motanul...).
«Am fost foarte bolnav», spune poetul şi se uită la mine, cu o privire tristă,
uscată, de o disperare mută şi demnă. Seamănă cu Cioran, îmi trece iar prin
gând. Mă întreabă, ca de obicei, cum se simte prietenul nostru comun, «cri-
ticul genial», cum îl numeşte el. Aş vrea să-i povestesc dar nu mă simt în
stare, că l-am revăzut de curând, mereu în acelaşi spital, suferind îngrozitor,
încet, la nesfârşit, de o luciditate insuportabilă, chinuit de un călău sadic şi
pervers, care a decis că oamenii care pot înţelege misterele sufletului şi tai-
nele creaţiei trebuie să aibă parte şi de o suferinţă pe măsură.

Brumaru scoate din geantă ultimele două volume ale lui, Dumnezeu
se uită la noi cu binoclul şi Submarinul erotic. Multe dintre poeziile lui «infer-
nale», de un erotism exploziv, neruşinat, exasperat, le ştiu din reviste. Scrie
– şi rosteşte cuvintele cu glas tare – dedicaţii amicale, simple, de un umor
tandru şi amar. Dumnezeu se uită peste umărul lui, cu binoclul, şi îngână un
«Cântec naiv»: 

Oare
Cum se moare?

Aşa cum cade o căpşună-n apă
Şi vine-un cerb cu botul lui şi-o papă?

Oare 
Cum se moare?”

E o carte splendidă, o carte-eveniment, o carte-document al unei
epoci. După ’90, Leon a revenit în ţară, devenind unul dintre cei mai activi
cărturari, intelectuali care pun lucrurile în mişcare, le urnesc din inerţie
acolo unde ele riscă să piară sau să se degradeze. Leon Volovici este un cărtu-
rar extrem de incomod, Leon Volovici spune lucrurilor pe nume. Şi în acest
sens, în sensul radicalismului său, este o pasăre rară în România, în cultura
română, şi nu numai. Apoi, el are noroc de această mare femeie care îl
însoţeşte şi îl asistă din umbră, Hania, are noroc de cei doi copii ai săi, abso-
lut minunaţi. E o familie cosmopolită. Felicitări. E un eveniment ce se
întâmplă aici.

Costel Safirman: Mulţumesc, Aura Christi. Trebuie să recunosc că
în calitate de moderator m-am lăsat antrenat de plăcerea de a vorbi despre
cartea lui Leon, uitând că timpul trece atât de uşor. Dar nu regret. Căci car-
tea merită, aşa cum merită, fără îndoială, şi Leon. Tot ce s-a spus aici, s-a
spus cu dragoste şi cu foarte multă consideraţie pentru pagina scrisă. Vă veţi

convinge când veţi citi cartea. Să mai
ascultăm câteva opinii. 

Moshe, vroiai să spui ceva?

Moshe Idel: Am să încerc să
fiu foarte scurt. Eu aş spune că în
carte se vorbeşte despre trei identităţi.
Fiecare adaugă un fel de slăbiciune la
celelalte două. Identitatea evreiască
ieşeană e ceva diferit de identitatea
israeliană – asta trebuie spus foarte
clar. Identitatea română a lui Leon se
schimbă după ce vine în Israel. El îşi
asumă o identitate israeliană care este,
cum spuneam, foarte diferită de identi-
tatea evreiască ieşeană. Dar asta
schimbă şi atitudinea lui faţă de litera-
tura română. Ce a scris el înainte şi ce
a scris el după ’86-87 este ceva foarte
diferit. Nu numai tematic, eu cred că e
vorba şi de o atitudine diferită. Eu nu
cred că ar fi existat vreodată o sim-
bioză româno-evreiască. Asta a fost o
speranţă, a fost, dacă vreţi, un vis, a
fost o utopie. Într-un mod foarte suc-
cinct aş vrea să spun acum că, de fapt,
posibilitatea unei identităţi evreieşti
române a apărut numai după ce evreii
au emigrat în Israel. Eu cred că de fapt
e o posibilitate actuală, nu o speranţă,
care s-a accentuat numai după ce evreii
din România au avut siguranţa că ei au
o perspectivă care nu depinde de majo-
ritatea română. Din punctul ăsta de
vedere, cred că şi în carte se pot vedea
etapele acestea: Iaşi şi după asta Israel,
şi după asta România, revăzută din
Ierusalim. Toate trei aspecte, identităţi
se schimbă tot timpul. Din punctul
acesta de vedere nu cred că vorbim des-
pre o simbioză la început, vorbim poate
de o simbioză prin anii ’90. N-aş putea

vorbi de o simbioză în anii ’86-87, ’88, ’89 când l-am cunoscut, la început, pe
Leon. Venind dintr-o perspectivă israeliană, Leon a descoperit încă o dată
România, o altă Românie de fapt. A putut să scrie despre România veche şi
despre România nouă într-un fel diferit decât ar fi scris dacă rămânea în
România. Din punctul acesta de vedere eu nu cred că este o simbioză, o iden-
titate israeliană-evreiască sau israeliano-românească. Sunt de fapt trei iden-
tităţi, fiecare se uită la alta, în alt fel, într-o altă perioadă. Şi fiecare dă posi-
bilitatea unei perspective noi. Nu este un simplu adaos de două identităţi,
care acum se află împreună, iar înainte erau separate.

George Voicu: Identitatea în general se construieşte.

Moshe Idel: Desigur vorbim despre ceva imaginar...

George Voicu: ... ceva invariabil.

Moshe Idel: Vorbim despre trei, nu despre două. Nu despre
simbioză, ca despre un fel de proces, proces între cele trei
identităţi. Cred că şi în carte se poate vedea asta. Exact ca
în timpul comunismului… ceva jenant. „Sunt evreu dar mai

bine n-aş vrea să spun, dar dacă trebuie, atunci o s-o mărturisesc...”
Momentele astea trei, care sunt destul de clare, şi în portretul mamei, şi în
portretul fratelui din Israel, şi după aceea revenirea… De fapt omul nu vor-
beşte despre: „eu sunt un evreu român care acuma am ocazia să scriu în
România..”. Vorbim despre lucrurile mult mai complicate, care s-au schimbat
pe parcursul anilor într-un mod foarte puternic şi asta este de fapt, aşa cred
eu, cauza tonului lui Leon când scrie în presa română. Ultimul lucru pe care
l-am citit, înainte de carte, în Dilema veche… se reduce la tot felul de utopii:
ce se poate întâmpla în Iaşi în douăzeci de ani, toţi vor studia idiş. Asta nu
e o simbioză simplă. Numai un israelian care vine din Iaşi poate scrie aşa
ceva. 

Costel Safirman: Bineînţeles, bineînţeles. Şi nu unul care vine din
Bucureşti! Are cuvântul Shmaya Goshen, un evreu din Iaşi.

�



26

ANUL XIX ♦ Nr. 9 (678)

CO
N

TE
M

PO
RA

N
U

L.
 ID

EE
A

 E
U

RO
PE

A
N

Ã

Shmaya Goshen: Mă întrebam. când am luat cartea în
mână: dacă aş fi deschis-o cu acelaşi interes, dacă titlul
era, de exemplu, „De la Botoşani la Ierusalim şi înapoi”.
Atunci m-aş fi gândit imediat la gluma care spunea că

cel mai bine este pe drum. Înainte de a deschide cartea, fiind vorba de Leon
Volovici, mă întrebam: ce o fi titlul ăsta?, dacă redactorii l-au pus?, dacă el
l-a pus? O să-l rugăm pe autor să ne răspundă la aceste întrebări. Al cui este
titlul? Pentru că, în chip de continuare la spusele profesorului Idel, aş vrea
ca Leon să ne spună dacă De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi înseamnă un tra-
seu, un intinerariu sau o destinaţie. Şi cred că, aici, ar fi una din cheile scri-
sului acesta, care este impresionant; apropo, nu numai pentru ieşeni, v-o
recomand tuturora.

Gina Sebastian Alcalay : Nu despre carte vreau să vorbesc, căci nu
am avut încă ocazia să o citesc. Am venit aici în semn de omagiu. A fost un
drum colosal de greu, sunt pornită de la două de acasă.  Eu l-am descoperit
pe Leon dincolo de complexitatea personalităţii lui pe care o admir de mult,
nu am să mai repet, s-au spus aici lucruri atât de interesante. Dar  l-am des-
coperit ca făuritor de literatură mare. Nu prin carte, pentru că n-am citit-o
încă, de-abia aştept. Mi-a făcut plăcere să-mi trimită nişte texte precum
„Motanul”, precum cel despre tata şi precum cel din Dilema. L-am descope-
rit ca un autor de mare literatură. Atunci l-am invidiat, nu am vrut să invi-
diez pe cineva pentru ceva ce tu însuţi nu ai putea face, dar pentru asta l-am
invidiat şi l-am admirat. Şi dacă am venit astăzi, făcând un efort deosebit, a
fost din dorinţa de a-i aduce un omagiu personal.

Michael Avram: Eu am un atu pe care nu îl are nimeni de aici faţă
de Leon. Aşa că trebuie să-l spun. Eu îl cunosc, spre deosebire de toţi care
sunteţi aici, de când avea zece ani, de pe strada Sărăriei, de la Şcoala
Junimea. Eu sunt aproape sigur că Leon, sub o formă sau alta, scrie ceva în
carte despre asta. Şi în al doilea rând, vreau să spun că eu sunt sigur că
atunci când va vorbi Leon, o să vedeţi multă, multă modestie, mai multă
decât aţi putut să vă convingeţi dumneavoastră din ceea ce s-a spus până
acuma. 

Costel Safirman: Acum vom afla de la Leon Volovici dacă ceea ce a
scris el este şi cartea pe care noi am citit-o, sau dacă nu. [Râsete]

Leon Volovici: Aţi vorbit atât de frumos despre carte, încât m-aţi
făcut şi pe mine curios, abia aştept s-o citesc. [Râsete] Mulţumesc foarte mult
prietenilor mei şi tuturor celor de faţă. Aş vrea numai să răspund într-un fel
la câteva întrebări care au fost puse, ca să nu devin prea sentimental. De alt-
fel, s-a întâmplat ceva ca în zicala: „Unde dai şi unde crapă”. Nu am avut nici
o intenţie de a face o carte confesivă şi nici să dau un interviu. Dialogul avea
ca scop să reconstituie viaţa evreilor din Moldova, de unde provin, adică din
Iaşi, în primul rând, în perioada războiului şi în perioada comunistă, văzută
din unghiul experienţei personale, nu ca un studiu despre această perioadă.
Dar când începi să dai exemple din viaţa personală, ca să ilustrezi capitole
din istoria evreilor din România… se întâmplă ca în Shalom Alehem, cu cei
doi evrei care se întâlnesc în tren şi care încep imediat să povestească şi să
se confeseze. Şi constaţi la urmă că e vorba de literatură curată. În acest
sens, cartea mea este un dialog cu un prieten nu atât despre viaţa mea per-
sonală, – i-am spus că nu vreau să scriu autobiografie – ci despre evreii din
Iaşi, din Moldova din acea perioadă, nu sub formă de studiu, ci recurgând la
exemple. De altfel, din punct de vedere editorial, mi-a şi luat-o înainte Moshe
Idel cu o carte splendidă nu despre Iaşi, ci despre evreii din Târgu Neamţ şi
despre experienţa lui israeliană. 

Aş vrea să spun doar atât. Am avut şansa unui editor ideal. E vorba
de Aura Christi şi de echipa ei. Editorul care devine solidar cu tine, ca volu-
mul să iasă aşa cum vrei, în condiţiile cele mai bune. Un asemenea editor nu
numai că devine un prieten al tău, devine un prieten al cărţii pe care ai scris-o.
Şi din acest punct de vedere, din nou am fost foarte norocos. 

De ce spun că n-a fost în intenţia mea de a face confesiuni? De fapt
vroiam să repun în discuţie o chestiune care mă preocupă foarte mult şi mă
preocupă şi în studiile pe care le pregătesc. Lucruri pe care nu o dată le-am
discutat cu prietenii mei şi nu o dată le-am discutat cu profesorul Moshe Idel,
şi anume despre mediul evreiesc din care provenim cu toţii, evreii din
România înainte de război sau în timpul războiului şi în perioada comunistă.
Ajungând în Israel şi intrând în contact cu grupări de evrei veniţi din alte
ţări şi observând diferenţele, uneori foarte mari, ne întrebăm nu o dată: ce
fel de evreime este aceasta din care venim noi? S-a întâmplat ceva care li s-a
întâmplat şi altor evrei intelectuali originari din România, cum i s-a întâm-
plat, de exemplu, cu o sută treizeci de ani înaintea noastră, celui mai mare
cărturar evreu pe care l-a produs România, Moses Gaster. Expulzat din
România în 1885, el se stabileşte în Anglia, intră în contact cu evreimea bri-
tanică, apoi, prin congresele mondiale sioniste, cu evreimea din toată lumea,
şi constată, mai întâi, că mai toţi evreii din Occident se uită de sus la el, pen-
tru că, scrie el, îl considerau „un valah sălbatic”. Şi începe să reflecteze asu-
pra profilului evreimii din care vine, întrebându-se: există vreun motiv să mă
consider inferior, să am complexe de inferioritate? Şi în memoriile lui, pe
care mulţi dintre voi le cunoaşteţi, ţine să demonstreze că această lume are
specificul ei, are farmecul ei şi, în multe privinţe, susţine el, lumea aceasta,
aşa modestă cum pare, e superioară evreimii occidentale, care s-a europeni-
zat, ne priveşte de sus, dar care a pierdut câteva din valorile esenţiale pe
care le are evreimea din est. Această preocupare de autodefinire am cunos-
cut-o şi noi, ajungând în Israel. Constaţi, mai întâi, că eşti privit de sus şi
eşti tratat ca şi cum vii dintr-un mediu evreiesc marginal, privit de sus şi de
lumea religioasă: „evreii ăştia din România nici nu sunt prea religioşi, nici
nu poartă chipa decât la sinagogă, adică ce fel de evrei sunt ăştia? Sunt prea
ataşaţi de limba română; au într-adevăr o identitate evreiască puternică, sau
nu?”. Şi atunci începi să meditezi şi să vezi că, de fapt, Gaster are dreptate:
vii dintr-un mediu evreiesc, care, în felul lui, exprimă evreimea din est, care
a stabilit un echilibru foarte bun şi foarte înţelept cu lumea înconjurătoare,
evreii români stăpânesc arta de a rămâne evrei şi de a fi în acelaşi timp

deschişi spre lumea din care vin, fie că devin o parte a acestei culturi majo-
ritare, române în cazul nostru, fie că nu. Şi îţi stabileşti o identitate şi un
profil specific evreimii din România. Nu superior, nu inferior, ci deosebit.
Aşa cum scrie şi în Biblie despre evrei, „un popor aparte”, adică diferit.
Aceasta a fost şi intenţia mea. 

Moshe Idel are dreptate: nu e vorba de a restabili o „simbioză” româ-
no-evreiască – şi cu asta explic şi acest titlu care intrigă, De la Iaşi la
Ierusalim şi înapoi. Nu am avut nici un moment intenţia de a mă întoarce
înapoi în România, dar am avut tot timpul aspiraţia de a restabili o punte şi
un dialog cu această lume din care venim, şi cu lumea evreiască din
România, şi cu lumea românească şi cultura română. Deci, acest înapoi
înseamnă stabilirea sau restabilirea unei punţi. După 1990, am intrat într-o
relaţie normală în care identităţile noastre, câte or fi, se pot reîntâlni şi pot
coexista. Şi de fapt, aceste multiple identităţi de care vorbea şi profesorul şi
prietenul George Voicu, de fapt te îmbogăţesc şi nu provoacă nici un fel de
antagonism sau „schizofrenia” de care ne temem atunci când ajungem aici.

Aş vrea să mai spun câteva cuvinte despre carte. Într-un fel, îmi cer
scuze că vorbim despre o carte pe care mulţi din sală nu au citit-o, ar fi fost
de preferat ca cei interesaţi să aibă posiblitatea s-o citească şi apoi să dis-
cutăm. Prietenul Sandu Frunză a reuşit să mă „provoace” şi pentru că el nu
ştia prea mult despre evreimea din Moldova, el vine din cu totul altă lume,
dar are o mare curiozitate simpatetică, aş zice. Asta abia te stimulează şi vrei
să lămureşti câteva lucruri esenţiale, pornind de la propria ta experiemţă.
Ceva asemănător fac în fiecare an cu studenţii din România, adică încerc să
le provoc dorinţa de a cunoaşte această lume evreiască, atât de puţin cunos-
cută în mediul românesc. De aici şi ironia mea din textul pomenit de Costel
Safirman şi de Gina Sebastian Alcalay, când am „prorocit” că peste douăzeci
de ani, când nu va mai fi nici un evreu în Iaşi, se va introduce limba idiş
obligatoriu în şcoli. Adică atunci se va descoperi că acolo, odată cu plecarea
evreilor, s-au pierdut valori culturale care ar trebui să facă parte din patri-
moniul cultural al oraşului, chiar dacă nu vor mai fi evrei în Iaşi. 

M-a emoţionat foarte mult tot ce s-a spus despre mine şi despre carte,
aici. Recunosc că sunt copleşit şi prefer să glumesc şi să spun anecdote, ca
să nu vă daţi seama cât de tulburat şi de mişcat sunt. Vă mulţumesc tuturor
foarte mult.

Costel Safirman: Şi noi îţi mulţumim, Leon, pentru această
carte şi îţi urăm succes în continuare. Înainte de a ne
despărţi, vă solicit câteva momente de atenţie pentru a face
cunoştinţă cu o scriitoare şi o minunată poetă, care a făcut

drumul de la Bucureşti la Ierusalim – încă nu şi înapoi – pentru a o cunoaşte
nu numai în calitate de editor. Leon a spus că a fost o redactoare foarte
bună. Trebuie să adăugăm un cuvânt de apreciere pentru editura care a
publicat această carte într-un format atât de plăcut la citit. Are cuvântul Aura
Christi, poeta.

Aura Christi: Mulţumesc. O să vă citesc câteva poeme dintr-un
volum inedit, Grădini austere.

Munţii în ispită

Munţii în ispită se adâncesc din ceaţă.
Între tâmple seara, ceru-amar se lasă.
Sufletul – prea greu de tot ce a trecut –
bâjbâie-n grădină şi apoi prin casă.

Luna-abia se vede şi e despicată
de un plop ce sprijină-un pregând.
Noaptea se anunţă prin crude mirosuri,
făpturi nevăzute, din boltă curgând.

Popoare de cârtiţi îşi croiesc imperii
în zări întunecate de la început.
Şi-i atâta pace, că auzi cum morţii
îşi mână pegaşii iarăşi la păscut.

Şuieră pustiul, sprijină o poartă.
Norii mari se-ascund până când se văd.
Cu căciula trasă până la sprâncene,
Isus rătăceşte cu paşi de aed.

De câteva zile duhul ţi-e muncit
de un cântec negru, aspru, ca argintul.
Nu îl arde febra. Nu-l atinge verbul.
Mişună de zei, înfrăţiţi cu vântul.
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Dormi

Dormi. Noaptea se destramă.
Demonii – şi ei – au aţipit.
Arborii sunt rezemaţi de lună.
Nu-i nimeni să te strige pe nume.
Jurîmprejur adie a gol, a sfârşit.

Ajută-te să se termine povestea.
Să te ridici pân’la tine nu te constrânge.
Lasă-te-n voia morţii încete.
Te uită: şi văzduhul ia sfârşit,
şi anotimpul de sânge.

Respiră adânc şi numără în gând,
fără să întrebi încotro duhul te-ar duce.
Adu-ţi aminte: toţi suntem o apă 
şi un pământ. Lasă otrava din suferinţi.
Cobori de pe cruce.

Dormi. Se închide cu un nour şi geamul.
Cineva îţi întinde aripa peste duh.
Te întorci spre apus ca spre moarte.
Greul şi mai greu va urma, în acelaşi 
timp de sânge, în acelaşi văzduh.

Închide ochii. Cineva îţi spunea:
nu există vulturi de noapte, şi n-a văzut
nici grădini austere, nici fete de sânge,
nici unicorni de argint. 
Dă-le tuturora dreptate.
Cazi în trupul tău de carne, de lut.

Şi iarăşi m-a cuprins teama din copilărie

Şi iarăşi m-a cuprins teama din copilărie
că îngerul meu păzitor m-a părăsit
şi stă undeva – la o răscruce a spaimelor –
mai mult mort decât viu. Merg spre casă 
cu îndoiala în sânge şi mă întreb:
cu ce am greşit?

Până seara târziu aştept la fereastră
cu ochii uitaţi în noapte.
Adorm când miezul beznei dincolo trece.
În somn mi-apare o făptură smulsă 
din nouri parcă. (Avea nasul cârn
şi cearcăne mov, iar pe degetul stâng –
două inele. Şi aripi de un alb înfiorător avea.
Era să-l confund cu o lebădă!!)

Straniu, eu îl credeam pe moarte.
Iar el era ca ecoul înhămat la aura 
sângerândă a unei imagini.
„Fugi cât poţi de departe!” striga îngerul
zgribulit de frig: „Fugi ca la carte!
Nici aici nu-i de văzut nimic!!”

Lăsaţi fluturii

Lăsaţi fluturii să zboare
în legea lor de mătase
şi luminoasă uitare;
ei închid lumea în plutirea lor
de îngeri stângaci, 
ciopliţi în argint.

Lăsaţi păsările să ocolească
ucigătorul rug prea mare
şi greierii să urnească 
uragane de mirosuri, 
imperii cântătoare, 
din ochiul lor
de moarte şi viaţă,
în corul lumii încet, 
adormitor.

Lăsaţi poeţii în ei să se stingă. 
Şi să cânte. Să cânte. 
Să construiască castele de nisip
şi temple din aerul murdar şi sfânt.
Dincolo de râul Lethe totul
va fi spintecat de-o aură văzută
doar când moartea ne va împunge 
scâncind – în coasta a şaptea – cu botul.

Lăsaţi fluturii să zboare.
Să ne închidă în cercul de foc al plutirii lor.
Şi poeţii să înalţe castele, murind
în următoarea secundă.
Lăsaţi ierbile năuce
zeului de abur să se închine.
Lăsaţi copiii – vicleni ca şerpii, 
curaţi ca vulturii, iuţi ca delfinii
şi drepţi ca lăstunii – 
să se înalţe până la ei
şi să vină la mine! 

În dulcea pribegie

Pe unde ai umblat în dulcea-ţi pribegie,
o, suflete, întors din depărtări,
de iar mi-ai încurcat gândul şi tihna
în crinii otrăviţi, în iarba 
răspândită în zilele de ieri?!
Mi-ai risipit secundele şi vraja,
şi vârstele, şi chipurile, anii,
aprig vânând pe unde-ai fost:
candori şi dragi năluci viteze
ce-aruncă orizontul mai departe,
apusuri de ierni mari, şi colţi
de jar – profanii – 
cu care îţi sapi drum
spre trupul cel uitat,
străvechea ta armură 
de carne şi mireasmă –:
tu, care te-ai întors 
din cel mai lung război 
ca din medievalul lut, 
veşnic flămând, învins
şi vinovat
de tot ce n-ai trăit, 
de tot ce n-ai văzut.

Zi îndoită
Zi îndoită spre moarte.
Cine ascultă? Cine vede?
Pentru că m-am învins 
încă o dată, 
bezmetic
secundele bat ca un clopot
în trunchiul impudic
al beznei ce mă străbate.
Şi mă dispută.
Şi mă împarte
pe hotarul încins
dintre dulcile lumi
strivite târziu
– ca să pot înţelege –
între pleoape,
până începe neruşinat
să mă ardă
încă o zi
salvator înclinată 
spre moarte.

Ca o vale uriaşă prin care merg
fără început şi fără pată –;
ce înţeles mi s-a arătat, Doamne!

Costel Safirman: Vă mulţumim că aţi încheiat seara de la Ierusalim
cu aceste frumoase versuri. Vă mulţumim tuturor pentru participare. La
revedere!

Septembrie 2007
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Asocierea celor doi termeni într-o
expresie uzuală, aproape obligato-
rie, ne întovărăşeşte viaţa în anii
postdecembrişti. Ea ţine să mar-

cheze ruptura de un trecut mefient faţă de proprie-
tate, cel puţin în principiu, nu neapărat şi în prac-
tică; şi să-i confere acesteia o calitate esenţială, un
statut de neclintit. Dar este oare ea o formulă
corectă, i se poate atribui o valoare sintagmatică,
de unitate lingvistică stabilă, în care, în fapt,
subiectul ajunge subordonat atributului său? S-o
iau pe îndelete.

Proprietate indică stăpânirea deplină asu-
pra unui bun, de regulă material, dar şi intelec-
tual, dreptul de a-l folosi în mod exclusiv, de a dis-
pune de el, în limitele legislaţiei date. „Pro -
prietate” provine de la „propriu”, proprius, ceea ce
aparţine cuiva, personal, ca fiindu-i specific, carac-
teristic, inalienabil; dar ea vizează şi trăsătura
determinând ceva (lucru, fiinţă, fenomen), distinct
de altceva. Mă limitez la proprietas în sensul bunu-
rilor  pe care cineva le posedă şi le poate tranzac-
ţiona.

Sacru trimite la religios, divin, sfânt. Are
multiple derivaţii: „sacral”, „sacralitate”, „sacrali-
zare”, „sacrosanct”, „sacristie”, „sanctuar”, „sancti-
tate”, „sanctificare” ş.a. Un „sacrilegiu” desacrali-
zează, el profanează un lucru sfânt. Căci „sacrului”
i se opune „profanul”. La antipodul „transcenden-
tului” se află „imanentul”. „Sacrul” transcende
„umanul”.

Ce urmăreşte îmbinarea proprietăţii cu
sacrul? De bună seamă, dorinţa de a-i conferi o
valoare înaltă şi un respect absolut. Există şi aces-
te conotaţii ale sacrului. Până şi familia lumească
e numită sacră, întrucât uniunea care stă la baza
ei, în căsătoria religioasă, o consfinţeşte preotul, o
sfinţeşte Biserica; drept care legislaţia ecleziastă
catolică interzice divorţul. Căsătoria e pe toată
viaţa, fiindcă se află sub oblăduire divină. O rela-
ţie profană are girul sacrului, reprezentanţii lui pe
pământ îi conferă o aură celestă. Dar apar limită-
rile: la căsătoria religioasă, nu civilă; la creştinism
îndeobşte, cu deosebită stricteţe în catolicism, nici-
decum în orice altă religie; la raportul monogam şi
heterosexual, între o femeie şi un bărbat, cu sco-
pul procreării, nu la bigamia/poligamia şi polian-
dria sau homosexualitatea gay ori lesbiană.
Patriarhi şi profeţi iudei au avut mai multe soţii.
Islamul a admis, de la Mahomed, poligamia.
Homosexualitatea elenă e masiv prezentă în dialo-
gurile lui Platon. Libertinajul erotic a cunoscut
epoci de înflorire. Sexualitatea s-a autonomizat, în
epoca modernă şi contemporană, ieşind din cadrul
strict familial. Îngrijorarea le-o produce ierarhilor
tocmai slăbirea instituţiei familiale tradiţionale, în
beneficiul libertăţii erotice neîngrădite sau chiar
legiferate în unele dintre opţiunile ei minoritare.
Un motiv suplimentar pentru a promova familia,
prin accentuarea naturii ei sacre, de nucleu al vie-
ţii obşteşti, garant al stabilităţii naţionale şi al
regenerării demografice.

În schimb, proprietatea, chiar dacă recu-
noscută, nu este legată, în religiile monoteiste, de
sacralitate. Iudaismul, ca şi Islamul, acceptă pro-
prietatea ca pe un dat firesc şi important, de natu-
ră lumească. Vechiul Testament abundă în detalie-
rea bunurilor de care dispun personajele lui cen-
trale, de la patriarhi până la regi sau profeţi.
Cartea lui Iov începe cu enumerarea animalelor pe
care Iov le posedă, împreună cu „mulţime mare de
slugi”, fiind „cel mai de seamă dintre toţi răsărite-
nii” (1: 3); şi se încheie cu răsplata umilirii îndu-
rate şi a îndreptării eroului, drept care Domnul
„i-a întors tot ce avusese mai înainte” (42: 10).
Coranul acceptă bogăţia supuşilor mahomedani,
incluzând însă printre cei cinci „stâlpi” ai
Islamului „dania”, ca pe una dintre obligaţiile
canonice, o dovadă a solidarităţii cu ceilalţi
oameni, specificând că milostenia se acordă de
bună voie şi din bunuri personale de preţ: „Daţi
milostenie din bunătăţile pe care le-aţi agonisit şi
din roadele pe care, pentru voi, le-am făcut să iasă
din pământ! Nu alegeţi ceea ce-i rău ca să-l daţi

drept milostenie. Voi n-aţi alege ceea ce este rău
doar dacă aţi închide ochii. Să ştiţi că Dumnezeu
este Bogat, Lăudat” (2: 267); pentru ca în versetul
următor să aflăm că „Diavolul vă ameninţă cu
sărăcia”, dar „Dumnezeu vă făgăduieşte iertare şi
har” (2: 268). În opoziţie cu dania se află însă
camăta, interzisă musulmanilor. 

Creştinismul este unicul monoteism care
manifestă rezerve faţă de proprietate. Noul
Testament oferă în acest sens multiple dovezi.
Enumăr câteva din Evanghelia după Matei. Dintre
cele trei ispitiri ale lui Iisus de către diavol, prima
e „pâinea”:  „Scris este: «Nu numai cu pâine va
trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui
Dumnezeu»” (4: 4). Printre „fericirile” Predicii de
pe munte se numără şi opţiunile restrictive „Nu vă
adunaţi comori pe pământ […] Ci adunaţi-vă
comori în cer […]”; „Nimeni nu poate să slujească
la doi domni […]; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu
şi lui mamona”; fiţi ca „păsările cerului” şi „crinii
câmpului”; „Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci
ziua de mâine se va îngriji de ale sale. […]”  (6: 19-
20, 24, 26-28, 34). Apostolilor chemaţi Iisus le indi-
că: „Să nu aveţi nici aur, nici arginţi, nici bani în
cingătorile voastre; / Nici traistă pe drum, nici
două haine, nici încălţăminte, nici toiag […]” (10:
9-10). Apoi: alungarea vânzătorilor din templu (21:
12); cei „treizeci de arginţi” aduşi înapoi de Iuda
arhiereilor şi bătrânilor (27: 3); şi încă multe alte-
le, aici sau în celelalte Evanghelii. Totodată, în
Faptele Sfinţilor Apostoli, principiul vieţii în obşte:
„Iar inima şi sufletul mulţimii celor ce au crezut
erau una şi nici unul nu zicea că este al său ceva
din averea sa, ci toate le erau de obşte”; „Şi
nimeni nu era între ei lipsit, fiindcă toţi câţi aveau
ţarini sau case le vindeau şi aduceau preţul celor
vândute, / Şi-l puneau la picioarele apostolilor. Şi
se împărţea fiecăruia după cum avea cineva tre-
buinţă” (4: 32, 34-35); iar în capitolul următor,
Anania şi Safira sunt pedepsiţi cu moartea, pentru
că, dosind din preţul vânzării ţarinei şi punând
numai o parte la picioarele apostolilor, au ascultat
de satana şi au minţit Duhul Sfânt (5: 1-10).

Proprietatea personală, recunoscută în
comunităţile iudaice şi musulmane, poate fi sem-
nul dărniciei divine, dar nu i se substituie credin-
ţei, nu asigură mântuirea, nu conţine nicio fărâmă
de sacralitate. Comunitatea creştină, la începuturi,
e povăţuită să nu se încreadă în proprietate, ci mai
degrabă să fie suspicioasă faţă de ea şi de cei prea
ataşaţi ei, să se exerseze în a râvni nu bunuri
lumeşti, ci doar celeste. De aici provin, printre gru-
purile şi exponenţii creştinismului, atât de multe
ulterioare atitudini ascetice, ca şi o seamă de
reguli monahale şi prescripţii mânăstireşti.

Evident, de când creştinismul ajunge religie oficia-
lă în atâtea ţări, renunţările evanghelice nu mai
sunt urmate în litera lor. Totuşi, anume Biserica e
cea care poate să dispună de importante bogăţii,
dar cel care îi oficiază cultul, măcar în principiu,
nu se înfruptă din ele direct. Nu putem nesocoti
nici deosebirile Bisericilor creştine, mai puţine
între catolicism şi ortodoxie, decât ale amânduro-
ra faţă de protestantisme. Anume protestantisme-
le au ţinut să îmbine rigurozitatea şi modestia eno-
riaşilor cu stima nu doar faţă de munca aducătoa-
re de foloase, ci şi faţă de bunurile personale acu-
mulate. Protestantul, tot ca atitudine de principiu
fondatoare, adună mai mult decât risipeşte, ca
patron trudeşte în rând cu angajaţii, nu se laudă
cu bogăţiile sale, dar le multiplică pentru familie şi
urmaşi, convins că astfel face pe plac divinităţii:
întrucâtva mai apropiat iudeilor decât alţi creştini.
Desigur, aceste poziţii de temelie nu sunt, în cursa
economică, identice la punctele de sosire cu cele
de pornire; contemporaneitatea estompează deose-
birile şi, dincolo de credinţa particulară, evidenţia-
ză legile pieţii şi stimulentul înavuţirii.

Părăsind religiile, reţinem faptul că
nici una dintre ele nu confundă
imanentul cu transcendentul, lu -
mescul şi celestul, că, în speţă, nu

încarcă proprietatea – indiferent de gradul accep-
tării ori promovării ei – cu însemne sacre. Pentru
orice religie, sacrul este distinct de profan, iar pro-
prietatea se înscrie hotărât în regnul profan. De
aici încolo, proprietăţii îi pot fi acordate roluri
felurite; într-o societate ori alta, ea poate fi consi-
derată o valoare de căpetenie sau una funcţională.

Urmare în numărul viitor

ION IANOŞI
Sacra proprietate (I)



Eseul Un dialog despre gândirea poli-
tică se înscrie în prelungirea cărţii
lui Terente Robert şi Sorin Vieru
Riscul gândirii (Editura Humanitas,

1991) şi face parte dintr-o carte inedită care vorbeş-
te despre noile riscuri ale gândirii politice şi socia-
le. Din tematica eseului de faţă: acţiune şi gândire
politică – cine gândeşte politic – clasa  politică  (CP)
– afilierile membrilor CP – afilieri cunoscute şi
necunoscute, recunoscute şi nerecunoscute – structuri-
le şi componenţa clasei politice – elita politică condu-
cătoare – conflicte  din interiorul şi din exteriorul CP
– democraţie parlamentară şi gândire de -
mo cratică – stilul ofensiv şi deformările lui
– intermediarii – curente principale în gân-
direa  politică a zilelor noastre – o propu-
nere de  resuscitare a iluminismului – neo -
iluminismul.

– IV –

M: Costuri suportate pe alocuri şi
de clasa politică… Care nu prea poate face
ceva pentru a folosi pe deplin capacităţile
de producţie ale gândirii ştiinţifice şi teh-
nice, nu e în stare să întemeieze o civili-
zaţie total informatizată, fie şi în propriul
ei folos.

L: Eu nu consider că am lămurit
problema eficienţei gândirii politice, atâta
timp cât nu am precizat în ce constau cos-
turile şi beneficiile unei politici (costuri şi
beneficii sociale, economice, politice şi
morale – da, da, morale!). În momentul de
faţă nu cred că există metode fiabile de
evaluare şi agregare a parametrilor res-
pectivi.

Ne lăsăm pe seama aprecierilor „din ochi” şi
a interpretărilor contradictorii furnizate de istorici
şi analişti politici. Eventual invocăm şi „dialectica
istoriei” pe care nu suntem întotdeauna capabili s-o
deosebim de o sofistică mai rafinată. Există „miste-
re ale teoriei” pe care, în pofida aserţiunii lui Marx,
practica nu le rezolvă, ba chiar le încurcă şi mai
rău.

Ce-am spus e limpede – nu-i aşa?
Z: Urmează să ne mai gândim la asta. Dar

susţin că nu trebuie să ne descurajăm şi să nu aban-
donăm calea limpezirilor, chiar dacă unele întrebări
le vom lăsa fără răspuns… Să discutăm aşadar ce
v-am propus despre resuscitare, despre înviere.

V: Nu-mi amintesc… Chiar asta ai propus?
Z: Nu destul de desluşit, recunosc. Am vor-

bit despre învierea „fascismului”, pe care eu unul nu
o cred posibilă,  şi  despre învierea iluminismului,
despre care cred că are oarecare şanse.

M: Vorbeşti serios? Iluminismul e un ter-
men compromis. A degenerat în raţionalism etc. etc.

Z: Nu există termen care să nu poată fi
compromis… Prin proasta utilizare sau pur şi sim-
plu prin prea multă utilizare. Colaborarea gândirii
cu limbajul, benefică în fond pentru ambele părţi,
are şi momente dificile. Eu deocamdată, cu titlu pro-
vizoriu, vă propun termenul  de „neoiluminism”.

V: Acesta ar fi termenul? Dar conţinutul?
Z: A precizat cineva conţinutul termenului

„Aufklärung”? Acum mai toată lumea îl ştie… Sau
crede a-l şti.

N: Ei, nu ştim destulă istorie. Oricum, ilu-
minismul, când nu a fost şarlatanie, a fost afiliere
fanatică la raţiune.

Z: Postmodernismul în care trăim exclude
ferm şi definitiv orice fanatism. În particular, fana-
tismul autoritarist, cunoscut mai ales sub numele de
„fascism” sau „neofascism”. Sau în termeni mai
puţin desluşiţi, dar mai cuprinzători, „gândirea tota-
litară”, de culoare brună, verde, roşie, galbenă sau
de orice altă culoare.

L: Bine, fie şi aşa; să începem cu fascismul.
De ce ar fi lipsit de orice perspectivă de a reveni?

Z: În prezent, nu Italia sau Germania îşi
propun să se opună neoimperialismului. Este loc
berechet pentru xenofobie, dar dorinţa de supunere
integrală la nişte comenzi lipseşte. Şi nici nu se tân-
jeşte după „ordine”. Se preferă de departe un pic de
dezordine, dacă e permisivă. Europa e în criză, dar
este o criză care multora le place, le surâde, se com-
plac în ea, se adaptează la ea, se integrează în ea…
Nu se întrevede nici o mişcare de masă, de revoltă…
De unde fascism? Nouă, europenilor, ne trebuie ceva
călduţ, oarecum confortabil. Avem ce pierde şi ne
putem arăta dispuşi să pierdem: în vorbe…

V: Înţeleg că susţii slăbiciunea neofascismu-
lui. Totuşi, grupuri neofasciste există – de la
Vladivostok în toată Eurasia şi până la Oceanul
atlantic – şi aşteaptă momente prielnice pentru a

acapara puterea. Pe când neoiluminismul – unii l-ar
numi în derâdere neoiluzionismul – nu există decât
în imaginaţia ta.

Z: S-ar putea.
N: Dar dacă nu, ce ar fi el totuşi să fie? O

organizaţie mai mult sau mai puţin lipsită de biro-
craţie?

L: De ce organizaţie? Iluminismul a fost o
mişcare neorganizată, nici măcar centrată pe cele-
bra Enciclopedie. Dominată de spirit ofensiv, de cele
mai multe ori  nestăpânit ofensiv, evident că a dat
greş.

Z: Iluminismul francez… Iluminismul ger-
man a fost mai degrabă chibzuit. Să ne amintim cel
puţin de Lessing, de piesa lui Nathan der Weise.
Iluminismul, mai întâi de toate şi mai presus de
orice, a fost o credinţă.

M: Nu mă pricep la iluminism, pentru mine
e prea învechit, dar ştiu că o credinţă este o încre-
dere în ceva sau în cineva.

L: Nu aş spune asta. Adică da, credinţa
poate fi şi încredere, dar nu neapărat. Este o stare
de spirit, spune Gilda; care te îndeamnă nu atât la
un anumit fel de a fi, cât la o anumită strădanie de
a deveni. A deveni cât mai aproape de un ideal,
dat…

V: Dar cine este Gilda?
L: O prietenă de-a mea. Foarte tânără. Un

personaj-cheie din romanul „Onesta curtezană” de
Terente Robert.

Z: Ne depărtăm de subiect.
M: Subiectul fiind gândirea politică sau

neoiluminismul?
V: Deocamdată neoiluminismul, în cadrul

temei noastre. Se pare că ar fi cazul să discutăm
această propunere.

N: Ca să discutăm ar trebui mai întâi să
ascultăm o expunere cât de cât închegată.

M: Nu cred că merită. Iluminismul eu îl văd
ca pe un cult, şi anume un cult a două divinităţi,
mamă şi fiu: Raţiunea şi Progresul. Care, practicând
incestul nasc împreună tot felul de raţiuni şi progre-
se…

Îi înţeleg sursele: apariţia spiritului ştiinţific
şi ascensiunea stării a treia, lupta burgheziei împo-
triva privilegiilor nobilimii şi clerului; îi trec cu
vederea chiar ororile (regicidul, ateismul militant,
dictatura iacobinilor etcetera); dar gata, ajunge!

Prin naţional-socialismele lui Hitler şi
Stalin, prin  aşa zisul naţional-socialism al partidu-
lui lui Eduard Beneş, dar şi cu ajutorul „fostului
socialist” Mussolini, ajutor care nu era atât chiar
atât de modest pe cât vor să creadă unii, iluminis-
mul a primit un răspuns pe măsură. Un nonilumi-
nism nu are ce căuta în epoca noastră, a marilor
războaie şi revoluţii care minează stâlpii tuturor cre-
dinţelor şi pun sub un mare semn al întrebării serio-
zitatea oricărui ism.

Nu mai suntem în lumea secolului XVIII; ce
a fost simplu şi atrăgător, atrăgător tocmai prin
simplitatea sa năucitoare, a dispărut. XXI ne insta-

lează, ne integrează într-o viaţă atât de complexă,
încât nu putea fi închipuită de nimeni acum câteva
decenii.

V: Dar tocmai fiindcă viaţa devine tot mai
complexă, nu este cumva de dorit să descoperim
simplitatea care se ascunde în această complexitate?

N: Mi se pare evident că între cultul eficien-
ţei promovat de Machiavelli şi cultul raţiunii promo-
vat de iluminism, pentru toate fiinţele umane care
au cunoscut secolele XIX şi XX era mai bine dacă
gândirea politică ar fi optat pentru spiritul relativ
lucid al lui Machiavelli şi, odată cu el, pentru cultul

eficienţei. Dar dacă n-a fost să fie!...
Z: Fie. Însă secolul XX ne-a împot-

molit în mlaştina generată de liberalismul
degenerat, care i-a votat cu voie bună pe
Mussolini şi Hitler, şi de socialismul dege-
nerat care a dus la prietenia lui Beneş cu
Stalin.

Aici suntem. Trăim în mirajul
sufragiului universal, al suveranităţii
poporului, care gândeşte şi decide prin
reprezentanţii săi, aleşi nu la întâmplare
ci printre cei percepuţi ca fiind cei mai
pricepuţi şi mai oneşti… La aceasta s-ar
reduce gândirea politică a zilelor noastre,
dacă n-ar exista postmodernismul născut
gata înarmat (cu satiră şi soluţii) din
capul marelui Zeus!

L:  Nu  agreez  asemenea metafo-
re!

M: Nu-i plac metaforele  lămuri-
toare? Nici eu nu mă dau în  vânt după
ele! Dar între metaforă şi blândul ulei de
ricin – instrumentul de lămurire a celor
ce au alte păreri, instrument la care
recurgea  Mussolini – daţi-mi voie să pre-
fer satanizata metaforă.

V: Să nu exagerăm. Voltaire nu a
fost regicid, ci se dorea mentor al unor

capete încoronate. Fiindcă preconiza o monarhie
neţărmurită, dar bine luminată. Nu de sub pulpana
lui Voltaire au răsărit iacobinii. Lessing nu a fost
împotriva religiei, ci îi prevedea progresul în „Edu -
caţia genului uman”. La Lessing iluminismul şi
romantismul mergeau bine împreună… Iar la un alt
corifeu raţionalismul iluminist demonstra nemuri-
rea sufletului, dar şi valabilitatea iudaismului…

Principala eroare a iluminismului a fost pro-
babil naivitatea. Supraevaluarea posibilităţilor raţiu-
nii umane, a puterilor ei era un apendice sau o con-
secinţă a naivităţii. Problema ar fi poate dacă în
adevăr e posibil un nou iluminism lipsit de naivităţi,
sau cel puţin de vechile naivităţi (fiindcă orice mesaj
nou, pus sub lupa istoriei, îşi vădeşte retrospectiv
propriile sale naivităţi; aşa cum spun francezii:
„dacă tinereţea ar şti şi dacă bătrâneţea ar putea”).
Aceasta ar fi o dilemă…

L: De ce ar fi o dilemă? Iluminismul se hră-
nea masiv, mai mult decât altă doctrină, cu naivita-
te, dacă îl lipsim de această hrană, moare de inani-
ţie. Fiindcă îşi dă seama pe ce lume trăieşte.

N: Nu moare, dar e lipsit de forţă, devine
anemic. Deci nu serveşte la nimic. Dilema e clară,
nu doar pentru iluminism. O gândire politică hrăni-
tă în exces cu naivităţi conduce la criminalitate, ori-
cât de bine intenţionată ar fi ea iniţial. O criminali-
tate prostească, cu eficienţă foarte scăzută la unii,
nulă la alţii.

Iar o gândire politică lipsită de naivitate nu
poate arăta altfel decât cea pe care o cunoaştem: nu
laşă, ci doar temătoare; nu leneşă, ci doar ezitantă…
O gândire care promovează jumătăţile de măsură şi
înoată cu plăcere în oceanul lor… 

Pe de altă parte, să nu exagerăm.
Naţional-socialismul lui Beneş – pe
care l-aş numi „socialism naţional”,
spre a-l deosebi net de naţional-socia-

lismul lui Hitler – s-a încheiat cu dezmembrarea
Cehoslovaciei, de pe urma căreia nici cehii, nici slo-
vacii nu se simt prea bine, chiar dacă nu el este răs-
punzător pentru decapitarea armatei sovietice de
către Stalin… A fost atunci un anumit concurs de
împrejurări. În general, e prea mult spaţiu pentru
întâmplare în gândirea politică. Fără întâmplare nu
se poate, de vreme ce admitem că raţiunea umană
nu-i atotputernică. Dar bine ar fi ca raţiunea să
intre prin uşa din faţă, nu prin cea din dos, nu lătu-
riş. Şi să fie primită cu onorurile ce se cuvin celor
învingători… Onoruri care ar aduce cu sine nu o res-
taurare a cultului, ci a unei culturi a raţiunii. Ra -
ţiunea nu trebuie idolatrizată, ci cultivată, îngrijită.
Cât despre neoiluminism, înţeleg că e un concept cu
existenţă deocamdată prenatală…

V: Dacă aşa vezi situaţia, de ce nu l-ai ajuta
să se nască?

Fragment
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TERENTE ROBERT ÎN DIALOG

CU SORIN VIERU

Gândirea politică



Casa Literaturii din München, una dintre cele
şapte instituţii de acest fel din Germania (pe lângă
„surorile” din Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln,
Stuttgart, Leipzig), nu e rezervată doar scriitorilor,
cum s-ar putea crede judecând după nume. Am avut
prilejul să asist aici nu numai la întâlniri cu scriitori
renumiţi, ca Martin Walser, Oskar Pastior, Mircea
Cărtărescu, am fost de faţă la lansarea, cu participa-
rea lui Stéphane Courtois, a ediţiei germane a mult-
disputatei Cărţi negre a comunismului şi, recent, la
cel de al treilea dialog susţinut de doi dintre cei mai
importanţi filozofi de astăzi, Alain Finkielkraut şi
Peter Sloterdijk – după un al doilea dialog, despre
Hannah Arendt, şi după primul, dedicat lui Jean-Paul
Sartre, pe care din păcate l-am ratat.

In faţa sălii arhipline, cei doi protagonişti
au ilustrat cu prisosinţă seducătoarea
artă a expunerii pe înţelesul tuturor a
unor teme dificile, punând totodată faţă

în faţă două stiluri, două temperamente opuse, două
moduri caracteristice de exprimare. Cu a sa coamă
leonină, cu un chip ca dintr-o tragedie antică, filozo-
ful francez vorbea cu un dramatism abia reţinut, cău-

tându-şi îndelung cuvintele şi ajutându-se cu ambele
mâini, parcă afectat el însuşi de semnificaţia celor
rostite cu atâta gravitate. Celălalt, aflat pe teren pro-
priu şi în mare vervă, îşi purta auditorii din desfăta-
re în desfătare, cu jerbe de ironie exuberantă, cu
explozii de un umor irezistibil, cu vorbe aruncate ca
într-o doară, pe un ton flegmatic, între două respira-
ţii groaie. Dialogul s-a dovedit în fapt o suită de
monologuri alternate, abordând temele de pe poziţii
nu întotdeauna opuse, dar oricum nu identice. Îmi
iau îngăduinţa ca, în cele ce urmează, să rezum în
redare liberă spusele celor doi conlocutori, cu riscul
de a pierde unele nuanţe şi, desigur, savoarea prezen-
ţei lor nemijlocite.

Sloterdijk: Altfel decât primele două, consa-
crate unor centenare (Sartre în 2005, respectiv
Arendt în 2006), şi cu toate că oricând s-ar putea
face referire la vreo aniversare rotundă, al treilea
dialog, are o temă mai generală, sugerată prin titlu:
Ceea ce contează, revine. Despre eterna reîntoarcere a
ceea ce a fost depăşit. Karl Marx scria în 18 Brumar
al lui Ludovic Bonaparte: „Hegel remarcă undeva că
toate marile fapte şi persoane ale istoriei mondiale au

loc, ca să zicem aşa, de două ori. El a uitat să adau-
ge: prima oară ca tragedie, a doua oară ca farsă”. De
fapt, Hegel n-a uitat, ci chiar a precizat – însă toc-
mai invers – că ceea ce prima oară are loc ca farsă,
dacă revine, semnifică o certificare din partea isto-
riei; concret, el s-a referit la Cezar şi la Octavian
August. Marx era însă un observator atent al vieţii
politice franceze, iar interpretarea lui se referă la
lovitura de stat din 9 noiembrie 1799 (= 18 brumar
VIII) a lui Napoleon Bonaparte, ca tragedie, şi la cea
din 1851 a nepotului său, Ludovic Bonaparte
(Napoleon al III-lea), ca farsă.

Finkielkraut: În Franţa are loc în pre-
zent o dezbatere aprinsă asupra revol-
tei studenţeşti din ’68. Cei aflaţi pe
baricade atunci s-au prezentat ca mili-

tanţi contra fascismului; o tragedie, rezistenţa împo-
triva ocupanţilor hitlerişti, revenea astfel ca farsă,
iar un guvern democratic, în frunte cu Georges
Pompidou, era etichetat drept fascist. Extrema stân-
gă, în parte pro-comunistă, pro-maoistă, se autointi-
tula progresistă, dar în realitate obiectivele ei erau
lipsite de măreţie. Se afirma însă ostentativ: „noi toţi
suntem evrei germani”, aluzie la victimele
Holocaustului. Totuşi, la un bilanţ al anului ’68 în
lume, nu revolta studenţească stă în prim-plan, ci
înăbuşirea cu tancurile a primăverii pragheze, a celei
poloneze, „restaurarea“ antisemită din Polonia, asa-
sinarea lui Martin Luther King şi a lui Robert F.
Kennedy.

(Continuare în pagina 38)
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• Corespondenţă din Germania

GHEORGHE SĂSĂRMAN
Temperamente opuse

Întrebările legate de condiţiile de creaţie,
pe care le are un scriitor care trăieşte în
afara graniţelor ţării de origine, se pot

reduce aproape la una singură: în ce măsură faptul
că respectivul „nu trăieşte” în contextul limbii sale
natale decât fragmentar, îi influenţează puterea de
creaţie? La fel de importantă este şi întrebarea:
influenţează „străinatatea” temele sale de creatie?
Voi încerca să răspund acestor întrebări prin prisma
experienţei personale de creaţie, şi prin percepţiile
avute ca editor al ziarului online, rol în care am avut
şansa să cunosc mulţi scriitori de limbă română din
Germania. 

Mediul lingvistic. Faptul că „muncesc” în
limba germană nu mă împiedică să creez în limba
maternă, care nu se uită. Netrăind în România,
evoluţia curentă a limbii, apariţia unor noi sinonime,
neologisme sau sintagme lexicale nu-mi mai sunt
cunoscute în toată amploarea lor. Acesta nu este însă
un handicap, fiindcă  în concepţia mea limbajul poe -
tic este redus la un nucleu de cuvinte oarecum atem-
porale. Pentru un romancier, aceasta poate fi totuşi
un handicap. Împărtăşind părerea generală că limba-
jul românesc – mai ales cel din mass-media scrisă şi
vizuală – s-a deteriorat, devenind pe alocuri vulgar, nu
simt, ca poet, lipsa limbajului cotidian din România.

Literatura română. Trăind în Germania,
scrii torului îi lipseşte contactul strâns cu literatura
română contemporană. Desigur, această lipsă poate
fi compensată prin achiziţia de cărţi din România,
prin abonamente la presă, prin vizionarea de emisi-
uni TV sau audiţia posturilor de radio romaneşti
transmise prin satelit, însă un rest rămâne încă nea-
coperit. Este această „lipsă” un  dezavantaj real? Nu

cred, fiindcă o creaţie autentică nu se lasă influ-
enţată nici de stilul, nici de temele aflate la modă.

Condiţiile economice. Joacă, oare, condiţiile
economice în care se trăieşte în diaspora, un anumit
rol? Cu siguranţă, unul foarte mare. Ca argument
pentru afirmatia mea amintesc cunoscuta teorie a lui
Maslow. Însă nu înseamnă că, „dacă eşti imbuibat,
eşti şi creativ”. Am folosit o expresie provocantă,
pentru a spune că nivelul de trai în ţările din Europa
de Vest sau America de Nord, fiind foarte ridicat,
grija zilei de mîine este mai degrabă una generală,
cumva metafizică, lipsită de acuitate. Există, cu
siguran ţă, excepţii strălucite, însă majoritatea
românilor din Germania – de exemplu – au un nivel
de trai bun, deoarece, chiar lipsindu-le banii pentru
achiziţii de lux, hrana şi îmbrăcămintea le sunt acce-
sibile tuturor. Cine are imboldul să scrie, o poate
face fără a risca „flămînziri eminesciene”. Observaţi
aici, că mă detaşez de teoriile care susţin că Emi -
nescu ar fi fost atât de prolific, fiindcă a avut condiţii
de trai precare.

Sindromul insular. Un scriitor aflat în dias-
pora poate, pe nesimţite, să cadă în ceea ce eu
numesc „sindromul insular”. Simţindu-se străin în
mediul cultural, economic si lingvistic ales, el se
retrage în limba, literatura şi cultura română precum
pe o insulă, pentru a se simţi în largul său. Aceasta
poate stimula şi întreţine creativitatea, dar această
insulă va fi „vizitată” perpetuu de „alizeele” culturii
în care este găzduit, ceea ce îl va face permeabil
unor influenţe legate de temele despre care scrie,
modul cum percepe lucrurile, implicit felul în
care scrie. Scriitura sa dobîndeşte o „tentă” germană,
franceză, engleză sau a limbii ţării în care trăieşte.
Aceasta duce la ceea ce numesc eu o încrucişare
(aproape de nuanţa genetică a termenului, ceea ce se
poate explica şi prin termenul de mema) cu mediul
cultural care-l gazduieşte. Astfel, chiar dacă
involuntar, scriitorul exportă ceva din ţara în care s-
a decis să trăiască, în cultura originară, română,
transferul se produce însă şi în celălalt sens, către

cultura majoritară în care trăieşte. Idolatrizarea lim-
bii române. Sindromul de „insularitate” schiţat mai
înainte conduce pe scriitorul român din diaspora
spre o idolatrizare a limbii române. În ea se simte el
cel mai bine, fiindcă limba care îl înconjoară nu-i este
aşa de apropiată afectiv ca şi cea româ nă. Această ido -
latrie se reflectă însă pozitiv, stimulându-i creaţia.

Posibilităţi de vânzare a cărţilor. Acest aspect
mercantil al vieţii unui scriitor are o nuanţă
deosebită în viaţa din diasporă. Este clar că majori-
tatea scriitorilor, indiferent de unde, (nu mă refer la
scriitori care scriu pe bandă rulantă, care scot o
carte la fiecare 6 luni) doresc să îşi vândă cărţile nu
pentru a-şi câştiga existenţa prin ele, ci pentru a-şi
face cunoscute creaţiile, pentru a ajunge la cititor.
Ori aceasta se face prin intermediul pieţei. Ei bine,
piaţa de carte românească în diaspora e cvasi-
nulă, fiindcă în Germania, de exemplu, nu există nici
un magazin care să difuzeze cărţi scrise în limba
română. Ca atare, autorii îşi pot răspândi creaţiile
doar prin reclame în diverse medii (aici internetul
se pretează cel mai bine) şi prin manifestări cultu rale
româneşti. Vânzarea nu se face prin canalul clasic
numit librărie, ci autorul trimite cărţile doritorilor,
personal, prin poştă. În consecinţă, numărul vân -
zărilor este foarte redus, ceea ce este, cu siguranţă,
un handicap. Aici nu pot ajuta decît acţiunile organi-
zate în România, care au ca invitaţi scriitori români
din diaspora.

Scriitorul român, care creează şi trăieşte
în diaspora, are mai multe condiţii
propice care îi înlesnesc şi stimulează

creaţia, decît cel care trăieşte în România. El este
însă condamnat, prin definiţie, să nu fie cunoscut de
publicul cititor român. O undă de speranţă îmi dă
internetul, publicaţiile de creaţie bazate pe internet,
care fac să dispară distanţele geografice, şi care
creează o proximitate culturală românească lipsită de
graniţe. 

ALEXANDRU DRĂGHICI
Starea „de graţie”
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Asociaţia Criticilor din cadrul
Uniunii Cineaştilor a avut, recent,
o iniţiativă importantă, aceea de a
solicita membrilor săi propuneri

pentru întocmirea unui top al primelor zece filme
româneşti din toate timpurile. Câteva zeci de cri-
tici de film şi-au formulat opţiunile în acest sens,
şi după omologarea rezultatelor (printr-un sistem
de punctaj care rezerva zece puncte filmului de pe
locul întâi, nouă celui de al doilea, şi aşa mai
departe, prin scădere, până la cel de al zecelea
film, notat cu un punct) s-a stabilit următorul Top
10 al filmelor româneşti din toate timpu-
rile: 1. Reconstituirea (283 puncte); 2.
Pădurea spânzuraţilor (281 puncte); 3.
Moartea domnului Lăzărescu (225 punc-
te); 4. 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile (206
puncte); 5. Secvenţe (130 puncte); 6.
Nunta de piatră (127 puncte); 7. La
moara cu noroc (116 puncte); 8. A fost
sau n-a fost? (108 puncte); 9. Proba de
microfon (75 puncte); 10. Croaziera (69
puncte). 

Neîndoios, frumoasa iniţiativă a
Asociaţiei Criticilor s-a datorat şi
momentului fast prin care trece în pre-
zent cinematografia naţională, succese-
lor rezonante (şi pe plan internaţional)
ale filmului românesc din ultimii ani.
Era firesc, aşadar, ca în topul primelor
producţii naţionale să figureze şi câteva
dintre titlurile „de ultimă oră” şi tinerii
lor autori. În ordinea topului, nume „cla-
sice” ale filmului românesc alternează
cu nume noi de regizori, afirmaţi în ultimele
sezoane: Lucian Pintilie, Liviu Ciulei, Cristi Puiu,
Cristian Mungiu, Alexandru Tatos, Mircea Veroiu
şi Dan Piţa, Victor Iliu, Corneliu Porumboiu,
Mircea Daneliuc (de două ori). Există un risc,
fireşte, să compari filme care au intrat de câteva
decenii în conştiinţa publică cu filme care au la
activ doar câteva luni (cum ar fi de pildă filmul lui
Nae Caranfil Restul e tăcere, pe care îl consider
„filmul românesc al anului 2008”) dar autorii ini-
ţiativei şi-au asumat acest risc şi respectiva între-
prindere se cuvine apreciată, dincolo de relativita-
tea comparaţiilor (datorată şi tehnicii diferite care
a stat la baza filmelor de ieri şi de azi), ca o ten-
tativă de „sedimentare” a valorilor durabile, pere-
ne, ale cinematografiei naţionale, ca un exerciţiu
de sistematizare al victoriilor filmului românesc în
lupta cu timpul. De aici şi titlul însemnărilor de
faţă, care-şi propun, printre altele, să comenteze
rezultatele referendumului critic şi să menţioneze
alte filme prezente în opţiunile criticilor, care au
rămas „sub linia” primelor zece, pe care nu ştiu
cum să le numesc, „cele mai importante”, „cele
mai valoroase”, „cele mai bune”, „cele mai iubite”,
„cele mai durabile” filme româneşti. 

Filmul lui Lucian Pintilie Reconstituirea a
devansat, cu o diferenţă i-aş zice „infinitezimală”,
filmul lui Liviu Ciulei Pădurea spânzuraţilor, con-
siderat de mulţi comentatori, în scrierile lor, o
„culme” a cinematografiei naţionale (de altfel, în
„Dicţionarul de filme româneşti” al criticului
Tudor Caranfil, unde cota valorică a peliculelor
este apreciată printr-un număr de steluţe, de la
zero la cinci, singurul film cu cinci steluţe este
Pădurea spânzuraţilor). Efectiv, la ora premierei
(în ianuarie 1970), când Reconstituirea a rulat opt
săptămâni consecutive, la fostul cinematograf
bucureştean „Luceafărul”, cu cozi la bilete întinse
pe sute de metri (pentru ca, imediat după aceea,
filmul să fie scos de pe ecrane „din lipsă de spec-
tatori” şi ţinut departe de public vreme de două
decenii!), cronicile care au apucat să apară – au
fost şi „cronici interzise”! – au vorbit despre o
„revoluţie cinematografică”. Cât despre Pădurea
spânzuraţilor, filmul rămâne cel mai ambiţios pro-
iect cinematografic al regizorului Liviu Ciulei, atât
prin obiectivele sale estetice, prin încărcătura
moral-filosofică, cât şi, mai ales, prin atitudinea de
profund respect creator faţă de opera literară cla-
sică a prozatorului Liviu Rebreanu. Semnificativă
este prezenţa pe locul al treilea în top a filmului
Moartea domnului Lăzărescu: criticii atestă, astfel,
faptul că un regizor precum Cristi Puiu a fost un
„deschizător de drum” pentru „valul” de „ultimă
oră” al cinematografiei naţionale, din care face
parte – în primul rând – filmul lui Cristian
Mungiu 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile, distins cu
„Palme d’or” la Cannes şi situat pe locul al patru-
lea în topul criticilor din România. Cu bucurie am
salutat prezenţa în top, pe locul cinci, a filmului

Secvenţe de Alexandru Tatos, un cineast care s-a
luptat eroic cu cenzura anilor ’80 (îndeosebi la un
superb film metaforic care ar merita o substanţia-
lă reconsiderare contemporană, Secretul armei...
secrete), aşteptând cu nerăbdare momentul descă-
tuşării, dar care s-a înălţat la ceruri într-a 40-a zi
după revoluţia din decembrie ’89. Urmează, în top,
filmul-jalon al „generaţiei ’70”, Nunta de piatră,
debutul în lung metraj al tandemului Mircea
Veroiu şi Dan Piţa, un adevărat „regal” stilistic,
memorabilă ecranizare a unor povestiri de Ion
Agârbiceanu, petrecute în spaţiul de sărăcie şi ilu-
zii al aurului din munţii de piatră ai Apusenilor.
Nu putea lipsi din top filmul lui Victor Iliu La
moara cu noroc, peste care a trecut mai mult de
jumătate de veac, dar rămâne o ecranizare exem-
plară, aşa cum considera şi minunatul critic
George Littera, într-o pertinentă analiză a filmu-
lui: „suveranitatea imaginii este câştigul istoric pe
care Moara cu noroc îl aduce cinematografului
nostru într-o vreme în care el nu dobândise încă
conştiinţa expresiei”. Să ne mai amintim un „amă-
nunt”, deloc lipsit de semnificaţii, în această ordi-
ne de idei: pe genericul Reconstituirii lui Lucian
Pintilie putem citi „acest film este închinat memo-
riei lui Victor Iliu”. O altă revelaţie cinematografi-
că a prezentului figurează în top, pe locul opt: fil-
mul tânărului Corneliu Porumboiu A fost sau n-a
fost?, o evocare personală şi sugestivă a evenimen-
telor revoluţiei din decembrie într-un oraş de pro-
vincie. Topul primelor zece filme româneşti se
încheie cu două creaţii ale regizorului Mircea
Daneliuc, întru câtva surprinzătoare fiind ordinea
lor, Proba de microfon devansând Croaziera, „vâr-
ful de lance” al cinematografului disident româ-
nesc de la începutul anilor ’80 ai veacului trecut.

Primul film „sub linie” (cu 63 de
puncte) a fost Meandre de Mircea
Săucan, un film de o actualitate
estetică, filosofică şi morală pere-

nă, care şi-a depăşit, la data premierei (septembrie
1967) epoca, dar care a fost, practic, omorât de viu
imediat după naştere, fapt care a determinat şi
declicul psihic al unui creator de mare talent,
autor al încă unui film luat în consideraţie de cri-
tici, şi în topul de astăzi (cu 11 puncte), O sută de
lei, un film ciuntit în mod crunt şi ruşinos de cen-
zura vremii. După Meandre, sub linie, aflăm, în
ordine, capodopera lui Jean Georgescu O noapte
furtunoasă (film rămas, şi în accepţia de azi a cri-
ticii, drept cea mai valoroasă ecranizare a operei
caragialene, deşi au trecut 65 de ani de la premie-
ra sa, situată în zilele celui de al doilea război
mondial), curajoasa ecranizare a lui Stere Gulea
Moromeţii, filmul metaforic al lui Dan Piţa
Concurs, ambiţioasa ecranizare a regizorului
Iulian Mihu Felix şi Otilia, două filme ale primu-
lui „deschizător de drum” al debutanţilor de „ulti-
mă oră”, Nae Caranfil, E pericoloso sporgersi şi
Filantropica, debutul regizorului Mircea Daneliuc
Cursa, cel mai pregnant film post-revoluţionar al

regizorului Lucian Pintilie Balanţa şi cel din urmă
film pre-revoluţionar al aceluiaşi, Iacob. Revin apoi
în clasamentul criticilor tinerii, mult regretatul
Cristian Nemescu cu California Dreamin’ şi Radu
Muntean cu Hârtia va fi albastră, revine şi Lucian
Pintilie, cu De ce trag clopotele, Mitică?, iar în con-
tinuare, după O sută de lei de Mircea Săucan,
aflăm un alt film exemplar, Lumina palidă a dure-
rii de Iulian Mihu, debutul lui Cristi Puiu cu Marfa
şi banii, filmul reprezentativ al regizorului Iosif
Demian O lacrimă de fată, Pas în doi de Dan Piţa,
Nemuritorii de Sergiu Nicolaescu, O vară de neui-

tat de Lucian Pintilie, Glissando de
Mircea Daneliuc, originalul film istoric
Întoarcerea lui Vodă Lăpuşneanu de
Malvina Urşianu, Cu mâinile curate de
Sergiu Nicolaescu, Dincolo de pod de
Mircea Veroiu, satira (din 1955!)
Directorul nostru de Jean Georgescu,
Răutăciosul adolescent de Gheorghe
Vitanidis, Capcana mercenarilor de
Sergiu Nicolaescu, Pepe şi Fifi de Dan
Piţa, Mihai Viteazul de Sergiu Nico -
laescu, Actorul şi sălbaticii de Manole
Marcus, Păcală de Geo Saizescu, Vero -
nica de Elisabeta Bostan, Binecuvân -
tată fii închisoare de Nicolae Mărgi -
neanu, La capătul liniei de Dinu
Tănase, Răscoala de Mircea Mureşan,
Niki Ardelean colonel în rezervă, Cuibul
de viespi de Horea Popescu, Senatorul
melcilor de Mircea Daneliuc, Visul unei
nopţi de iarnă de Paul Călinescu,
Restul e tăcere de Nae Caranfil, Boogie

de Radu Muntean, Să mori rănit din dragoste de
viaţă de Mircea Veroiu. În încheierea listei filme-
lor citate în clasamentele criticilor, aflăm, cu un
punct, Faleze de nisip şi Noiembrie, ultimul bal de
Dan Piţa, Operaţiunea Monstrul de Manole
Marcus, Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii de
Cătălin Mitulescu, Falansterul de Savel Stiopul,
Dacii de Sergiu Nicolaescu, De-aş fi Harap Alb de
Ion Popescu-Gopo. După cum se poate observa cu
ochiul liber s-au strecurat, printre filmele menţio-
nate, şi titluri fără „şansa duratei”, disutabile
într-un top „pentru eternitate”. Regret, totuşi,
absenţa dintre menţiunile criticilor a unor filme
precum Independenţa României (filmul din 1912 al
lui Grigore Brezeanu), Viaţa nu iartă de Iulian
Mihu şi Manole Marcus (un moment istoric pen-
tru filmul experimental românesc), Când primăva-
ra e fierbinte de Mircea Săucan (remarcabil prin
limbajul său modern), Atunci i-am condamnat pe
toţi la moarte (poate cel mai reprezentativ film al
regizorului Sergiu Nicolaescu), Dimineţile unui
băiat cuminte de Andrei Blaier şi Gioconda fără
surâs de Malvina Urşianu – paşi importanţi în
afirmarea filmului românesc de actualitate sau
spiritualul Un film cu o fată fermecătoare de
Lucian Bratu, ca să mă opresc doar la câteva tit-
luri de ieri, fără a ajunge în prezentul imediat. 

CĂLIN CĂLIMAN

Filmul românesc 
în clepsidra timpului
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Festivalul Internaţional al
Producătorilor Independenţi

Mamaia-Constanţa 2008

Într-un moment în care unii susţin că
ar fi prea numeroase festivalurile de
film din România, a avut loc ediţia a
treia a Festivalului Interna ţional al

Producătorilor de Film Independenţi din România.
Numai decorul ales (Mamaia-Constanţa) îl
leagă de tradiţia vechilor competiţii cinema-
tografice naţionale şi internaţionale din anii
60-70. IPIFF (cum se recomandă de obicei,
cu iniţialele) se desosebeşte programatic nu
numai de festivalurile din trecut,ci şi de
toate celelalte care marchează agenda cinefi-
lului de azi. Iniţiatorul său, regizorul, opera-
torul şi producătorul Dinu Tănase îl defineş-
te astfel: „IPIFF abordează fenomenul cine-
matografic mutând accentul pe un element
mai puţin discutat în mod obişnuit, dar abso-
lut esenţial – producţia de film şi oamenii
angrenaţi în această meserie”. Un festival,
aşadar, în care au cuvântul nu atât vedetele,
ci aceia care, adulaţi, temuţi, detestaţi sau
admiraţi, au făcut posibilă apariţia pe ecran
a acelor filme intrate în istoria cinematografului.

Aţi observat? Producătorul este, în mai
toate filmele despre lumea cinematografului, mai
ales în cele made in Hollywood, un personaj anti-
patic. „Un broscoi înconjurat de telefoane, trabu-
curi şi sâni” cum îl descrie cu umor John Fowles
în romanul „Daniel Martin”. Chiar dacă uneori
arată bine (vezi Kirk Douglas în The Bad and the
Beautiful) producătorul rămâne, ca personaj de
film, un ins detestabil: manipulator, lipsit de scru-
pule, cinic, amoral. Şi totuşi...

Totuşi, cinematograful n-ar fi putut face
fără el saltul de la statutul de distracţie de bâlci la
acela de artă, ne demonstrează Nae Caranfil în
chiar pelicula care a deschis festivalul şi a câştigat
şi Marele Premiu, Restul e tăcere. Fără patima pro-
ducătorului, fără forţa lui de a pune în mişcare
oameni şi instituţii, fără orgoliul şi fără nebunia
acestuia, cinematograful românesc n-ar fi putut
progresa.

Iar acest adevăr a fost întărit de  ediţia a
treia a IPIFF-ului, festival fondat şi susţinut de
producătorii noştri, a căror breaslă încearcă să
transforme iniţiativele entuziaste într-o adevărată
industrie a filmului. Mulţi dintre ei sunt profesio-
nişti pe numele cărora s-a clădit prestigiul filmu-
lui românesc. În primul rând directorii de imagi-
ne: Dinu Tănase, Vlad Păunescu, Cristian Comea -
gă, Vasile Vivi Drăgan, Nicolae Mărgineanu, care
au reuşit să pună pe picioare şi să ducă la bun
sfârşit proiecte impresionante. Lor li se adugă
acum regizorii, acei regizori care au făcut să se
vorbească de forţa Noului Cinema Românesc:
Cristian Mungiu, Tudor Giurgiu, Cristi Puiu,
Corneliu Porumboiu, Cătălin Mitulescu etc.

Aducând  pe ecranele de la malul mării
cam tot ce s-a produs în ultimul an în România (de
la documentare, la ficţiune, de la scurt metraje, la
lung-metraje premiate în alte competiţii internaţio-
nale, de la peliculele studenţilor, la cele ale consa-
craţilor) festivalul face paşi importanţi înspre
recucerirea publicului autohton. IPIFF încearcă în
acelaşi timp să contribuie la mai buna cunoaştere
reciprocă a celor din breslele cinematografice şi
chiar la profesionalizarea noilor veniţi. O foarte
preţioasă componentă a Festivalului a fost trai-
ning-ul NPA, condus de britanica Anita Lewton, în
care sunt formaţi, pentru profesiunea de producă-
tor, studenţi sau absolvenţi ai şcolilor de film din
România.

Studenţii de la toate şcolile de cinema din
România au fost şi protagoniştii unei alte secţiuni
a festivalului, o competiţie ai cărei câştigători au
fost desemnaţi de un juriu studenţesc. Merită să
reţinem numele premianţilor, pe care le vom
regăsi, cu siguranţă, pe genericul unor viitoare
pelicule: Vlad Feneşan (Trofeul Mării Negre pentru
cel mai bun film – Scurtă revedere), Ivana
Mladenovici (Trofeul Mării Negre pentru ceamai
bună regie – Milky Way), Pătru Păunescu (Trofeul
Mării Negre pentru cea mai bună imagine – Scurtă
revedere). Iar întâlnirea dintre studenţii şi profeso-
rii de la aceste şcoli de film, la care s-au formulat
idei preţioase, a fost prima de această anvergură

în România şi ar merita să aibă, în ediţia viitoare,
o prelungire.

Incluzând multe titluri memorabile, secţiu-
nea competitivă a scurt-metrajelor a impus prin
valoarea filmelor premiate (românescul La drumul
mare de Gabriel Sârbu, o comedie cu spectaculoa-
se răsturnări de situaţie şi cu un recital Andi
Vasluianu în mare formă, şi belgianul O zi într-o
viaţă de Nicolas Daenens, o rafinată combinaţie de
thriller şi fabulă morală), dar şi a altora. Au plăcut
şi au generat discuţii aprinse şi slovenul Hei, tova-
răşi! de Gregor Bozic, belgianul Barbara Broadcast
de Jean-Julien Colette şi Olivier Tollet şi româneş-
tile O zi bună de plajă de Bogdan Mustaţă, Căp -
şuni în aprilie de Cornel Mihalache sau O zi bună
de Cătălin Apostol.

Dintre documentarele prezentate în
competiţie s-a impus Podul de flori
de Thomas Ciulei, portretul unei
familii dintr-un sat moldovenesc

descompletată prin plecarea la muncă în străinăta-
te a mamei, pelicula câştigând Trofeul Marea
Neagră al secţiunii. Cât despre Trofeul Mării Negre
pentru cel mai bun film de ficţiune, el a ajuns pe
bună dreptate în braţele lui Cristian Comea gă,
producătorul primei superproducţii post-revoluţio-
nare Restul e tăcere de Nae Caranfil, desemnate
între timp a reprezenta România la preselecţia
pentru Premiile Oscar. Nu numai calităţile pro-
priu-zise recomandau acest film pentru Marele
Premiu, ci şi felul inteligent şi percutant în care
descrie lumea filmului şi naşterea industriei cine-
matografice în România.

Dar nu numai competiţia, cu secţiunile
sale, a făcut cinefilii să refuze tentaţiile valurilor
mării şi plajei, rămânând în sala de cinema, ci pro-

iecţiile cu producţiile independente, unele prezen-
tate în avanpremieră. Două titluri care au înnobi-
lat selecţia poartă semnătura lui Radu Gabrea:
Călătoria lui Gruber, o tulburătoare poveste des-
pre război şi memorie şi România! România! – 2,
(distins cu Premiul Criticii) un pasionant docu-
mentar despre legătura dintre muzica  kletzmer,
din folclorul idiş, şi doina românească. Iar concer-
tul susţinut de Yael Strom împreună cu fanfara
din Zece Prăjini, după proiecţie, a fost un electri-
zant moment al ediţiei.

Dintre avanpremierele româ-
neşti, două s-au bucurat în
mod special de atenţia publi-
cului şi presei: Întâlniri

încrucişate, debutul în regia de lung metraj
apreciatei director de imagine Anca Damian,
o dramă densă şi interesant structurată  asu-
pra căreia voi reveni la data premierei, şi
Elevator de George Dorobanţu, o surprinză-
toare producţie minimalistă care transpune
inspirat pe ecran un spectacol de teatru dato-
rat lui Gabriel Pintilei.

IPIFF 2008 a reuşit să menţină o
atmosferă relaxată dar nu frivolă, propice
întâlnirilor şi discuţiilor din care, cu siguran-
ţă, vor prinde viaţă noi proiecte cinematogra-
fice. Fără risipă de paiete şi focuri de artifi-
cii, ediţia a dat şi publicului ceea ce aştepta
(mai ales proiecţii cu filme premiate în con-

text internaţional şi avanpremiere româneşti), dar
şi profesioniştilor. Festivalul a încercat să ofere
celor din urmă  sentimentul coeziunii de breaslă.
Este un pas important înspre mult visata stare de
normalitate a cinematografului românesc, în care
ar trebui să coexiste armonios filmele de festival
şi peliculele de divertisment, debutanţii şi consa-
craţii. Vă propun să privim cu mai multă simpatie
producătorul, căci el poate fi personajul providen-
ţial al cinematografului românesc.

DANA DUMA

Producătorul, pe ecran
şi în spatele lui
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SEPTEMBRIE 2008

Exilul poate fi un frison, o maşină-
rie conceptuală, o dorinţă de eva-
cuare a existenţei. Mai poate fi o
mulţime de alte lucruri, un cumul

Aristotelic de calităţi şi de cantităţi manipulabile,
o fenomenologie complexă a spiritului, un traiect
exotic al imaginaţiei şi al gândirii, sau o banală
frecvenţă de consum. În platitudinea existenţială,
aceste frecvenţe şi traiectorii de exil se întreţin
unele pe altele, adâncind sau ridiculizând o situa-
ţie mai mult sau mai puţin Caragialească, un abuz
al umorului sau o lipsă a lui, un abuz al caracte-
rului sau o lipsă profundă a caracteristicilor. Prin
textura abuzivă (familiară, de altfel) a con-
tra(di)cţiilor, exilul se reduce la şi se extinde în
afara existenţei – se poate aciui într-un slogan,
într-o paradă ideologică, sau într-un sentiment de
a fi peste tot şi niciunde. Se poate răscumpăra
într-o tutungerie, la târgul de carte, în grădina din
spatele casei, sau poate fi uitat, asimilat fără nici
un efort de povara obsesivă (sau obiectivă) a zilei
de ieri sau a celei de mâine. Deznodămândul aces-
tei rătăciri în exil, în necunoscut, în existenţă, se
poate măsura, se poate temporiza, se poate lua pe
credit – ca timp pierdut; obscen; ingenuu –, sau
se poate suspenda între două tendinţe, între două
rătăciri acerbe ale aceleiaşi obsesii de asimilare,
de conceptualizare sau de răscumpărare a pierde-
rilor, a obscenităţilor şi a ingenuităţii. Ca orice
maşinărie (fenomeno)logică, maşinăria de exil se
(re)produce singură, consumă şi devine profitabi-
lă (printr-un bilanţ minuţios între lipsă şi exces),
instaurând un regim postum al exilului. La pro-
priu şi la figurat, exilatul de ieri se încarnează în
cel de astăzi; se v-a încarna în cel de mâine – obţi-
nem astfel o genealogie precară a reînvierilor, o
separare între producţia şi consumpţia stilurilor
de exil, a pălăriilor şi a jachetelor, a mimicii şi a
angoaselor proprii exilului. O stereotipie incalcula-
bilă a trăirilor, a senzaţiilor şi a realităţilor obse-
sive de pe urma cărora exilantul poate profita,
închipuindu-se inteligent, fericit, liber, sau (cel
puţin) în deplinătatea drepturilor civile şi morale.
O stereotipie a exilului ce nu se mai poate deosebi
de nimic pentru că nimic nu mai este altceva
decât stereotip, expertiză a exilului pe tema ferici-
rii, a inteligenţei, sau a dreptului de a fi (întâi de
toate) „om”. 

În penumbra acestei maşinării de exil –
gigantică, agresivă, obsesivă în felul ei de a se per-
petua – exilantul îşi mărturiseşte singurătatea,
anxietatea, indiferenţa. În mărturia lui descope-
rim o singurătate cinematică, o anxietate absurdă,
o indiferenţă indescriptibilă. Descoperim, dacă se
poate spune aşa, o nuanţă mai puţin plăcută a exi-
lului, mai puţin estetică, mai puţin umană. În felul
lui distant şi propice, exilantul ne trimite înapoi
către casă. Înapoi către un habitat iluzoriu, amor-
ţit între bulevarde şi staţii de metrou prăfuite,
între senzaţia de a fi trecut cândva pe acolo şi
neplăcerea sau nepriceperea de a reîntâlni umbre-
le trecutului. Agamben înţelege această dislocare
a concretului drept o expropiere a experienţei, o
suspensie a spaţiului în timp, în afara existenţei
şi a istoriei. Expropriatul rătăceşte în trecut
şi/sau în viitor, prin intermediul unui prezent de
nerecunoscut, care-i îngăduie să se preumble peste
tot şi niciunde (această obsesie filologică aproape
eternă!), să-şi (răs)cumpere în fel şi chip identita-
tea, sinea, dreptatea, plăcerea – sau cel puţin pro-
misiunile şi promiscuităţile lor existenţiale, rătăci-
rile care operează în mod firesc la nivel fantasmic,
la nivelul lapidar al sinelui, al identităţii, sau chiar
al dreptăţii. Din punct de vedere existenţial,
expropriatul nu rătăceşte numai în timp, el rătă-
ceşte (la propriu) de la o companie la alta, dintr-un
oraş în altul, de pe o stradă pe umătoarea. Traseul
lui sucombă în rubricile ziarelor, în sălile de cine-
ma, în rapoarte şi în fişiere guvernamentale, în
bilanţuri medicale, bancare, spirituale; într-o
(în)lănţuire de situaţii, de stări, de evenimente,
care se succed, se întersectează, se întrerup, se
răsfiră, se multiplică, proiectându-l într-o totalita-

te-în-continuă-mişcare, într-un habitat Heraclitic
în continuă expropriere (sau expiere). 

Aparent, exilantul se poate mişca în orice
direcţie, îşi poate ajusta traseul în funcţie de pre-
ferinţele şi de capriciile fiecărui moment, poate
reveni oricând la medierea nostalgică a trecutului
sau la calculul prompt al viitorului. La nivel fan-
tasmic, exilul îi conferă libertatea de a crede în
puterea informaţiei, a democraţiei şi/sau a capita-
lului, în puterea din ce în ce mai obscură a discer-
nământului sau în efectul metamorfic (să nu spu-
nem euforic) al izbânzilor de zi cu zi. Maşinăria de
exil îi conferă acest „drept uman” de a mişuna în
mod arbitrar înăuntrul labirintului existenţial, de
a extinde umbrele lapidare ale „luptei de clasă” la
nivelul (in)confortului citadin, al aparaturilor sau
al relaţiilor sociale, al politicii sau al economiei de
tranzit, de scăpare prin exil, prin exod, prin dislo-
care. Tot ce-i rămâne de făcut exilantului este de
a se exila cât mai des cu putinţă, de a se surghiuni
deopotrivă în afara realităţii şi a virtualităţii, în
afara muzelor de zi cu zi şi a traseului de consum
(pentru a intra într-altul – în fabuloasa industrie
a învăţământului, spre exemplu), în afara habita-
telor de până mai ieri (casa, societatea, naţiunea,
etc.), a relaţiilor (ne)profitabile, a prieteniilor şi a
ambienturilor mai mult sau mai puţin sincere,
mai mult sau mai puţin manipulabile. 

In plin exod, exilantul dobândeşte o
aură flamboaiantă, o senzaţie aproape
liturgică de degajare a poverii
(in)existenţiale, de eliberare de la

datoria doctrinară a progresului şi a civilităţii, de
la insinuarea impersonală a cererilor şi a oferte-
lor, sau de la comuniunea faustică a binelui indi-
vidual cu estetica bunătăţii (sau invers).
Bunătatea înţeleasă de Platon ca formulă „inteli-
gibilă” a binelui colectiv bâjbâie astfel într-o mul-
tiplicitate inexplicabilă de inversii şi de conversii
estetice, psihice, motorii; într-o halucinaţie sau o
experienţă a halucinaţiei de „mai bine”, „mai inte-
ligibil”, „mai formulaic”; sau într-o formulă de
consum care permite confuzia bunătăţii cu binele,
cu estetica, cu flamboaianţa viageră a eticii de cor-
poraţie, de magazin universal sau de partid.
Această depozitare Heideggeriană a frisoanelor
existenţiale în (contra)temporalitate, în răspăr
(ideo)logic şi/sau (onto)logic, această dislocare a
prezenţei din/în textura prezentului pe care o
recunoaştem drept reţea (de putere; de exproprie-
re; de „eliberare”) şi pe care ne-o imaginăm dese -
ori în sinteze (in)comunicabile, în rupturi, în fâşii,
în fisuri mondene (mai mult sau mai puţin virtua-
le) ale ierarhiilor politice, corporative sau liberale,
dislocă şi depozitează (aproape simultan) un anu-
mit exil, o anumită traiectorie a exilului pe care
Derrida (Margins of Philosophy, 1972) o denumeş-
te, la modul cel mai serios: „vulgară”. Putem
depista aşadar o nuanţă „vulgară” a exilului, o
nuanţă sau o prezenţă în ruptură cu metafora exi-
lului, un efort mai mult sau mai puţin ecumenic
de a disloca exilantul din chingile timpului şi al
reloca, în plan fizic, la nivelul vulgului. Cel mai
bun exemplu, deşi exemplele – ca şi metaforele –
întreţin aceeaşi aură de cvasi-ruptură a prezentu-
lui din textura trecutului sau a viitorului, este pro-
letarizarea masivă a exilaţilor – aşa numita politi-
că de emigrare (bazată pe criterii „profesionale”)
care sucombă de la an la an într-o banală statisti-
că de relocare (sau reformare) a emigranţilor cu
studii superioare în funcţie de profitabila „lipsă de
experienţă vestică”, „lipsă de studii vestice”, lipsă
de „corecti(tudin)e politică” sau de noroc.
Exilantului cu studii superioare îi lipseşte expe-
rienţa de muncă, îi lipseşte reţeaua de cunoştinţe
şi de relaţii, îi lipsesc „elanul” şi bafta
(pro)verbială prin prisma cărora poate deveni cu
adevărat exilat. Reţeaua, sau mai bine zis textura
lipsurilor – ca şi textura afectivă sau aflictivă – în
care se trezeşte propulsat emigrantul; în care se
trezeşte propulsat omul de astăzi – omul recent
pe care Patapievici îl ancorează simultan în
Aristotelianism şi-n misticism –, se perpetuează

prin dislocări (deseori banale) şi relocări psihice,
fizice, intelectuale, financiare etc. 

Putem vorbi astfel de o textură poli-
tică/economică/socială în rezonan-
ţă cu ea însăşi, de un frison con-
temporan prin care maşinăria de

exil îşi dislocă măruntaiele, relocându-le mereu în
altă parte, în altă conjunctură, la alt nivel de
(ex)propiere sau de exilare. Putem vorbi despre o
reţea a exilului, dar la fel de bine putem vorbi de
enclave exilice (mai mult sau puţin profitabile), de
un duet conştiincios al exilării prin asimilare sau
de un duet al asimilărilor prin expulzare – de o
întreagă multiplicitate a exilărilor în şi din sinea
evenimentelor, istoriilor, timpului; de un întreg
mecanism de multiplicare prin evenimentizare,
istoricizare, temporizare a exilului. Exilantul
poate fi în dezacord cu traseul exilului, în ruptu-
ră cu legăturile trecutului, în rezonanţă cu prezen-
tul (mereu altul); poate fi îndrăgostit de o nălucă
a exilului sau se poate detaşa, frunzărind în grabă
o revistă de actualitate; poate vota din plăcerea de
a revizita senzaţia libertăţii, din plăcerea de a-şi
exersa în mod concret libertatea (de a se pitula
într-un ghişeu de plastic şi a vota, bifând un nume
sau un număr care să-i promită ceva), sau se
poate sustrage de la datoria civică, mimând altce-
va. În textura exilului – ca şi-n textura unei ţesă-
turi sau a unui gând – buclele de la suprafaţă şi
cele de dedesupt se întrepătrund, se extind, se
ocolesc unele pe altele, filigranând o suprafaţă, o
adâncime, o absenţă, ce pare a fi mereu altfel. În
această fabuloasă textură – depozitară, dislocaţio-
nară şi interdependentă în acelaşi timp – exilan-
tul se regăseşte ocilând între diferite alternative
de exil, diferite obsesii ale exilului sau sentimente
exilabile, în care nuanţele, greutăţile, (in)actua-
lităţile, devin cu atât mai profitabile cu cât devin
mai stridente, mai comunicabile, mai (în)de -
părtate. Exilul de acasă şi exilul de peste „mări şi
ţări” (sau de peste ocean) au în comun această
textură aproape maşinică, aproape umană, de
alternare, de (ex)propriere şi de sentimentalizare
a exila(n)tului în rezonanţă cu el însuşi, cu lipsu-
rile existenţiale, cu experienţele exodice sau cu
(ne)profitabilităţile lor, cu plăcerea sau cu stupoa-
rea de a fi exilat de peste tot şi de niciunde, de
ieri, de mâine, sau de oricând. Textura existenţia-
lă a exilului se poate ramifica într-o multiplicitate
din care unicitatea a fost extrasă (Badiou), se
poate reduce la ţesătura afectivă a politicii
(Derrida), se poate rupe la nivel fantasmic
(Baudrillard; Žižek) sau se poate regenera estetic
(Nancy). Exilantul poate pleca de acasă indiferent
cum sau când, cu condiţia să (re)producă această
„plecare”, această ieşire din habitatul „convenţio-
nal”, din existenţa sau din stupoarea de până mai
ieri, din somnul de veghe sau de sub pătura socia-
lă cu care-şi acoperea goliciunea, sperând să o dea
uitării. În exil, multiplicitatea dobândeşte această
aură de „ieşire din impas”, de evacuare, de uitare
sau de acoperire a goliciunilor: doctrinare, unice,
profitabile, dar numai atât – deocamdată.   

Corespondenţă din Canada

IRINA BOCA
Maşinăria de Exil



34

ANUL XIX ♦ Nr. 9 (678)

CO
N

TE
M

PO
RA

N
U

L.
 ID

EE
A

 E
U

RO
PE

A
N

Ã

În lăcaşul zmeului

Vă mai amintiţi de fostul zmeu al
zmeilor, cel care-şi arunca buz-
duganul cu ţinte de la mare dis-
tanţă? Ei bine, i-am vizitat lăcaşul!

Am mers cale lungă pe jos, de la artezienele
aducând vag cu cele din Place de la Concorde, dar
complectamente lipsite de patină, culoare şi per-
sonalitate, trecând printr-un fel de Champs Elysée,
mai lung şi mai lat decât cel original, dar fără
viaţă, fără magazine, fără cafenele, fără agitaţia
specifică unei mari şi vechi metropole civilizate.
Când deodată, ridicându-mi privirile spre cerul
cenuşiu şi norii îmbufnaţi, am zărit la orizont o
clădire imensă situată pe Dealul Arsenalului. „E
aproape cât Pentagonul! Şi mai mare
decât Piramida lui Keops!” am exclamat
depăşită de dimensiunile ei impresion-
ante. Intr-adevăr, din ce mergeam, se
tot depărta de mine. Mă bătea gândul,
că e de neatins muritorilor de rând. Dar
cum nimic nu poate înfrânge o voinţă
nestrămutată, am răzbit până la urmă.
Cerberii de la intrare, simţind că miros
a om, nu mi-au permis să pun piciorul
pe treptele de marmoră, decorate cu
balustrade fastuoase susţinute pe
coloane sculptate, decât în clipa când
orologiul a sunat ora fixă. Dar am
pătruns! Victorie! Totul în viaţă e o
chestiune de timp şi încăpăţânare bine
ghidată… Uşa din stejar masiv acoperită
cu basoreliefuri şi alte ornamente a
cedat, s-a deschis, iar eu m-am strecurat
cu paşii înăbuşiţi de covoarele din lână
de zeci de metri pătraţi, ţesute manual,
în stil cubist, art deco sau românesc.
Am rămas pe loc, vrăjită de bogăţia pla-
fonierei din cristal de Mediaş, cântărind
5 tone, de coloanele de marmură roşie
de Ruşchiţa, cu capiteluri de alamă, de
pereţii acoperiţi cu boiserie, pe care
atârnau tablouri de Sabin Bălaşa,
reprezentând făpturi pe jumătate
îngereşti, cu coame stufoase şi culori
gingaşe în obrajii fragezi, cu trupurile
eterice plutind în aerul pământenilor.
Doamne, ce mică m-am simţit atunci,
înconjurată de toată această splendoare
de proporţii măreţe, care nu putea să fie
nici măcar pe măsura uriaşului Gulliver,
darămite pe-a semenilor mei! Şi-aş mai
fi mers eu aşa, drum de vară până-n
seară, dacă nu m-ar fi dovedit ostenelile,
căci nu poţi trece cu pasul prin toate
cele 100 de săli… Ş-apoi, te cam sas-
tiseşti, iar aplice de cristal cu bronz, iar
draperii de catifea de 16 metri înălţime,
brodate cu fir de aur şi argint de
măicuţele de la Mânăstirea Agapia, iar
uşi gigantice de cireş, fag, stejar sau cu
geamuri de cristal, iar policandre de
sute de kilograme, iar fotolii din piele
veritabilă, iar caisson-uri sculptate pe
tavan, iar podele de marmură albă, roşie
şi neagră! Până când să stai în admi-
raţie în faţa unui lăcaş, cu care n-ai nimic în
comun? Trebuie să găseşti neapărat defecte, căci
perfecţiunea e plicticoasă şi trezeşte căscatul.
Poftim! N-are aer condiţionat. Şi de ce? Pentru că
prin tuburile lui vin curenţi reci şi poţi răguşi? Sau
pentru că tot pe acolo se pot infiltra gaze otrăvi-
toare? Da, şi n-are ascensoare, deoarece o coborâre
triumfală pe treptele largi, dar scurte, te înalţă în
ochii privitorilor. Şi încă o obiecţie, acustica lasă
de dorit… Ş-atunci? Ce să facem cu toată această
construcţie megalomano-căpcăunică? Unii au fost
de părere să fie dărâmată, alţii să se închirieze

pentru nunţi sau alte evenimente fericite. Ce
păcat! Autohtonii n-o vizitează niciodată, se pare
că le trezeşte resentimente sau că se tem de stafia
zmeului zmeilor, care precis bântuie prin sălile
pustii şi tăcute, ca un duh răuvoitor, ca un ghem
de unde negative. Brr! 

O zi din viaţa lui

Pe Sărindar, pe unde ieşeam cândva
de la cinematografele azi dispărute,
de pe fostul Bulevard 6 Martie, se
află Teatrul Mic. Intr-o sală

arhiplină, cu spectatori de toate vârstele, care
înfruntaseră o ploaie torenţială, dar nu renun -

ţaseră la bilete, l-am văzut în carne şi oase! Cu
şapca muncitorească, în faţa calapodului, bătând
cuie de lemn în talpa unui pantof, gângăvit şi anal-
fabet precum îl ştiam prea bine. Timp de trei ore,
i-am urmărit evoluţia, de la crearea unei biografii
fictive de ucenic revoluţionar, târât prin închisori
şi trecând prin episodul transformării în general
şcolit la ruşi, împins, sfătuit şi permanent încura-
jat de cozile de topor (printre care şi de numitul
Goldenberg care vorbea cântat, în stil „ovreiesc”)
şi până la faza discursurilor poticnite, îndru -
mărilor inepte pe toate planurile economico-socia-
lo-politico-familialo-culturalo… etc. Alături de măria

sa se afla şi nelipsita consoartă, străduindu-se din
răsputeri să buchisească lecţiile de chimie, hărni-
cie încununată cu nemeritatele titluri de profesor
doctor inginer. Şi-n jurul lor, poporul muncitor,
masa inocentă, luată de val, aruncată de colo colo,
neînţelegând nimic din dedesubturile minciunii,
prefăcătoriei, din manevrele şi urzelile ale căror
victime cădeau pe măsură ce timpul trecea. Aceşti
figuranţi, în cântec, joc şi voie bună, cu lozinci,
steaguri şi coruri proslăveau epoca de aur şi pe
conducătorii asemuiţi cu formele de relief ale ţării,
cu ţara însăşi, cu înseşi minunile. Domnilor! Am
râs şi-am plâns, m-am cutremurat şi m-am scuturat
de groază şi de plăcere şi când m-am ridicat să
plec, i-am mulţumit lui Dumnezeu, că mi-a îngăduit
să trăiesc ziua, în care să ne putem în sfârşit bate
joc, pe faţă, de cei ce şi-au bătut joc de noi şi de
viaţa noastră.                   

Marele absent

Nicicând nu mi-am dorit mai mult
să văd un film, aşa cum mi-am
dorit să văd premiatul cu Palme
d’Or, la Cannes, mult lăudatul

„Patru luni, trei săptămâni şi două zile”. Am ajuns
cu metroul lângă Bellu, într-un centru comercial
numit City Mall, ultramodern, cu scări rulante

(care func ţionau), cu magazine de
firmă şi lift cu totul şi cu totul de sti-
clă, cu sală de biliard, cafenele şi tot
dichisul, ce să mai lungim vorba!
Biletul de cinema nu-i de colo, costă
cât un bilet la Operă, dar face toate
paralele: sala e construită după
ultimele standarde, în pantă şi cu
scaune tapisate în catifea, în hall
miroase a floricele cu unt şi muzica
urlă după cerinţele moderne! Cam
înainte cu 5 minute de începerea fil-
mului (premieră în Bucureşti), conti nu -
am să fim, soţul meu şi cu mine, sin-
gurii doi spectatori. Mă temeam c-am
bătut atâta drum de pomană şi până
la urmă o să mi se ia jucăria râvnită
cu foc. Dar nu, filmul a rulat. Eram
pregătită cu batiste de hârtie şi cu apă
de băut, căci sunt sensibilă din fire,
iar subiectul despre care bănuiam
ceva, din scurtele secvenţe prezentate
la PROTV, mă privea direct şi perso -
nal, ca pe toată generaţia mea, a cărei
tinereţe pură şi furtunoasă, a fost ire-
mediabil marcată, pentru tot restul
vieţii, de celebrul Decret împotriva
avorturilor, promulgat prin anul 1966.
Acţiunea se petrece în 1984, perioadă
necunoscută mie, într-un cămin stu-
denţesc, loc necunoscut mie, iar per-
sonajele principale sunt o fată
gravidă, buna ei prietenă şi un bărbat
care îi provoacă un avort spontan.
Drept plată, nu cere bani, ci servicii
sexuale de la amândouă tinere. Totul
se petrece repede, într-o cameră de
hotel, în timp ce familia iubitului pri-
etenei sărbătoreşte o zi de naştere cu
şampanie, delicatese, fripturi şi tor-
turi de bezea. Fătul expulzat este
aruncat într-un crematoriu de gunoi,
iar viaţa îşi continuă cursul, cel puţin
pentru fosta viitoare mamă, care se
îndoapă la hotel cu mixt grill şi apă
minerală. Deci, cine să fie oare vino-
vatul acestei drame sufleteşti şi tru-
peşti? Copila inconştientă, al cărui
amant nici nu apare, cea care a lăsat
sarcina să avanseze, şi-a riscat viaţa
într-o operaţie primitivă şi neigienică,

a implicat-o pe prietena ei cea mai bună într-o
aventură sexuală dezgustătoare cu un bărbat
străin, sau asistentul medical, care profita fără
scrupule de situaţia disperată a gravidelor cu sarci-
ni nedorite? Spectatorul e invitat să aleagă, dar eu
l-am căutat zadarnic pe marele absent, pe tartorul
răspunzător de sacrificiul embrioanelor, de viaţa
mamelor, de viitorul femeilor, de distrugerea căs-
niciilor şi de moartea dragostei în timpul teroarei
lui. 

Corespondenţe din Israel

MAGDALENA BRĂTESCU
Triptic



35

CO
N

TEM
PO

RA
N

U
L. ID

EEA
 EU

RO
PEA

N
Ã

SEPTEMBRIE 2008

MIHAIL VAKULOVSKI

tată, vezi că nu mai avem
aceeaşi adresă

tată, casa noastră e deja pe strada Alexei
Vakulovski
ştii, casa ta e pe strada Alexei Vakulovski
casa lui Alexei Vakulovski e pe strada Alexei
Vakulovski
tată, casa ta e pe strada care poartă numele tău
tată, numele tău de la „destinatar” s-a mutat la
„strada”
tată, adresa mea nu mai e casă, adresa mea e stra-
dă
tată, acasă al meu e în stradă
nu degeaba spunea mătuşa Valea atunci că-s 
copilul străzii
nu degeaba în copilărie a venit să mă pîrască la
tine
că spun poezii cu prostii, aia cu „plouă, plouă” 
copilul ploii copilul străzii Alexei Vakulovski

ştii că prietenul tău austriac îţi mai trimite cafea
şi ciocolată
şi chipul tău e pe zidurile oraşului în care trăiesc
pe zidurile din oraşul în care munceşte frate-meu?
ne oprim în drum spre serviciu
în drum spre casă ca să ne mai tragem sufletu’
tată, nu mai contează cine a scris TU
eu sau fratele meu
acum multe nu mai au nici o importanţă
tată, acum scrisorile pentru mama se duc pe str.
Alexei Vakulovski

tată, numele tău e pe coperta unei cărţi
aşa cum ai visat
lucrurile tale-s acolo unde le-ai lăsat
tată, numele tău e pe casele vecinilor tăi
din sat
numele tău e pe casa ta
numele tău e tatuaj pe casele oamenilor cu care ai
băut un pahar de vin
pe care i-ai salutat de atîtea ori şi i-ai înjurat de
atîtea ori
cu care ai glumit şi pe care i-ai ajutat şi i-ai învă-
ţat
să scrie să deseneze şi să trăiască
cum spunea unul din elevii tăi – 
„pe mine numai Alexei Vakulovski şi tata au drep-
tul să mă certe” 
pe mine cine să mă ierte?

(tata n-a fost bătrîn 
niciodată)

tata a muncit toată viaţa 
ca să-şi ridice casa
tata a muncit toată viaţa 
ca să-şi crească băieţii
ne-a adus şi peşte şi ne-a şi învăţat cum se pescu-
ieşte
tata a muncit toată viaţa 
ca să-şi educe şi să-şi înveţe băieţii
să-i trimită la universităţi 
şi să-i aştepte acasă

tata n-a ajuns să-şi plimbe nepoţii 
cu barca pe lac aşa cum visa să se întîmple
tata n-a ajuns să mă vadă tată
tata n-a fost bătrîn niciodată

TATuAje

îi amintesc lui Celbuncelrău
să nu uite să-mi trimită 
poemele cu mame
pentru Tiuk!-ul de vară
el mă întreabă dacă-mi place tatuajul lui

pe poza lui de pe mess
e un tip ras
întors cu spatele
cu un tatuaj imens

pe cap

ar fi trebuit să mi-o tatuez pe mama
zice Celbuncelrău
ar fi trebuit să mi-o tatuez pe cap
„pe mine mă iubeşte numai mama”
scria el cînd încă nu-i plăcea Depeche Mode
o iubea doar pe Cecilia
şi ar fi făcut orice pentru ea
„vă dau tot numai daţi-mi-o pe Cecilia” scria
(sau aşa ceva)
şi citea asta în cenaclul lui Cărtărescu
de faţă cu Cecilia

am să-mi tatuez numele mamei
de pe pămînt

pe degetele mîinii stîngi
şi pe partea interioară a degetelor
celeilalte mîini -
numele tatălui
din pămînt

Paşii taţilor noştri

Tatăl nostru care eşti pe pămînt
Tatăl nostru care-ai fost pe pămînt
Tatăl nostru care eşti în pămînt
Taţii noştri

Taţii noştri s-au născut în altă ţară în alt sistem pe
altă lume au trăit
Taţii noştri au avut alte vise au trăit altfel au trăit
alte vise 
Taţii noştri au visat să ne fie nouă mai bine
Taţii noştri au visat să ne fie nouă bine
Taţii noştri au visat să ne fie bine
Taţii noştri au visat
Taţii noştri

Tatăl nostru a fost născut în marginea asta de
lume 
a trebuit să trăiască în ţara asta a fost împins
închis întins respins
în ţara asta
să înveţe să muncească să slujească să iubească
ţara asta 
ademenit urmărit jignit căutat ameninţat lovit
tăiat ucis
în ţara asta 

Tatăl nostru a învăţat cum e să fii tată 
ne-a învăţat cum e să fii fiu cum e să fii tată cum
e să fim fii cum e să fim tată
cum e să fim cum e să fiu cum să fiu
SÎNT
Tatăl nostru ne-a învăţat învăţat învăţat
Tatăl nostru care-ai fost pe pămînt
Tatăl nostru care eşti
acolo

Taţii noştri Taţii noştri Taţii noştri Taţii noştri

nu mă lăsa-n urmă,
umbră

mă întorc din oraş
pe sub munte
admir zăpada
şi mă gîndesc la tata

umbrele mă înconjoară
umbre pe zăpadă
umbre prietenoase
umbrele mele
merg lîngă mine
umbrele mele
merg cu mine
vorbesc cu tata
cu bunica
cu bunicul
te iubesc tată
nu cred că ţi-am spus asta
vreodată
mi-e dor de tine şi te iubesc

umbrele noastre sînt cei de pe lumea cealaltă
care ne iubesc
umbrele noastre sînt cei de dincolo
care ne ghidează prin viaţă
umbrele noastre sînt
sufletele noastre

uită-te-n oglindă şi zîmbeşte-i
umbrei care te iubeşte
uită-te-n oglindă şi zîmbeşte-i
vampirului din tine

cei pe care nu-i iubeşte nimeni de dincolo
sînt
nişte vampiri
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Vine o vreme cînd trebuie să uiti şi
apoi să refăureşti totul; şi înainte
de toate, pesemne, cuvintele.
Există reguli succesive pentru a

învăţa condusul unei maşini, însă din  momentul
în care s-au aşezat reflexele, trebuie să le uiţi şi să-ţi
găseşti propriul „drum”: fiecare conduce într-un mod
absolut unic. Grija, băgarea de semă, atenţia nudă.
Bunul simţ este ca „antena” unei mimoze, vibrând
la fiecare foton. 

Manipularea conştiinţei începe în mod rafi-
nat cu actul de compromitere al cuvintelor.
Weltverbesserer, se zice spre o pildă, despre unul
care vrea „să facă” lumea mai bună, să o „îmbu-
nătăţească”, de unul care nu o acceptă aşa cum se
vrea ca ea să fie acceptată, de unul care nu se înca-
drează. Câte cuvinte nu au fost compromise în ulti-
ma jumătate de secol. Însă, doar în tăcerea însin-
gurării se lasă ele tămăduite. Prin aplecare indivi-
duală. Un act de conştiinţă. De nu s-ar ivi deînda-
tă orgoliul explicării. Demonul controlului şi al
analizei: mereu obsedaţi de a şti ce se află în spa-
tele lucrurilor: să demonstrezi că ştii... Deşi mereu
şi tocmai atunci scapă esenţialul: nu are loc trans-
figurarea în dar. Când e atât de evident: mâna
poate apuca orice, însă se poate apuca pe sine
însăşi?

Schwarzwald. Aproape de izvorul Dunării.
Câţiva toporaşi risipiţi printre trunchiuri prăbuşi-
te.

Adieri de scorbură între primele ferigi.
Etanşez cu grijă o tabacheră de lemn, în care zace
o frunză de ferigă şi îi dau drumul pe apă. Saltă
uşor, apoi pluteşte ferm. Lin, ca o implorare împli-
nită, dinspre o pădure neagră înspre o mare
neagră. Nu e straniu? 

Spiritul şi această pagină sunt unul
şi acelaşi lucru. Atotpătrundere. 

Doar el de nepătruns. Temeiul fini-
tului e nesfârşirea. Mâna copilului ce des-
prinde tabachera dintre răgălii e mâna
mea. Dinspre un grind răzbat cotele apelor
Dunării.

Identic cu această pagină, ce se
citeşte acum pe sine, sunt.

Iubirea limpezeşte rostirea, cum
durerea, lacrima.

Totul ar trebui poate să înceapă cu
întrebarea: când vedem un arbore, îl vedem
vazând şi pe cel ce vede? O boccea burduşi-
tă cu amintiri cenzurate, ego-ul: nu sunt
doar ce fac, ci – mai ales – şi ce am facut.
Solia verbală se face ţandări în impactul ei
cu meta-solia ochilor, a trupului. Iată, înce-
putul schizofreniei generale. Lipsa integri-
tăţii: concomitenţa dintre faptă şi gând.
Însă, după cum mitul e o apropiere analogică de
absolut, după căderea în dualitate, nu ne rămâne
decât experienţa individuală şi apoi poate, ca dar,
indicarea unei căi posibile, denotarea, metoda
injuncţiei, nimeni nefiind scutit de drum. 

În fond, în fiecare zace nemărturisită
angoasă faţă de eternitate: omul o evită, mânat de
ghesul de a ajunge în mâine, în viitor.

Stau la coadă la casa electronică. Un băr-

bat în puterea vârstei, distant şi rece, se înfige în
faţa unui bătrănel. De ce nu aşteptaţi să vă vină
rândul, ca fiecare? murmură blând bătrânelul. Eu
nu sunt fiecare, răspunde berbantul. Asta este. Aşa
e. Şi-mi tresaltă deodată în inimă parabola bătrâ-
nului prăvăliant evreu cu aplecare mare pentru

cărţi: sta el cât era ziulica de lungă şi citea în spa-
tele tejghelei. Deseori, când se ivea un client, îl
repezea, oripilat că trebuia să-şi întrerupă lectura
dragă: Ce?! Altă prăvălie nu ai găsit?

Experienţa individuală, aflarea,
cum prefer să-i spun, traversează prin
socializare stările ritmice de contracţie-
relaxare: presarea conştiinţei ne-stabilite a
fiecăruia în forme, care au fost stabilite
prin acord drept acceptabile în societate.
Un om e în societate, când societate e în el.
De aici necesitatea însingurării resimţită
la un anume nivel individual. Repre zen -
tarea simbolică, ori sensul, cum i-am mai
putea zice, creează dualitate. Dorind un
sens aflării, experienţei personale aşadar,
înfăptuieşti o fragmentare a aflării. Lumea
adevărata se află dincolo de sens şi acor-
dare de valoare. O est-itate, s-ar putea
zice, ea fiind aşa cum este.

Spălare milenară de creier: a lua
descrierea lumii drept lume. Senzaţia că te
mişti printre măşti într-o lume de refulaţi,
pesemne de aici se trage. Fiindcă orice
gând ori sentiment, care nu cadrează cu

schema unei culturi este refulat. Limba fiecărei
culturi acţionează astfel ca un filtru. O adevărată
grilă, o bandă biosocială. Grădiniţă evoluată: joc
cu reguli, unde eşecul unuia constituie succesul
altuia. To be number one. Apele fertile ale concu-
renţei acerbe îşi aduc din plin aportul la cultura
urii. Începând cu şcoala şi continuând apoi cu cele-
lalte compartimente. Un joc în care ambii parte-
neri pierd în fond. Astfel, Maya devine casa de
locos.

Singur printre viile zgâlţâite de vânt.
De o parte şi de alta a cărării,
arbuşti cu galbene, suave flori. Ploi
de aur, le zicea Buna. Ici-colo, înflo-

riri discrete albuind ca o colonie de fluturi sur-
prinsă de o rafală. Petale albe, firave, înfiorate de-o
nostalgie de fulg. Nimeni în jur. Dincolo de ordi-
nea riguroasă a şirurilor de vie, încep acareturile
brune, alături de cele negre. Până înspre liziera
pădurii sub clopotul iluzoriu al unui cer zgribulit
de martie. Totul stăbătut de-o înfrigurare de ospe-
ţire solară prin prana unduind.

Nu trăim în trup, ci ca trup. Drept trup.
Identitatea omului cu întreaga fiinţare. Existenţa
cuprinde mai multe nivele şi fiecărui nivel îi cores-
punde o anume modalitate de cunoaştere. 

Creştinismul fundamentalist ar înmăr-
muri, dacă i s-ar spune că toate religiile sunt iden-
tice în esenţa lor esoterică. Capcana în care cad ei
înşişi este aceea de a interpreta fenomenul Hristos
doar ca pe un eveniment istoric. Denotându-l însă
astfel, îl transpun în trecut. Iar trecutul este mort.
Hristos nu a fost, nici nu va fi, ci este. În afara
istoriei, în afara timpului. Nefiind în timp nu
poate fi nici localizat: astfel, nici o religie nu poate
avea ascendent unic asupra lui.

ANDREI ZANCA

Din cartea surâsului
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Organizat după toate regulile esteti-
cii, Royal Pharmaceutical Society
of Great Britain deţine un muzeu,
o bibliotecă, o sală de conferinţe

etc. Maniera în care se prezintă publicului, emană
rigoarea esteticii, definită de un spirit fin şi un spi-
rit matematic, în sensul exactităţii. Atât în muzeu,
cât şi în bibliotecă, întâlneşti urme ale istoricităţii,
prezentându-ţi-se personalităţile din lumea farma-
ceutică, dar şi medicală, familii care au avut un
aport deosebit în dezvoltarea şi evoluţia ştiinţifică
din Anglia. Chiar de la intrare eşti întâmpinat de
cuvintele lui Jacob Bell, fondator al Royal
Pharmaceutical Society of Great Britain: ”...our
biblical and pharmaceutical storehouse... will be a
monument which... may be considered an heir-loom
to be handed down to our successors”. Bustul lui
Jacob Bell (1810-1859), sculptat de Timothy Butler
şi expus pentru un timp la Royal Academy, domi-
nă holul muzeului, alături de colecţia de vase pen-
tru medicamente, de diferite mărimi, inscripţiona-
te în limba latină. J. Bell s-a născut într-o familie
de farmacişti. Tatăl, John Bell, înfiinţează un
magazin destinat medicamentelor în 1798, luându-l
ca partener pe fiul lui în 1836. Astfel, familia Bell
s-a dovedit a fi deschizătoare de drum pentru
lumea farmaceutică a Angliei. Împreună, în 1841,
gândesc proiectul pentru un corp oficial, o institu-
ţie care să reprezinte interesele farmaciştilor, care
să promoveze şi să încurajeze cercetarea în acest
domeniu. Urmărind liniile prevăzute în proiect,
Jacob Bell devine primul editor al The
Pharmaceutical Journal.   

Tot spre fidelitatea datelor puse la dispozi-
ţia celor interesaţi, sunt prezentaţi în ordine cro-
nologică toţi preşedinţii Societăţii, amintindu-l aici
doar pe Ernest Saville Peck, fiu de farmacist, care
a studiat în cadrul The Science Schools in Cam -
bridge, ulterior fiind membru fondator al  The
Cambridge Pharmaceutical Association. ”He first
became interested in mortars when he happened
to kick one whilst visiting a pharmacy and was
attracted by its delightful ring.”

Muzeul, care era în planul proiectului ini-
ţial, descoperă fascinanta lume a ştiinţei farmaceu-

tice, dar şi medicale, preparate, prescripţii datate,
nu în ultimul rând paşii prin care au trecut aceste
două domenii pentru a ajunge la standardele pro-
fesionale actuale, riscurile şi tragediile.  

Vasta şi fascinanta colecţie de artefacte
datează din anul 1842. ”The 45.000 items collected
since then cover all aspects of British pharmacy
history, from traditional dispensing equipment to
Lambeth delftware drug storage jars, and from
historical and contemporary medicines to medical
caricatures.” Lumea fascinantă a pieselor muzeis-
tice este completată de datele exacte privitoare la
munca de apotecar, rolul farmacistului în comuni-
tate, în spital, în industria farmaceutică, în cerce-
tarea medicală. Rigoarea cu care ţi se prezintă fie-
care piesă, instrumentarul farmaceutic, vechi de
sute de ani, mărturisind despre dimensiunea

vetustă a acestei meserii, înrudită cultural, des-
igur, cu leacurile pentru descântec, pharmakeía –
farmacie, înrudită etimologic prin rădăcina comu-
nă cu phármakon – otravă, descântec, leac, far-
mec, îţi activează cunoştinţele, determinându-te să
te gândeşti la frumuseţea raţiunii, la şarmul ade-
vărului descoperirii. Nu l-am întâlnit în muzeu pe
Boileau, însă mi-au trecut prin minte câteva ver-
suri de-ale lui, în care cânta virtuţile adevărului:
„Rien n’est beau que le vrai seul est aimable./Il
doit régner par-tout, et même dans la fable;/De
toute fiction l’adroite fausseté/Ne tend qu’à faire
aux yeux briller la vérité”.

Biblioteca Societăţii, extrem de bine
organizată, lasă acces la informa-
ţie, beneficiind de cărţi pe suport
clasic, dar şi în format electronic,

în special celor în domeniu, precum şi oricărui
doritor să consulte astfel de materiale. Există
aproximativ 80.000 de cărţi pe subiecte farmaceu-
tice, vizând practică farmaceutică, cercetarea, şti-
inţa şi istoria. Cele în jur de 250 de reviste pe
domeniu se găsesc în biblioteca Societăţii, putând
fi răsfoite la sala de lectură, împrumutate sau cer-
cetate pe site-ul instituţiei. Alte 100 de reviste
medicale vin să completeze colecţia, la fel casetele
video şi DVD-urile care conţin documentare, unele
conferinţe, mese rotunde, informaţii cu privire la
cercetarea de ultimă oră.

Dintre revistele de specialitate, două mi-au
atras atenţia în mod deosebit: Medicines, Ethics
and Practice; The Pharmaceutical Journal. Prima
reprezintă un ghid pentru farmacişti şi medici, tra-
sând responsabilităţile, obligaţiile, prezentând în
acelaşi timp şi clasele de medicamente, prescripţii-
le, categoriile de farmacişti, practicieni, clinicieni,
prescriptori etc. Aceleaşi linii sunt urmărite şi în
privinţa medicilor, fără a-i exclude pe medicii vete-
rinari, care îşi au paginile caracteristice. 

The Pharmaceutical Journal oferă
date despre activităţile Societăţii,
dar, în acelaşi timp, publică artico-
le de specialitate, urmăreşte cerce-

tarea, prezintă publicaţii etc. Numărul pe aprilie
din 2008 surprinde în special ziua porţilor deschi-
se pentru The Royal Pharmaceutical Society of
Great Britain, temele de dezbatere în jurul cărora
s-au adunat farmaciştii, dar şi articole de sine stă-
tătoare. O atenţie deosebită se acordă în paginile
revistei vaccinului împotriva meningitei C. Pentru
prima dată, se arată în jurnal, nici o persoana sub
19 ani nu a mai decedat, drept cauză a mortalită-
ţii fiind acest tip de infecţie, succesul datorându-se
guvernului: ”this reflects the success of the
Government’s vaccination programme, says a
report published this week by the Department of
Health”.

Deosebit de interesantă, pare a fi interven-
ţia farmacistei Collete McCreedy, şefa de farmacie
şi director executiv al Asociaţiei Naţionale a
Farmaciştilor, care ridică problema legislaţiei, a
noii responsabilităţi a farmaciştilor, în contextul în
care sunt nevoiţi să acorde şi să pună accent pe
comunicarea cu pacientul, ceea ce presupune expe-
rienţă, pregătire, precum şi o calificare adiţională.
Pe aceeaşi linie, păstrând aceeaşi doleanţă, de a se
lucra la legislaţie, răspunde întrebărilor puse şi
Paul Buckley, farmacist prescriptor, accentul
cazând pe competenţele farmacistului prescriptor.
Numărul din mai 2008 prezintă un emoţionant dis-
curs al lui Hemant Patel, preşedinte al The  Royal
Pharmaceutical Society of Great Britain, care şi-a
onorat funcţia timp de 15 ani. 

Aşadar, biblioteca, prin materialele de
lucru, aşezate în funcţie de tematică, de boli, apoi
pe autori, fără nici o excepţie fiind aduse la zi ulti-
mele date din cercetarea în domeniu, fiind făcute
cunoscute publicului avizat, dar şi publicului larg,
te provoacă să citeşti, să consulţi, prin intermediul
instrumentelor clasice şi moderne de lucru, noută-
ţile, să ţii cont de acel adequatio rei et intellectus
specific ştiinţei.

Corespondenţă din Anglia

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

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

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

•••CĂTRE CITITORII DIN ŢARĂ

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

Preţul abonamentului pe un an: 36 lei

Taxele de expediere sunt incluse 
în această sumă. 

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

FUNDAŢIA CULTURALĂ IDEEA EUROPEANĂ
cont: RO87RNCB0072049676950001 – BCR Filiala Sector 1,
Bucureşti     

(Continuare din pagina 30)

Sloterdijk: Dezbaterea are loc şi în
Germania, deşi aici de fapt nu ’68, ci
anul ’67 este important pentru revolta

studenţească. După fiecare copac era bănuit un Hitler,
noi l-am zădărnicit atunci pe Hitler după fiecare copac
(în sală, râsete). Nu-i de mirare că din acea revoltă a
luat naştere ceva atât de monstruos ca gherila urba-
nă, zisă R.A.F. Acum sunt lansate diferite interpretări
ale lui ’68, unele cu totul exagerate. Istoricul Götz
Aly, de pildă, îi vede pe studenţii de atunci în descen-
denţa directă a tinerilor nazişti din anii ’30, când de
fapt era o revenire a anilor ’20, a perioadei prenazis-
te. Nici meritele pe care mişcarea şi le asuma nu sunt
toate reale, a fost mai curând o eliberare de norme
sociale şi morale decât o revoluţie în plan politic.

Finkielkraut: Faptul că în Germania se râde
în sală pe seama comentariilor la evenimentele de
atunci este semnificativ, în Franţa nu s-ar putea
întâmpla aşa ceva, acolo disputa este încrâncenată,
căci filozofii serioşi ai stângii continuă să-l idealizeze
pe Mao. Multă vreme, mai mult decât oriunde în
Europa, acolo a supravieţuit stalinismul, iar când n-a
mai mers nicicum cu Stalin, s-a recurs la Mao, cu filo-
sofia lui agresivă, neoconfucianistă, a lui yin şi yang.
După 1945, pe planul ideilor politice s-au înfruntat în
Franţa două tendinţe, una reprezentată de Albert
Camus, care cerea să se lase trecutul în seama isto-
riei, să se renunţe la resentimente, cealaltă reprezen-
tată de Jean-Paul Sartre, care viza ascuţirea şi perma-
nentizarea conflictelor, combaterea aprigă a adversa-
rului. Camus a pierdut. De fapt, erau două atitudini
privind umanismul, cu rădăcini iluministe şi chiar
mai vechi, un umanism al modestiei şi un umanism al
megalomaniei, care se înfruntă şi azi. Umanismul

modestiei pleacă de la păcatul orginiar, cel al megalo-
maniei postulează un delict originar, este militant şi
belicos. Tipică pentru a doua variantă e atitudinea
filozofului Alain Badiou, care vede în Sarkozy o reîn-
carnare a mareşalului Pétain. 

Sloterdijk: Cultura franceză a importat
romantismul german şi l-a reciclat. Se ştie că roman-
tismul apare în general ca urmare a unei înfrângeri,
pe care încearcă să o proiecteze în plan ideal drept
victorie. Ceea ce francezii au reuşit foarte bine după
al doilea război mondial: revenit în ţară, De Gaulle şi-
a asumat misiunea de a rescrie istoria, transformând
înfrângerea într-o biruinţă. El a avut iniţiativa forţei
de descurajare nucleară a Franţei („force de frappe”,
1958). Pacifismul francez este mai războinic decât
doctrina militară a generalităţii prusace, e suficient
să-l citim pe Clausewitz. Cât despre Sarkozy, el nu-i o
reîncarnare a lui Pétain, ci a lui Napoleon III, este o
perfectă întrupare a farsei, un personaj de operetă,
voievodul ţiganilor. Chabrol se plângea că îl lasă fără
pâine, că îi fură subiectele. Toată epoca lui Napoleon
III a fost o apoteoză a operetei la scara naţiunii: să
mergem la Maxim, acolo-i mai intim... văduva veselă...
lumea lui Offenbach, o offenbachiadă. Pentru a reveni
la Sarkozy, Palatul Élisée este ceva între Versailles şi
Bayreuth, nu poţi rezista acolo mai mult de trei-patru
ceasuri. E grăitor faptul că n-am reuşit să reţin nume-
le primului ministru, în schimb numele celor două
soţii ale preşedintelui. Carla Bruni declara într-un
interviu că o fascinează să se culce cu un bărbat care
deţine cheia arsenalului nuclear francez. Franţa lui
Sarkozy e o reeditare a celui de al doilea imperiu, sub
Napoleon III, cel numit de Victor Hugo Napoleon cel
Mic, nume ce se potriveşte teribil pentru personajul
nostru. Singurul rol istoric rezervat lui Sarkozy ar fi
acela de gropar al celei de a cincea Republici
Franceze, întemeiate de De Gaulle. De Gaulle şi
Pétain au reacţionat de fapt asemănător la situaţia
din 1940, dar unul s-a refugiat în Anglia, iar celălalt
a rămas şi a încercat să salveze ce se mai putea.
Pétain şi-a dat seama la timp că Franţei îi lipseau
milioanele de tineri căzuţi în primul Război Mondial

şi că nu putea ţine piept armatei naziste, el a salvat
poporul francez de la o catastrofă şi mai mare.

Finkielkraut: Meritul lui Sarkozy e că a rupt
cu tradiţia politicianismului, s-a decis să spună lucru-
rilor pe nume, în timpul campaniei electorale a stâr-
nit un interes enorm, era pentru prima dată când
cuvântările unui om politic erau ascultate până la
capăt. În suburbiile Parisului nu se revoltau cei săr-
mani, nu mizeria şi şomajul erau pricina, cum se sus-
ţinea îndeobşte; căci există două categorii de copii răs-
făţaţi, cei care sunt deja şi cei care ar dori să fie.
Elevii din suburbii le replicau profesorilor că nu au ce
să înveţe de la ei, care câştigă doar 1.500 pe lună, în
vreme ce televiziunea, acest educator suprem al popo-
rului, îi îndoapă cu reclame, cu imaginea unei vieţi de
huzur. Revoltaţii au incendiat sute de şcoli, biblioteci,
autobuze: nu asta faci ca să scapi de mizerie şi şomaj.
Recent, când aceştia au tras cu gloanţe reale asupra
poliţiştilor, rănind câteva sute, deşi poliţia s-a abţinut
să deschidă focul, adversarii i-au reproşat preşedinte-
lui că statul nu face nimic. E adevărat că Sarkozy a
ajuns să contrazică prin purtarea sa ceea ce spunea
în cuvântări, fapt care pe mulţi i-a dezamăgit. Dar
nenorocirea este că adversarii săi sunt încă şi mai răi,
că nu există o alternativă mai bună.

Sloterdijk: Revenind la citatul din Marx, la
ceea ce în istorie se repetă – se poate face o legătură
cu cele scrise de Camus în pasajul final din Mitul lui
Sisif: „Lupta către culmi este ea însăşi suficientă pen-
tru a umple o inimă de om. Trebuie să ni-l imaginăm
pe Sisif fericit”. În cazul de faţă, Sisif se dedublează (o
aluzie la dialogurile celor doi filozofi), iar starea de
fericire se resfrânge asupra celor prezenţi în sală.

Convorbirile, vizând un diagnostic al epo-
cii, începute de Alain Finkielkraut şi
Peter Sloterdijk în 2003 şi publicate în

Franţa sub titlul Les battements du monde (Pulsaţiile
lumii), complectate cu cele trei dialoguri de la
Literaturhaus München, urmează să apară în toamnă,
în Editura Suhrkamp, sub titlul Was zählt, kehrt wie-
der (Ceea ce contează, revine).

GHEORGHE SĂSĂRMAN
Temperamente opuse

MARIN RADU MOCANU
Însemnări întristătoare

Secretizată şi cenzurată en gros în
deceniile totalitare, sedusă şi abando-
nată după decembrie ’89, Arhivele
Naţionale, una din primele instituţii

moderne româneşti, continuă să supravieţuiască la
periferia sistemului instituţional central, bună la
(toţi şi la) toate – şi păgubistă din toate părţile.

Pus cu o bună parte din componenţă sub
„sechestru special” încă din anii ’50, odată cu falsifi-
carea „istoriografiei volleriene” şi a celei naţional-
comuniste, Fondul Arhivistic Naţional a suferit după
anii ’90 o altă „destructurare” – prin fărâmiţare şi
abandonare la cercetări de arhivă centrale şi terito-
riale, ca şi o redirecţionare a preocupărilor arhivisti-
ce către zona trebuinţelor cetăţeneşti privind depis-
tarea şi cercetarea documentaţiei necesare mişcării
propietăţii de la stat la foştii propietari – activitate
ce a redus la o treime preocupările ştiinţifice şi cul-
turale ale instituţiei în condiţiile în care cercetarea
istoriografică postdecembristă lua amploare, iar evi-
denţa (şi dotarea) computerizată bătea pasul pe loc,
când aceasta ar fi trebuit să conducă la o perfecţio-
nare a sistemului de evidenţă, a fondurilor şi colec-
ţiilor arhivistice.

În plus, schimbările continue – nepersonali-
zate – ale conducerii intituţiei, după fiecare ciclu
electoral, au fost şi sunt şi ele un factor de subiecti-
vitate sporit ce a generat discontinuitatea derulării
procesului arhivistic, resimţită în toate sectoarele de

activitate, dacă nu chiar şi (criptic) la modul seismic
de către marii arhivişti – oameni de cultură înaintaşi
(I.E. Rădulescu, Gh. Asachi, Vasile Alecsandri, B.P.
Haşdeu, D. Oneiul ş.a.) – care au făcut eforturi spi-
rituale şi materiale pentru ca Instituţia Arhivelor să-şi
urmeze cursul modernizator.

Legislaţia arhivistică a suferit şi ea modifi-
cări repetate, unele necesare, altele de formă (con-
juncturale), ce continuă să eludeze, din păcate, carac-
terul ştiinţific al cercetării şi prelucrării arhivistice,
cel administrativ tinzând să acopere integral menirea
istorică a acestei instituţii – toate acestea petrecân-
du-se în timp ce altor instituţii (vezi C.N.S.A.S.) li s-au
stabilit un „statut preferenţial”, cu buget propriu (cât
încape!). Or, normal ar fi fost ca Instituţiei Arhivelor
Naţionale să i se stabilească un „statut departamen-
tal”, cum s-a solicitat încă din anul 2000 (vezi lucra-
rea Arhivele şi statul), fără să audă careva din cercul
parlamentar sau guvernamental.

Întrucât nu avem să dăm acestor însemnări,
fie ele si întristătoare, o tratare „promoda” fenome-
nului, mai ales că problematica respectivă a fost dez-
bătută în jurul Mesei Rotunde a Consiliului
Internaţional al Arhivelor desfăşurate în anii 1994-
1997, în Slovenia, Macedonia, Serbia ş.a., unde s-a
stabilit, în consens, că arhivele fostei Securităţi şi
fostelor partide comuniste, socialiste şi muncitoreşti
să fie date în cercetare până la încetarea activităţii
lor – conform unui principiu internaţional aplicat
oricărui creator de arhivă ce-şi încetează activitatea.

Pe de altă parte, instalarea noii condu-
ceri s-a făcut cu o oarecare precipita-
re, ca şi pensionarea unor specialişti
cu îndelungată practică arhivistică, şi

pe acest fond aş dori să adresez – ca unul dintre cei
care a suportat decenii de-a rândul cinismele, răută-
ţile şi mojiciile unor „resurse umane” – câteva rugă-
minţi ce ţin de prezentul şi viitorul Instituţiei
Arhivelor: a) să se facă în aşa fel încât să se păstre-
ze statutul şi onorabilitatea Instituţiei Arhivelor în
aspectul istoriografic; b) să se practice o politică
managerială de natură să nu provoace o ruptură
bruscă de continuitate în derularea procesului arhi-
vistic; c) să se iasă mai mult şi mai convingător în
lumea cultural-ştiinţifică, în societate în general,
atâta timp cât generaţiile ce vin din urmă sunt pline
de masteranţi şi doctoranţi capabili să creeze o imagi-
ne politică în societate; d) să se continue potenţarea
statutului profesional prin Asociaţia Arhiviştilor din
România şi organizaţiile ei regional-istorice; e) să nu
se renunţe la studiile superioare pe care le asigură
Facultatea de arhivistică – singura ce poate pregăti
specialişti în domeniu – facultate ce continuă din
1992 activitatea fostei Şcoli superioare de arhivisti-
că, desfiinţată de comunişti în anii ’50.

Dacă discontinuităţile din alte dome-
nii de activitate ştiinţifică ori admi-
nistrativă nu generează poate conse-
cinţe aşa de grave, în domeniul arhi-

vistic acestea pot forma goluri şi ruperi de continui-
tate grave, pe termen mediu şi lung.

În ceea ce mă priveşte, fac acest demers
publicistic într-o revistă (multi) culturală în dorinţa
şi speranţa că voi fi înţeles cum se cuvine, atât în
mediul arhivistic, cât şi în cele universitar şi acade-
mic, dacă nu chiar şi în cel politico-administrativ cen-
tral.
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•Rainer Maria Rilke, Jurnale de tinereţe  
•Traian Chelariu, Zilele şi umbra mea ( vol. I)
•Velimir Hlebnikov, Joc în iad şi muncă-n rai
•Alain Labrousse, Geopolitica drogurilor
•Jean-Dominique Giuliani, Lărgirea hotarelor Europei
•Michael Martin, Împotriva creştinismului
•George Bacovia, Cu voi • Con voi · antologie bilingva
•Corneliu Şenchea, Prinţ şi profet
•Viorica  Răduţă, Hidrapulper
•Ileana Cudalb, Baia Balcan
•Gheorghe Sasarman, Vedenii
•Mihai Bogdan Dascalu, Era măritată şi se plictisea
•Crisu Dascalu, Zeii locuiesc lângă Olimp
•Nicolae Balotă, Literatura germană · Editii definitive
•Liviu Antonesei, La „Morrison Hotel” subtitlu: Povestiri de până azi · Editii definitive
•Paolo Ruffilli, Camera obscură · antologie bilingva
•Edgar Reichmann, Rachel · Roman
•Bianca Balotă, Maşina de fugit în lume ( vol. I) · Editii definitive
•Monica Săvulescu Voudouris, Strada 
•Leonid Dobicin, Întâlnirile cu Liz 
•Ion Petrovici, De-a lungul unei vieţi 
•Dinu Flămând, Corzi • Superstrings 
•Diana Adamek, Vasco da Gama navighează
•Ralita Constantinescu, Caietul mamei · Jurnal
•Adrian Sustea, Sphera mundi
•Cassian Maria Spiridon, 101 dialoguri în libertate vol. I
•Nicolae Breban, Riscul în cultură · Editii definitive
•Nicolae Balotă, De la Homer la Joyce
•Nicolae Balotă, Caietul albastru vol. I + vol. II · Editii definitive
•Magda Ursache, Pe muchie de hârtie
•Aura Christi, Exerciţii de destin
•Aura Christi, Religia viului
•Aura Christi, Zăpada mieilor· Roman
•Aura Christi, Trei mii de semne· Jurnal
•Marian Victor Buciu, Ionesco
•Marian Victor Buciu, Dieter Schlesak
•M. V. Buciu, Zece prozatori exemplari (perioada comunistă) · Colectia Dicţionare ·  Enciclopedii
•Leon Volovici, De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi
•Ştefan Borbely, O carte pe săptămână
•Gherghe Glodeanu, Poetica romanului interbelic
•Crişu Dascălu, Poetikon
•R. Marian, F. Şerban, Dicţionarul Luceafărului eminescian, · Colectia Dicţionare ·  Enciclopedii
•Mihaela Gligor, Mircea Eliade · Anii tulburi: 1932-1938
•Daniela Cutaş, Genetica reproducerii
•Mariana Neţ, Şocurile cotidianului · CODUL BUNELOR MANIERE PENTRU MILENIUL III
•Paul Aretzu, Scara din bibliotecă
•Mihai Cimpoi, Europa, sarea Terrei...
•Ion Lazu, Scene din viaţa literară
•Ion Ianoşi, Autori şi opere. Culturi occidentale
•P.P. Negulescu, Filosofia în viaţa practică
•Diana Adamek, Melancolii portugheze
•Ovidiu Pecican, Troia. Veneţia. Roma Vol. I
•Mihai Cimpoi, Sfinte firi vizionare
•Constantin Cubleşan, Din mansarda lui Cioran
•Ion Murgeanu, Viaţa lui Iisus
•Ilie Constantin, Entuziasmul melancolic
•Corina Cristea, Femei nebune după bărbaţi
•Corneliu Şenchea, Glorii şi păcate bucureştene
•Irina Airinei, Sortiti să vadă                 
•Eugen Cojocaru, Şocul viitorului
•100 mari evrei · Colectia Dicţionare ·  Enciclopedii
•100 mari genii · Colectia Dicţionare ·  Enciclopedii
•100 de mituri şi legende celebre · Colectia Dicţionare ·  Enciclopedii
•Eduard Kirshbaum, Alina Eremeeva, Psihologia apărării
•I.G. Vilunas Cum să învingi diabetul
•Lev Khuglyak, Noi vrem copii
•INESA ŢIPORKINA, Un aspect fizic de invidiat
•A.A. Nalceagian, Enigma morţii
•M. KEDROVA, Secretele Cleopatrei
•INESA ŢIPORKINA, Un aspect fizic de invidiat
•V. G. Krasiko, Psihologia socială 
•A.I. NIZOVSKI, N.N. NEPOMNIAŞCI · 100 de enigme ale lumii · Colectia Dicţionare ·  Enciclopedii
•R.V. RÎJOV, E.V. RÎJOVA · 100 de proroci · Colectia Dicţionare ·  Enciclopedii
•SERGHEI BEZZUBŢEV, Psihologia afacerilor
•MARIA RIPINSKAIA · Vânătoarea de bărbaţi
•ELENA POPOVA · Psihologia învingătorilor
•A.P.NAZARETEAN · Panica în masă şi zvonurile
•SERGHEI MAMONTOV · Strategii de negociere
•INGA LADÎNINA · Reţetele frumuseţii
•T. IVANOVA · Arta de a câştiga bani
•MARIA KEDROVA, Oţetul de mere
•A.V. TUKMANOV · Cel puternic are dreptate
•INESA ŢIPORKINA · 4 grupe sanguine
•IGOR VAGHIN, ANTONIA GLUSCHAI, Manipularea erotică
•IULIA DRIBNOHOD, 1000 de reţete ale frumuseţii
•IVAN OGNEV · Psihologia Succesului 
•IVAN OGNEV · Universul Magiei · manual de vindecare 
•NATALIA BARATOVA ·  MARIA RIPINSKAIA · Cum să manipulezi bărbaţii 
•IVAN OGNEV · Securitatea psihologică 
•IVAN OGNEV · Cum să câştigi la LOTO · Best-seller
•S.KARATOV · Cartea de vise şi destine                                                                                         
•Nicolae Bud, Neliniştile unui parlamentar
•Erich Feigl, Mitomania armenilor     stoc epuizat

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