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GALA FILMULUI POLONEZ LA CLUJ
În perioada 1-4 martie va avea loc la Cluj Gala Filmului Polonez,
eveniment ce va prilejui întâlnirea cu producţiile cele mai noi ale
prestigioasei Şcoli de Film, Teatru şi Televiziune „Leon Schiller” din
Lodz, Polonia. Ultima seară va fi dedicată filmelor de absolvenţă ale
unor reputaţi regizori formaţi la această şcoală, precum Andrzej Waj-
da, Roman Polanski, Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Zanussi ş.a. Pro-
iectiile vor avea loc în fiecare zi la ora 18.00, la Casa Municipală de
Cultură (Piaţa Unirii nr. 24).

CONCERTE DE MUZICĂ VECHE
Ansamblul polonez Dekameron va susţine la invitaţia Institutului
Polonez din Bucureşti două concerte în România şi Republica Mol-
dova, intitulate Călătorie muzicală la curţile Europei medievale:
2.03., ora 18.00 - Suceava, Dom Polski (str. Ion Voda Viteazul nr.5)
4.03., ora 18.00 - Chişinau, Sala cu Orga (bd. Ştefan cel Mare şi Sfant
nr.81)

„KIESLOWSKI şI FILMUL DOCUMENTAR" LA SF. GHEORGHE
Miercuri, 7.03., ora 19.00, la Casa Mives din Sf. Gheorghe (str. Kos
Karoly nr. 5A) va avea loc o proiecţie de filme documentare semnate
de regizorul polonez Krzysztof Kieslowski: Prima iubire (Pierwsza
milosc) - 1974, 52 min., cel mai lung dintre documentarele regizoru-
lui, conceput iniţial ca parte a unui proiect cinematografic mai
amplu, şi Curriculum Vitae (Zyciorys) - 1975, 45 min.

CONCERTE DE MUZICĂ VOCALĂ
Sopranele poloneze Kamila Kulakowska şi Anna Noworzyn, acompa-
niate la pian de Grzegorz Biegas, vor susţine o serie de concerte la:
7.03., ora 19.00 - Cluj Napoca, Opera Naţională Româna (Piaţa Ştefan
cel Mare nr.24); 9.03., ora 18.00 - Bucureşti, Muzeul „George Enescu”
(Calea Victoriei nr. 141); 10.03., ora 17.00 - Sinaia, Muzeul Naţional
Peles (Str. Pelesului nr. 2)

Recital extraordinar „FRYDERYK CHOPIN” la Ateneul Român 
Marţi, 13 martie, la ora 19.00, vă invităm la recitalul susţinut de
pianista Ilinca Dumitrescu la Ateneul Român din Bucureşti (str.
Franklin nr. 1-3). 

Vernisaj - EXPOZIŢIE DE PICTURA
Joi,15 martie, la ora 17.00, la Primăria Municipiului Sibiu (str. Bru-

kenthal nr. 2) va avea loc vernisajul expozitiei „Mama”, pictura de
Stanislaw Baj. Expoziţia va putea fi vizitată până la 31 martie a.c.

LANSĂRI DE CARTE
Institutul Polonez continuă seria de întâlniri cu cartea poloneză, pro-
puse publicului românesc, în dorinţa promovării a două noi titluri
apărute in Romania, la Editura Paralela 45: Posedaţii de Witold
Gombrowicz (trad. C. Geambaşu) şi Lamentaţii de Jan Kochanowski
(trad. C. Geambaşu şi P. Stoicescu), acesta din urmă în ediţie bil-
ingvă.
- 23.03., ora 17.00 - Timişoara, librăria Cărtureşti, str. Mercy nr. 7
- 26.03., ora 17.00 - Bucureşti, librăria Cărtureşti, str. Pictor Arthur
Verona nr. 13

Vernisaj - expoziţie de AFIşE POLONEZE
Vineri, 30 martie, ora 18.00, va fi vernisată la Muzeul de Artă Vizuală
din Galaţi (str. Domnească nr. 141) expoziţia Motive spaniole în afişul
polonez. Expoziţia poate fi vizitată până la 20 aprilie.

Expoziţie de AFIşE DE JAZZ
Până sâmbată, 3 martie, poate fi vizitată la clubul Kulturcafe din
Sibiu (Piaţa Mică nr.16) expoziţia Jazz-ul în afişul polonez.   

CONCURSURI
Institutul Polonez a lansat cea de-a şasea ediţie a Concursului de ese-
uri despre cultură şi istoria poloneză a secolului XX. Regulamentul
concursului şi mai multe informaţii pot fi găsite pe pagina de net a
Institutului (www.culturapoloneza.ro), secţiunea Concursuri.
Vă invităm să participaţi la noua ediţie a concursului pentru inter-
nauţi, cu premii constând în cărţi. Sunt invitaţi să participe atât
internautii din Romania, cât şi cei de peste graniţe.

ANUNŢURI
În luna martie, sala de lectură şi biblioteca Institutului sunt deschise
marţi şi joi, între orele 15.00-18.00. Vă reamintim că pentru a putea
împrumuta cărţi, DVD-uri, casete audio sau video aveţi nevoie de o
legitimaţie de bibliotecă, care poate fi procurată de la sediul nostru
contra unei sume-garanţie de 35 RON (350 000 ROL). Cărţile şi revis-
tele poloneze vă stau la dispoziţie gratuit la sala de lectură.
Pe pagina de web a Institutului, găsiţi la „Polonia”, sub „Cultura”,
buletinul cultural editat de Ministerul Afacerilor Externe din Polonia,
în limbile engleză şi franceză. Tot pe pagina „Polonia” găsiţi anunţuri
legate de burse şi concursuri organizate în Polonia. Mai multe amă-
nunte despre activitatea Institutului Polonez puteţi găsi pe pagina
noastră de internet, www.culturapoloneza.ro.
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Vinovăţia, aidoma unui obiect aşezat în
spaţiu, poate fi privită, contemplată din mai multe
unghiuri. Spaţiul – în cazul unui substantiv abstract
precum cel numit mai sus – este fie spaţiul social,
fie cel individual, deoarece chiar şi sentimentele,
ideile, opiniile, frazele pe care le auzim şi de care
„rezonăm” se mişcă şi respiră într-un aer al lor;
nimic pe lumea aceasta, în contingent, nu se află în
sine – tot ce ne atinge sau atingem, ceea ce sesizăm
îşi creează, spontan, un spaţiu al lor, un aer, cum
spuneam mai sus, un cadru din care şi cu ajutorul
căruia el sau ea pot fi priviţi sau privite.

Astfel, vinovăţia pe care o simte o persoană
se va instala imediat într-un context, fizic şi uman,
şi abia acest context o va întări sau diminua. Aşa-
numitele procese de conştiinţă nu se fac niciodată
„în vid”; acuzele pe care ni le aducem noi înşine
sunt, adesea, ecouri, rezonanţe ale unor acuze deja
exprimate de „guri streine” sau care ar putea fi
exprimate. Chiar şi evaluarea vinei pe care ne-o
facem noi înşine, cu „gura strânsă”, în intimi-
tatea gândului, ţine cont cel mai adesea de
normele morale sau convenţionale ale locului,
momentului sau tradiţiei. Nu suntem singuri,
vai, niciodată şi, de cele mai multe ori nici nu
vrem să fim! De altfel, şi ceea ce numim laşitate
morală ţine de faptul că ne refugiem adesea, în
aprecierea propriei vini, la judecata altora, expri-
mată sau posibilă. Atât de puternic, de tiranic
suntem legaţi de ceea ce se cheamă opinia pub-
lică sau de normele unei colectivităţi, ale unui
grup.

Păcatul ca atare – şi acest lucru poate
părea curios multora! –, adică conştientizarea
acestuia şi exprimarea lui, au apărut târziu în
ceea ce numim conştiinţa individuală, cam pe la
sfârşitul secolului al XVI-lea, şi e legat de exis-
tenţa unui grande de Spania, de numele lui
Ignaţiu de Loyola care, fugind de la curtea
regală, s-a refugiat undeva, într-un orăşel din
provincia spaniolă, şi acolo, anonim, a inventat
ceea ce se numeşte, azi, în termeni bisericeşti,
spovedania sau, cu un termen laic şi extrem de
răspândit în SUA mai ales dar şi în Europa
apuseană – psihanaliza. Procedeul prin care
cineva, asistat de un altul, o persoană amabilă şi
cel mai adesea tăcută, investită cu o anume pre-
rogativă, îşi deschide sufletul! Noi, se pare, sun-
tem, în ceea ce priveşte exerciţiul
moral, ca nişte infirmi care sunt
ajutaţi să meargă, să păşească, de
un altul, un asistent ce ne oferă
cârjele necesare şi care posedă un
anume calm, ca şi o anume ştiinţă
sau, poate, o anume putere de a
asculta, de a duce, a purta, de a se
încărca de povara altuia! Iar
prezenţa unei asemenea persoane,
în acest caz, al spovedaniei sau ter-
apiei psihanalitice, este „spaţiul”
de care vorbeam mai sus, de care
are nevoie psihicul nostru pentru a
se deschide, pentru a lua act de
acea realitate incomodă care tinde
să rămână mai degrabă ascunsă,
secretă, pe care o numim păcat sau
vină.

Dar... cine ne va asista
când e vorba de păcatele, vinile
istorice, individuale sau colective?
Nu cumva vor apărea de pretutin-
deni tot felul de falşi asistenţi
benevoli, numiţi jurnalişti sau
istorici, sau scriitori dornici de a
aborda teme care „se vând”, poate
sceptici de profesie sau oportunişti
pur şi simplu, fericiţi de a învi-
novăţi pe un altul, părând astfel că
se ridică pe ei înşişi? Ceea ce se numeşte resenti-
ment. Omul e slab, înfiorător de slab, el are nevoie
mereu de cineva pentru a-l scoate din acel impas
care se numeşte, vag şi general, procese de conştiinţă.
Şi, adesea, negăsind sau nevoind a găsi o astfel de
instanţă, de persoană, omul, omul vinovat se aruncă
în false justificări, minţind harnic cu adevărul şi, nu
de puţine ori, la propria sa vină adaugă şi altele,
învinovăţind nu numai timpul şi istoria, dar şi pe
alţii de propriile sale rătăciri şi acte. Nu de puţine
ori, o crimă, justificată în ochii făptaşului este
urmată de o alta sau chiar de altele, „inutile”,
deoarece criminalul nu-şi poate accepta nu numai
fapta dar nici consecinţele ei. Or, una din aceste con-
secinţe, poate cea mai teribilă, este ceea ce se nu-
meşte o „conştiinţă încărcată”. Când, într-adevăr,
omul este cu adevărat singur, împins însă în acea

singurătate teribilă, adesea insuportabilă, care strigă
în interiorul psihicului său cu mii de guri nevăzute,
împingându-l pe vinovat uneori la marginile ne-
buniei. Miturile greceşti au inventat acele păsări cu
gheare şi ciocuri monstruoase, Heriniile sau Harpiile
care îl urmăreau pe cel vinovat de o crimă de sânge,
hărţuindu-l peste tot, aşezându-se pe masa lui şi
murdărindu-i bucatele. Şi în modernitatea noastră
aceste furii sau harpii ne „murdăresc bucatele”, în
sensul că ne răpesc bucuria existenţei, zi de zi, ceas

de ceas, prin declanşarea acelei singurătăţi insu-
portabile unei minţi omeneşti. Acea singurătate în
care l-au precipitat pe orgoliosul Raskolnikov să
comită cele două crime, o singurătate care ar fi tre-
buit să fie una a libertăţii de destin, napoleoniene,
singurătatea celor aleşi, stăpâni ai existenţei! Deoa-
rece se pare că acest organ moral sau lege morală
există, şi ea este cea care ne diferenţiază de mi-
lioanele de specii din jur. Nu numai facultatea noas-
tră de a vorbi articulat, de creaţie şi de cunoaştere
a legilor, de a folosi natura în scopurile noastre sau
de a visa!...

Vorbeam mai sus de ceea ce se întâmplă,
care este răspunsul unei conştiinţe sau al unei colec-
tivităţi după un act sau o serie de acte care ies cu o
anume violenţă din tiparul normelor acceptate, din
tiparul unei tradiţii pozitive, orgolioase. Şi mai afir-
mam că nu rareori acest răspuns este poate la fel de
important şi, mai ales, de semnificativ, ca însuşi acel

act reprobabil, condamnat de legile morale, ca şi
de comunitate. Poate fi comparat cu răspunsul,
reacţia, unui organism atacat de principii
nocive, de bacterii, microbi sau viruşi. Sau care
a suferit un accident grav, apt de a-l mutila sau
chiar de a-i schimba felul de existenţă, modul de
a fi. (Cum sunt azi acea armată uriaşă de han-
dicapaţi în urma unor accidente rutiere, tineri
în mare parte, care de pe o zi, de pe o oră pe
alta, de pe un minut pe altul se trezesc proiec-
taţi într-un fel de altă existenţă socială: alte per-
soane în jur, alte abilităţi pe care trebuie să le
înveţe cu eforturi penibile şi, mai ales, afron-
tarea unei singurătăţi ce trebuie populată cu un
alt fel de imagini, reflexe şi obiecte, aşa cum un
încarcerat, un izolat social trebuie – dacă vrea
să trăiască în continuare –, dincolo de o anume
inventivitate creatoare şi practică, să facă apel
la unele calităţi de a căror existenţă nu auzise
niciodată sau le aflase doar prin a doua mână
sau de prin cărţi: curaj pentru fiecare zi şi, mai
ales, curajul de a suporta nedreptatea! – De ce
a trebuit să mi se întâmple tocmai mie acest
lucru?!... Curajul aparte de a accepta izolarea,
exclus de pe o zi pe alta din masa celorlalţi, cu
care până mai ieri împărţia dezinvolt plăcerile şi
atributele fireşti ale unei existenţe ce păreau
date odată pentru totdeauna.)

Care este răspunsul?!... Sigur, nu puţini
vor afirma că nu e nevoie de
nici un răspuns!, să lăsăm tim-
pul şi istoria să-şi urmeze cur-
sul, ele, laolaltă, vor şti mai bi-
ne decât oamenii sau tribuna-
lele lor să rezolve problemele;
mai ales acelea care par insur-
montabile sau care au apărut
din vina lor, a timpului sau a
istoriei. Fuga de vină, fuga lui
Cain! Dar... Cain, cel al vechii
Biblii, ca şi un urmaş îndepăr-
tat al său, Iuda iscarioteanul,
avea o reală, o puternică conş-
tiinţă încărcată, vinovată! Fapt
care i-a făcut, pe el ca şi pe
trădătorul Apostol, să se pedep-
sească singuri, în spirit sau în
trup. Acea ciudată nevoie de a
ispăşi o faptă comisă, chiar şi
prin anihilarea celui mai puter-
nic instinct uman, acela al
supravieţuirii. Iar felul în care
au ispăşit, s-au pedepsit cei doi
făptaşi, cei doi criminali mai
sus amintiţi, arată o anume for-
ţă morală, spuneam, şi poate
pentru acest fapt, cazul lui Iuda
ne preocupă azi în multe
comentarii ce tind să facă din el

o mostră de comportament uman, chiar şi negativ.
Forţă, curaj de a-şi contempla propria vină,

de a trăi cu ea ceas de ceas ca o povară dintre cele
mai grele, forţă morală şi curaj pe care, noi, azi, în
ceea ce numim modernitate, o întâlnim rar, trebuie
s-o recunoaştem; deoarece, cel mai adesea, dacă nu
o ascundem, aşa cum unele animale îşi îngroapă
excrementele pentru a nu le trăda traseele, noi
aruncăm vina pe umerii altora; dacă nu chiar o
„înfrumuseţăm” de-a dreptul, cheltuind nu puţine
argumente logice şi false memorii pentru a răsturna
ceea ce părea obiectiv şi definitiv, interpretând în
asemenea fel evenimentele şi istoria încât vina noas-
tră să strălucească, deodată, ca şi luminile profetice
ale unui clarvăzător, ale unui înainte mergător.

(Fragment)

NICOLAE BREBAN

Vinovãþia,
aidoma unui

obiect...

Dar... cine ne va asista când e
vorba de păcatele, vinile istorice,

individuale sau colective? 
Nu cumva vor apărea de 

pretutindeni tot felul de falşi 
asistenţi benevoli, numiţi jurnalişti
sau istorici, sau scriitori dornici de

a aborda teme care „se vând”,
poate sceptici de profesie sau opor-
tunişti pur şi simplu, fericiţi de a

învinovăţi pe un altul, părând astfel
că se ridică pe ei înşişi? 

Nicolae Breban, Aura Christi,
Solomon Marcus şi 

Petru Cimpoeşu
Gaudeamus. 2006

Foto: Cristina Breban
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ANCA MĂNIUŢIU

Carnavalul şi Ciuma. Poetici teatrale 
în oglindă
Michel de Ghelderode – 
în căutarea unui teatru teatral
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2003, respectiv 
2004, Colecţia Belgica.ro

Cărţile Ancăi Măniuţiu îşi propun des-
crierea viziunii teatrale a unui autor
puţin cunoscut în România, Michel de

Ghelderode, dar reuşesc să facă mult mai mult, căci
autoarea este, în momentul de faţă, unul dintre cei
mai avizaţi cercetători şi teoreticieni ai fenomenului
teatral. În primul volum, teatrul acestuia e privit
prin prisma celui al lui Antonin Artaud, veritabil
„revelator al punctelor forte ale poeticii teatrale”.
Comparatist, studiul discerne nu neapărat şi în
primul rând asemănările, ci, în lumina lor, deosebi-
rile prin care se legitimează un model dramaturgic
personalizat şi foarte original. Spiritul reformator şi
revoluţionar al lui Antonin Artaud nu-şi află
neapărat perechea în Ghelderode, acesta din urmă
construind din interior o viziune personală, suficien-
tă, oarecum, sieşi şi dependentă de propria statură
auctorială şi de locul său definitoriu, Flandra.
Situarea în lumea-lume, dar şi în lumea teatrală,
condiţionările alese şi impuse, soluţiile pe care le
adoptă pentru o cât mai fidelă redare a unui veri-
tabil crez artistic sunt dependente, crede şi
argumentează autoarea, de portretul inconfund-
abil al Flandrei: amestec de misticism şi senzua-
litate, de apetit metafizic şi epicureism
nestăpânit, de deriziune şi sacrilegiu, de nostal-
gie a purităţii. Nu în teritoriul Teatrului cru-
zimii se întâlnesc cei doi, ci în cel al actului
teatral conceput ca gest esenţial, învestit cu efi-
cacitate metafizică şi ontologică. Pentru amân-
doi, esenţa teatrului e inseparabilă de ideea
paroxismului, a excesului, a nemăsurii. Eliberare
de obstacolele înălţate de legile morale şi de
ipocrizia socială, recurs la ceea ce Artaud
numea precipitat al viselor secrete, gust al
crimei, obsesie erotică, sălbăticie, himeră, sens
utopic al vieţii şi lucrurilor, „canibalism interi-
or”, iată liniile prin îmbinarea şi întretăierea
cărora Ghelderode alege să se comunice ca om
de teatru. Teatrul şi ciuma, ambele devastatoare şi
regeneratoare pentru Artaud, sunt înlocuite la
Ghelderode de o altă pereche: teatrul şi carnavalul.
Carnavalescul este cheia la care recurge Anca Mă-
niuţiu pentru a desena modelul dramaturgic
ghelderodian. Carnavalul şi ciuma, în calitate de pa-
radigme teatrale, se aseamănă prin recurs la „gratu-
itate frenetică, acte absurde şi inutile, transgresare
a tabuurilor, dezlănţuire a pulsiunilor inconştiente şi
a energiilor sexuale, răsturnare a ierarhiilor şi a
ordinii stabilite”. Dar dimensiunii simbolice a car-
navalului îi răspunde dimensiunea reală şi tragică a
ciumei. La Ghelderode, cele două se contaminează şi
se înfruntă în variaţiuni infinite pe aceeaşi temă.
Carnavalul ireversibil e ilustrat prin minuţioasa ana-
liză aplicată pe două piese ale lui Ghelderode:
Mademoiselle Jaire şi Fastes d’Enfer, aceasta din
urmă comentată şi în oglindă cu Cenci, piesa lui
Antonin Artaud care materializează spectacular
teatrul cruzimii. 

În cel de-al doilea volum, Ghelderode este
„paseistul inveterat” care îşi adaptează obsesiile la
stilul şi  modalităţile de atac ale avangardei. Mizând
pe subversiunea codurilor şi a normelor dramatice
tradiţionale şi construind o poetică a contrastelor. 

Personajul emblematic al clovnului e privit
ca model al unui tip de joc excentric, bazat pe neve-
rosimil şi hiperbolă: „rebelul Ghelderode sfidează,
aidoma lui Charlot, logica sterilă a cotidianului şi
convenţiile oricărei arte supuse închistării realist-psi-
hologice. Graţie libertăţii ludice şi proteismului său,
precum şi apartenenţei lui simultane la registrul
tragicului şi comicului, clovnul (de tip chaplinian)
devine instrumentul şi arhetipul revelator al
condiţiei umane înseşi.”      

Anticipând poetica deriziunii ionesciene, el
compune variaţiuni pe tema reversibilităţii tragicului
şi comicului, sensibil şi la bogata ofertă a formelor
populare sau marginale de spectacol: „Captivă între
două avangarde, cea istorică şi cea de după al doilea
război mondial – amândouă desconsiderate de auto-
rul care şi-a repudiat epoca şi contemporanii –,
opera ghelderodiană ilustrează exemplar evoluţia
teatrului secolului XX înspre o convergenţă a prac-

ticii scenice şi a scriiturii dramaturgice, înregistrând
atent mutaţiile survenite. În fond, dincolo de vechi
şi de nou, de polemici, manifeste şi proclamaţii, aut-
entică şi vitală rămâne dorinţa de a face un teatru
teatral, deoarece, cum bine spune Ghelderode, „a te
întoarce la vechi e la fel de pueril ca şi a vrea să faci
sistematic avangardă“.

Două cărţi despre Ghelderode, desigur, dar
şi, mai ales, studii excelent articulate despre teatru,
despre poetica spectacolului teatral, despre rostul
artei dramatice în lumea noastră.

Horia Bădescu
D’un jour a l’autre/De la o zi la alta
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006 
(prefaţă Petru Poantă)

Spuneam altădată şi pot repeta că Horia
Bădescu, poetul, prozatorul, eseistul,
ştie să acorde o atât de intensă, susţi-

nută şi un pic naivă însemnătate condiţiei sale de
scriitor, încât împrejurările sunt obligate să-i
recunoască şi ele însemnătatea şi rostul. Descinde-
rile sale ceremonioase în cetate, atenţia cu care îşi
lucrează detaliile aparent minore ale înfăţişării şi
discursului chiar când se află între prieteni ţin de
aceeaşi luare în serios a unei meniri. Paşii îi sunt
întotdeauna măsuraţi, iar cuvintele şi gesturile cân-
tărite pentru  a li se actualiza cât mai multe dintre
latenţe. Nu-i atunci de mirare că recunoaşterea se
petrece şi dincolo de hotarele ţării, unde misiunile
sale culturale l-au purtat. Horia Bădescu este o
prezenţă literară substanţială, cel puţin în spaţiul
francofon (Franţa, Belgia, Canada); cele zece volume
de versuri traduse, un roman, un eseu, o monografie
alcătuiesc, nu-i nici o îndoială, o operă şi sunt în
măsură să recomande un scriitor. Romanul Zborul
gâştei sălbatice (1989) a apărut la Gallimard (Le vol
de l'oie sauvage, traducere semnată de Gérard Bayo),
iar textul revizuit al tezei de doctorat are şansa unei
versiuni franceze (semnată de Horia Bădescu, alături
de acelaşi Gérard Bayo) cu titlul La Mémoire de
l'Etre. La poésie et le sacré (Editura du Rocher, seria
„Transdisciplinarité”). Prezenţa sa europeană mai e
marcată de volumele Ante portas, Bruxelles, 1992; Le
visage du temps, poeme, 1993; Le fer des épines,
poeme, 1995; Khuon mat thoi gian, poeme, Stras-

bourg, 1996; Les syllogismes du chemin, poeme,
Amay-Belgique, 1999; Nhung tam doan luân cua
con duong, poeme, Strasbourg, 2000; Exercices de
survie, poeme, Charlieu, 2000; Abattoires du silen-
ce, poeme, Rochefort du Gard, 2001; Le vent et la
flamme, antologie de poezie, Librairie bleue,
Troyes, 2002; L’ombre d’un jour, poeme, Paris
2004. Traducător din H. Cornélus, Marc Quag-
hebeur, Etienne de Sadeleer, Dominique Daguet,
G. Bayo, H. de Broqueville, Francis Coffinet,
Werner Lambersy etc., este Membru al Uniunii
Scriitorilor din Franţa, al Academiei Francofone,
al Centrului Internaţional de Studii şi Cercetări
Transdisciplinare, Paris. Este laureat al Premi-
ului European de Poezie Francofone LEOPOLD
SEDAR SENGHOR, 2004.

Echinoxist afiliat primei generaţii, ori-
ginare, crede, oarecum anacronic şi în răspăr cu
lumea de început de mileniu, că: „Rostul poeziei este
de a nu-l lăsa pe om singur dinaintea imensei sin-
gurătăţi pe care au instaurat-o, zi după zi, golirea de
transcendenţă şi expulzarea Sensului din societatea
modernă. De a-i spune că el, omul, este sărbătoarea
creaţiei şi de a-l ajuta să se sărbătorească pe sine
însuşi, să-şi asume un mod de fiinţare care-i instau-
rează valoarea, sacralitatea sa. Căci setea noastră de
sacru, de Fiinţă rămâne veşnic nepotolită. Şi suntem
nevoiţi să constatăm că, după o atât de prodigioasă
dezvoltare a cunoaşterii umane, singurul şi ultim
adevăr pe care îl putem afirma despre om este cel
proclamat acum trei mii de ani de către Marii Greci:
«Pe lumea asta-s mari minuni./ Minuni mai mari ca
omul nu-s»”.

Volumul bilingv D’un jour a l’autre / De la o
zi la alta antologhează, adăugând versiunea româ-
nească (veritabilă rescriere adesea, vorbind discret
despre singurătatea limbilor poetice, despre glasul
diferit cu care îmbracă marile teme, aceleaşi, ale
fiinţei) a autorului însuşi, volumele Les syllogismes
du chemin, Abattoires du silence, Le vent et la
flamme. Un dosar de lectură reţine comentariile
despre poetul român apărute în presa franceză şi
belgiană. Poemele lui Horia Bădescu sunt manifeste
solemne, grave şi expresive în contra micşorării
omului locuitor al satului universal. Dacă baladele
sale de odinioară erau ceremonii melodice ale
stărilor omeneşti, iar ronsetele (specie inventată de
Horia Bădescu) exersau libertăţile constrângerii,
poemele-strigăt de acum vorbesc răspicat şi cu dis-
perare calmă despre timp, trecere, moarte, verticali-
tate în ciuda seismelor istorice, obstinat pariu pe
încă măreţia omului, pe verticalitatea sa, pe înalta
sa fragilitate. Iată: „Ai spune că totul / se înde-
părtează: / orizontul, / zilele, / propria-ţi umbră... /
Tot mai mult / al tău însuţi, / nu mai eşti decât rana
/ în care neantul / se-aşează la cină.”; „Un veac
întins de la un capăt la altul / al întunericului, / o
omidă / pe obrazul rece / al zilei. / Şovăi, pipăind
în memorie / obârşia lucrurilor; / cu vârful cârjii /
bâjbâi în măruntaiele zilei de mâine / după tiparele
/ umbrei. / Nimic. / Din străfundul uitării / lumea
se-aşează-n / duminica orbului.”

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.

Dacă baladele sale de odinioară erau
ceremonii melodice ale stărilor

omeneşti, iar ronsetele (specie inventată
de Horia Bădescu) exersau libertăţile
constrângerii, poemele-strigăt de acum
vorbesc răspicat şi cu disperare calmă
despre timp, trecere, moarte, verticali-

tate în ciuda seismelor istorice, obstinat
pariu pe încă măreţia omului, 

pe verticalitatea sa, 
pe înalta sa fragilitate. 
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MARTIE 2007

1. Cînd am intrat eu în presă (la revista
Cronica, mai, ’68), funcţiona Direcţia Generală a
Presei şi Tipăriturilor, înfiinţată prin decretul din
alt mai, 1948. Cele cinci „infracţiuni” grave erau
(transcriu dintr-un document de epocă):

1. Denigrarea realităţii noastre economico-
sociale

2. Manifestări de naţionalism
3. Tendinţe obiectiviste
4. Încercări de propagare a misticismului
5. Diverse greşeli politice
„Tendinţe obiectiviste”? Asta cum ar veni?

Cred că se trăgea de la obiecţie. Factorii politici de
orientare-beton miroseau orice urmă de spirit cri-
tic, de „obiecţie individualistă”. Marşul comun
(itar) trebuia executat în pas de front. Sensul:
înainte, spre „împliniri măreţe”, cum lălăia Radio
Bucureşti, necontenit glorificate, ca şi rolul PCR,
în frunte cu tovarăşul Ceauşescu, în frunte cu
tovarăşa Elena.

Cenzura era o formă a sistemului de-
a nivela alteritatea. Trebuia scris după cano-
nul apărat de miliţienii propagandistici, fără
abateri, fără devieri de la dogmă. Asta îmi
aminteşte de ochelarii suprarealistului Mar-
cel Marcien (pictura are şi un titlu:
L’Introuvable): cu o singură lentilă montată
pe mijloc, ca, normal, să nu se vadă nimic
prin ei.

În cadrul anilor şaizeci-şaptezeci,
Direcţia Presei apăra straşnic monismul
marxist. Aplica profilaxia comunistă contra
celor vinovaţi de viziune negatoare a socialis-
mului, de misticism, de evazionism, de ero-
tism. Cum era percepută ideea de cenzură?
Diferenţiat. Redactorii plaţi, servili, uşor de
dăscălit abordau problematica în stil pom-
pieristic. Cenzorii erau tabuizaţi. „Aşa a
cerut tov Ţanea, de la Direcţia Presei sau tov
Puha sau tov Ţăranu de la Cabinetul PCR. Alţii
încercau să strecoare corectări de „directivare”, să
pună surdină tonului triumfalist, angajărilor lozin-
carde. Sigur că nu era de colea să „driblezi” îndru-
marea, sub nasul vigilent al cenzurii. În România,
după Reforma din 1948, s-a publicat sub control
permanent. Mai întîi brutal, dur (pe timpul Dej-
Pauker, făceai puşcărie nu numai dacă
scriai ceva interzis, ci şi dacă citeai ceva
interzis); apoi, după ce Ceauşescu a
„abolit”, chipurile, cenzura, în ’77, con-
trolul a devenit ceva mai mascat, dar şi
mai perfid. Cine n-a fost cenzurat habar
n-are ce diabolic era cenzorul-torţionar.
Te reclama „sus” că ai avut obiecţii la
îndrumare. Tendinţele alea obiectiviste!
Cred că atunci s-a inventat a-l scrie pe X
(la Securitate), dar şi a-l re-scrie: cenzorul
îţi rescria articolul din foarfecă, precum
frizerul. Excedat de seria de ciupeli care-
mi făcuseră de nerecunoscut un eseuaş,
tehnoredactorul „Cronicii”, Valer Mitru,
minunatul nea Mitru, a găsit soluţia. A
renunţat la semnătura mea, Magda
Ursache, şi mi-a găsit un „pseudonim” ad-
hoc: Traian Dăscălescu. Nu cred că foarfe-
ca-şefă a Direcţiei Presei, Traian Ţanea,
a gustat asta. Mărturisesc: n-am menţio-
nat acest pseudonim în fişa mea de scri-
itoreasă. În fapt, trebuia trecut la „în co-
laborare cu”.

Am avut probleme cu cenzura de
la începutul începutului: cînd am încercat
să debutez în Iaşul literar patronat de ilegalistul D.
Ignea, muncitorul „cu părul cărunt”. Moment: pe
Blaga nu l-am studiat la facultate, era „nevalabil
ideologic”; Crohmălniceanu îl mai ocăra pe A.E.
Baconsky pentru că se lăsase „deviat” de acelaşi
Blaga şi-i pomenise numele în Steaua. Nicolae
Iorga era bete noire cînd mi-am ales eu teza de
licenţă, condusă de profesorul C. Ciopraga.

„Responsabilul cu critica”, Dumitru Costea
era un tip bolnav de ură faţă de toţi care încercau
să facă şi ei ceva cu pixul. Nu degeaba numeşte
Ortega y Gasset ura „un asasinat fără răgaz”. Ura
a fost educată în socialism. S-a indus ură ideolo-
gică împotriva burgheziei, împotriva imperialismu-
lui, împotriva Americii, cu cultura Coca-cola cu
tot. Iorga era bete-noire şi pentru criticul Costea,
care apăra de intruşi, conform scrisei sale, „plat-
forma comună a realismului socialist”. N-a citit
nici o frază din textul meu. Nu i-a convenit tema
şi gata:

„Zici că eşti studentă la Filo, tovărăşico? Şi
de ce l-ai ales pe Iorga? Iorga e depăşit”.

Articolul a apărut, dar la Bacău, în revista
lui Radu Cârneci, Ateneu. Aşadar trebuiau făcute
compromisuri de tip dogmatic ca să intri sub tipar.
Cenzura taxa orice abatere de la linia aşa-zis ofi-
cială, trasată de oamenii de aparat. Linia trebuia

cunoscută prin litera nenumăratelor plenare şi
congrese. De ce-au debutat poeţii şaizecişti (cu ex-
cepţii de numărat pe degetele unei mîini), aşa cum
au debutat, cu imne de slavă Puteriii? Pentru că
temele erau impuse prin circulară. După Tezele
din Iulie se ajunsese chiar la un delir de inter-
pretare. Adică ce-a vrut să spună poetul în poezia

asta? A, ştim noi „cine-i animalul din pădurea
tropicală, cine-i bufonul, cine-i Muma Pădurii”. Ţin
minte că Adi Cusin îşi intitulase o poezie Dirijorul,
dirijor care intra, la un moment dat, în balans. Vă
imaginaţi ce rău a fost interpretată?

Corneliu Ştefanache (capul revistei Cro-
nica, deşi pe hîrtie, era unul dintre cei trei adjun-
cţi, alături de N. Barbu şi Corneliu Sturzu, s-a
agăţat, în scurtul interval de pseudo-dezgheţ pînă-
n Tezele din Iulie ’71, de „Varietatea stilurilor”. Cît
o fi regretat „aparatul” că lui Ceau i-a scăpat sin-
tagma asta! Ştefanache avea vocaţia de-a fluiera în
biserică. Nu era nici prudent cu cenzorii, nici pa-
siv. Precipita silabele şi intra în stare de atac.

„Magda, formulează pînă mîine zece între-
bări shocking pentru o anchetă: Cultura elevului.
Intră în cîteva şcoli şi vezi ce ştiu liceenii despre
literatura contemporană. Română şi străină”.

Şvaiţer mi-a făcut materialul Direcţia Pre-
sei. Şi era prima mea anchetă. Nu m-am lăsat şi

am continuat cu o alta: Cultura profesorului. Ştefa-
nache profita de orice perioadă de relaxare ideo-
logică şi mai strecura o semnătură interzisă pînă
atunci (C. Noica, Adrian Marino, Teohar Mihadaş
şi – nomen odiosum – Mircea Eliade, tipărit, după
cîte ştiu, prima dată în România post Index libro-
rum prohibitorum de tristă amintire), alte teme
decît „temele majore” ca Paternitate şi creaţie,
Spiritul marxist-leninist în literatură, Estetica luptei
de clasă (e sintagma lui N. Tertulian), Formalismul
în artă ca dimensiune ideologică, Formele evaziunii
din actualitate (e şi titlul unui articol de
Crohmălniceanu, publicat în Luceafărul, în toamna
lui ’58, teme în care excela „Iaşul literar”, erau
ocolite. Măcar încerca să facă presă culturală nu
cu pumnu-n gură, ci cu pumnu-n masa cenzurii.
Nu mi-a impus despre cine să scriu după ce mi-a
încredinţat o rubrică importantă a revistei, croni-
ca literară, suspendată de Liviu Leonte. Mi-am
băgat mîna-n foc, în ’68, pentru talentul lui Cezar
Ivănescu şi, după ’70, pentru Mihai Ursachi, Emil

Brumaru, Ioanid Romanescu. Am scris
despre Radu Petrescu, despre Alexandru
Tîrziu, despre ce mi se părea deviat de la
canon. M-a lăsat s-o fac. Leonte, nu. Mi-
a zburat din pagină cu strigăte pe culoar
(„Reacţionaro!”, să-l audă cei care făceau
note informative pentru Secu) o cronică
la o carte de Gh. Istrate, unde folosisem
vocabula oniric. Peste noapte, oniricii lui
Dimov şi Ţepeneag deveniseră duşmani
ai orînduirii pe care visau s-o răstoarne,
pesemne. Iar Leonte devenise oniro-cen-
zor, la indicaţiile „Scînteii”. Foarte pre-
caut, proustianul de azi, procustianul de
ieri, accepta corijările cenzurii fără crîc-
net. Secvenţa propagandă (articolele cu
strictul necesar ideologic, de pe vremea
lui Ştefanache) de la a’ntîia şi din mijloc
se lăţise în toată revista. Neutralul Leon-
te miza pe compilaţii universitare indi-

geste: în specialitate, dar prost scrise. Texte plic-
ticoase, fără nerv, iar unele, culmea, şi agramate
pe deasupra. Am încercat să introduc în revistă un
eseu de Luca Piţu. Cum naiba să-l fi trecut de cen-
zură? N-am reuşit.

După ce scaunul incomodului Corneliu
Ştefanache a fost eliberat, revista a intrat în unghi

mort. Fitiliada a încetat. Noul şef, Liviu
Leonte, veghea ca totul să meargă ceas
(socialist, desigur). Nu se omitea refe-
rinţa la Documente. În faza Ştefanache,
„organele” (Direcţia Presei şi supracen-
zorul de la Partid) se mulţumeau (sau
erau convinse s-o facă după bătălii
crîncene) cu adeziuni formale. După, se
pîndea orice ezitare ideologică, orice
text subversiv. Ca pe gazon se tundeau
ideile îndrăzneţe, „atitudinile”, polemi-
cile. Limitările şi constrîngerile au
făcut Cronica din ce în ce mai ştearsă,
punînd mulţi cititori pe goană.

Cu noii stîlpi de rezistenţă ai
revistei, Leonte-Andrieş-Barbu, arti-
colele de fond nu mai erau de formă.
Vasile Constantinescu, reprezenta fun-
damentalismul comunist. Milita grav,
serios, conştient. Alt fondist, N. Barbu
părea a crede pe jumătate ce scribărea.
Ancorarea în realitatea nouă o începuse
de mult în „Iaşul nou”. Scrisese acolo
ce activitate restrînsă (subl. mea,
Magda U.) cunoscuse capitala Moldovei
„înainte de 23 August ’44”. Progresul

mare venise după. Ce-i drept, în martie ’56 fusese
suspendat temporar din USR, ca şi Ion Luca şi
George Sidorovici, din pricini de dosar. Care dosar
trebuia curăţat cu ceva adezivi (de la adeziune la
politica PCR).

Aurel Leon, alt fondist de cursă lungă,
minţea ca o gazetă. Era nevoie să se comenteze un
nou Decret? Cum să nu!

··· pe muchie de hârtie

MAGDA URSACHE

Cercurile cenzurii
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Înainte de a ne referi la opera „tragi-
comică” a graficianului de geniu care a
fost Saul Steinberg, vom trece în re-

vistă reperele biografiei sale. S-a născut la
Râmnicu Vâlcea, la 15 iunie 1914 şi a murit la
vârsta de 84 de ani. Tatăl său a fost tipograf, apoi
fabricant  de carton (n.n. în engleză „cartoon” se
numesc desenele animate, iar graficienii se
numesc şi „cartoonists”). În 1924 învaţă la liceul
Matei Basarab din Bucureşti, iar în 1932 urmează
cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie, părăsin-
du-le în 1933, când se înscrie la Milano la
Facultatea de Arhitectură. Este influenţat de
cubism, deşi epoca acestuia era la apus.
Călătoreşte în Marea Mediterană, Grecia, Turcia.
În 1936 îşi începe cariera la publicaţia Bertoldo
din Milano. În 1940 devine cunoscut şi în Europa,
cu desene, caricaturi, obţinând şi titlul de doctor
în arhitectură. În 1941 părăseşte Italia fascistă, ca
urmare a înăspririi măsurilor antievreieşti, ajun-
gând în SUA, Santo Domingo. Publică desene în
„The New Yorker.” În 1942 se înrolează în
marina militară, în anul următor fiind de-
taşat în China, apoi în Italia. În 1946 este
reporter la Procesul de la Nürnberg,
locuieşte un timp la Paris, în Mexic, la
Hollywood, Palermo, călătoreşte în
America de Sud, revine la Paris în 1955,
străbate URSS, ajunge apoi în Alaska,
urmează Atena, Bruxelles, din nou Africa,
Israel, Japonia. 

Saul Steinberg n-a fost un simplu
globe-trotter, el şi-a dedicat timpul cunoaş-
terii oamenilor, peisajelor, graficii, expo-
ziţiilor numeroase, publicării în reviste,
ziare, cărţi a unei creaţii de sute şi mii de
desene de o excepţională originalitate.
Printre artiştii care s-au inspirat, în
România, din creaţia sa au fost Florin
Pucă, Benedict Gănescu şi, credem, Albert
Poch. Nu există desen, caricatură care să
nu aibă un miez umoristic-moralizator, iar
estetica este impecabilă, linia sa trăieşte
ca şi cum Dumnezeu a creat lumea din linii.

„Una din atracţiile obişnuite ale vizitelor
noastre la New York era să luăm masa cu Saul
Steinberg”, scria Saul Bellow, care compara
umorul graficianului cu cel al lui Cehov, prin pu-
terea de sugestie (în discursul comemorativ din
1999). O caricatură înfăţişează evoluţia faunei pe
două scări diferite: pe o parte omul, pe cealaltă
lumea zoologică, ambele scări având drept finali-
tate: vulturul dominator. Despre Saul Steinberg a
scris colegul său de la „Matei Basarab”, criticul
israelian Iosef Eugen Campus, care a corespondat
cu celebrul artist. A existat şi o corespondenţă
Eugen Ionescu – Saul Steinberg, spiritele celor
doi creatori fiind apropiate. John Updike,
Norman Manea i-au fost prieteni şi admiratori.
„Eu sunt unul dintre puţinii care continuă să
deseneze după încheierea copilăriei”, scria despre
sine artistul, considerat de Norman Manea un

„dadaist”. „Desenele sale sunt inenarabile”, scria
Radu Cosaşu, iar Serghei Eisenstein mărturisea
că desenele lui Steinberg îl inspiră pentru regia
de film. Rolland Barthes l-a întâlnit pe Steinberg
în 1977 şi a fost cucerit de arta acestuia, numind-
o „un nou labirint ce nu mai are nevoie de noi”.
Comparat cu Picaso, Klee, Marcel Duchamp, Saul

Steinberg el s-a bucurat de o celebritate meritată.
Deşi nu a revenit în România, el privea cu nostal-
gie diapozitive, fotografii, filme cu imagini din
Bucureştiul interbelic, pe care nu l-a uitat. „Era
un scriitor care desena”, acesta a fost genialul
Saul Steinberg, originar din România, evreu,
după cum se specifica în diploma de doctor în
arhitectură, obţinută în Italia anului 1940.

Ilustrul savant Moses Gaster

Într-o bibliografie editată de Jean Aucel
şi Victor Eskenasy la Universitatea din
Tel Aviv, Centrul Golstein – Goren, în

1991, cu autori evrei din România, Moses Gaster
este menţionat la numerele 534-558 (24 de surse).
Dintre titluri, remarcăm, „Texte române inedite

din sec. XVII”, „Apocrife
în literatura română”,
„Caraiţii”, „Vlad Ţepeş şi
evreii”, „Sabatianii din
Ungaria” (adepţii „falsu-
lui Mesia”, Sabatay Zvi),
„Evreii din Craiova şi
Târgovişte pe la 1657”,
„Grozăviile cazacilor sub
Hmelniţki, 1648-1658”,
studii despre sionism,
iudaism, istoria unor si-
nagogi din Anglia, des-
pre samariteni (din
Palestina), despre folclor,
magie medievală, liter-
atură idiş, despre Coresi,
Anton Pann, ş.a., apă-
rute în România, Anglia,
SUA, Austria, Germania,
Lituania. Amintim că la
Londra au fost editate în
1976 „The Gaster Pa-
pers”.

În România a
fost publicat, în 1998, vo-
lumul Memorii.
Corespondenţă la Ed. Ha-
sefer. Familia lui Gaster
era originară din Galiţia,
iar tatăl său reprezenta
Olanda la Bucureşti. Mo-

ses Gaster a învăţat la liceele „Gh. Lazăr” şi
„Matei Basarab”, iar studiile universitare şi doc-
toratul în filologie le-a urmat la Leipzig. În para-
lel, a studiat la Seminarul Teologic de la Breslau
(Wroclaw), obţinând titlul de rabin. În anul 1881
a început să predea, la Universitatea din
Bucureşti, un curs de literatură şi mitologie com-
paratâ. În 1883 publică primul studiu care îl face
cunoscut în lumea ştiinţifică: „Literatura popu-
lară rămână”. În Germania, articolele sale sunt
publicate de istoricul Heinrich Graetz. Colaborea-
ză la publicaţii evreieşti din România, dar în 1885
este expulzat, împreună cu alţi 11 intelectuali
evrei, în urma protestului exprimat faţă de perse-
cuţiile şi discriminările antievreieşti exercitate de
autorităţi, dar şi antipatiei personale a lui Dimi-
trie Sturdza. Se stabileşte în Anglia, la Oxford,
unde predă literatura slavonă şi bizantină. Gaster
a fost prieten, în România, cu Eminescu, cu mulţi
alţi intelectuali de frunte ai României. Între anii
1887-1919 a fost Mare Rabin al Comunităţilor

sefarde din Imperiul Britanic. A fost
membru şi a condus o serie de instituţii,
foruri ştiinţifice în domeniul istoriei, fol-
cloristicii, lingvistic. Gaster cunoştea în
profunzime etimologia mai multor limbi:
orientale (siriană, persană, sanscrită),
romanice (română, franceză, spaniolă),
ebraică, greacă, maghiară, germană, en-
gleză. A fost un sionist activ, în 1882 a
susţinut organizarea unui moşav (colonie
agricolă) la Yihron Iacov, în Palestina, cu
evrei din România, a fost prieten cu Th.
Herzl, participând la Congresele sioniste,
s-a opus proiectului „Uganda”, a condus
mişcarea sionistă din Marea Britanie, a
susţinut iniţiativa de a se publica
Declaraţia Balfour, în 1917. Printre
lucrările fundamentale lăsate moştenire
trebuie menţionată „Chrestomaţia
română” (2 vol., 1891), un dicţionar ger-
mano-român, lucrări de etimologie în mai
multe limbi, consultate şi astăzi. În boga-

ta să corespondenţă se regăsesc nume ilustre, în
România, mai frecvenţi fiind Titu Maiorescu,
Haşdeu, N. Cartojan, Moses Schwarzfeld, Arthur
Gorovei, Gr. Tocilescu. Gaster a fost ales membru
de onoare al Academiei Române, raportul de reco-
mandare fiind susţinut de Sextil Puşcariu. Printre
semnatari erau Octavian Goga, Emil Racoviţă,
ş.a.

Gaster a murit la 11 martie 1939, la Lon-
dra. Fiul său, Theodor Herzl Gaster, născut în
1906 şi primind numele părintelui spiritual al
Statului Israel, i-a continuat munca, în Anglia. 

Savantul a mai lăsat o Istorie biblică de la
începutul lumei până la Maccabei, o istorie a
ortografiei şi gramaticii române, comentarii de la
Talmud, manuale şcolare, îndreptare pentru copii,
culegeri, antologii.

Camil Baltazar, care l-a cunoscut personal
pe Gaster, în 1929, îi dedică o frumoasă evocare
la 28 de ani după moartea savantului, care, afir-
mă poetul, s-ar fi stins în drum spre Universitatea
din Reading, unde avea de ţinut o prelegere.
Despre marele învăţat şi pedagog au scris Zigu
Ornea, D. Macrea, T. Vârgolici, A. Lambrior,
Marin Bucur, George Ivaşcu, Tudor Vianu, Dan
Zamfirescu, Al. Rosetti, C. Noica, N. Iorga, I.
Coteanu, Pompiliu Constantinescu, N. Cartojan,
Titu Maiorescu, Ovidiu Bârlea, Carol, Iancu
Haşdeu,  Delavrancea (ordinea nu este cronolo-
gică ori valorică). În 1993, fostul Şef Rabin dr.
Moses Rosen avea pregătită o cuvântare, dedicată
marelui savant, spre a fi rostită sub cupola
Academiei. Cuvântarea nu a mai fost rostită, dar
dr. Hary Kuller o publică în Buletinul CSIER nr.
7/2001. Dr. Moses Rosen arăta originile iudaice
ale celui onorat de Academie, descendenţa ilustră
(până la străbunici, lideri şi rabini), dar şi patrio-
tismul românesc al acestuia. Moses Gaster a fost
primul evreu ales membru onorific al Academiei
Române. Ca o ironie a soartei, cel care l-a izgonit
în 1885 era şeful liberalilor, Dim. Sturdza, istoric
şi om politic iar cel care l-a invitat în ţară, în 1921
şi l-a susţinut la Academie, în 1929 a fost poetul,
dar şi politicianul antisemit Octavian Goga. Isto-
ria joacă renghiuri şi cu marii savanţi.

BORIS MARIAN

Caricaturistul
secolului XX
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André Breton şi Stéphane Lupasco s-
au cunoscut, s-au frecventat şi s-au
respectat. André Breton a fost print-

re primii care au sesizat importanţa filosofiei lui
Lupasco pentru înţelegerea artei. Într-un interviu
publicat la Madrid, în anul 1950, Breton spune:
„Este bine cunoscut astăzi faptul că suprarealis-
mul nu şi-a propus nimic mai mult decât să deter-
mine spiritul să treacă bariera care opune antino-
miile de ordinul acţiunii şi visului, raţiunii şi ne-
buniei, senzaţiei şi reprezentării etc., care consti-
tuie obstacolul principal al gândirii occidentale. În
efortul său continuu în această direcţie el nu a în-
cetat să aprecieze sprijinul pe care l-a găsit în
dialectica lui Heraclit şi a lui Hegel (iar recent,
luând în calcul corectivul pe care îl aduc lucrările
lui Stéphane Lupasco) [...]”. În acest interviu,
Breton se referea la cartea lui Lupasco Logique et
contradiction, faţă de care a arătat o admiraţie
constantă. Cartea lui Lupasco este centrată pe
ceea ce putem numi antinomii transfigurate. Aceas-
ta este exact ceea ce îl deranja pe Sartre: „Pentru
Sartre, care plasează realitatea în însuşi câmpul
conştiinţei – scrie Mark Polizzotti – încercările lui
Breton de a unifica acţiunea conştientă şi acţiunea
inconştientă într-un «punct anume al spiritului»
unde dualităţile «încetează de a mai fi percepute
contradictoriu» sunt, în cel mai bun caz, lucruri
fără importanţă. «Sursa profundă a neînţelegerii,
scrie Sartre, rezidă în aceea că suprarealismul se
preocupă foarte puţin de dictatura proletariatului
şi vede în revoluţie, ca violenţă pură,
sfârşitul absolut, comunismul propunân-
du-şi ca finalitate preluarea puterii şi jus-
tificând prin această finalitate sângele
vărsat».” Dacă Sartre credea aşa ceva cu
privire la Breton, ne putem da seama cu
uşurinţă de oroarea pe care trebuie să o
fi încercat acesta în raport cu Lupasco...

Aprecierile lui Breton la adresa
lui Lupasco sunt încă şi mai limpezi în
L’anthologie de l’humour noir, unde, în
capitolul dedicat lui Jean-Pierre Duprey,
se refera din nou la Logique et contradic-
tion. Breton scrie: „Ideea de preeminenţă
a luminii faţă de obscuritate poate fi con-
siderată, fără îndoială, drept o relicvă a
copleşitoarei filosofii greceşti. În această
privinţă acord o importanţă capitală şi o
virtute eliberatoare dintre cele mai înalte
obiecţiunii prezentate de Dl. Stéphane
Lupasco sistemului dialectic al lui Hegel,
încă tributar lui Aristotel mult mai mult
decât ar fi trebuit [...]”. Apoi Breton adaugă:
„Pentru artişti, această lucrare va prezenta în plus
un imens interes faţă de stabilirea şi lămurirea
conexiunii („dintre cele mai enigmatice”) care
există între valorile logice şi contradicţiile lor, pe
de-o parte, şi datele afective, pe de cealaltă.”

Într-adevăr, Logique et contradiction repre-
zintă o uimitoare meditaţie asupra afectivităţii,
care apare astfel ca o lume aparte în raport cu
lumea logică.

Lupasco scrie: „În actul cunoaşterii, în
însăşi structura procesului cognitiv, există, deci,
un subiect necunoscător şi un obiect al cunoaşterii.
Aici se află sursa logicii inconştiente şi a logicii
conştiente, care caracterizează experienţa logică.”
Afectivitatea este astfel legată în mod direct de
interacţiunea dintre Subiect şi Obiect. În absenţa
afectivităţii Subiectul devine Obiect. Afectivitatea
capătă astfel „o natură exterioară în raport cu
natura universului logic”. Ea „nu reprezintă nimic
din ceea ce este experienţa sau logica, nu este nici
identică şi nici diferită, nici extensivă, nici inten-
sivă şi nici temporală, [...] ea scapă în acest fel
oricărei conceptualizări”. Lupasco scrie mai
departe: „Afectivitatea, ori fiinţa, apare ca fiind
logodită cu configuraţiile existenţiale ale non-
fiinţei logice – fără ca noi să putem înţelege, nici
din punctul de vedere al configuraţiei logice şi nici
din cel al afectivităţii, originea şi raţiunile, sensul
acestei dăruiri reciproce”.

Cu siguranţă că André Breton a meditat
îndelung asupra celui de al treilea capitol, „Logica
artei sau experienţa estetică”. Pentru Lupasco,
arta reprezintă căutarea „contradicţiei logice
esenţiale”, iar estetica „germenul sau copilăria
ştiinţei cuantice”, o „conştienţă a conştiinţei”.
Arta unei epoci date utilizează materialul cognitiv
al etapei respective şi, în consecinţă, istoria artei
se grefează „pe istoria cunoaşterii, adică pe
devenirea logică”. Lupasco profetizează faptul că
arta „va înflori cu mai multă amploare către

încheierea unei perioade «utilitare»,
respectiv a unei dezvoltări logice a cog-
niţiei”. Această profeţie va avea pentru
André Breton o rezonanţă deosebită.

În mod firesc, André Breton se va
adresa lui Stéphane Lupasco pentru a
răspunde, alături de Heidegger, Blanchot,
Malraux, Bataille, Magritte, Caillois şi
Joyce Mansour, la faimosul chestionar
publicat în L’art magique. Într-o carte
poştală datată 16 septembrie 1955 André
Breton îi scrie lui Lupasco: „Chiar dacă aş
fi fost răsfăţat de către filosofi (ceea ce
este departe de a fi aşa), opinia dumnea-
voastră între cele ale lor mi se pare cea
mai de preţ.”  

În textul său, Lupasco aminteşte

„conflictul cosmologic al Subiectului şi Obiectului”
şi consideră că magia se scaldă în mister, „deoa-
rece misterul misterelor reprezintă exact această
realitate indiscutabilă şi absolută a stărilor afec-
tive”. Putem pătrunde acest mister în mod „ma-
gic”, propune Lupasco, printr-o „cauzalitate în sal-
turi”. „Psihismul magic”, „cu umbrele sale magice,
aceste unde care penetrează misterul ontologic al
afectivităţii”, corespunde cu cea de a treia materie
a lui Lupasco.

Dedicaţia scrisă de André Breton pe exem-
plarul din L’art magique trimis lui Lupasco este
mişcătoare dar şi ciudată: „Lui Stéphane Lupasco,
primul calificat pentru a pătrunde aceste umbre
magice ale psihismului’ (despre care, de altfel, mă
gândesc cu consternare că s-a putut preta la pros-

lăvirea unor măsuri inchizitoriale!)”. Despre
ce fel de „măsuri inchizitoriale” ar putea fi
vorba?

De fapt, în dedicaţia sa, Breton
face referire la expoziţia
„Cérémonies commémoratives

de la deuxieme condamnation de Siger de
Brabant”, organizată de către pictorii Mat-
hieu şi Hantaď în cele cinci săli ale galeriei
Kléber din Paris, între 7-27 martie 1957.
Programul acestor „ceremonii” prezenta o
suită stupefiantă de decoruri, scenografii,
opere de artă, documente, programe muzi-
cale, conferinţe, declaraţii şi solemnităţi,
care s-au derulat într-un ritm intens timp de
trei săptămâni. Mai multe personalităţi
importante – Carl Gustav Jung, T. S. Eliot,
Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Jean Paulhan
şi Stéphane Lupasco – au participat la acest

eveniment care a avut un foarte larg ecou media-
tic. Scopul acestei insolite, însă minuţios pre-
gătite manifestări, era acela de „a pune în discuţie
fundamentele civilizaţiei noastre occidentale, de la
invazia în Europa, deci în Franţa, a gândirii lui
Aristotel aşa cum a fost tradusă de către Siger de
Brabant. Aceste evenimente, care refac evoluţia
culturală şi spirituală a Occidentului de la Edictul
de la Milano din 313 până în 1944, reactivează
convingeri menite a confirma angajamentul ire-
versibil al lui Georges Mathieu faţă de o «rena-
ştere».”

Stéphane Lupasco a fost prezent în partea
de program intitulată „Cycle populaire 1832-1944
(De l’encyclique Mirari vos a la révolution de 1944-
1946)”, mai exact în secţiunea „principaux
moments commémorés”. Într-una dintre săli se
putea vedea un imens portret al lui Lupasco.
Dedesubtul acestuia, în partea stângă, Mathieu
aşezase un mic bust al lui Aristotel plasat într-o
cuşcă închisă cu un grilaj. De jur împrejur, pe
pereţi, pe plafon, pe podea, se găseau o mulţime
de fotografii, obiecte şi inscripţii. Una dintre
fotografiile făcute în timpul expoziţiei ni-l arată pe
Mathieu contemplându-i pe Lupasco şi Aristotel.
Astfel, un trio interesant şi-a făcut apariţia în cur-
sul acestei manifestări: Aristotel, Lupasco, Ma-
thieu. Acest eveniment, cu siguranţă provocator,
putea oare justifica excomunicarea lui Lupasco de
către Breton? În orice caz, între Breton şi Lupasco
se va aşterne tăcerea.

Mathieu l-a cunoscut pe Lupasco în anul
1953 prin intermediul lui Cioran, ca urmare a
pasiunii cu care Mathieu citise cartea Le Principe
d’antagonisme et la logique de l’énergie. Astfel a
început o prietenie exemplară, care a durat mai
bine de trei decenii.

Trebuie să-i dam însă Cezarului ceea ce
este al Cezarului: Mathieu este cel care îi va des-
chide lui Lupasco porţile lumii artei – pictori,
jurnalişti, filosofi, scriitori: Dali, Michaux, Re-

BASARAB NICOLESCU

Stéphane Lupasco
şi lumea artei

Dedicaţia scrisă de 
André Breton pe exemplarul

din L’art magique trimis 
lui Lupasco este mişcătoare 

dar şi ciudată: „Lui Stéphane
Lupasco, primul calificat pentru

a pătrunde aceste umbre 
magice ale psihismului’ (despre
care, de altfel, mă gândesc cu
consternare că s-a putut preta

la proslăvirea unor măsuri
inchizitoriale!)”. Despre ce fel

de „măsuri inchizitoriale” 
ar putea fi vorba?

Basarab Nicolescu
Foto: Cristina Breban
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vel, Axelos, Abellio, Alvard, Parinaud,
Bourgois. Tot el îi va cere lui Lupasco să

contribuie la luxoasa şi larg distribuita revistă
Paris Review – US Lines, ca şi la revista Ring des
Arts. La apariţia cărţii Les trois matieres el va pub-
lica o frumoasă cronică în Arts. Tot Mathieu este
cel care va publica în Le Figaro un extraordinar
necrolog intitulat La double mort de Lupasco.
Practic, toate cărţile sale îl citează pe Lupasco. Pe
scurt, Mathieu şi-a adus o mare contribuţie la
celebritatea lui Lupasco în lumea artei.

De asemeni, scrierile teoretice ale lui
Mathieu sunt puternic impre-
gnate de ideile lui Lupasco.

Astfel, teoria sa despre abstracţiunea lirică,
plasată în continuarea foarte interesantei
sale „embriologii a semnelor”, este puternic
influenţată de către acesta. Mathieu nu
ascunde această influenţă, scrierile sale
fiind literalmente înţesate cu referinţe la
Lupasco.

Mathieu procedează astfel nu numai
din admiraţie pentru opera lui Lupasco ci
şi în virtutea unei profunde afinităţi a aces-
teia cu propriul său act creator. Opera pic-
turală a lui Mathieu reprezintă o adevărată
încarnare a logicii contradictoriului. Fre-
nezia actului său creator, în toată nuditatea
sa existenţială, pare ieşită din materia psi-
hică a terţului inclus printr-o strălucită
punere în evidenţă a afectivităţii – acest
terţ ascuns care l-a bântuit pe Mathieu înt-
reaga sa viaţă.

Dali a fost un alt mare pictor care
a admirat opera lui Lupasco.

Într-una dintre întrevederile lui
Alain Bosquet cu Salvador Dali putem
asista la acest interesant schimb de
cuvinte:

„A.B.: Cu ce om celebru v-ar plăcea
să vă petreceţi noaptea?

S.D.: Din păcate, a murit: Max
Planck.

A.B.: Curioasă idee...
S.D.: El a descoperit corpul negru

în fizică.
A.B.: Omul cuantelor?!
S.D.: El!”

Interesul lui Dali pentru teoria relati-
vităţii restrânse a lui Einstein este, de
altfel, binecunoscut. Spaţiu-timpul îşi

face intrarea pe scena lumii ca un univers-bloc
unde nu există nici loc şi nici timp, ci numai eveni-
mente. Faptul că timpul şi spaţiul sunt între-
pătrunse (ele neavând o existenţă separată) l-a
intrigat pe Dali. În magistrala sa carte despre cea
de a patra dimensiune fizică în arta modernă,
Linda Dalrymple Henderson a arătat în mod
limpede influenţa teoriei relativităţii asupra pic-
turii lui Dali, în mod special în seria „ceasurilor
moi”. Din raţiuni evidente, Dali a fost foarte
impresionat de „paradoxul gemenilor”. Cu toate
acestea, literatura critică despre Dali ignoră prac-
tic influenţa exercitată de lumea cuantică asupra
operei sale.

Anumite picturi, şi cu siguranţă scrierile
cu caracter teologic ale lui Dali (ca, de exemplu,
aceea dedicată dogmei ridicării la cer a Fecioarei
Maria, promulgată de Sfântul Scaun la 1 noiem-
brie 1950), arată cu claritate faptul că Dali era
familiarizat cu mecanica cuantică, al cărei părinte
fondator fusese Max Planck. Proprietăţile lumii
cuantice au stimulat puternic imaginarul lui Dali.
El era chiar convins că particulele cuantice sunt
elemente îngereşti.

De la cine ar fi putut el afla toate infor-
maţiile despre lumea cuantică dacă nu de la
Lupasco? Lupasco şi Dali s-au întâlnit de mai
multe ori. Însoţit de familia sa, Lupasco i-a făcut
o vizită lui Dali la Cadaqués, o fotografie arătân-
du-ne un Dali modest şi atent privind la un Lupas-
co ferm, a cărui pipă emana fum către Dali.

Lupasco i-a consacrat lui Dali un studiu
apărut într-un număr special din XXe Siecle
Review, intitulat Hommage a Salvador Dali. În
acest studiu Lupasco observă că, dintotdeauna,
fiinţa umană a considerat că forţele divine vin de
undeva de sus, dintr-o lume de deasupra noastră,
dintr-o „supra-lume”. Acestei credinţe Lupasco îi
atribuie chiar numele de „suprarealism”. Pentru
Lupasco, însă, cazul lui Dali demonstrează impor-
tanţa crucială a „sub-lumii” cuantice. Dali este un
vizionar care captează mişcarea cuantică, perma-
nenta creaţie şi anihilare a formelor, privind faţă

în faţă diferite entităţi fără nici o corespondenţă
cu lumea noastră. De aceea, pentru a descrie cre-
aţia lui Dali, Lupasco propune sintagma subreal-
ism. El menţionează, de asemeni, faptul ca Dali l-
a mărturisit că L’expérience microphysique et la
pensée humaine era cartea sa de căpătâi.

Paradoxal, în contrast cu Mathieu, Dali nu
a citat decât foarte puţin lucrările lui Lupasco.
Însă, ca mărturie a admiraţiei sale, Dali îl invită
pe Lupasco să facă parte din Comité d’Honneur
pour l’Epée de membre de l’Académie des Beaux-
Arts, alături de Giorgio de Chirico, Eugene Iones-

co şi Félix Labisse. De asemeni, Dali face un gest
simbolic de o mare importanţă invitându-l pe
Lupasco în anul 1978 la emisiunea televizată „Les
mille et une visions de Dali”. În cursul acestei emi-
siuni Dali îi va spune lui Lupasco: „Dumneavoas-
tră obscurizaţi într-o manieră magistrală lumina!”.

Lucrările lui Lupasco se adresau în primul
rând lumii ştiinţifice. Dezamăgirea lui Lupasco a
fost însă mare: deoarece edificiul ştiinţei este fon-
dat pe principiul non-contradicţiei, oamenii de şti-
inţă au oroare faţă de termenul „contradicţie”. Iar
Dali ştia foarte bine acest lucru atunci când
spunea că „Autoritatea nu va putea permite să fie
recunoscută oficial prin trepanarea infinit re-
petată a micului principiu al [non]-contradicţiei...”

Neînţelegerea oamenilor de ştiinţă
faţă de Lupasco era foarte mare:
logica lui Lupasco este non-contra-

dictorie, însă ea scoate în evidenţă contradicţiile
întâlnite în citirea fenomenelor atunci când este
folosită logica clasică. În schimb, artiştii, practi-
canţi ai contradicţiei, au receptat cu entuziasm
lucrările lui Lupasco. Lupasco a fost încântat şi şi-
a mărit numărul de scrieri asupra artei şi artiş-
tilor. Astfel, el scrie Science et art abstrait (dedi-
cată soţiei sale, pictoriţa Yvonne Lupasco) şi Du
reve, de la mathématique et de la mort, în timp ce
la Madrid apărea o culegere intitulată Nuovos
aspectos del arte i del sciencia. Lucrările sale, puse
în legătură cu arta barocă, au făcut de altfel şi
obiectul unei teze de doctorat susţinute în SUA.

În afara studiului asupra lui Dali, Lupasco
a mai scris şi despre Frédéric Benrath şi Karel
Appel. Regăsim în aceste studii ideile pe care deja
le exprimase. De exemplu, în legătură cu picturile
lui Benrath, Lupasco scrie: „[...] antagonismul pal-
pită [...] ontologia este resortul unic al artiştilor,
pe care aceştia nu o caută, nu o discută, însă o fac;
ea va scăpa mereu filosofiei şi, mai mult, desigur,
‘celebrărilor’ didactice! Astfel de opere de artă
sunt ele urmele insolite, incursiunile fulgurante,
ale unui alt Univers al cărui fundament îl consti-
tuie? Benrath este dintre cei care au privilegiul de
a-i detecta prezenţa.” Când Lupasco scria aceste
rânduri, Benrath avea 24 de ani…

În pictura lui Appel, Lupasco vede dovada
experimentală a materiei biologice aşa cum este

postulată în Les trois matičres. El contempla
„această stranie feerie de dinamici, tumult şi de
arborescenţă a carnaţiei”. Despre Appel, Lupasco
scrie: „Appel este un pictor al infra-vitalului, al
infra-carnalului, la care tuşele, atât de vii, sunt ca
un inamic, principiul însuşi al existenţei sale, care
impune generarea tenebroasă a vieţii”. Appel ne-a
lăsat un frumos portret al lui Lupasco – care
poate fi văzut pe internet. De asemeni, pânza lui
Appel „Portrait de Michel Tapié et Stéphane
Lupasco” se găseşte la Staedelisch Museum din
Amsterdam.

Criticii de artă au fost intrigaţi de
ideile lui Lupasco. Astfel, René Huyghe
saluta în anul 1955 lumile nebănuite care
se deschid înaintea spiritului graţie
înţelegerii operelor de artă prin inter-
mediul logicii contradictoriului. René
Huyghe a fost mereu interesat de rapor-
tul dintre ştiinţă şi artă. „Arta şi ştiinţa
(spune René Huyghe într-un răspuns la o
întrebare a lui Simon Monneret) nu sunt
două lumi separate, cu frontiere şi vămi,
ci două viziuni compensatorii, care se
completează.” Desigur, Huyghe îl citează
adesea pe Lupasco în scrierile sale, însă,
strict vorbind, aici nu este vorba despre
o influenţă ci despre o convergenţă: „Am
întâlnit gândirea lui pe când gândirea
mea era deja constituită, însă am fost
imediat izbit de convergenţa acestora.
Suntem părtaşi ai aceloraşi constatări.
Admir consecinţele pe care le-a extras”.
Cu multă generozitate, René Huyghe a
binevoit să participe, în Franţa, la primul
colocviu dedicat gândirii lui Lupasco, pe
care l-am organizat în anul 1982 la
Sorbona.

Lupasco a avut schimburi fruc-
tuoase de idei şi cu destui alţi artişti şi
critici de artă: Matta, Tapié, Soulages,
Michaux, Pro Diaz, Nicolas Schöffer,
Alain Jouffroy, Michel Ragon şi Julien
Alvard. Alain Jouffroy a fost probabil cel
care a exprimat cel mai bine rolul jucat
de către Lupasco în viaţa artistică a
epocii: „ Dv. [...] reprezentaţi, faţă de

artişti, un fel de ‘seismograf creator’ al operelor
lor”.

Lupasco a fost convins că opera sa are
un caracter ştiinţific. În modul unui
fizician teoretician, el a căutat mereu

dovezi experimentale ale teoriilor sale. Odată
dedusă existenţa celor trei materii, Lupasco
ajunge în mod inevitabil la ideea existenţei a trei
universuri. „Creierul meu este laboratorul meu” –
îmi spunea el adesea. Cu certitudine, universul
nostru este unul predominant macrofizic. Însă
Lupasco vedea în creierul său celelalte două uni-
versuri care, pentru noi, simpli muritori, par a fi,
mai curând, de domeniul SF: un univers predomi-
nant biologic şi un univers predominant psihic. În
universul biologic „sistemele macrofizice sunt în
minoritate, fragile şi efemere, lovite şi străpunse
fără încetare de aglomerări macromoleculare, de
configuraţii şi structuri biologice a căror
amploare, supleţe, bogăţie a diversităţii, forţă...
sunt greu de imaginat”. 

În universul psihic, „[...] toate cuplurile
conştiinţei: perceptuale, conceptuale, noţionale se
vor manifesta; conştiinţe contradictorii se vor ilu-
mina reciproc [...]. iar eu voi fi, în acelaşi timp, o
activitate subiectivă ambivalentă, ca şi o suită şi o
adunare de subiecţi observatori antagonici care
ies din umbra inconştientului pentru a palpita la
marginea unei fine subconştienţe în echilibru,
interferând în fiecare moment cu conştienţa
conştiinţei, îmboldind-o, modificând-o”. Cuvinte
ale unui poet, ceea ce, în fond, este şi normal pen-
tru cel care şi-a făcut debutul cu un volum de
poezii.

Sunt condus să conchid că fascinaţia pe
care lumea artelor a exercitat-o asupra lui Lupasco
se explică prin faptul că pictori precum Benrath
sau Appel dezvăluie existenţa reală a universului
biologic, în timp ce Dali sau Mathieu arată exis-
tenţa reală a universului psihic. Ei au făcut viz-
ibile universurile ascunse ale logicii contradicţiei.
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Viul se transformă nu numai într-o for-
mă/ţintă a puterii, ci şi într-un mod al
existenţei de a jubila, atingându-şi pro-

priile vârfuri; şi viceversa, puterea, uneori-adeseori,
la un anumit nivel fireşte, e o formă/ţintă a viului!
Căci, în definitiv, şi Don Juan-ul brebanian (fie că
acesta se numeşte beţivul, delăsatul, depravatul,
complexant de viul profesor de istorie, Rogulski, fie
trăznitul, cinicul exersat Mârzea, fie domnul K., fie
altminteri), spuneam şi alte dăţi, nu este un Don
Juan clasic, captivat de vânătoare de femei ce
urmează să fie posedate fizic vorbind; Don Juan-ul
lui Breban este atras, sedus el însuşi – deci, „vic-
timă” din start! – de „creaţie, istorie şi libertate,
decât de posesie sau seducţie”, cu precizarea că
„Aceasta, Kierkegaard şi Lermontov au înţeles-o
primii: mecanica seducţiei creează feminitate”.
Spre deosebire de Don Juanii de serie, care posedă
rapid, iute, la modul vulgar, o sumedenie de femei,
completându-şi eventualele liste imaginare cu alte
„trofee” feminine, acest Don Juan – cu alte prile-
juri îl botezam „livresc” –, admirator necondiţio-
nat al femeii, cultivând, în siajul romanticilor, dar
în special în cel goethean cu teorii explicit-ferm
exprimate în Afinităţi elective, cultul femeii, al bau-
delaireenei femei uriaşe, Don Juanul creat, mode-
lat, strunjit de Nicolae Breban „creează femeia, îna-
inte de a o poseda” (dacă o posedă!, fizic vorbind)
şi recunoaşte că, în cazul dat, pe urmele lui
Kierkegaard – incitatorul, teoreticianul unei
asemenea atitudini ieşite din comun –, e vorba de
„O muncă teribilă, ingrată, extenuantă”. Deci, în
Pândă şi seducţie se descriu trei tipuri de posesie:
imediată, fizică (Delia), psihică (Irena) şi posesia
modelatoare, apropiată de seducţia politică: Vero-
nica. În cazul Veronica, apropiat, spuneam, de
seducţia de sorginte politică, gândit cu rece echili-
bru viu, protagonistul – barbarul metafizic, pateti-
cul exersând neobosit scepticismul, ba chiar coro-
larul acestuia: cinismul, copilul retardat care vrea
să aleagă între două jucării… ambele – stă tot
greul, toată forţa, întrucât în Veronica Don Juan-ul
nostru creator vrea să „trezească femeia”, şi, în
consecinţă, acea rara avis, conţinută de puţine, tot
mai puţine femei: feminitatea, posesia fizică mutân-
du-se, treptat-treptat, în plan secund. Veronica, în
realitate, este, aşadar, farsa farselor, de astă dată
neînrudită cu jocul, cu spiritul jocului, fiindcă 

„O farsă e crudă, o farsă este gravă. O farsă are
urmări imprevizibile. Ea nu este «civilizată». O
farsă poate avea geniu: este însă totdeauna abjectă,
deci partizană. Este totdeauna politică. O farsă este
o revelaţie, e o catastrofă, geniu: este totdeauna
politică.” (s.n.)

Dar mai este ceva la mijloc, infinit
mai important, şi anume: aspectul
de catalizator al farsei aptă, evi-

dent, de a te scoate, de a te smulge din inerţie, adi-
că, indiscutabil, capabilă de a incita, provoca, insti-
ga, aţâţa viul: „O farsă te scoate din inerţie, din
«mica-burghezie». Ea este profund antiburgheză. O
farsă este o revelaţie, e o catastrofă, este profund
umană. Este vitală, cine poate crea farse este încă
viu. El acţionează ca un om viu, asupra altor
oameni vii. El este deci homo-novus, el este omul
politic.” (s.n.) Prin intermediul farsei, domnul K.
îşi pune la încercare viul, îl prospectează, îl
măsoară, îl „gustă”, se smulge din inerţie; prin
recursul la farsa devenită instrument, „jucărea”, K.
încearcă să se convingă de faptul că este, mai este
viu şi că proviziile de viu de care dispune, într-un
chip firesc inexplicabil, pot fi înmulţite, provocate
sau, dacă e cazul, temperate. Spre deosebire de
domnul K. din Pândă şi seducţie (un roman de ser-

tar, scris în 1976 şi publicat în plină libertate), cel
convingător până la crispare, fermecător, provoca-
torul şi cel provocat, seducătorul şi cel sedus, Don
Juan-ul formator, disidentul considerat de nu puţi-
ni colegi un paria, un lepros social, barbarul ce
calcă regulile, nebunul de legat etc., scriitorul
major care a rătăcit turma umană găsind de cuvi-
inţă să-şi provoace viul prin recursul la farse,
Castor, bunul, caldul, inevitabilul Castor (Drumul
la zid) va găsi o altă soluţie pentru a-şi conserva
viul, pentru ca apoi să păşească pe un teren ontic
inedit, unde viul tronează, viul e rege, viul e religia,
alpha şi omega, începutul şi sfârşitul. 

Dar să nu ne grăbim. Să întârziem în prea-
jma domnului K. – „un conducător de suflete şi
seducător de spirite” (Ernst Bertram) –, în mijlocul
haremului său, pe jumătate ironizat, pe jumătate
glorificat, acest simbolic istm ontic – o realitate
edificată în realitatea propriu-zisă – constituind
reduta, baricada, creaţia sa, imperiul său cultivat,
regizat, construit, unde anti-eroul se izolează, pen-
tru a rămâne el însuşi, scopul imediat fiind: odih-
na de sine însuşi, autoprotecţia, strunjirea de sine,
menţinerea viului pe linia de plutire prin recursul
la un instrument eficient: farsa, prin intermediul
căreia creează femeia, îi re-aduce la viaţă femini-
tatea ei. În acest atipic (în creaţia brebaniană)
roman extrem de dens, în pofida genului minor
declarat de autor, în ciuda registrului frivol culti-
vat, din timp în timp, cu bună ştiinţă, în pofida
aerului de belfer metafizic, de gangster ubicuu al
farselor, de preot, geolog, arhivar, arhitect al viu-
lui… domnul K. se… trădează (spre deosebire de
Rogulski, mai abil, mai perspicace ascuns în
coconul brutalităţii, al neatenţiei, al ratării!),
afişându-şi astfel firea de (neo)romantic întârziat
prin două, memorabile, fascinante personaje, de o
vitalitate debordantă, ascunsă în primii timpi epici.
Astfel, până să vedem – martori lucizi, un pic
răutăcioşi, deci, exacţi – felul în care se trezeşte
feminitatea în Veronica, cunoaştem două femei
excepţionale, conturate ca mari personalităţi, mat-
rice ale viului formator, magnetizant: Neli şi Irena
– acestea cu adevărat vii, pregnante, purtătoare ale
unei candori nedezminţite, în umbra arborelui
imens al acesteia pălind, fireşte, atât Delia, cât şi
– cu atât mai mult! – „femeia în două dimensiuni”,
Veronica. Neli este o surpriză absolută în interstiţi-
ile epicului strict, năucitor de teribilă! Frumuseţea
este, de la Rilke încoace, spuneam, teribilă, iar viul,
făcând parte din ea, din frumuseţe adică, devine, el
însuşi, prin excelenţă teribil. Neli este o bătrână ca-
re locuieşte cu fiica sa, cu ginerele Sassu şi nepo-
tul ciudatei făpturi sculptate parcă din sufletul
vechilor greci copilăroşi, o făptură calificată ba
cretină, ba genialoidă, ba nebună. Domnul K. se
apropie de trăznita Neli, pentru a o folosi ca pe un
instrument în farsa referitoare la vecinii de bloc, la
cei câţiva ipochimeni porniţi împotriva locatarului
lor „celebru şi subdezvoltat”, care îi tratează, prin
percepţia lor îngust-burgheză, cu dispreţ, neglijân-
du-i, urnindu-le din chingile lor înţepenite bunul
simţ, incomodându-le/ferfeniţând prescripţiile mo-
rale etc. Ei bine, apropiindu-se, încet-încet, de
bătrâna vecină de bloc, la cozile formate la
„Alimentara” de vis-a-vis, ce descoperă domnul K.,
scriitorul celebru care se pune rău cu puterea,
intenţionând în acest caz să cucerească „o femeie
bătrână, cel mai delicat lucru” – „sarcină politică”
în faţa căreia, cu vorbele kapiene, cinismul d-sale
păleşte ad-hoc, dar, mă rog, la rigoare „şi un ci-
nism palid poate fi un bun prieten”, nu-i aşa? „Mai
ales când eşti împotriva lumii întregi”, declară ri-
tos-amuzat, viclean-pornit eroul nostru, care, brusc,
pe nepusă masă, se trezeşte în faţa unui subiect ie-

şit din comun, bulversant: „Bătrâna era un simbol,
era realitatea aproape «perfectă»”. Nici una dintre
experienţele dramatice de care a avut parte pe
întinderea întregii vieţi – moartea soţului căzut „pe
frontul împotriva Germaniei hitleriste”, depose-
darea de avere, munca silnică într-un lagăr împre-
ună cu cele trei fete ale ei, îndărătnicia cu care un
comunist invederat ca domnul ing. Sassu nu o
primeşte în primii ani de căsnicie cu fiica lui Neli
în casă, moartea uneia dintre fiice, fuga alteia cu
un italian în Vest etc. –, nici unul dintre acciden-
tele nefaste ale existenţei nu o înfrânge pe Neli, nu
o fac „să-şi piardă veselia”, candoarea, buna cre-
dinţă. Dimpotrivă, referindu-se, cu aerul cel mai
firesc, neplângăreţ, din lume, la indiferenţa, lipsa
de iubire, dispreţul cu care e tratată îndeobşte de
membrii familiei sale, bătrâna exclamă, la un mo-
ment dat:

„E, ei nu mă iubesc, spuse ea ţuguindu-şi buzele,
cu un aer gânditor, dar eu îi iubesc pe ei, aşa
cred… Ce, eu nu am personalitatea mea…? Ei nu
îmi pot strivi personalitatea cu indiferenţa lor. Eu
îi îngrijesc, îi spăl, îi curăţ, dansez în jurul lor, îi
înveselesc chiar. Când îi văd foarte plictisiţi de
grijile lor, le cânt.” (s.n.)

Neli pare să existe dintotdeauna pe o insulă
vie a vieţii active, vii, într-„o realitate de un grad
nou” (Ernst Bertram); nimic nu-i poate face rău,
nimic nu atinge la rădăcină personalitatea ei; per-
cepţia kapiană este clătinată, încetul cu încetul, de
faptul că această femeie simplă – o ţărancă simţin-
du-se, aidoma lui, în acest mare oraş, funciar stră-
ină – este „teribil de vie”, catastrofic, indecent,
neruşinat, bulversant, nebuneşte de vie! Spec-
tacolul viu care este această femeie e redat cu
fineţe tulburătoare, sugestivă, printr-o sumedenie
de detalii ca bunăoară următorul: referindu-se la
mâinile sale, bătrâna spune, la un moment anume,
că ar fi fost nenorocită fără ele, iar atunci când
susţine asta, „faţa ei arăta un fel de şiretenie lumi-
noasă”; sau, altă dată, eroul nostru constată exce-
dat întrucâtva că după numai câteva minute de dis-
cuţie cu noua cunoştinţă, el încetează să o vadă cu
claritate, i se blochează privirea imediată: „Un aer
cald, aproape narcotizant, venea dinspre fiinţa ei
de carne, ea însăşi nu ştiu cum se lungea, întinerea
cumva ciudat, în sensul că rămânea cum era,
căruntă, grasă, cu riduri etc., dar se refugia cumva
în ochi, ochii ei deveneau jumătate din faţă, jumă-
tate din trup, ca o mască, ca un scut”, iar „albas-
trul lor deschis, curat, curgea peste hainele ei, pe
braţele mele, ca un reflex, ca un sânge al unei
crime suave”. (s.n.) Încetând să lupte cu bătrâna,
domnul K. uită de reflexele sale de ins european,
civilizat şi, treptat-treptat, se lasă invadat de
curăţenia, de şiretenia ei luminoasă, „de fată de
şaisprezece ani”, de albastrul imperial al ochilor, de
„ironia aceea caldă, afectuoasă, neobosită”, care îl
uluieşte, întrucât „Prin ochii ei năvăleau valuri din
ea, din inima ei vie, miile ei de inimi ca ale nu ştiu
cărei zeităţi indiene care mi se dăruiau cu promp-
titudine mie, secundă de secundă, mie, un străin,
fără nici un scop, fără o umbră de interes”. (s.n.)

Domnul K. devine, apoi, furios „pe
ceea ce era într-adevăr [Neli – n.n.]:
imposibilul”, şi ajunge până acolo în-

cât constată blând-calm, iluminat ca de o revelaţie
vie, brutală, „ce fantastic ar fi fost să trăieşti lângă
o inimă atât de tânără, lângă o candoare atât de
puternică”.

Fragment din vol.
RELIGIA VIULUI,

în lucru

· trei mii de semne · trei mii de semne

AURA CHRISTI
Teribilul viu
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Cristian Târziu
Îmblânzirea stării
de dizgraţie

Volumul Despachetări carnivore, apărut la Editura Eminescu,
2005, marchează debutul lui Adrian Zalmora în poezie, remarca-
bil prin vitalitate şi precizia chirurgicală cu care secţionează şi

pătrunde în intimitatea cotidianului. Aşa-numitele locuri comune ale existenţei
capătă nuanţe care le condimentează, câteva dintre ele cu valoare de revelaţie.

Despachetările sunt oferite din punctul în care fericirea îi permite să
consemneze cu îngăduinţă cursul evenimentelor. Fericirea de a scrie, aşezat
dincolo de realitatea care uneori îi provoacă angoase cu uşurinţă escaladabile.
Chiar el admite că, fiind „cetăţean al tatuajului de pe stomacul lumii (...)
oricând pot să-mi apăr tatuajul de sucurile gastrice.”

Poemele calmează convulsiile mărunte, deşi nu lipsite de importanţă,
ale lumii cu neputinţă de evitat, dar înfrumuseţabilă sau măcar domesticibilă
de către subiectivismul particularizând percepţia: „în chisturi femeile aşteap-
tă/ să li se scoale bărbaţilor chiuveta/ iar bărbaţii să li se culce beţia/ într-un
târziu/ lichidul preţios ţâşneşte/ şi toate chisturile îmi inundă blocul/ cu o
mare de copii curaţi şi retardaţi/ încalec balustrada/ legănatului lor de hand-
icapat/ mă las uşor pe burtă să alunec/ şi-am scăpat/ realitatea.”  

Umorul acid, dar lipsit de agresivitate răutăcioasă, este arma cu care
tânărul se apără de ceea ce el numeşte „teribilul meu jur”.

Încadrându-se în noul curent poetic al anilor 2000, Adrian Zalmora se
particularizează prin confesiuni alerte, ubicuitatea erotismului cel puţin sug-
erat, fervoarea şi savoarea detaliului.

Între caviar şi calvar, ideatizează media blocurilor, parcărilor, venelor,
se-xelor şi evanescenţelor rotitoare. Romantismul cu puseuri melancolice este
însoţit de pelicula morbidului care, paradoxal, îi sporeşte atractivitatea, prin
spectrul lirismului răzvrătit: „fierb apele-n glastre şi frig trandafirii/ cu tri-
couri ude îţi biciuie sângele sânii/ şi eu nu pot să mă gândesc decât/ la ce-o
să-ţi fac când te pui pe picioare/ eşti atât de frumoasă iubito/ încât gripa asta
rebelă ar trebui botezată după tine/ ca toate femeile să-şi dorească/ să sufere
de numele tău/ cu mâna pe trăgaciul casetofonului/ mă aştept ca din moment
în moment/ nudul strănutului tău să-şi desfacă picioarele/ ca să-mi înţepe/
baloanele trandafirii ale plămânilor.”

Poezia lui Adrian Zalmora este psihosomatică şi trebuie percepută cu
sim-ţurile ciulite, pentru a nu pierde ce nu este de ratat.

Piramida şi sfera

La douăzeci de ani de la debutul publicistic precoce, Gabriel
Tănăsescu lansează la Editura Eminescu, Lectisternium, discursul
liric al unei tulburătoare incursiuni prin introspecţie şi religie.

Dacă te găseşte îngândurat, alungă tristeţea, iar dacă eşti îndrăgostit,
oferă convingerea că va fi bine, pentru că, sub aparenţa autopsiei putrezirii
inevitabile, se pregăteşte re-crearea. 

Înlăturând carnea flască a universului îmbătrânit, exclude din start de
la noua eră propusă pe aceia numiţi de el „peregrini şi preoţi ai deşertului”
şi se dezice de înţelepciunea lor nelegitimă.

Suprapunând Noul testament peste imaginea Femeii-Fecioară, pornind
de la naşterea virginală, ajunge la Îngerul Întunericului, „turnătorul de cripte”
insinuat subtil în conştiinţe. Prilej pentru a vedea manifestată incisiv, decent
şi sobru sila faţă de ura dintre semeni. Iar incisivitatea nu este nici un
moment estompată de apariţiile surprinzătoare ale sensibilităţii mature.
Religia, morala, iubirea şi erosul sunt baza piramidei pe care numai
împotrivirea cititorului o poate transforma în iluzie. Patru planuri îmbinate în
maniera care face trecerea de la unul la altul aproape imperceptibilă.

Metaforele naturii, seducător izbutite, convertesc „un animal al în-
tunericului” în emoţia clipelor dinaintea naşterii, urcând universalul inti-
mităţii spre sfera divinului.

Lectisternium este manifestul aruncat „peste cei răzvrătiţi, peste cei
blestemaţi să-şi îndure înălţimile şi tenebrele”, peste cei deja vii, îndemnul la
curaj: „Schilozi suntem pe cruce/ De-atâta teamă-n carne/ De strajă lacrimi
surde se varsă-n voluptate/ Rupeţi sigiliul vieţii/ Izvoare de cucută/ Sufletul
velă purpurie a lărmuirii sacre/ Se scaldă-n osuarul lumii.”

O carte rotundă, ce poate fi parcursă pe îndelete. O carte străbătută
de fiorul mării, al apei, al vieţii, spre neuitare.

Valeriu Cuşner 
Uriaşul din două lumi

Trecând  prin  multe  experienţe umane, începându-şi viaţa în
regimul totalitar stalinist, trăindu-i, cu ardoarea adolescenţei,
traumele convulsive, accentuate după cel de-al doilea război

mondial, apoi „glaznost”-ul lui Gorbaciov, urmat de destrămarea U.R.S.S.,
instaurarea capitalismului în „mama Rusia” şi în final „evadarea” spre
„multicolora luminata lume” liberă, marele poet Evgheni Evtuşenko tră-
ieşte, în prezent, în două lumi, cu trupul în „oraşul DA (New York, unde
predă poetologia şi istoria liricii) şi cu sufletul în oraşul NU (Moscova), deşi
s-a considerat „un ins mai altfel întocmit” căruia nu i-a plăcut „jumătatea
de măsură”.

Această dihotomie se simte în numeroasele ei forme, în volumul său
de poeme intitulat Mierea târzie (Editura CD  PRESS, 2006), în  traducerea
de excepţie a cuplului Nadia Brunstein şi Ştefan Dimitriu, rivalizând cu cel-
ebra traducere a lui George Lesnea (1959) a poemelor lui Serghei Esenin. 

Cochetând, la început cu puterea sovietică (se pare că Emma, una
dintre cele patru soţii ale sale, fusese racolată de KGB), Evtuşenko a reuşit
rara  performanţă de a fi, în acelaşi timp, un nonconformist tolerat dar şi
un disident notoriu. Mărturii ale acestei perioade, persiflată de poet după
anul 2000, sunt versurile din poemul Lubianka: „În poemele acelea/ înju-
ram zdravăn America,/ deşi nici în vis/ n-o văzusem niciodată”... referindu-
se, mai ales, la poezia Sub pielea Statuii Libertăţii, publicată în 1972, după
ce încă din1956 poetul devine celebru cu Stanţia Zima (Staţia Iarnă), prin
care luase atitudine împotriva cosmetizării provinciilor sovietice. (În acelaşi
an, cu A treia zăpadă, devenise cunoscut în întreaga lume prin superbul
paradox metaforic al mult aşteptatului „dezgheţ cultural” din URSS,
anticipând astfel atitudinea  antistalinistă a lui Nikita Hruşciov).

Urmează o adevărată campanie de purificare a conştiinţei, poetul
cut-reierând ţinuturile defavorizate din nordul şi estul îndepărtat al Rusiei,
în  urma căreia publică poeme ca Nopţile albe din Arhanghelsk, Strigăte
lungi, Plus la leafă, Pe fluviul Peciora, Monologul unui fost popă, închinate
infinitei tristeţi a naturii ruse, a locurilor aspre şi mai ales demnităţii oame-
nilor simpli în dura lor încleştare de a supravieţui. Există o izbitoare
asemănare cu lirica spontană şi cu candoarea simplităţii lui Esenin (
„Pădurea lui Esenin port în mine”), înrudindu-se cu acesta (nu numai prin
inefabila afectivitate rusă ci şi prin dragostea faţă de animale, ca în
Cimitirul  balenelor, Balada morselor, sau Monologul puiului de vulpe. (Întoc-
mai ca Esenin în Vaca, Cântecul căţelei, Vulpea şi Fiul câinelui.)

Meritul acestei antologii (mai ales, al traducătorilor), constă în fap-
tul că au selectat şi sintetizat acele mostre reprezentative, din opera aces-
tui poet total (cu nenumăratele faţete ale poemelor, prozelor, pieselor de
teatru, scenariilor de filme, comentariilor de poezie, de regie, ale traducer-
ilor,  actoriei etc.), dintr-un autentic puzlle cultural, cu peste 130 de apariţii
editoriale (50 de volume de poezii, 11 traduceri în limba rusă, 7 traduceri
în alte limbi, 10 volume de proză, 32 de publicistică şi 250 traduceri ale tra-
ducătorilor străini din opera sa etc.), reuşind, cât de cât, să ne formăm o
sumară părere asupra valorii sale.

Dominanta liricii lui Evtuşenko o constituie permanenta sa
revol-tă împotriva imperfecţiunilor sociale, indiferent de me-
leagurile, de societăţile care le generează (sau le întreţin), lup-

tând mereu  împotriva tuturor formelor de criminalitate, care pot strivi
„sub şenile Ade-vărul,/care nu-i doar numele unui ziar”  (Tancuri la Praga),
necruţător şi cu patria sa: „Cum poţi clădi Rusia, bombănind/Că doar
străinii-s nemiloşi şi  hoţi?” (Pumnul şi palma), sau „Cum să mai pot vieţui
ca-nainte,/Când tancurile noastre, ca nişte rindele,/ Ne raşchetează toate
speranţele?”  

În poemul de răsunet internaţional, Babi iar (Groapa  bunicii, local-
itate situată lângă Kiev, unde în 1941 hitleriştii au ucis 30.000 de evrei),
Evtuşenko denunţă resuscitarea antisemitismului, nepăsarea şi indiferenţa
au-torităţilor faţă de autohtonii antisemiţi „nebuni”, care „cu mâini mur-
dare” pă-tează faţa Rusiei. („Mă simt inclus/În toţi bătrânii înecaţi în
sânge,/În fiece copil de glonţ răpus”).

(continuare în pag. 38)
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MARTIE 2007

Noi înşine tăria soarelui de aur o pri-
vim...” Cu insistenţa obsesiilor mă ur-
măreau aceste cuvinte, din a patra

Odă Pythianică a lui Pindar, străbătând micul dig
de piatră terminat cu o platformă bătută de valuri
pe care o construcţie veche, asemenea unui far de-
zafectat, o făcea mai pustie, mai pură în izolarea
ei decât orice promontoriu înaintat în marea
aceasta rece şi calmă ca o conştiinţă împăcată cu
sine. Deasupra, soarele hiperborean îşi concen-
trase parcă întreaga tărie în strălucirea sa, lipsită
tocmai de aceea de căldură. Spiritul plăteşte cu
jertfirea ardorilor animale fervorile sale glaciale.

Am coborât câteva trepte de gresie cenuşie
şi mi-am muiat degetele în apa verde, lustrală.
„Dorul năvii Argo...” Vase mari sosite din Atlantic,
din mările Sudului, stau trase la chei, în danele ca
un labirint ale portului Copenhaga. Un hidroglisor
zboară alb spre ţărmul din faţă, suedez, nevăzut în
dimineaţa aurie. Zeii Mediteranei, ce căutau ei în
nordul acesta? „Apollon nu era depar-
te dus...” – citim în Pindar şi ştim că
zeul solar se ducea, cum spune un
comentator, în ţara de dincolo de ne-
guri a hiperboreenilor din Nordul înde-
părtat. Bronzuri şi ceramici dezgro-
pate în Seelanda, sau în Iutlanda,
aduceau din Sud mituri încremenite în
materie. Dar care dintre argonauţii
Sudului s-ar fi încumetat să înfrunte
enigmele Hiperboreii? Şi, totuşi, Argo
n-a trecut prin miticul Okeanos? Să fi
ajuns, oare, până aci, la această mare
a limpezimilor verzi care-şi ascunde
azi, în abisuri, întunecimile şi zeii?

Cine mai mult decât aceşti scan-
dinavi ar fi înţeles dorul nostru medi-
teranean, elin, al năvii Argo? Acel dul-
ce dor ce supune totul, „ca nimeni/ Să
nu rămână în urmă, lângă mamă, în
neprimejdie/Degustând un trai liniş-
tit... ci mai degrabă în moarte/ Leacul
cel mai frumos, tăria virtuţii/ Cu cei
de-o vârstă s-o afle dimpreună...”. Da,
privind în faţă „tăria soarelui de aur”,
pe acest mal scandinav (pe acelaşi mal pe care –
la câţiva paşi numai – mica Sirenă a Fabulei Su-
dului şi Nordului, deopotrivă, tânjeşte după adân-
curile ei interzise, pe acelaşi mal pe care, câţiva
zeci de kilometri mai la nord, la Helsingor, în
castelul Kronborg, fantoma unui prinţ urmărită de
fantoma tatălui său se refugiază în cuvintele
poeţilor şi grămăticilor Europei, preferând moar-
tea, ruşinii de a trăi în uitare) mi-au apărut cuvin-
tele lui Pindar cu tăria cuvântului sacru rostit în
Imne.

Şi cu deosebire azi, acea Pythianică a
patra, în care – cu adevărat – suflă
vântul favorabil Imnelor pe care-l invo-

că Poetul. Acesta nu e un vânt de nebunie poetică.
Precum vântul curat stârnit din larg, în dimineaţa
hiperboreeană, tot astfel vântul prielnic Imnelor
este acela pur şi purificator care purcede dinspre
largul unui orizont prea depărtat pentru a fi atins
de tulburarea umană, şi care atinge în noi un cen-
tru, dincoace de orice neguri. Despre un asemenea

paşnic centru al furtunilor de obşte ne vorbeşte
Pindar, într-o altă Pythianică, a unsprezecea, unde
laudă „pacea liniştirii”. Un alt vânt decât al pasiu-
nilor de rând, dar şi decât acea apatie a traiului
liniştit pe care o repudiază argonauţii este vântul
Imnelor. Numai el poate umfla pânzele poeticei na-
ve Argo. Spiritus flat ubi vult. De aceea, trebuie să

i se lase suprema decizie, ieşirea în larg fiind pre-
gătită, ca şi întoarcerea fericită din larg, prin acte
cultic-poetice. Iată ritualul plecării argonauţilor în
căutarea Lânei de Aur: „În mâini a luat scoica de
aur a prinosului/Arhontele la pupă şi pe tatăl
Uranizilor,/ Pe ochitorul cu fulgerul Zeus şi de
asemeni repede/ Mişcătoarele valuri şi suflarea
vânturilor/ Le-a strigat... Apoi şi nopţile şi dru-
murile mării/ Şi zilele înseninate şi o soartă/ Pri-
etenoasă la întoarcerea îndărăpt...”

Celor statornice, celor ce rămân le pun
temeiul Poeţii – spune Hölderlin. Dar
temeiul nu este într-înşii. Toţi cei ce

suntem „împlinitorii artei”, cei care cunoaştem
beţia cu „ambrozie cuvântătoare” ştim că nu este
rost al omului mai presus de acela al ctitoriei. A
căuta şi a da o temelie sigură, poate fi o mai înaltă
grijă a muritorilor? Toţi cei la care Pindar face
aluzie în Pythianica a patra sunt mari întemei-
etori. Dar poetul însuşi nu este altceva. Chiar şi

atunci (sau poate mai ales atunci) când se aven-
turează pe marea cuvintelor, ca un argonaut, el
caută să dureze întemeind şi rămânând. Toate
acestea le ştim, desigur, de mult, sau – mai
degrabă – ar trebui să le ştim din vremea în care
„ancora cu falcă de fier/ Aninase de corabie
hamul/ Sprintenei Argo...” şi pe puntea vasului
apăruse „Tatăl Imnelor... mult slăvitul Orfeu”. Dar,
mai ştim, de la Poetul român, că Orfeu şi-ar fi
aruncat, în hăuri, harfa-i „de cântări îmflată”, şi
că halele oceanice, în abisul cărora a coborât toată
gândirea Greciei, şi poezia lumii toată, nu are
fund. Unde e, într-o lume a căderii, temeiul pus de
poeţi lucrurilor şi făpturilor care rămân?

L-am recitit pe Pindar căutând tocmai teme-
iuri. Şi le găseşti, desigur, în Imnele acestui fonda-
tor. Iată-le: „Dar aveam un dulce temei: dorinţa
întoarcerii...” Sau întrebarea: „Ce fel de temei lor
li s-a dat pentru călătoria cea de pe mare/ Şi care
primejdie i-a legat puternic/ în lanţuri de oţel?”, la

care ni se răspunde pe larg în
Pythianica a patra. Dar nu aceste
temeiuri exprese, ci altele, pe care e
construit templul însuşi al Imnelor
pindarice, sunt esenţiale. Arhitec-
tonica acestora este aluzivă. Poetul
modern a cărui tehnică ne mijlo-
ceşte (dincolo de orice altă asemă-
nare) un acces la structura pindar-
ică a Imnelor este T. S. Eliot. Tehni-
ca aluziilor pe care poetul Cvarte-
telor a deprins-o este şi ea un mod
de a lega ceea ce în universul omu-
lui modern şi al culturii şi al artei
sale era ameninţat cu destrămarea.
Prin prisma acestei experienţe, ne
este mai inteligibil efortul pindaric
de a lega destinele, de a trimite de
la un mitologem la altul, pentru a
rămâne într-un spaţiu al gesturilor
esenţiale. Este firesc ca, într-un
asemenea sistem aluziv, oracolul să
„prezică” trecutul, şi arhaic-legen-
darul să garanteze viitorul. Elogiul
se adresează în această înaltă poezie

celor perene.
Asemenea templului grec, oda pindarică ne

revelează ceva – prea adeseori uitat – despre artă
ca laudă. Fireşte, orice loc consacrat este un loc
în care se celebrează. Iar celebrarea este, mai pre-
sus de orice, slăvire. Dar religia omului grec era
prin excelenţă una festivă. Un sentiment al sărbă-
torescului o umplea. Zeii participă la sărbătoare:
ei îi învaţă pe oameni, înainte de toate, cum să
sărbătorească. Iar în centrul sărbătorii, consti-
tuind-o ca atare, stă gestul festiv, lauda.

În raporturile omului cu Sacrul, sentimentul
datoriei, ca şi împlinirea datoriei, nu sunt sufi-
ciente. Elinul ştia că e nevoie de altceva decât de
strădania omului pentru a stabili o legătură pe
care totul ameninţă să o rupă pe acest pământ al
oamenilor. Ceea ce e „divin” în sărbătoare este
ceea ce o ridică dincolo de acest tărâm, ceea ce dă
zilei de fier strălucirea zilei dintâi, de aur, ceea ce
face ca totul să redevină „ca la început”. Latinul
va spune: „Et renovabitur facies terrae”. Sărbă-
torescul pluteşte pentru elin între gravitatea fer-
vorii şi libertatea jocului, între ceea ce leagă sever
şi ceea ce dezleagă totul. Or, ce poate fi mai săr-
bătoresc, în acest sens plenar, decât creaţia? A
crea este un act festiv, în opoziţie cu întreprinder-
ile cotidiene. Iar sărbătoarea păstrează, cât timp e
sărbătoare, în sensul originar, elin, al termenului,
ceva creator.

Este ceea ce, mult mai târziu, vor înţe-
lege prea bine atât Hölderlin, cât şi
Eminescu. Poezia, în viziunea emines-

ciană, aparţine unui univers sacru. Căci, pentru
cel iniţiat, există o dublă lume: aceea a sacrului şi
aceea a profanului. „Una-i lumea-nchipuirii cu-a ei
visuri fericite/ Alta-i lumea cea aievea, unde cu
sudori muncite/ Te încerci a stoarce lapte din a
stâncei coaste seci...” Mitul, poezia, visul alcătui-
esc o triadă a căilor de acces în sfera sacrului. Ele
sunt, prin substanţa lor, închipuire. Iar lumea
închipuirii este, pentru poetul nostru, aceea a
sacrului. Într-adevăr, ca în icoanele bizantine,
aurul este, în poezia lui Eminescu, culoare şi
materie care consacră. Smulse din lumea cea aie-
vea, făpturi şi lucruri sunt de aur. Strălucirea săr-
bătorească, preţioasă, a metalului nobil înseamnă
abolirea culorilor lumii acesteia. Aurul nu este
culoare, ci neantul culorilor. Doar albul şi
negrul, în această lume, reprezintă înghiţirea

NICOLAE BALOTÃ

Cu Pindar în
Hiperboreea

Bianca Balotă, 
Nicolae Balotă,
Aura Christi
Foto: Ileana Constantinescu
Paris. 1999
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tuturor culorilor, respectiv negarea lor, ase-
menea aurului. Dar aurul stelar ori solar tri-

umfă asupra negrului nopţii sau albului zilei, căci
vine din altă lume. În lumea sacră a închipuirii
eminesciene, totul e „de aur...”. Preţioasă reverie
poetică ce te conduce în afara spaţiului profan.
„Una-i lumea-nchipuirii cu-a ei mândre flori de
aur...” Flori stranii, nemirositoare, superbe plăs-
muiri împotriva firii. Ele nu se hrănesc din humă
şi nu se întorc în ea. Nemuritoare, ele strălucesc
încremenite în „mândria” lor. Lumea aceasta a
închipuirii e închisă şi nu poţi intra în ea decât
slujindu-te de vis, poezie ori de cheia de aur a bas-
mului: „Când posomorâtul basmu – vechea secolu-
lui strajă – ămi deschide cu chei de-aur şi cu-a vor-
belor lui vrajă/ Poarta naltă de la templul unde
secolii se torc...”.

Am făcut un ocol prin spaţiul consacrat
al poeziei eminesciene pentru a ne
întoarce la acel templu vorbitor înălţat

de grecul Pindar întru sărbătoreasca legătură a
celor de sus cu cele de jos. Citind cu luare-aminte
Olympianicele, poţi extrapola din ţesătura densă a
„trimiterilor”, poţi desprinde din intricaţia pla-
nurilor sărbătorii câteva aluzii la caracterul festiv
al Imnului, aluzii ce îi determină rostul. În tripla
arcuire a laudelor prin care divinitatea, eroul tute-
lar şi bărbatul victorios sunt uniţi, intervine un al
patrulea elogiu, acela al legăturii ca atare, al ver-
bului poetic, al Imnului „cel mai vestitor”. Desigur,
cum spune Pindar în Olympianica întâi: „...decât
lupta de la Olympia ceva mai puternic nu avem de

rostit”. Desigur, poetul slăveşte Divinul, Eroicul,
Luptătorul. Desigur, această laudă constituie o
sacră obligaţie: „Este de datoria omului să vor-
bească/ Despre zei frumos: mai mică-i astfel
vinovăţia” (O. 1). Dar dincolo de datorie este săr-
bătorescul laudei imnice ca atare. Imnele „stăpâne
murmurelor de harfe” (O. 2) sunt dar, înainte de
a fi obligaţie, deci condamnare. Ele sunt „cântece
spre oameni, dăruite de zei” (O. 3). Aceasta nu
înseamnă, însă, că poetul ar uita vreodată demni-
tatea prea-umană a meşteşugului rostirii, a trudei
de a-ţi struni suflarea: „...limba mea-năsprită-i pe
nicovală pentru/ A-şi struni suflarea-n limpede,
frumoasă rostuire” (O. 6). În augusta strofă cu
care se deschide Pythianica întâi se înalţă lauda
poeziei, a „lirei de-aur”, tezaur al lui Apolo şi al
Muzelor. Acordurile sale au putere asupra zeilor
înşişi, sting fulgerul lui Zeus, îl împacă pe Ares şi
„înmoaie chiar inima nemuritorilor”. Pe pământ,
fapta omenească, oricât de frumoasă, dacă n-a fost
cântată în imn, despre omul care a săvârşit-o
coborând în peştera Hadesului se poate spune că
„zadarnic şi-a tras sufletul”. Deasupra oricărei
trude, oricât de încununate de laurii biruinţei, se
ridică astfel Imnele, „zumzetul mierii” (O. 11). N-
am însemnat decât puţine din cuvintele prin care
poetul exaltă puterea mântuitoare a cuvântului
imnic. Putere asupra celor mai de jos, a uitării
infernale, căci, asemenea lui Orfeu, poetul coboară
ad inferos pentru a redeştepta amintirea. Putere
asupra celor viitoare, căci Imnul „cel mult vesti-
tor” purcede şi din darul profeţiei chiar dacă: „Nu-

i de găsit nici un simbol undeva pe pământ/ Nici
unul credincios, prin care să smulgem zeităţii
cunoaşterea./ Căci pentru cele viitoare oarbă este
înţelegerea...” (O. 12).

De aceea, Imnele nu celebrează doar, nu
reprezintă spectacolul sărbătorii, ci sunt celebrare,
laudă şi sărbătoare. A dura ziduri de piatră,
stavile în faţa apelor, ca şi a zidi corăbii pentru a
te putea întoarce acasă, a înfrunta astfel ceea ce
te neagă sunt lucrări printre cele care merită să
fie întreprinse chiar şi atunci când puterile care
destramă – ape tulburi, divinităţi barbare – ţi se
pun împotrivă. Ştim, fireşte, tot de la Pindar, că
graiul nostru e infirm-convingător. Dar în el şi
prin el putem întemeia. Privind spre strâmtorile
care separă arhipelagul danez de Scandinavia şi
ascultând murmurul iambilor fundamentali, al
inimii marine izbind scoica de piatră zidită din
vechime pentru a stăpâni elementele, mi-am
amintit cuvintele Imnului pindaric: „Să se aşeze la
vâsle... profetul,/ Trezindu-le cu vorba sa dulcea
nădejde.../ Iar bătaia vâslelor/ ănainta uşor cu
mişcarea palmelor neistovite./ Şi de suflarea vân-
turilor de miazăzi purtaţi, la gura/ Neprimitoarei
mări au ajuns, unde au sfinţit un altar,/ Lui
Poseidon, stăpânul talazurilor. Era de asemeni
acolo/ O turmă roşie de tauri de-ai tracilor,/ Şi
nou ctitorită din piatră temelia unui altar./ Spre
adâncul primejdiei avântaţi/ Se rugară despotului
năvilor/ De mişcarea nebună a stâncilor ce se
lovesc/ Neîndurătoare să-i scape...”

GELU VOICAN VOICULESCU
ÎN CĂUTAREA UNEI DEFINIŢII

Deoarece la întrebarea: ce este ezoterismul? – un ezoterist ar
răspunde nerăspunzând (eventual cu degetul arătător întins
spre depărtări…), mă încumet să încerc a o face eu, fără a avea

pretenţia de a fi un ezoterist sau vreun iniţiat… Întrebarea e actuală, pentru
că termenul de ezoterism a căpătat o circulaţie din ce în ce mai mare, între-
cută doar de nedumerirea şi de confuzia pe care le stârneşte. Aşa cum pre-
simţim câteodată o coincidenţă semnificativă într-o banală întâlnire fortuită,
la fel bănuim în cuvîntul ezoterism un tâlc deosebit, dar, atunci când vrem să-
l explicităm, ne poticnim ca de un prag nevăzut. Fiecare din noi are câte o
accepţie proprie – mai mult sau mai puţin vagă – a sensului acestui termen,
ce apare tot mai frecvent în limbajul uzual, ba ca adjectiv – ezoteric, ba ca
substantiv – ezoterism. Toate aceste felurite aproximaţii au în comun, o im-
presie tainică, oarecum fluă şi tenebroasă, în acelaşi timp. Pentru cei mai
informaţi asupra etimologiei sale (esoteros, în greaca antică însemna literal,
mai lăuntric, mai interior), chiar şi sensul său figurat de inteligibilitate intrin-
secă, de sens interior, nu ajută prea mult pentru înţelegerea conceptului ca
atare. Cum să discernem între o comparaţie superficială şi o analogie pro-
fundă?

Cineva ar putea să ne întoarcă întrebarea, punându-ne faţă în faţă cu
propria noastră interogaţie, ceea ce ar reprezenta deja un mic pas înainte,
însemnând că sensul circulă înlăuntrul curiozităţii... Trăim într-o vreme în
care luminile se înfruntă cu întunecimile. Dar lumina orbeşte, iar bezna face
ca toate să se confunde; rezultatul: – nu se vede nimic...

* * *

Dacă nu putem desluşi nici licăririle, nici umbrele, putem să ne
încordăm auzul. Tăcerea naturii ar fi prima noastră experienţă
a „realităţii”, de n-ar fi concomitentă cu aceea a barbariei oame-

nilor, care preferă această experienţă într-o lume ambiguă. Întreaga sforţare
a lumii contemporane este o necontenită confruntare om contra om. Lucru-
rile tac în obscuritate, iar oamenii se hărţuiesc neîncetat, dar, mai ales, inex-
plicabil. Lumea naturală vibrează, dând semne de neînţeles, în timp ce în
lumea omenească, neobosind, călăii trudesc... Periodic, ei se schimbă cu vic-
timele, într-un infernal ciclu al răzbunării.

Neliniştea noastră întrebătoare e precum culoarea poamei pârguite,
care nu arată trupului nostru hămesit, dacă e otrăvitoare... 

Natura tace, spiritul tace, fiind numai ascultare. Omul caută – în
tăcerea ce ar putea cuprinde o vorbă uitată – o experienţă ambiguă, tragică
şi exaltantă totodată. Revoltat în faţa cumplitelor realităţi, confruntat cu mi-
zeriile pe care le secretă societăţile îngreţoşate de consum, omul de azi pre-
simte din murmurul lucrurilor o primordială nostalgie a unei analogii pro-
funde. Ea diferă de amăgirile, de nălucirile şi de şarlataniile care închipuiesc,
ca pe o laşă compensaţie, utopii despre societăţi ideale, despre paradisuri
intangibile, despre un Absolut insesizabil... Este cuprins de bănuiala că –
odată cu monstruozităţile organizării, care, generalizând violenţa, au culmi-
nat prin totalitarism – barbaria umană modernă ar ascunde vreun limbaj
secret despre cauze prime, necunoscute prin definiţie.

Alături de brutele inteligente din care se aleg tiranii, torţionarii şi vio-
latorii, trebuie să coexiste tainic, purii, blajinii, îndrumătorii înţelepţi –
oameni inteligenţi într-alt fel – total împliniţi, care veghează neîncetat,
păzind o străveche Predanie nepieritoare.

Întrezărind ceea ce văzut altfel, l-ar putea orbi, omul contemporan
ajunge să atingă punctul extrem. Şi atunci, banala întrebare pomenită în titlu
– ce este ezoterismul? – induce o alta, fundamentală: există o taină a lumii?

Oare cine nu s-a întrebat dacă ea există sau nu? Iar dacă da, cine
sunt păstrătorii? Cum o putem împărtăşi? Cum ajungem la ea?
A ne întreba asupra tainei echivalează cu a ne întreba asupra

noastră înşine.
Dar inteligenţa nu poate merge dincolo; se întoarce, revenind asupra

ei înşişi, repliindu-se asupra propriilor limite. Ea poate însă, să-şi fixeze un
temei, să-şi stabilească o temelie.

Omul care-şi pune întrebarea despre taina lumii, atinge umanitatea
însăşi, dar o şi părăseşte repede: fie că renunţă la ea, tinzând în jos; fie că
o depăşeşte, năzuind în sus. Statutul de om este însă, între sus şi jos, dar
niciodată în sus sau în jos... Ezoterismul asta înseamnă: a merge până la
capătul gândirii pentru a se găsi pe sine în centrul ei, iar apoi, din nou, a se
avânta din acesta spre margini. De fapt, acest centru conţine tot ansamblul.
(Dincoace şi dincolo, cis şi trans ajung să coincidă...)

Ezoterismul rezidă până la urmă tocmai în întrebarea, dacă fiinţele
au – fiecare şi toate laolaltă – vreun sens. Taina nu e inaccesibilă, e în viaţă;
ea trebuie străpunsă, ajungându-se finalmente ca să se şi vadă sensul acela.
Este punctul de inflexiune în care se opreşte gândirea şi de unde începe me-
ditaţia.

Ezoterismul înseamnă tocmai atingerea, în această viaţă, a unui alt
tărâm, înseamnă a simţi în mijlocul său extremitatea, a accede aici şi acum,
la realitatea primă şi deopotrivă, ultimă.

Începutul şi sfârşitul
Sunt a filei două feţe,
Vede’n capăt începutul
Cine ştie să le’nveţe.

(Mihai Eminescu, Glossă)

Fiind vorba de o tentativă şi nu de o tentaţie, este momentul să dăm
un răspuns deocamdată provizoriu, la întrebarea noastră iniţială, precizând
că într-o accepţie sumară, ezoterismul se referă sub aspect teoretic, la o doc-
trină metafizică, care, secretă fiind, presupune organizaţii iniţiatice, utilizând
drept limbaj simbolurile, puse în mişcare în cadrul unor rituri, iar sub aspect
practic –  o serie de tehnici spirituale, rezervate unei comunităţi restrânse.

Fără a avea ambiţia de a degaja ideea generală şi abstractă de ezote-
rism, putem să-l definim şi mai pe scurt, drept o învăţătură rezervată, în
cadrul unui grup sau al unei şcoli, unor discipoli selecţionaţi după anumite
criterii. Nu putem încheia fără a preciza şi termenul de exoterism – un
ansamblu de învăţături care se adresează înţelegerii tuturor, având un carac-
ter public. Accesibilitatea se datorează şi unei prelucrări particulare, care
atinge uneori perfecţiunea artistică. În general, fiecare formă tradiţională,
desprinsă din Tradiţia primordială, încă din epoca arhaică, are în compo-
nenţa sa un exoterism specific, care la rândul său, conţine un nucleu interi-
or format din ezoterismul corespunzător. De aceea, este corect să se atribuie
ezoterismului câte un adjectiv particularizant (de pildă, ezoterism iudaic,
creştin sau islamic etc.) şi este impropriu a utiliza formule cu adjectivul ezo-
teric (de pildă, iudaism ezoteric, creştinism ezoteric sau islamism ezoteric
etc.). Deşi exoterismul are o sferă mai largă decât religia, în mod obişnuit,
în uzul curent, se contrapune exoterismul religios, doctrinei ezoterice, nu în
sensul unui antagonism, ci, mai degrabă, al celui unui complementarism.
Ezoterismul, detaşându-se de cultură, se exprimă printr-un limbaj propriu. Pe
de altă parte, ezoterismul presupune exoterismul, ca un pandant necesar.
Relaţia nu e strict reciprocă, uneori, întâmplându-se ca exoterismul să nege
ezoterismul, în numele unei „sănătoase“ raţionalităţi.
Afirmat ca un complement al ezoterismului şi negat
ca un contrariu al său, este interesant de văzut şi
cum exoterismul redă ezoterismul…
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Pe Adrian Michiduţă l-am cunoscut
târziu, când se remarcase deja ca un
harnic recuperator al lucrărilor de

filosofie românească scrise într-o anumită
perioadă, înainte ca urgia comunistă să impună cu
anasâna o filosofie oţioasă şi o ideologie resenti-
mentară. Nu ştiu cât va reţine istoria din cele
cinci decenii de filosofie marxistă, dar ştiu că
impunerea ei a însemnat o impunere cvasi-totală
cu tot ce-au izvodit făclierii spiritului filosofic
românesc de la Cantemir încoace, de parcă ne-ar
fi prisosit o tradiţie, o moştenire, un patrimoniu
făurit prin răscroiri vizionare de gând de către
înaintaşii noştri, bine aşezaţi în an-
samblul evoluţiei noastre culturale. În
deceniile de urgie comunistă, filosofia
s-a făcut imitativ şi rudimentar, dra-
gostea de înţelepciune s-a substituit cu
partinitatea de clasă.

Drept este că în ultimul dece-
niu de regim totalitar au fost iniţiate
două serii filosofice recuperatorii la
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică şi
la Editura Eminescu, dar numărul
lucrărilor ce aşteptau să fie reintro-
duse în circuitul public era aşa de
mare că ceea ce s-a realizat nu repre-
zintă mai mult decât o picătură într-un
ocean.

Adrian Michiduţă şi-a asumat
acest rol, de a reda circuitului public
lucrările de filosofie românească uitate
şi de a recompune efigia gânditorilor
ce s-au ostenit în problemă. Este
autorul unei excelente biobibliografii
despre Mircea Florian (editura Grinta,
Cluj-Napoca, 2003), şi a suplimentului
biobibliografic apărut ulterior la
Editura Aius din Craiova. În anul 2004, sub
titlul Misiunea filosofului (Editura Grinta Cluj-
Napoca) a adunat o mare parte din eseurile şi
conferinţele lui Ion Petrovici şi le-a structurat
în cinci diviziuni problematice: filosofie gene-
rală, cosmologie, etnofilosofie, gnoseologie şi
filosofia culturii. Este o lucrare de referinţă şi
indispensabilă viitorilor cercetători ai istoriei
filosofiei româneşti. Cele 30 de studii şi comu-
nicări disipate de filosof prin diferite reviste
din ţară şi străinătate adunate de Adrian
Michiduţă contribuie la formarea unei imagini
mai cuprinzătoare şi mai complete despre
filosofia celui ce-a fost prohibit şi întemniţat
în vremea lungii dictaturi comuniste. Volumul
reproduce şi textul conferinţei L’idée de Neant
susţinută de Petrovici la Academia de Ştiinţe
Morale şi Politice din Paris în ziua de 4 mar-
tie 1933, text care, deşi a fost reprodus în
revista Gândirea la vremea respectivă, a ră-
mas puţin cunoscut cititorilor români. A fost
una din abordările curajoase ale gânditorului
român şi filosoful Iosif Brucăr a anticipat bine
că această teorie „are toate şansele con-
sacrării internaţionale”. Douăzeci de ani mai
târziu, când filosoful român era trecut prin
cele mai cumplite umilinţe în închisoarea
Aiudului, gânditorul francez André Marc îl
distribuia printre precursorii cu autoritate ai
concepţiei despre neant. „Le neant devient
l’aiguillon qui nous poussé vers la conception
de l’absolu. Telle est se porteé logique qu’il
donne lieu a des jugement objectifs sans etre
forcement un object lui-meme. Qu’ il supose
toujours l’existence ne fait pas de lui un terme
absurde et cette correlation ne peut etre sa con-
damnation” (p. 173).

Să mai adăugăm că editorul lui Petrovici
ne oferă prima versiune românească a conferinţei
La nationalité en philosophie - „une tres belle con-
férence”, cum avea s-o aprecieze amfitrionul
francez, reputatul filosof francez Leon Bruns-
chvicq. Nu se mai întâmplase până atunci ca un
român să se adreseze publicului francez cu atâta
claritate şi într-o franceză impecabilă. „Monsieur
Petrovici, a spus atunci amfitrionul francez,
posede la clarté a un tel degré de perfection”.
Evident, presa franceză a scris mult, până prin
martie, dacă ar fi să dăm crezare Elenei Văcă-
rescu, despre succesul filosofului român.

Nu sunt singurele reeditări îngrijite de
Adrian Michiduţă. De curând, tot la Editura Grin-
ta din Cluj, sub titlul generos Philosophia perennis,
a publicat cursul inedit Introducere în filosofie
ţinut de Mircea Florian „studenţilor din anul
preparator 1930-1931 la Universitatea din
Bucureşti”. Este o admirabilă restituire filosofică

menită să întregească imaginea despre Mircea
Florian pentru care, bag seama, încă nu s-a con-
struit soclul pe care îl merită. Judecând după evi-
denţele editorului, evidenţe pe care le completează

neîncetat, o recuperare integrală a autorului
Recesivităţii ca structură a lumii rămâne o perspec-
tivă destul de îndepărtată. Mircea Florian n-a avut
până acum un discipol care să se zbată pentru el,
pentru aducerea lui în circulaţie publică şi pentru
dreapta lui aşezare în galeria valorilor filosofice
româneşti. A rămas un nedreptăţit, ca mulţi alţii,
şi spun acest lucru cu o nemângâiată tristeţe pen-
tru că a fost unul dintre gânditorii care au propul-
sat filosofia românească, i-a imprimat o direcţie
personală şi i-a vitaminizat capacitatea de
asumare a lumii. Să sperăm că Adrian Michiduţă,
care s-a branşat la filosofia lui Mircea Florian

printr-o relaţie doctorală, va recupera
această nefirească întârziere în recep-
tarea lui plenară şi fără prejudecăţi.

Mai recent, tot la Editura Aius
(Craiova, 2007) tânărul doctorand
craiovean ne-a mai dăruit şi două
culegeri de Publicistică reunind po-
ziţionările lui Mircea Florian faţă de
Filosofia timpului nostru şi faţă de an-
samblul mirărilor cronotopice (Cronos
plus Topos) în marginile filosofiei
româneşti. Dacă-i adevărat că în afara
acestor realizări tânărul doctorand
craiovean mai anunţă şi alte realizări,
atunci putem estima că Mircea Florian
şi-a găsit, în sfârşit, învăţăcelul aşteptat
de atâta vreme şi că mai devreme sau
mai târziu putem spera într-o integrală
a filosofului. Spuneam despre Philoso-
phia perennis că este la origine textul
unui curs universitar ţinut de Mircea
Florian studenţilor din anul preparator
1930-1931. Este un fel de introducere în
filosofie, o propedeutică, după cum ne
avertizează chiar autorul, având ca scop

să familiarizeze studenţii cu problemele disci-
plinei filosofice şi cu cerinţele meditaţiei spe-
culative. În multe privinţe poate fi asemănat
cu cursul universitar ce-l va ţine Lucian Blaga
la Universitatea din Cluj în anul universitar
1946-1947, publicat ulterior sub titulatura
Despre conştiinţa filosofică cu o cuprinzătoare
prefaţă semnată de Henri Wald. Mulţi dintre
magiştrii disciplinei filosofice – de la Maio-
rescu la Petrovici – au ţinut să se poziţioneze,
dacă nu printr-un curs special măcar prin câte-
va trimiteri punctuale asupra obiectului, me-
todelor, soluţiilor şi ramurilor filosofice. Blaga
a realizat această perspectivare filosofică în 16
lecţii universitare, Mircea Florian în 32 de
prelegeri. Se-nţelege că dincolo de aceste
apropieri formale între cei doi gânditori există
şi imense deosebiri – de perspectivă, de abor-
dare, de temperament, de accent.

Nu insistăm asupra tuturor prob-
lemelor pe care le ridică prelegerile lui Mircea
Florian, dar reţinem definiţia dată filosofiei –
ultima în care se fixează autorul după mai
multe tatonări succesive: „Filosofia este ştiinţa
fără prejudecăţi a principiilor sau a fundamen-
telor prime, prin care conştiinţa şi viaţa dobân-
desc o unitate şi un sens, iar ştiinţele particu-
lare sunt ajutate să-şi organizeze rezultatele
cele mai generale” (p.71). Şi mai subliniem –
tot aşa, fugos, telegramatic, în mare viteză –
că prin consecvenţa cu care s-a angajat să
repună în circulaţie publică lucrările filosofice
de multă vreme epuizate şi ieşite din memoria
colectivă, Adrian Michiduţă aduce servicii re-
ale actului valorificator şi rescrierii întregii

partituri a devenirii gândului filosofic românesc.
A răscolit colecţii şi arhive şi-a adunat laolaltă
toate comentariile lui Mircea Florian asupra con-
fraţilor săi români. Filosofia românească îl în-
făţişează pe autorul Recesivităţii ca structură a
lumii conectat în permanenţă la ideile filosofice
ale vremii şi la cele vehiculate de colegii săi. Întâl-
nim aici puncte de vedere despre filosofia lui
Eminescu, a lui Maiorescu, C. Rădulescu-Motru,
Ion Petrovici, P. P. Negulescu, Vasile Conta, Ştefan
Zeletin, Vasile Băncilă, Ştefan I. Neniţescu, G. G.
Antonescu, I. D. Gherea şi încă mulţi alţii. Nu ştiu
încă cine şi când se va angaja în elaborarea unei
noi istorii a filosofiei româneşti, dar e clar că tâ-
nărul editor craiovean o anticipează, îi creează
premizele şi-i pune la dispoziţie piesele trebuinci-
oase.

IONEL NECULA

Un împătimit al
recuperării filosofiei
româneşti

Mircea Florian n-a avut până acum 
un discipol care să se zbată pentru el,

pentru aducerea lui în circulaţie publică
şi pentru dreapta lui aşezare în galeria
valorilor filosofice româneşti. A rămas
un nedreptăţit, ca mulţi alţii, şi spun
acest lucru cu o nemângâiată tristeţe
pentru că a fost unul dintre gânditorii
care au propulsat filosofia românească,
i-a imprimat o direcţie personală şi i-a

vitaminizat capacitatea 
de asumare a lumii.
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Departamentul român al PSD-ului a
pornit ofensiva împotriva celor aflaţi
la putere, dar mă tem că au luat-o

înainte pe drumul pe care Alianţa D.A. merge
înapoi. Un drum bătătorit atâta timp de presă e
neinteresant, indiferent în ce direcţie vrei s-o iei. 

Nu e acesta rolul Opoziţiei, mai ales dacă
se doreşte constructivă. Nu trebuie să diseci ade-
văruri general valabile, cum ar fi modul cum îi
tratează americanii pe prizonieri, interceptarea
telefoanelor sau activitatea guvernamentală. Nu
interesează pe nimeni; astea sunt subiecte fumate
de toată lumea. Omului de rând nu-i pasă cum
sunt trataţi prizonierii, ce face guvernul sau dacă
îi e ascultat telefonul. Priorităţile românului sunt
altele. Pentru a reveni la Putere, Opoziţia trebuie
să identifice aceste priorităţi şi să-şi redefinească
politica în funcţie de acestea, nu să ia subiectele
vehiculate de „vorbitorii de profesie”de pe la tele-
viziuni şi să le stoarcă şi ea, a nu ştiu
câta oară.

Radu Mazăre, primarul din
Constanţa, a ştiut să speculeze dorinţa
pensionarilor, care reprezintă majori-
tatea, de a nu mai sta în frig sau
soare şi le-a făcut cluburi. E un lucru
rău să fii speculant, mai ales cu do-
rinţele şi sentimentele oamenilor, dar
e un lucru bun să nu te plouă când
joci şah. În timpul ăsta, primarul din
Giurgiu s-a făcut de râs cu taxa lui de
salubrizare de la frontieră. E bună şi
politica, dar nu e pentru oricine.

Din păcate, majoritatea politi-
cienilor sunt neaveniţi. Degeaba au
avut bani să-şi cumpere un loc mai în
faţă, dacă n-au şi talent de politicieni.
Aşa cum tâmplăria se face cu tâm-
plari, politica se face cu politicieni. La
tâmplari, prostia e vizibilă; la politi-
cieni, nu. Cum orice beţiv are impre-
sia că inteligenţa e o stare de beţie, şi politicianul
crede că inteligenţa lui politică e o stare de beţie
a cuvintelor. Când e să facă un lucru bun pentru
societate, ba cade cu motocicleta, ba calcă o babă
cu maşina, ba se dă pe zăpadă, ba una, ba alta.

Nu trebuie să vrei puterea doar de dragul
de a fi la Puterea de a lua din bucatele altuia. Poli-
tica românească ar trebui să-şi mai piardă din ca-
racterul digestiv, să adopte, eventual, un caracter

mai... sexual. Nu poţi fi adeptul egalităţii dintre
sexe decât atunci când acestea se completează.

Dacă vrei să-ţi formezi un elector, apoi un
altul, trebuie să-i spui ceea ce vrea să audă, dar
numai păstrându-te în limita veridicului. Dacă îi

spui votantului un lucru posibil, electoratul, în
ansamblul său, extrapolează promisiunea, oricât
de mică şi neînsemnată poate să pară. Să nu
uităm că „metoda picăturii chinezeşti” şi cea a
„convingerii de la om la om” au fost folosite
foarte intens, mai ales de forţele politice de stân-
ga. Să luăm un exemplu! Un candidat la
preşedinţia Franţei promite „o casă pentru fie-
care”. Acest lucru nu e imposibil, mai ales în
condiţiile în care orice casă trebuie plătită. Noţi-
unea de „casă” e foarte inefabilă. S-au văzut mi-
lionari locuind în rulote de lux şi nomazi constru-
indu-şi case cu zeci de camere. În condiţiile astea,
casa poate însemna orice, e lucru veridic. Se poa-
te atrage un eşantion foarte mare de electori cu
ea. 

Atâta timp cât românul nu are o slu-
jbă stabilă şi bine plătită, promisi-
unea că „România oferă românilor

200.000 de slujbe” e o deriziune. În acest caz,
omul rămâne la părerea lui: cele mai frumoase
slujbe sunt cele de la Patriarhie. Cât timp Franţa
a rezolvat problema locurilor de muncă, dacă nu
în ceea ce priveşte numărul, măcar în privinţa ca-
lităţii acestora, îşi poate permite să vorbească de
case pentru fiecare. Noi nu. Guvernările care s-au
succedat pe la noi nici măcar nu şi-au pus această
problemă cu care se pot foarte uşor câştiga ale-
gerile. Când şi-au pus-o, au tratat-o statistic, ca în
exemplul cu 200 de mii de slujbe.

Bună sau rea, „cota unică de impozitare”
poate să însemne orice. Nu contează ce reprezin-
tă. Ea simbolizează simplitatea. Asta au votat

electorii, simplitatea, nu noţiunea în sine. Prea
puţină lume îşi bate capul cu diferenţele dintre
cota unică de impozitare şi impozitarea în trepte
de venit.

Să-i numeşti pe parlamentari „gardieni
ai democraţiei naţionale”, cum face
domnul Mircea Geoană, preşedintele

PSD-ului, e complet neinspirat. Sună, cum ar
spune un fost premier, „ca dracu’”. Parlamentarii,
cu salariile lor indecente, sunt oricum văzuţi
prost. Să-i faci „gardieni”, e sinistru, mai ales în
condiţiile în care democraţia nu e deloc consoli-
dată.

Preşedintele Traian Băsescu se găseşte
într-un deficit de imagine fără precedent, dar sunt
două lucruri care îl scot la suprafaţă. Primul este
faptul că poporul român îl iubeşte pe I.L.Ca-
ragiale, trăieşte piesele de teatru ale acestuia. Al
doilea este faptul că PSD vine cu propunerea de

suspendare fără să ofere nici o
alternativă viabilă. Prea puţin îl
interesează pe român strategia
post-aderare. Pe el îl interesează
brânza, ţuica, porcul, adică tocmai
noţiunile mărunte pe care Opo-
ziţia nu ştie să le speculeze. Elec-
toratul nu trebuie luat de la Ion
Iliescu, cu acesta, cu tot; nici nu
se mai ştie, după doi ani, dacă
mai e aşa omogen şi dur. Elec-
toratul trebuie format din eşan-
tioane mici, pe probleme mici,
punctuale. Nu acesta e rolul Opo-
ziţiei, de a împrăştia electoratul
Puterii, ci de a-şi forma propriul
electorat.

Pe român îl lasă rece for-
mulări de tipul: „încrederea în
Justiţie”, „combaterea corupţiei”
sau „reducerea birocraţiei”, atâta
timp cât se loveşte la tot pasul de

nişte tâmpiţi, dispuşi să demonstreze că ei sunt
excepţia care trebuie să confirme regula şi nu se
trăieşte deloc rău din aceasta. Vine o vreme când,
din frumuseţea frazei, nu rămâne decât inte-
ligenţa. Dacă rămâne.

Nu interesează pe nimeni că preşedintele
României „a deturnat şi denaturat sensul voinţei
populare a electoratului român din 2004”. Ăla e
electoratul Alianţei D.A., electorat care nu va
trece niciodată de partea PSD, fiind convins, pen-
tru eternitate, că social-democraţia română e un
fel de „baroniadă”. Atâta timp cât nu e încă edifi-
cată asupra modului cum e făcută social-demo-
craţia de la noi, opinia publică, în caz că s-o fi
cristalizat, pe ici, pe colo, nu e deloc justificată să
creadă că suspendarea preşedintelui aduce lapte,
miere şi făină pentru o Românie de turtă dulce.
Ideea de suspendare a orice e legată mai mult de
ideea de instabilitate politică. Orice instabilitate
politică ne duce cu gândul la mineriade şi la fap-
tul că acestea au tras ţara înapoi.

Electoratul se obţine în fiecare zi, nu
într-o secundă, printr-un puci consti-
tuţional. Puterea se poate obţine şi

aşa, dar nu ţine. Uşor vine, uşor se duce. Ne
demonstrează acest lucru chiar guvernarea actu-
ală, care e de dreapta doar în imaginaţia ei; ea a
demonstrat că a venit nepregătită să guverneze.
Dacă vrea şi PSD-ul să ia puterea doar de dragul
de a conduce şi de a da „lapte şi cornuri” la tot
parlamentarul, poate s-o facă. Cine îl împiedică să
fie şi el un partid „jucăuş”? Nimeni.

În timp, orice isterie colectivă, se transfor-
mă în istorie colectivă, dar, ce păcat, istoria nu are
deloc un caracter colectivist; înregistrează doar
excepţii, bune sau rele, cum s-a văzut.

Cu un Titus Corlăţean, un alt fel de Cos-
min Guşă, orice e posibil. Dar, când orice e posi-
bil, totul e posibil şi asta e prea mult. Unde e alter-
nanţa posibil-imposibil la Putere?

Actuala opoziţie nu e pesimistă. Ea nu ne
sugerează că „speranţa moare ultima”, ci, cu un
optimism debordant, ne face să credem că „spe-
ranţa moare prima”. Credinţa ei în demersul de a
transforma un patrulater roşu într-un triunghi roz
nu este o religie sau alta, pentru simplul motiv că
legile divine le fac tot oamenii, care sunt parla-
mentari şi ei, nu sfinţi. Ne frustrează cu salariile
lor deloc ideologice şi, pe urmă, spun că suntem
un popor de frustraţi şi nu-i merităm.

Timpul dă dreptate celor puţini şi putere
celor mulţi. La noi, e invers. 

VICTOR MARTIN

Puci
constituţional

Nu trebuie să diseci adevăruri
general valabile, cum ar fi

modul cum îi tratează 
americanii pe prizonieri, 

interceptarea telefoanelor sau
activitatea guvernamentală. 
Nu interesează pe nimeni;

astea sunt subiecte fumate de
toată lumea. 
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Ileana Vrancea, în E. Lovinescu. Artistul
consideră că Memoriile lui Lovinescu îşi
conservă prestanţa şi viabilitatea nu

prin rigoarea documentului ori prin relevarea în
chip autentic a unor medii ori contexte existen-
ţiale, ci, mai curând, prin expresivitatea portretis-
ticii. Se poate însă observa şi un anumit decalaj
între aserţiunile criticului şi observaţiile portretis-
tului. Nu întotdeauna concluziile percepţiei critice
coincid cu acelea ale memorialistului; ba, dim-
potrivă, în multe situaţii există o neconcordanţă
flagrantă între cele două tipuri de aprecieri. Exe-
mple de astfel de neconcordanţe şi de perspective
divergente sunt Mateiu I.Caragiale, Mihail Sado-
veanu sau Camil Petrescu, scriitori ce beneficiază
de o optică cu totul diferită în studiile critice şi în
paginile memorialistice. Lovinescu excelează, aşa-
dar, în Memoriile sale în tehnica portretului, ext-
rem de sugestiv şi de plastic, prin care oamenii
sunt surprinşi în mediul lor caracteristic, în
relevanţa temperamentului lor, dar şi în di-
namica evoluţiei lor interioare. E vorba, evi-
dent, de un tip de portret psihologic, funda-
mentat pe surprinderea reacţiilor psihice,
dar care nu evită nici relevanţa detaliului
pitoresc, a atmosferei ce încadrează silu-
etele contemporanilor criticului. Pitorescul
şi anecdoticul au o funcţie marcantă în tec-
tonica portretului lovinescian: aşază într-un
decor social şi artistic figurile, le conferă
culoare şi relief, le imprimă o identitate pro-
prie reieşită şi din consonanţa dintre per-
sonaj şi mediu. 

Un procedeu frecvent folosit es-
te acela al descinderii balzaci-
ene în spaţiu şi timp, dar şi al

surprinderii unui temperament în mişcarea
vie, în dinamismul reacţiei imediate, decu-
pată în nuditatea sa psihologică şi afectivă.
Ilustrativ e începutul capitolului rezervat lui
Ion Barbu, în care notaţia precisă şi, totodată,
barocă a climatului atmosferic se îmbină cu deten-
ta descripţiei evocatoare şi cu surprinderea unui
tip uman în mişcările sale primordiale, înregis-
trate cu promptă acuitate senzitivă. Nu lipsesc,
din acest fragment, nici dinamizarea scenică, nici
caracterul expozitiv, nici pregnanţa detaliului re-
velator: „Pe când sub ploaia putredă a toamnei, ce
unea cerul şi cu pământul spongios într-un giulgiu
lichid, fanfarele dolente ale marşului funebru
duceau rămăşiţele lui Vlahuţă, uşa biroului meu s-
a deschis pentru a face loc unui tânăr subţiratic,
tip oriental, smolit, cu ochii, după cum s-a spus,
vegetali, de plante acvatice, cu pasul precipitat şi
decis. Se numea «Popescu», era poet, şi-mi întinse
un caiet cu aparenţe sumare, pe a cărui primă
pagină se citea: Copacul. Abia începui să descifrez
câteva versuri când, nervos, luându-şi scaunul de
la locul său, tânărul şi-l împlântă cu energie lângă
fotoliul meu pe care, cu priviri laterale, îl trăsei
puţin la o parte; tânărul se apropie din nou cu
insistenţă: scenă clasică de teatru, de dominaţie
sau de intimidare. Citii o poezie, două, trei: ver-
suri parnasiene, dure, lapidare, ceva din Heredia,
din Leconte de Lisle, pe fondul frenetic al lui
Nietzsche, cu un material verbal personal şi o tăi-
etură energică. Aveam în faţă un poet căruia îi
mai lipsea doar un pseudonim”.

Portretul lui Ion Barbu, care debutează
sub aceste auspicii narativ-dramatice, este dez-
voltat şi completat prin inserţia unor observaţii
caracterologice şi a unor evaluări ale datelor
moral-afective. Portretul devine, în acest moment
al derulării sale, unul valorizator, asumându-şi
resurse şi conotaţii axiologice: „Omul nu s-ar
putea spune că e comod. Acum, după treisprezece
ani de raporturi variate, cu inexplicabile soluţii de
continuitate, după ce de atâtea ori ne-au prins
razele oblice ale soarelui în exaltări poetice, în cal-
mul biroului meu, sau pe aleile Cişmigiului, în apo-
teozele primăverii, n-aş putea să nu confirm că
omul nu e comod. Nu e comod, mai întâi, prin ine-
galitatea de umoare şi, deci, prin lipsa unităţii de
reacţiune, ceea ce imprimă o basculare reacţiilor
în nesiguranţa continuităţii; nu e comod prin iras-
cibilitate şi agresivitate, prin atitudini tiranice şi
exclusive, cum ar fi un antisemitism intempestiv
afirmat sau o necesitate de respectabilitate osten-
tativ proclamată cu orice ocazie: nu e comod, dar
cât e de interesant!”.

Evident, nu întotdeauna recursul la anec-
dotică şi la digresiunea narativizată excesiv este
salutar pentru reuşita portretului lovinescian.
Atunci când notaţia trăsăturilor fizice, densă,

sobră, dar minuţioasă, în acelaşi timp, se întâl-
neşte cu alura moralistă a frazei, cu relieful psiho-
logic şi cu scena ilustrativă, portretul capătă preg-
nanţă şi expresivitate, culoarea afectivă adecvată
şi tonul cel mai just. Găsim în Memorii şi unele

portrete în care infuziile de lirism sunt dominan-
te, iar notaţiile se resimt de o detentă metaforică
mai pronunţată; fluxul rememorării amplifică vib-
raţia afectivă a frazei, iar verbul consimte să îşi
desfăşoare volutele unei subiectivităţii nu îndea-
juns de bine camuflate. Un astfel de portret este
cel consacrat lui Ilarie Voronca, în care, în jurul
unei trăsături dominante, lipsa de iniţiativă, timi-
ditatea în exces, criticul alcătuieşte, prin acumula-
re de epitete, un portret aglutinant şi liric în ace-
laşi timp, făcându-se, însă, şi legătura între psi-
hologia omului şi opera sa.

Există, în galeria portretelor lovinesci-
ene, şi unele schiţe caracterologice
în care percepţia îşi schimbă cu totul

perspectiva şi dimensiunile, seninătatea şi imper-
sonalitatea transformându-se treptat în incisivi-
tate şi turnură polemică a enunţului. Portretul lui
Vasile Pârvan este din categoria unor astfel de
portrete: privirea rece, lucidă a criticului află,
dedesubtul reacţiilor şi comportamentului exterior
al cărturarului, trăsăturile ascunse ale persona-
lităţii sale, acele dominante psiho-afective care îi
mobilizează energiile şi resorturile intelectuale şi
morale. Lovinescu recurge la formulări sintetice,
de incontestabilă pregnanţă caracterologică, la
însumări de detalii caracteristice, gravate în aqua-
forte, unele, trasate în peniţă ironică, altele.

În portretizarea lui Pârvan, nu sunt sub-
liniate doar trăsăturile moral-intelectuale ale sa-
vantului (voinţa masivă, subordonarea tuturor
resurselor spirituale pentru atingerea scopului
propus, imperativul necesar al încordării intelec-
tuale, „voinţa fermă de a «ajunge»”); Lovinescu
expune şi câteva observaţii stilistice asupra
lucrărilor lui Pârvan, care, dincolo de aspectul
ştiinţific, păcătuiesc printr-un stil prolix, marcat
de imagini patetice, de un ton excesiv retoric şi o
frazeologie adesea dezarticulată: „nemulţumiţi nu-
mai cu activitatea lui ştiinţifică şi, mai ales, cu
organizaţia ei, unii din ucenicii lui şi alţi câţiva
mistici de după război, ortodocşi sau nu, au încer-
cat să găsească în Pârvan un reazim ideologic,
văzând în el un filosof şi un mare scriitor. N-aş voi
să mă rostesc asupra misticei lui Pârvan, întrucât
lipsa de aderenţă faţă de o astfel de atitudine
sufletească  nu-mi lasă minimul de simpatie  de
care e nevoie pentru a fi judecător util şi im-
parţial; cât despre cugetarea lui filosofică, ea este
o simplă banalitate, mascată sub o insuportabilă
grandilocvenţă stilistică. Formele istorice şi Memo-
riale reprezintă, de fapt, modele intolerabile de
patetism verbal, de beţie de cuvinte, locurile
comune ale reflecţiei asupra vieţii, învăluite într-o

frazeologie bombastică, cu aere inspirate şi mis-
tice, ce puteau impresiona pe doamnele şi pe tine-
rii din jurul catedrei lui, dar nu rezistă unei ele-
mentare analize a bunului-simţ”.

Opondere considerabilă o ocupă în
Memoriile lui Lovinescu personali-
tatea lui Nicolae Iorga, greu de cir-

cumscris într-o singură portretizare; criticul recur-
ge la aşa-numitul portret biografic, ce surprinde
datele caracterologice ale unei personalităţi în
devenirea sa interioară şi exterioară, în dinamica
evoluţiei sale diacronice.  Profilul marelui istoric e
surprins prin încadrarea într-un context exis-
tenţial particular, dar şi prin însumarea datelor
psihologice într-un portret alcătuit din tuşe am-
bivalente, chiar contradictorii, în care admiraţia şi
contestarea se îmbină până la contopire, fapt re-
marcat şi de Eugen Simion, care observă totodată
şi recurenţa unor portrete: „Unele portrete revin.

Imaginea lui T. Maiorescu, de pildă,
obsedează pe E. Lovinescu. Ceva scapă tot-
deauna criticului şi, în alt capitol, el revine
la schiţa portretului dinainte. Tot aşa, N.
Iorga, figura biblică a literaturii lui
Lovinescu. Faţă de marele istoric, criticul
are sentimentul pe care îl aveau, probabil,
primii creştini faţă de Dumnezeu: o cre-
dinţă plină de spaimă. Chiar şi atunci
când îl detestă (în sens critic), negaţia e,
la Lovinescu, stăpânită de admiraţie.
Imaginea ce traduce mai bine acest senti-
ment e aceea a unui N. Iorga – arhanghel
cu biciul de foc alungând fariseii şi zarafii
din templu”. Autoritatea lui Iorga asupra
generaţiei din care făcea parte şi tânărul
Lovinescu e incontestabilă, şi e recunos-
cută ca atare de către critic. Pasajele din
Memorii ce desemnează activitatea de
început a lui Iorga mizează din plin pe
retorica genului epopeic, cu detenta

vizionară a frazei, cu dimensionarea hiperbolică a
figurilor şi cu înfruntarea titaniană între vechi şi
nou. Printr-o astfel de proiecţie în enorm şi
vizionar, figura lui Iorga capătă o aură profetică,
de profesor cu autoritate copleşitoare, dar şi de
iconoclast al valorilor cu un prestigiu prestabilit şi
perimat. Dimensionarea epopeică a portretului se
conjugă, însă, şi cu o percepţie oarecum ascetică a
fenomenalităţii, sau cu o relativizare prin ironie a
staturii istoricului. Portretul omului se prelun-
geşte, parcă, în arhitectura operei sale copleşi-
toare, în ansamblurile vaste, cu geografie spiritu-
ală luxuriantă pe care creaţia lui Iorga le pre-
supune. 

În configurarea portretului lui Nicolae
Iorga, Lovinescu recurge şi la o tehnică a core-
spondenţelor şi paralelismelor, în care datele tem-
peramentale şi însuşirile intelectuale ale istoricu-
lui sunt puse în cumpănă cu cele ale lui
Maiorescu. Rolul celor doi în reformarea culturii
româneşti este, păstrând proporţiile, similar:
„După douăzeci de ani, tânărul istoric continua,
aşadar, opera distructivă a criticului de la Iaşi şi,
de nu avea autoritatea lui Maiorescu, avea verva,
pasiunea, tinereţea comunicativă şi stăruinţa de a
reveni asupra aceluiaşi lucru, neobosit, lovind şi
dărâmând – spectacol impresionant al unei ade-
vărate gigantomahii intelectuale; trăiam în crepus-
culul zeilor. Departe de noi, zeii lui Maiorescu ne
interesau mai puţin, pe când zeii profesorului nos-
tru erau zeii la care ne închinasem şi noi: ne bucu-
ram, deci, văzându-i rostogolindu-se de pe socluri.
Trecea duhul răzbunării deasupra măririlor şi din
ruina lor speram poate să ne înălţăm noi, din
instinctul obscur ce aduce pe tineri în jurul cata-
strofei înaintaşilor. Se prăbuşeau Tocilescu,
Urechia, Xenopol şi chiar Hasdeu, se despica
pământul; în bubuitul tunetelor, din rotocoalele de
fum şi în mirosul de pucioasă se desprindea,
totuşi, încetul cu încetul, o nouă statuă ridicată
din sfărămiturile celorlalte”.

IULIAN BOLDEA

Lovinescu –
portetist
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Călătoria propusă de Aura Christi în
pădurea Marilor jocuri are nevoie de
călăuze. Una preferă căile iniţiatice,

alta elemente ale naturii comportamentale, în fine
cea de-a treia caută înţelepţi. Prin varietatea lor
călătorii adoptă un stil conversativ; după împre-
jurări, acesta devine introspectiv. Adaptarea lor la
o manieră sau alta ţine de întrepătrunderea per-
sonajelor cu peisajul lor sufletesc, cu proiectele
ideatice după natura variabilă a tabloului. În linie
generală, panoul îngrămădeşte fapte, surprinde
tendinţe, chemări, energii. Puterea se împleteşte
cu posesiunea carnală, morală. Prinsă la mijloc, ca
în vâlvătaia unui foc, dilema fiinţei pândită de eşe-
curi. De umbrele morţii.

Dacă scrutăm acest real restituit metaforic,
se conturează fabulosul tărâm al eposului tranşării
şi polemicii, ilustrat cu nume ruseşti, multe fami-
liare – puteri de netăgăduit pentru universul do-
mestic în care oaspeţi şi gazde instituie specia
curioasă a personajelor ludic-rafinate, germinative
şi purgative (în sensul că fermentează fervori de
care beneficiază prietenii).

Nu este pentru nimeni un secret natura vari-
abilă a autoarei. Dă speranţe apropiaţilor că îşi
aparţine; în fapt este locuită de diferite înclinaţii,
subsumate de împlinirea prin literatură. Găseşte
în creaţie dogul necesar luptei cu efemerul. Nu e
defel irelevant că ţine porţi deschise ocupaţiei de
editor, traducător, amplificate, dacă e nevoie, de
intervenţii publice sub formă de memorii, apeluri,
proteste când revista de suflet, Contemporanul.
Ideea europeană întâmpină dificultăţi. Sunt dispus
a măsura greutăţile întrucât nu mă ocolesc nici pe
mine, însă cântăresc efortul pe care îl depune
Aura Christi să menţină pe linia de plutire
biografia câtorva oameni greu de descurajat.

Închid paranteza ca să deschid alta, poate
chiar mai întinsă, mai dizolvată în estetic decât
prima, vizibil introductivă. 

Ştiu că există rivalitate între Aura
Christi şi marile ei modele. Exclusiva
raportare la ele ca la ceva feeric, reven-

dică instrumentul critic. Treaba, benefică, pre-
tinde patos, respirarea în comun a frumosului. De
aici, din relaţia făţiş capitală cu marea literatură
rusă şi europeană, cu suflul de umanitate pe care
îl degajă iese fatalitatea cercurilor concentrice:
gesticulaţie expansivă, umor slav, exersări filo-
semite, preferinţe reprofilate după o largă marjă
de mişcare. La meleagul de unde provine scri-
itoarea zbuciumul comun înfrăţeşte epica acestuia
cu tributul adus de Thomas Mann, de unde scoate
ecouri de spiritualitate. Grafia lui Nicolae Breban
figurează dispersată pe ici-pe colo. Ce a ieşit din
truda atâtor complicaţii narative? A rezultat un
roman dens, stufos, incitant, realizat ca o demon-
straţie dusă cu bine la capăt. Pornită din nevoia
parvenirii la poetica dostoievskiană şi odată ţinta
atinsă, cu adaptări poliţiste, nevrotice, cu ocoluri
de sensibilitate prin cercurile celor mai grave
infracţiuni, violul fiind doar un avatar printre alte
tribulaţii, naraţiunea intră pe uşa din faţă a prozei
actuale. 

Înainte de a fi atins jumătatea drumului bio-
logic, Aura Christi se adresează celeilalte jumătăţi,
în pregătire. Alegerea ei, dacă nu e numai darul
destinului, se bazează pe consimţirea subiectivă a
unui modul simbolic. Anume transformarea cercu-
lui de prieteni şi de fiinţe adiacente într-o struc-
tură în stare de veghe. Intenţia recuperatoare are
înţeles noţional potrivit căreia asociaţia devine re-
sortul identificărilor, revoltelor, libertăţilor ca o re-
surecţie infuză, nu şi radicală. Maturitatea amin-
tită lucrează dependentă de numitul modul psiho-
vital. Imaginaţia respiră pe nenumărate fire, mul-
te luminoase, îşi dezvoltă derivaţiile valorice, sen-
timentale şi intelectuale. Performanţa are o miză
înaltă: într-un roman de peste 600 de pagini, cu
multiple scene pentru „producerea” trăirilor, exe-
cuţia asigură fluiditatea întregului, îi constituie
cosmosul. 

Autoarea întreţine cu planurile narative, cu
scenele de ordin afectiv, abilităţi de om de teatru,
de scenograf imprevizibil, încântat să filtreze, să
aglomereze proza amplei agregări. Mi-e greu să
trec peste scriitură, bizară, enigmatică, obsedată
şi obsesiv canalizată pe teme majore. Aş crede că
Aura Christi are nevoie – cât va mai dura dorinţa
de prelungire a fluxului existenţial ca tonalitate

când crepuscupară când cenuşiu-nostalgică – să
treacă de la dipticul sau tripticul românesc la cro-
nică. Marile jocuri poate fi citit în cheia cronicii
unor intimităţi învelite în hârtie de mătase. Cum
operaţia va ocupa întreg magazinul (expunerea
obiectelor, ambalarea lor) tot ce înconjoară încăr-
cătura lasă loc modernităţi post-zoliste ca ciclitate
şi volumetrie. 

Pe coordonatele date, incest, boli, detracări
fiziologice sunt expresii ale materiei. Luminată
circular, uneori hipnotic. Alteori, precaritatea este
îndepărtată ca să uităm dizolvarea în obscuritate.
Cititorul circulă pe diagonală, pe verticală sedus
de aspectele mişcării, de ambivalenţa ei, cum se
întâmplă în romanele de prim ordin. 

Chiar dacă ne-am pierdut, din diverse
motive, forţa să construim tetralogii (să fi fost în-
lănţuirea ciclică apanajul zolismului, el însuşi
devansat de realismul balzacian?), Aura Christi
descoperă din instinct ferm orientat conjuncţia
metamorfoticului cu valoarea estetică. Ştim de la
unul din postfaţatori că Aura Christi relansează,
de una singură, turul de forţă al încercării eposu-
lui suspendat peste timp. Îi stă, drept înaintaş, Ni-
colae Breban, cel care cu descurajantă repetabi-

litate pentru unii „lucrează” fraza, relansează tâl-
curi, respiră prin paragrafe abil rotunjite, nu-
anţate, uimitor personalizate, multiplicarea jocului
psihologic specific romanescului meandric. 

Protagoniştii Aurei Christi reverbează
deopotrivă dizolvant şi estetizant. Fie
Akulina Juşkov, Saşa Cerven, Miro-

slava Plămădeală ori Veaceslav Juşkov, fie alţii,
scoşi în evidenţă prin insolit, îşi spun poveştile de
iubire şi ură, de trădare ori credinţă, deschid gale-
ria de portrete, o susţin, ca pe urmă să-i furnizeze
impulsurile auto-anihilante. În siajul lui Dostoievs-
ki, nu cred să obţinem prea curând un roman de
acelaşi calibru. Mă rezum la extraordinara
secvenţă a violului Senei de către Saşa Cerven. Pe
întinderea sa, acuplarea silnică picură în urechi
gâfâiala materială, zbaterea uimită, frântă de
abandonul femeii. Paginile 248-250 edifică asupra
luptei sexuale aprige, construite pe două planuri,
în grajdul plin cu fân: Sena rezistă până la limita
puterii ce o posedă, bărbatul imobilizând-o, dezar-
mând-o, dornic, pradă hormonilor, să o învingă,
crispat, electric corporal, decisiv dedublat. Cine
citeşte secvenţa, cu tot complicatul imprevizibil al
relaţiei, descoperă că Aura Christi ştie cum să
urce peste cota verismului şi să practice un evolu-
at zolism al capcanei simţurilor, crud, de maximă
sugestie, străin de orice pudoare maladivă. Nu per-
cepem decât deruta, ieşirea din sine, secreta do-
rinţă încărcată de magnetism fără scăpare.

Eposul văzut pe traiectorii rareori bătute –
iată ce aduce romanul înalt exemplar, polifonic,
exemplar al călătoriei în adâncul naturii umane.
Marile jocuri inversează roluri de bază, autoarea
pătrunde în lumea durerilor, ca tot ea să dezvăluie
plăcerile lumii, ispitele şi fantasmele bărbaţilor.
Cei ce probează în pâcla misterioasă a sexului, s-
au trezit în pădure… Familiari cu sumbra ei înfio-
rare, teratologică.

Proiecţia tetralogiei are un ax deşi gruparea
pârgiilor încă dospeşte. La noi, unde s-a cam pier-
dut ciclitatea, mistica romanescului, unde practi-
canţii ei se numără pe degetele unei singure
mâini, tatonăm o anume dominantă unificatoare.
Aura Christi pare că a găsit-o. Rezidă în complici-
tatea numeroaselor apariţii ca stare naturală a
fiecăruia într-o planetă oraş-munte, zăpadă-arşiţă,
trup-suflet, paradox comandat-altruism larvar. În
oglinda epicului, vorbim de o dexteritate deschiză-
toare de drumuri lungi.

HENRI ZALIS

În păienjenişul
eposului 
consistent

AURA CHRISTI, 
MARILE JOCURI

EDITURA IDEEA EUROPEANĂ, 2006
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MARTIE 2007

Cătălin Ghiţă nu ezită să aleagă drept
introducere a studiului său de debut –
Lumile lui Argus (o morfotipologie a

poeziei vizionare) (Editura Paralela 45, 2005) – o for-
mulă resimţită azi drept anacronică şi a cărei uti-
lizare, în afara unui cadru ironic, trezeşte suspiciu-
ni. Astfel, studiul debutează cu proclamarea juvenil-
orgolioasă a unicităţii sale în spaţiul critic românesc:
„În contextul cercetării autohtone, lucrarea noastră
este cea dintâi concentrată pe tema în cauză” (p. 23),
considerându-şi apariţia ca necesară „pur şi simplu
pentru că, în exegeza românească nu a existat nici
unul axat exclusiv pe acestă temă” (p. 15). S-ar putea
subînţelege prin aceasta fie o propunere de reconsid-
erare drastică a bibliografiei existente a temei, fie
un efort de elaborare a unui sistem cu totul nou.
Deşi nu ignoră prima posibilitate şi aspiră explicit
spre cea de-a doua, autorul eşuează în ambele încer-
cări. 

Discursul critic, asumat cu autoritate de un
„eu” ce nu ezită să se manifeste ca atare în
text, e subminat de conflictul care se
declanşează între două tendinţe opuse ale aces-
tui eu: prima, o impunere a singularităţii vocii
critice, a doua, o încercare de a epuiza refer-
inţele posibile, colectate fără discri-minare din
diverse domenii, care pot fi subordonate temei.
De aceea, afirmarea nemascată a eului se
dovedeşte singura lui modalitate de
supravieţuire, cel puţin la nivel gramatical, în
contextul avalanşei de trimiteri înglobate neier-
arhizat în propriul discurs. Recurgând însă prea
des la autoritatea altor voci, autorul devine,
asemeni lui Argus, o figură cu nenu-mărate per-
spective, dar care îşi pierde propria voce. Încer-
carea de detaşare din afluenţa acestor voci
rezultă, de multe ori, în afirmaţii cvasi-
şcolăreşti, cum ar fi: „încercăm să ne distanţăm
de acele grile de analiză şi de interpretare prea
generale, care ajung să echivaleze viziunea cu
banalele imagini vizuale, producţii ale descrier-
ilor sau ale figurilor de stil” (p. 20) sau „În inter-
pretarea noastră, eul nu poate intra, ca tip pur, într-
una dintre categoriile binomului vates/ artifex. Orice
creaţie implică, într-o măsură mai mică sau mai
mare, o prelucrare a datelor percepute, o reevaluare
şi o redimensionare a materialului supus probei
artisitice” (p. 38).

Dincolo de dificultăţile discursive, teza are
aparenţa unui sistem clar expus. Propunându-şi să
ofere o grilă de interpretare a textelor subsumabile
vizionarismului, eseistul începe prin a-şi construi
conceptele. Viziunea este definită într-un dublu sens,
atât drept perceperea realităţii înconjurătoare într-o
nouă lumină, cât şi drept pro-iectare de lumi noi.
Criticul distinge cele două direcţii prin aplicarea
etichetelor de „viziune religioasă”, pentru cea dintâi
accepţiune, şi „viziune laică”, pentru cea de-a doua.
Seria disocierilor continuă prin clasificarea viziu-
nilor în: „primare” (mitice şi religioase), care
păstrează aparenţa experienţei trăite, în care
procedeele sunt ocultate, şi „secundare”
(barochizante şi sociale), evident construite
pe baza unor modele, deci cu procedeele la
vedere. Această tipologie e construită, susţine
autorul, în baza unor concepte elaborate în
partea întâi a eseului: „conturarea unor posi-
bile tipuri de realizare a poeziei vizionare” s-
a făcut „în funcţie de dispoziţia particulară a
eului şi de rela-ţia acestuia cu viziunea” (p.
115). În acest sens, partea întîi, dedicată mor-
fologiei vizionarismului (respectiv structurii şi
formelor componente ale acestuia) porneşte
de la o încercare de circumscriere a feno-
menului vizionar în complexitatea mani-
festărilor sale, dincolo de marginile textului
literar. De unde rezultă elaborarea unor con-
cepte cu caracter general, dar care se
dovedesc inoperante în analiză. Efortul
deosebit depus în direcţia formalizării expe-
rienţei vizionare ca trăire efectivă a unui eu
vizionar, distinct de cel biografic, dar şi de cel
creator, rezultă în îndepărtarea criticului de
obiectul său iniţial, acela de a construi un
model interpretativ adecvat textului vizionar.
Acesta, în urma extinderii foarte largi a câm-
pului de cercetare, devine un simplu apendice
al experienţei, respectiv consemnarea ei în
scris. În majoritatea cazurilor însă, după cum
însuşi criticul recunoaşte, chiar în contra sa,
textul este rupt de experienţa vizionară pe
care se presupune că o transcrie, realizându-
se în absenţa ei. De asemenea, el nu este
rezultatul proiecţiei unui eu vizionar, aflat în
transă, ci a unui eu constructor lucid. Reluînd
definiţiile date claselor de poezie vizionară,
textele „vizionarismului secund” apar nu
drept rezultatul unei trăiri de factură
vizionară, ci al unei imitaţii conştiente. Sunt
viziuni inventate, ceea ce presupune scrisul în

absenţa experienţei vizionare. Chiar în cazul
„vizionarismului prim”, existenţa unei experienţe
precedente actului scrierii nu este nici demonstra-
bilă („De altfel, în majoritatea cazurilor, este foarte
greu de demonstrat că o astfel de experienţă a avut,

într-adevăr, loc”, p. 83) şi, aşa cum admite criticul,
nici relevantă pentru valoarea estetică: („O stare
vizionară «inventată», desfăşurată exclusiv pe pali-
erul imaginaţiei, nu are relevanţă decât la nivelul
produsului estetic generat. Dacă eul nu trăieşte fac-
tual viziunea, aceasta devine pur pretext estetic,
proiectată de eul creator în absenţa experienţei eului
vizionar şi, în consecinţă, fără vreo semnificaţie
deosebită pentru analiza noastră din aceste rânduri
(ceea ce, desigur, nu înseamnă că, din perspectiva
produsului final, viziunea ca pretext estetic ar fi
cumva «inferioară» viziunii bazate pe experienţă)”, p.
44).  Aprecieri precum: „este posibil ca viitorul călu-
găr Caedmon să fi trăit o stare numinoasă, de pre-
zenţă a sacrului, însă arta de a compune versuri (...)
trebuie să fi fost deprinsă anterior” (p. 39 – 40)
reflectă caracterul speculativ şi incert al perspectivei
de abordare teoretică. Tratarea grăbită şi insuficient

nuanţată a unor aspecte privind factorii inductori ai
viziunii, grupaţi în „ideali” (imaginaţia, inspiraţia,
visul) şi „empirici” (maladiile, stupefiantele,
alcoolul), duce la afirmaţii banale sau ridicole: „Şi în
poezia românească, mai ales la Eminescu şi la
Bacovia boala dobândeşte o funcţie creativă.
Tensiunea psihică acumulată în timpul stării febrile
sau de rătăcire psihică se coagulează într-o serie de
imagini care fuzionează în viziuni (paradiziace, sub-
lunare sau infernale, după caz)” (p. 77); „Totuşi, aces-
te stări halucinatorii induse de consumul de stupefi-
ante nu pot genera o operă de artă vizionară: nu
oricine are transe hipnotice devine poet” (p. 81);
„Consumat în doze prea mari, alcoolul, ca şi stupefi-
antele, conduce la o blocare a funcţiilor perceptive,
împiedicând generarea de viziuni şi inducându-i
subiectului o stare de inerţie cataleptică. Astfel, ceea
ce constituie, iniţial, un accelerator de imagini se
dovedeşte, în ultimă instanţă, o capcană” (p. 82). 

Pe de altă parte, deşi admite că mărturiile
creatorilor constituie o manipulare retorico-
ideologică a lectorului („Deşi mulţi poeţi şi
poeticieni s-au grăbit să-l denunţe ca garant al
originalităţii, puţini au sesizat faptul că
pretinsa  «dictare automată» de către o voce
superioară se pliază, în chip necesar, pe
conştiinţa unui eu infuzată de propriile
condiţionări cultural-mentalitare. Mesajul
este viciat tocmai de acesti factori aparent
insesizabili”, p. 68), în analiză, criticul nu
este mai puţin imun la confuziile pe care ele
le generează. Un astfel de exemplu îl constitu-
ie acceptarea ca argumente pentru propria
teză a confesiunilor lui Blake privind pretinsa
scriere a textelor sale sub impulsul unei dic-
tări divine, cu toate că arhitectura lucidă a
acestora e evidentă. 

Concluziile sunt minore în raport
cu amplitudinea demersului şi
nu răspund necesităţilor anal-

izei acestui tip de poezie. Înţelegând viziunea
în primul rând ca experienţă vizionară, iar, de cealal-
tă parte, constatând imposibilitatea demostrării şi
chiar irelevanţa ei ca precedent al actului creator,
criticul ajunge într-o situaţie paradoxală: aceea a cir-
cumscrierii unei creaţii vizionare în absenţa viziunii.
Dificultatea e generată de metodă, care porneşte de
la construcţia unui model de funcţionare a viziunii
în afara textului, pe care încearcă ulterior să-l
impună interpretării acestuia, neglijând tehnicile
particulare de alcătuire a perspectivei vizionare în
procesul creator. Ce criterii rămân atunci de contu-
rare a specificului poeziei vizionare?

Analizele demonstrative lasă aceste aspecte
în suspensie, dar ridică noi întrebări. Se pune, ast-
fel, problema în ce măsură Blake, considerat modelul
absolut al poeziei vizionare, constituie un model pen-
tru vizionarismul românesc. De ce Heliade este, de
exemplu, mutat dintr-o paradigmă miltoniană într-

una blakeană? Interpretările textelor româ-
neşti, propuse ca ilustrative pentru o tipolo-
gie sau alta, fac doar trimiteri sub formă de
comparaţii incidentale la poetul englez, însă
ele par mai mult rezultatul asociaţiilor par-
ticulare de lectură ale criticului şi mai puţin
al unor concluzii obiective. Analiza este
desprinsă de contextul operelor, iar filiaţiile
istorice sunt declarate, nu demonstrate. În
baza căror criterii constituie Ţiganiada, un
text multă vreme rămas în manuscris, împ-
reună cu un text obscur al lui Vasile Aaron,
„posibili precursori” ai vizionarismului
românesc, rămâne un fapt confuz. În plus,
deşi propune o abordare tipologică, un sis-
tem care să constituie un model pentru
abordări viitoare, analiza se exercită asupra
unor texte nu întotdeauna reuşite estetic.
Multe sunt variante, texte minore sau texte
neterminate, necorespunzătoare pentru
exemplaritatea pe care doreşte să o ofere, cu
atât mai mult cu cât criticul însuşi are
îndoieli cu privire la valoarea unora dintre
ele. Chiar în cazul textelor canonizate
(Luceafărul, Noaptea de decemvrie, Rugă-
ciune), perspectiva vizionară nu aduce nimic
nou. Ele sunt mai degrabă menţionate în
treacăt pentru completarea tabloului, pre-
dominînd, şi în acest context, aglomerarea
nedisociată de opinii critice.

Reconsiderarea şi clarificarea opţiu-
nilor critice ar necesita un capitol destinat
reluării şi analizării bibliografiei temei, în
care criticul să poată defini mai precis nou-
tatea şi valabilitatea propunerii sale în
raport cu sistemele teoretice existente, fie
parţiale, fie complexe, fie româneşti sau
străine şi în care, depăşind viziunea caleido-
scopică a lui Argus, să-şi poată găsi individ-
ualitatea.

ELIZA DEAC

Vizionarismul
poetic şi criticul
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Despărţire
Ceremonia a fost modestă: 
funcţionara Ministerului de Interne mi-a înmânat
certificatul tău de încheiere a vieţii, tu 
care niciodată nu ai avut vreun certificat
ai fost deodată vrednică de certificatul de deces, 
certificat frumos cu emblema statului
de parcă te-ai fi distins în mod deosebit 
într-un domeniu oarecare
şi ai corespuns la toate cerinţele

Funcţionara m-a mai intrebat 
dacă vreau să actualizez
(aşa a spus) şi certificatul de deces al tatălui meu,
după care a pus cele două certificate 

unul lângă celălalt
ca două pietre funerare gemene 
şi a apăsat pe butonul electric.

Am coborât în stradă şi mi-am continuat paşii
ca o fetiţă
mică
care este ţinută de mână de doi părinţi de hârtie
foşnind în vânt.

Femeia-Bombă
Tu ai numai douăzeci de ani
Şi prima sarcină pe care o porţi este o bombă
Sub rochia-ţi largă eşti însărcinată cu dinamită,
Plină de aşchii de metal treci prin piaţă, 
Ticăi printre oameni – 

te numeşti Andalib Takataka.

Cineva ţi-a sucit şuruburile în creier
şi te-a lansat înspre oraş.
Tu care vii din Casa Pâinii-Beth 

Lehem ţi-ai ales tocmai
o brutărie. Acolo ai scos din 

interiorul tău declanşatorul
şi împreună cu pâinile pentru Sabat,
cu macul şi cu sesamul lor
te-ai azvârlit înspre ceruri. 

Împreună cu tine spre moarte
ai luat pe Rivka Fink
şi pe Elena Kondraiev din Caucaz, 
pe Nisim Cohen din Afganistan
pe Suhila Husi din Iran
şi pe doi chinezi.

De atunci multe alte noutăţi
s-au aşternut peste povestea ta
despre care numai eu mai vorbesc
şi vorbesc
fără să am ceva de spus. 

Gâştele
Profesorul meu de matematică Domnul Epstein
mă chema la tablă

şi îmi spunea că am un cap bun 
numai pentru pălării,

şi că o pasăre cu un creier similar mie
ar zbura înapoi.
El mă trimitea să pasc gâştele.

Acum, la ani de zile distanţă de profeţia sa,
de câte ori stau sub palmier
cu cele trei gâşte frumoase ale mele,
mă gândesc că profesorul de matematică 

vedea departe.
şi că avea dreptate. 

Pentru că nimic nu mă înveseleşte mai mult
decât să privesc gâştele
cum se aruncă peste firimiturile de pâine,
mişcându-şi bucuroase coada încoace şi încolo
sau stând nemişcate pentru o secundă
sub perle de apă
când le stropesc
cu un furtun,
ţinându-şi capetele ridicate
şi corpurile întinse
de parcă şi-ar reaminti de lacuri îndepărtate.

De atunci a murit deja şi profesorul 
meu de matematică

şi au murit şi problemele sale
pe care nu le-am putut rezolva niciodată.
Mie îmi plac pălăriile
şi întotdeauna în amurg
atunci când păsările se reîntorc în pomi
eu caut pe aceia care zboară înapoi.

Scrisoare
Îţi scriu din interiorul dorului
Dorul fiind punctul G al dragostei.

Îţi scriu din rodiile lunii Septembrie
Pline de sâmburi înghesuiţi gata să explodeze
Singuri, în linişte. 

Îţi scriu din câmpul magnetic în care
timpul strugurilor de muscat se stafideşte
în interiorul viţei de vie
şi şacali depărtaţi îmi compun inima.

Nu va lipsi,
nu va lipsi iubitul meu
nici umiditatea
în căpiţa de fân.

La mine este acum noapte,
domeniul aripilor de hârtie,
anotimpul de migrare al scrisorilor.

La tine este acum dimineaţă –
Noi ne iubim în gărzi

până vor coborî norii
acoperişul cerului.

Seherezada
Aceasta sunt eu – Seherezada poemelor
şi nu ştiu cât timp mi-a mai rămas
între aspiraţia de a trăi şi expiraţia morţii.
Zeii mi-au dat o pedeapsă ciudată:
cu cât mă dezvălui mai mult cu atât mă mişcorez
şi cu fiecare mână care se întinde înspre faţa mea,
înspre faţa ta
viaţa mea veşnică se scurtează
în inima ta.

Sultanul vorbelor,
Priveşte-mă cum mă încurc aici printre voaluri.

Eu nu îmi doresc să îngheţ neatinsă 
pe vreun piedestal

În salonul cu femei din haremul tău
Cu toate tăcutele rugăciuni interiorizate
Şi chiar dacă aş străluci ca steaua dimineţii,
Ce ar însemna aceasta pentru mine?

Destul s-a plimbat şoarecele calculatorului 
printre degetele tale,

destul ai cântat pe tastele tăcute de calculator,
La ce e bună inteligenţa fără de dragoste
şi la ce folosesc ochii lipsiţi de un „right click”?

Dă la o parte furnicarul capului tău
şi odihneşte-te în mine.
Dorul (nu fi îngrijorat) nu se sfârşeşte niciodată
Şi sufletul ca un licurici 
Pâlpâie, pâlpâie.

Eu scriu cele mai frumoase poeme
Când îmi ling singură rănile micilor săgeţi
Şi când omor în inima ta setea de sete –
Tu te vei trezi în poeme
La o viaţă veşnică.

Traducere din ebraică de
RIRI SYLVIA MANOR

AGI MISHOL

Agi Mishol s-a născut în 1947, în Romania, din părinţi supravieţuitori ai Holocaustului, stabilin-
du-se în Israel in 1950. Este absolventă a Facultăţii Ebraice din Ierusalim, licenţiată în literatură
ebraică şi absolventă de masterat în aceeaşi specializare. Este writer-in-residence în cadrul Univer-
sităţii din Tel Aviv, unde predă cursuri de creativitate scrisă şi, de asemenea, profesor de lite-
ratură în cadrul Colegiului Alma din Tel Aviv. Elaborează cronici literare atât pentru radio cât şi
pentru presa scrisă, traduce poezie, dar şi literatură ezoterică, activând totodată în cadrul redac-
ţiei revistei de poezie Helikon. În timpul liber cultivă piersici şi curmali. A fost răsplătită cu nu-
meroase premii, incluzând Distincţia Fundaţiei Tel Aviv (1991), Premiul Primului Ministru (1994),
precum şi Premiul pentru Poezie Yehuda Amichai (2002).  
Dintre nenumăratele sale volume publicate, menţionăm: Notele unei plantaţii, Keter, 1986 [Yoman
Mata]; Câmpia interioară, Hakibbutz Hameuchad, 1995 [Ha-Shfela Ha-Pnimit]; Caietul de vise,
Even Hoshen, 2000 [Machberet Ha-Chalomot]; Floarea de ceară, Even Hoshen, 2002 [Nerot Netz
Ha-Chalov]; Moment, Hakibbutz Hameuchad, 2005 [Moment]. 
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MARTIE 2007

Deocamdată nu mi-am onorat promisi-
unea de a lua în discuţie şi relaţia „eu
– şi noi”. Nici aici nu-mi propun să

rezum felul în care, împreună cu o parte din gener-
aţia mea, cam de condiţie, vârstă şi destin similare,
am fost implicaţi în istorie. Nici n-ar fi locul să
lămuresc acum situaţii îndepărtate, în timp şi spi-
rit, de posibilii cititori, mai ales de tinerii cu expe-
rienţe de viaţă total diferite. Istoria nu poate fi
totuşi ignorată. De aceea, schiţez câteva asocieri şi
disocieri, ce-mi par să-şi aibă utilitatea ca fundal al
relatării precedente.

I

De o vreme, unii politologi acre-
ditează ideea unor deosebiri substanţiale
între cei doi „secretari generali”, ca şi în-
tre răstimpurile de sub conducerea lor,
între perioadele 1948-1965, respectiv
1965-1989. Etapei „internaţionaliste”, de
maximă duritate, ei îi opun etapa „na-
ţională”, îmblânzită sub raport politic şi
în planul represiunii.

Nu lipsesc fapte şi argumente pen-
tru susţinerea acestei dihotomii. Între-
barea pe care suntem în drept să ne-o
punem priveşte însă măsura în care ele
validează modificarea esenţială survenită
de la prima la a doua jumătate de epocă
şi de la primul la al doilea conducător. A
fost vorba de o schimbare a conjuncturii
ori şi de modificări structurale?!

Răspunsul implicit al eseului meu,
scris curând după cezura „decembristă”,
neagă presupusele diferenţe de fond în-
tre el şi predecesorul lui. Acum explic
această negare. Ţin să şi contracarez, as-
tfel, posibila acuză – care mi-a şi fost

adusă la cunoştinţă – potrivit căreia aş fi demonizat
cu precădere ultima jumătate a dictaturii persona-
lizate, umbrind antecedentele mai cumplite.

Nu cred să fi comis o atare eroare. Am arătat
limpede felul în care acela i-a fost maestrul, iar el i
s-a supus ca fidel ucenic. Amândoi au ucenicit însă
pe lângă „marele maestru” ruso-gruzin al „secreta-
rilor generali” postbelici din ţările est-europene.
Sorgintea stalinistă îmi pare a fi fost liantul decisiv
al tuturora, din întregul „lagăr socialist” şi din fie-
care stat component în parte. Au existat, fără
îndoială, şi trăsături specifice proprii conducătorilor
din respectivele partide. Ele au fost însă surclasate
de comunitatea strategiilor politice urmate de toţi,
pretutindeni.

Dovezi există cu duiumul. Ele ne stau la
îndemână şi în istoria românească postbelică. Iar la
noi, mai apăsat ca în alte părţi, ele au privilegiat
continuitatea sistemului. Prin alte ţări au fost tenta-
tive de a-l reforma, chiar dacă timid sau ciuntit.
Gomulka n-a fost Bierut. Kádár s-a distanţat de Rá-
kosi. Dubček a vrut altceva decât Gottwald. Chiar şi
în U.R.S.S., Hruşciov l-a supus pe Stalin unei critici,

fie şi parţiale, totuşi cu urmări neprevăzute. Gor-
baciov a urmărit o restructurare adversă lui Brej-
nev.

Să fi căutat şi el căi cu totul diferite de
ale predecesorului? Puţină vreme şi
numai aparent. Acţiona, desigur, în

alte condiţii. Dar acestea prinseseră contur încă
dinainte de a fi ajuns el la putere: prin des-
prinderea militară şi economică de sub oblăduirea
răsăriteană şi trecerea corespunzătoare pe un fă-
gaş „naţional-naţionalist”, prin eliberarea deţinu-
ţilor politici încă în viaţă şi gesturile de apropriere
a unor intelectuali „burghezi” ş.a.m.d.

În anii lui ultimi, maestrul fusese artizanul
„schimbărilor la faţă” – pe care ucenicul său le-a
moştenit. Dar şi invers: maestrul îl învăţase neier-
tarea, violenţa, teroarea – lecţie cu sârg însuşită
de ucenic!

Era în ordinea „noii ordini” ca, înstăpânin-
du-se, să se scuture de discipolat: foştii subordo-
naţi îşi urăsc foştii stăpâni! Dar gesturile „su-
veranităţii” sale în raport cu şeful de odinioară au
fost, pe cât de explicite formal, pe atât de goale în
conţinut; şi curând au şi capotat.

Antisovietic devenise şi acela; antisovietic
(mai prudent) rămase şi el. Naţionalist se mărtur-
isise încă „internaţionalistul” de paradă; el nu tre-
buia decât să-şi perfecţioneze „naţional-comunis-
mul”. Acela îşi impusese dictatul; nici el nu con-
cepea decât dictatura personală – secondat de ea.

Ce-i drept, nu mai erau „la modă” procesele
răsunătoare, temniţele grele, linşările publice. Dar
numai pentru că nu mai erau „de actualitate” a
renunţat la ele – după ce le practicase obedient şi

crud. Nici la asuprirea politică n-a renunţat, de
înteţit, a înteţit-o însă pe cea economică. Anii cin-
cizeci şi anii optzeci: decenii culminante de teroare,
în planuri alternative, de la politic la economic,
deopotrivă cu substratul social!

Nu încape nici un dubiu: el a fost şi a rămas
un inflexibil stalinist, incapabil să conceapă vreun alt
mod de manifestare, nici al „leninismului” (care nu-
i era pe plac), nici al „marxismului” (pe care îl invo-
ca tot mai rar şi mai formal). Umbra „marelui
maestru” a planat asupra întregii sale activităţi,
indiferent de meandrele tactice şi jocurile înşelă-
toare. Dacă în „ţările frăţeşti” (detestate fratern) au
mai existat încercări „destalinizatoare”, pe urmele
maestrului el şi-a ferecat auzul în faţa vocii lor de
sirenă. Dintre europeni, poate doar Enver Hodja să-
l fi întrecut în surzenie.

Repet: personal nu văd, la noi, deosebiri de
principiu între 1965 – 1989 şi 1948 – 1965; recunosc
doar schimbările de decor, dictate de noile contexte
şi conjuncturi. În Estul Europei, „socialismul româ-
nesc” a fost unul dintre cele mai opresive, de la
început şi până la sfârşit. Am în vedere nucleul

politic dur al orânduirii, nu neapărat întreaga sferă
reală cotidiană. Aici au putut fi salvgardate destule
oaze, de supravieţuire şi de producere, inclusiv cul-
turală. În viaţa de zi cu zi au existat – cum se
spunea în epocă – numeroase „suişuri şi cobo-
râşuri”, pentru felurite grupuri sau domenii. În
răstimpuri, traiul celor care au traversat patru
decenii de istorie a fost variat, nici mereu tern şi
nici neabătut lipsit de rezultate notabile. Am purtat
însă discuţia, de-a lungul textului de faţă, mai puţin
despre „viaţa noastră de toate zilele din secolul al
douăzecelea” (tema unei posibile autobiografii), ci
mai mult despre „maeştrii” haini care au patronat-o:
unul – doi – trei!

II

Nu cumva patru – cinci? Cum
rămâne cu Lenin? Dar, mai
ales, cu Marx? Nemijlocit, ei

nu m-au preocupat aici. Este, totuşi, util,
cred, să fac câteva sumare observaţii, cen-
trate pe aceeaşi interogaţie, cu privire la
câtimea disocierilor posibile şi verosimile.
În cazul lor, ponderea lor îmi pare a fi
crescătoare. Opinia mea, n-am în acest
sens îndoieli, nu o împărtăşesc, de regulă,
comentatorii noştri, spre deosebire de
unii exegeţi occidentali, mai permeabili
faţă de etapele „mişcării comuniste” şi
dispuşi să nuanţeze chipul sau contribuţi-
ile promotorilor ei.

Asumându-mi inactualitatea coborâ-
rii la izvoare, reţin pe scurt doar puţin
din ceea ce „ţine de poveste”.

Urmaşii obişnuiesc să-şi manip-
uleze predecesorii. Îi remodelează după
propriul lor chip şi asemănare.

La parăzile din 1 Mai şi 23 August
defilam în urma portretelor celor patru
„corifei”, doi vestici şi doi estici, aceiaşi
care ornau amfiteatrele şedinţelor noas-
tre. Nu ne preocupa felul în care fuseseră
expropriaţi de ultimul dintre ei. De fapt,

Stalin inventase propriul său „leninism” – ataşat
„marxismului” promovat de Lenin.

Din chiar anul morţii lui Vladimir Ilici
Ulianov-Lenin datează „leninismul” în versiunea lui
Iosif Vissarionovici Djugaşvili-Stalin. E momentul
edificării Mausoleului din Piaţa Roşie, conţinând
mumia decedatului; şi debutul propriului său cult
deşănţat: sunt convins că împotriva voinţei celui dis-
părut, uşor de presupus în temeiul antecedentelor.

Istoria amestecă straturile treptat suprapuse.
După trecerea altor răstimpuri, devine tot mai greu
ca urmaşii să le disocieze. E dificil să-l diagnos-
tichezi pe Lenin cel de dinaintea lui Stalin, anterior
manipulării memoriei sale în folos propriu; după
cum e anevoios să-l identifici pe Marx de dinaintea
lui Lenin, anterior interpretării textelor şi redis-
tribuirii accentelor în beneficiul proiectatei şi apoi
înfăptuitei revoluţii ruse, complet diferită de cea
avută iniţial în vedere în Occident.

Dificultatea provine din împrejurarea că a
izbândit o anume realitate în detrimen-
tul variatelor posibilităţi. Stalin i-a

omorât pe toţi foştii colaboratori apropiaţi ai lui
Lenin (câţiva muriseră la timp, precum Sverdlov);
cel puţin doi dintre aceştia, Lev Troţki şi Nikolai
Buharin, i-ar fi imprimat moştenirii „leniniste” cu
totul alte direcţii de valorificare, una mai „la stân-
ga”, radicală, şi alta, „de dreapta”, reformistă. Astfel
de posibilităţi, doar aparent abstracte, şi-au vădit, cu
timpul, şansele înfăptuirii parţiale, dovadă, pe de o
parte, Internaţionala a IV-a şi grupusculele troţkiste,
prezente şi azi în anumite ţări occidentale, de exem-
plu în Franţa (inclusiv în alegeri), şi, pe de altă
parte, orientarea post-buhariniană imprimată
politicii sovietice, după 1985, de către Mihail Gorba-
ciov (cu recunoaşterea sursei preconizate).

„Foarfecele” posibilităţilor divergente a cunos-
cut însă o deschidere cu mult mai amplă în posteri-
tatea lui Marx şi Engels. La drept vorbind, în modal-
itatea de a li se ataşa, Lenin fusese un marginal,
până la insurecţia armată din Petrograd, din
octombrie 1917 (condusă practic de Troţki). Nevoia
şi utilitatea declanşării revoluţiei socialiste într-o
Rusie înapoiată le-au contestat cu vehemenţă impor-
tanţi lideri social-democraţi, străini şi ruşi
(menşevici), dar şi comunişti (Roza Luxemburg şi
alţii). De aici a pornit violenta polemică purtată de
Lenin cu „trădătorul” Karl Kantsky. Lenin i-a „ier-
tat”, totuşi, pe apropiaţii săi Grigori Zinoviev şi Lev
Kamenev, pentru a se fi opus public datei
insurecţiei, deconspirate în acest fel; şi chiar i-a
menţinut în Biroul Politic, încredinţându-le şi impor-
tante funcţii de stat.

Nu numai criticii contemporani ai cuceririi
puterii de către bolşevici (sau ai momentului şi
locului acesteia) s-au revendicat însă de la Marx,

ION IANOºI

eu – şi el
Însemnări subiective
despre Ceauşescu

Ion Ianoşi
Foto: Aura Christi
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ci şi anteriorii lideri ai Internaţionalei a II-a,
socialiste, de la Wilhelm Liebknecht la August
Bebel şi Eduard Bernstein. Ultimul – deşi

legatar al scrierilor lui Marx – a fost declarat părin-
tele „revizionismului”. N-au scăpat de acelaşi blam
nici şeful facţiunii menşevice, Iuli Martov, şi chiar şi
Gheorghi Plehanov, refugiat în Finlanda şi decedat
curând – dar pe care Lenin a continuat să-l reco-
mande ca autentic marxist, în ciuda atitudinii sale
politice menşevice.

Maximalismul bolşevic reprezentat, în
primul rând, de Lenin n-a fost, aşadar,
nici singurul şi nici măcar principalul

„marxism” din epocă. Reprezentanţii curentelor
adverse ori alternative l-au putut învinovăţi pe Lenin
că l-a mixtat abuziv pe Marx atât cu revoluţionari
occidentali mai radicali, inflexibili „stângişti” ultraia-
cobini (François Noël Babeuf, Philippe Buonarotti),
cât şi cu radicalismul tradiţional rusesc, anarhist,
narodnic, utopic, extras din negurile sângeroaselor
răscoale ţărăneşti.

Exegeţii vor stabili măsura în care Lenin, ca
politician şi ideolog, nu este reductibil, într-o direc-
ţie, la Marx, iar în cealaltă – la Stalin, în ciuda atâ-
tor elemente de continuitate, la vedere, în ambele
direcţii. Situarea lui exactă, cu trăsăturile specifice,
e încă intens bruiată de relativa apropiere în timp şi
de acute resentimente. În mod paradoxal, treptata
deschidere a arhivelor secrete sovietice şi dezvăluir-
ile pe care le conţin, provoacă, până una-alta, mai
des adnotări locale înfierbântate decât bine
cumpănite viziuni sintetice. Pentru acestea e nevoie
de un răgaz al aşezării şi distanţării.

„Cazul” Marx ar trebui să se afle mai la
îndemână. Aşa şi este în Vest, unde îi sunt în flux
continuu publicate şi comentate scrierile. Nu şi în
Estul inflamat, pentru care trecerea a aproape unui
secol şi jumătate de la moartea lui se vădeşte a fi
insuficientă. Aici, numele lui, textele şi enunţurile
sale au fost amestecate, până la indistinct, cu măsuri
politice de dată recentă. Aşa a ajuns şi Marx să fie
asimilat pur şi simplu unui criminal, răspunzător
inclusiv pentru orice i-a pus el în cârcă.

Personal, am preferat, încă dintr-un studiu
mai vechi, să le aplic lui Marx şi lui Nietzsche,
deopotrivă, sintagma „vinovaţi fără vină”, prin care
am ţinut să sugerez concomitenta răspundere şi
nerăspundere a amândurora pentru felul în care au
fost expropriaţi şi manipulaţi, unul de stalinism,
celălalt – de hitlerism.

Apoi am elaborat antologia Karl Marx în 1234
fragmente (publicată la Editura Ideea Europeană, în
2004). Am încercat să refamiliarizez cititorul cu
forma genuină în care respectivele idei fuseseră
exprimate. O intenţie previzibil ratată. Căci tocmai
aluviunile depuse peste acele texte şi enunţuri au
produs nu doar grava lor distorsionare, ci şi lipsa
disponibilităţii de a mai intra în posesia lor în forma
lor autentică, chiar şi cu dezacordurile fireşti de
rigoare. Am forţat imposibilul, la noi, unde aproape
nimeni nu mai e dispus să-l citească pe Marx, nici
fragmentar, nici asamblat – spre deosebire, repet, de
ţările occidentale, în care edituri prestigioase şi
exegeţi iluştri înlesnesc lucrul acesta, pentru un pub-
lic neblocat în idiosincrazii. Până nu ne vom depăşi
însă şi noi prejudecăţile (postjudecate, prost jude-
cate) şi până nu vom fi în stare să-l regândim pe
Marx aşa cum a fost el atunci, în timpul său – nu
vom reuşi să articulăm acum, în timpul nostru, o
polemică credibilă cu moştenirea lui.

Dacă vom restabili însă legătura întrerup-
tă, vom pătrunde felul de a fi fost al
unei personalităţi distincte, de un profil

aparte nu numai în comparaţie cu adepţii săi ulteri-
ori, ci şi printre contemporanii lui din veacul al XIX-
lea, cei cu care a fost şi cei cu care nu a fost de
acord, cei care, la rândul lor, l-au acceptat ori l-au
respins. Astfel îşi va recuceri Marx singularitatea pe
„verticala” şi pe „orizontala” istoriei, într-o postură
inconfundabilă. Cât de importantă sau derizorie a
fost această postură, cât de „viu” sau de „mort” este
Marx prin opera sa teoretică? – iată întrebări la care
răspunsurile se vor articula numai în funcţie de
cunoaştere. Deocamdată, la noi persistă ignorarea şi
ignoranţa, care zădărniceşte inclusiv „procesul”
intentat lui şi presupuşilor săi adepţi.

Ceea ce nu concedem încă este accentuata
i(n)dependenţă a ultimului „secretar general” auto-
hton – ca şi parţial falsa dependenţă a multor con-
ducători purtând acelaşi titlu – de tradiţiile „stângii”
europene, chiar şi de o „stângă radicală”, în atâtea
dintre fazele ei succesive. Legătura „secretarilor gen-
erali” cu stalinismul nu era întru totul „leninistă” şi
era mult prea puţin „marxistă”. Setea lor de putere
diminua restul, practica înstăpânirii instrumenta
pentru uz propriu orice urmă de teorie. Principiile
serveau asemenea unei mănuşi care poate fi oricând
întoarsă pe dos: internaţionalismul – în naţionalism,
conducerea partidului – în primatul statului, colec-
tivismul trâmbiţat – în cultul personalităţii nepere-

che. Comparativ cu ipotezele originare, „socialismul”
ajunsese altceva (un „socialism real” sau „multilater-
al dezvoltat”), iar „comunismul” produsese un hibrid
(„naţional-comunist” şi, până la urmă, „necomuni-
tar”).

Desigur, oricine are dreptul să ricaneze: e
vorba de singura modalitate realizată a feluritelor
putinţe – „a fost” a surclasat orice „ar fi putut fi”!
Cu alte cu cuvinte, de vreme ce Stalin le-a insuflat
„tutulor” felul de a acţiona, n-are rost să ne întrebăm
despre „ce ar fi fost, dacă ar fi fost altfel”: o lume
care să se fi revendicat mai puţin din Marx decât din
Proudhon sau din Bakunin; o social-democraţie occi-
dentală victorioasă pe drumul inaugurat de
„bătrânul” Engels şi experimentat de Internaţionala
a II-a; o Rusie în prelungirea Revoluţiei din
Februarie; sau cu un Lenin continuându-şi „noua
politică economică” încă un deceniu; sau o Uniune
Sovietică sub oblăduire buhariniană; şi – desigur –
o Românie condusă de Lucreţiu Pătrăşcanu…

Ce a fost – a fost! Poate că a fost unicul mod
de întrupare a virtualităţii. Spiritului îi place, totuşi,
să scruteze nu doar posibilul ci şi – imposibilul.
Dacă „Scrisoarea către congres”, considerată ca un
act testamentar al lui Lenin, ar fi fost urmată de
către Congresul al XIII-lea (mai 1924), iar din frun-
tea partidului ar fi fost eliminaţi şi Stalin, şi Troţki?
Dacă ar fi ieşit victorios „eurocomunismul” italian,
pregătit încă de Antonio Gramsci, adoptat la
sfârşitul vieţii de Palmiro Togliatti, continuat de
Enrico Berlinguer? Dacă la Budapesta, în toamna
anului 1956, ar fi izbândit Imre Nagy, iar în
„Primăvara de la Praga” din 1968 – Alexander
Dubček?

Dacă nu el ar fi fost ales „prim secretar”, apoi
„secretar general” în 1965? Ar fi fost mai bine sau
mai rău? Dacă el, nu Grigore Preoteasa, ar fi căzut
victimă accidentului de pe aeroportul din Vnukovo,
pe 4 noiembrie 1957, s-ar fi schimbat ceva? Dacă l-
ar fi răpus diabetul cu mult mai devreme (megaloma-
nia nefiind mortală)? Am fi ajuns la o altă „tranz-
iţie”?

Dacă? Dacă?

III

Modernitatea a schimbat istoria. Istoria
a schimbat modernitatea. Salturi ame-
ţitoare succesive au încetăţenit noile

structuri burgheze: în Olanda, Anglia, Franţa, Ame-
rica de Nord. De atunci, statornicia s-a scurtat şi
comprimat. Au fost accelerate ritmurile, înteţite –
modificările. Spaţiile privat şi public s-au întreţesut
şi accentuat reciproc. Individul şi comunitatea au
început împreună să-şi adjudece supremaţia.
Naţiunile s-au maturizat, fiecare se preocupa de sine,
dar îşi diversifica şi contactele cu vecinii, de la cei
apropiaţi la cei îndepărtaţi. Prin internaţionalizarea
relaţiilor, la orizont mijea „globalizarea”. Statele îşi
întorceau faţa către economie. Politica irumpea în
avanscenă. Cultura îşi onora, deopotrivă, specificul
şi alianţele. În toate, istoria lua act de sine.

Modernitatea avansa prin revoluţii şi războaie.
Unele se clădeau pe celelalte. A fost proclamată
„pacea mondială” şi s-a ajuns la… războaiele modi-
ale. Conflagraţiile au cuprins ţări; apoi continente.
S-au format grupuri şi clase, partide şi parlamente,
instanţe legiuitoare şi executive: universuri stabile şi
instabile, o lume stratificată şi polarizată.

Pe eşichierul politic au apărut şi s-au coagulat
forţe numite „de dreapta” şi „de stânga”. Din tripla
lozincă insurecţională, o tabără a ales „libertatea”,
cealaltă – „egalitatea”, ambele revendicându-şi, cu
schimbul şi cu substrat diferit, „fraternitatea”. Unii
puneau accentul pe drepturile individuale, alţii – pe
dreptatea comunitară.

„Stânga” – dacă e să focalizez discuţia asupra
ei – putea fi moderată sau radicală, slabă ori puter-
nică, demagogică sau eficientă. Putea învinge sau, de
cele mai multe ori, să fie înfrântă. Secolele XIX şi
XX au multiplicat variantele şi variaţiile.

O vreme, Franţa s-a revendicat ca patrie a rev-
oluţiilor, refugiu pentru indezirabilii de pretutindeni,
avanpost al înnoirilor sociale. Între timp, acţiunea se
conjuga cu re-acţiunea. Marea Britanie oferea, la rân-
dul ei, azil contestatarilor străini; dar în opţiuni bal-
ansa între conservatorisme şi liberalisme; şi
urmărea asiduu supremaţia sa economică – ulterior
transferată Statelor Unite ale Americii, împreună cu
multe dintre principiile susţinătoare. Germania se
întărea în propriul conservatorism politic,  perme-
abil doar pentru revoluţia spirituală.

Burghezia şi intelectualitatea est-europene au
urmat modele franceze, germane, apoi şi anglo-sax-
one. Interesele erau centrate pe configurarea naţiu-
nii moderne şi stabilizarea ei. Trebuia manevrat
între marile puteri. Alinierea la ideologiile occiden-
tale era subordonată obiectivelor naţionale şi statale.
De regulă, întâietate avea „dreapta” conservatoare.
Se mai înfiripa şi câte o „stângă” – mai la vedere în

Cehia, Serbia, Bulgaria, Ungaria decât în Ţările Bal-
tice, Polonia, Croaţia, România. Unele modele ridi-
cate la rang paradigmatic rezumă orientări intelec-
tuale cuprinzătoare: Petőfi şi Eminescu. Ungurii s-au
avântat în revoluţii, urmate fatal de contrarevoluţii.
Românii au fost mai temperaţi, tacticieni mai abili,
cu preferinţe conservatoare, faţă de care liberalii
apăreau ca „roşii”…

Rusia a încurcat socotelile. Citadelă auto-
cratică ultraconservatoare, afirmându-se
în câteva rânduri prin exportul de con-

trarevoluţie, dintr-o dată nu s-a mai mulţumit cu
„omul revoltat”, secretat ca antidot propriu în felu-
rite ipostaze, practice şi cărturăreşti; pe neaşteptate,
ea s-a autoproclamat „centrul revoluţiei mondiale”.
Asta, după ce găzduise, la începutul secolului XX,
trei succesive insurecţii. Profesioniştii lor, agitatori,
propagandişti, organizatori, au pus la lucru nemulţu-
mirea proaspetei muncitorimi industriale din cele
două capitale şi din alte câteva oraşe. Înfrângerile de
pe fronturile externe au interferat cu sărăcia
internă. Brusc, o parte a soldăţimii recrutate din ţă-
rănime a îngroşat rândurile răzvrătiţilor. În final, o
mână de activişti a reuşit să măture o ordine de stat
aparent bine păzită. Victoria a rodit pe neîmpliniri.
O minoritate hotărâtă să întoarcă mersul istoriei şi-
a impus dominaţia peste o majoritate neutră, con-
formistă sau manipulabilă.

Anterior, „stânga” rusă cuprinsese grupuri şi
grupuscule diversificate ca substrat şi orientare.
Erau narodnici şi anarhisti, utopişti şi burghezi
democraţi, socialişti-revoluţionari şi social-democraţi
menşevici sau bolşevici. „Democraţii constituţionali”,
liberali prooccidentali, au condus Revoluţia din
Februarie, abolind monarhia. În puţine luni ei au
pierdut însă bătăliile cu maximaliştii, promotori ai
Revoluţiei din Octombrie. Curând, bolşevicii s-au
debarasat de menşevici şi i-au înlăturat pe
„socialiştii revoluţionari” „de stânga”, nu mai puţin
radicali decât ei, dar urmând tactici diferite, cu alte
obiective. Facţiunile rivale au fost devorate pe rând.

A urmat războiul civil, regulile căruia neso-
cotesc orice regulă anterioară. De ambele părţi vio-
lenţa a fost extremă şi au curs râuri de sânge.
Taberele s-au epuizat reciproc, dar una a izbândit, şi
pe fundalul extenuării generalizate din Europa post-
belică.

A trecut şi „noua politică economică”, a înce-
put „construirea socialismului într-o singură ţară”.
Lenin murise, Stalin a acaparat toată puterea, ca
stăpân absolut. A biciuit populaţia cu „chemări mobi-
lizatoare”, cu îndemnuri romantice de tipul recon-
strucţiei, întrecerii în muncă şi depăşirii planurilor
cincinale. Între timp, a înfometat, asuprit, extermi-
nat pături întregi, ţărănimea cu deosebire. Şi a
instrumentat epurări politice în propriul partid,
întărâtând pe unii împotriva altora, decapitând trep-
tat întreaga veche conducere, deportându-i şi ucigân-
du-i pe toţi presupuşii ei susţinători. Lichidarea
duşmanilor „de clasă” şi „din partid” s-a înteţit în
paralel, cu jertfe de masă. „Ascuţirea” ambelor
„lupte” artificiale a restrâns, în mod terifiant, „dic-
tatura proletariatului” la teroarea partidului şi
asupra partidului comunist, de dragul supremaţiei
unicului conducător.

Nedumerirea se află la îndemână: mai are oa-
re vreo relaţie cu „stânga” personificarea dictaturii
atotcuprinză- toare şi atotdevoratoare? Pe aceasta au
propagat-o, entuziast, presa scrisă şi vorbită, cărţi şi
filme. În necunoaşterea sau lacunara cunoaştere a
situaţiei reale, unii s-au încrezut în sloganuri. Mai
devreme sau mai târziu şi-au dat seama şi simpati-
zanţii de prin alte ţări de felul în care revoluţia s-a
autodevorat, cu fii şi nepoţi cu tot. Şi s-au întrebat
dacă nu cumva ea s-a metamorfozat în propria sa
contrarevoluţie?!

O nouă întrebare avea să se înfiripeze atunci
când, în acord cu planul tripartit de împărţire post-
belică a Europei, modelul stalinist a fost exportat de
trupele sovietice în ţările din Est: pe cine se va baza
noua putere aici, în fiecare dintre aceste state?
Situaţia României era similară cu cea a vecinilor ei,
dar şi particulară. În bună măsură îi lipseau tradiţi-
ile „de stânga”. Social-democraţia fusese dintotdeau-
na firavă, o parte a ei se integrase de timpuriu în
liberalism, restul era în continuare lesne de divizat.
Comuniştii fuseseră puţini în ilegalitate, marginal-
izaţi şi ineficienţi, în plus angrenaţi în sterile lupte
fracţioniste. Mulţi dintre aceşti puţini proveneau din-
tre alogeni.

În Evreii şi comunismul (studiul pe baza căruia
am ţinut recent o conferinţă la Ierusalim) am comen-
tat teza des vehiculată şi exploatată cu privire la
ponderea decisivă a minoritarilor etnici-naţionali
atât printre comuniştii ajunşi în legalitate, cât şi în
structurile puterii „democrat-populare”, mai ales în
organele Securităţii şi în structurile aparatului de
propagandă. 

Fragment din volumul cu acelaşi titlu
EDITURA IDEEA EUROPEANĂ
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Librării şi reviste culturale pariziene

Dragă Dinu Flămînd, te revăd acum la
Cluj, la filiala US, bucuros de a fi înconjurat de
confraţii scriitori de aici. La Paris ai un asemenea
grup scriitoricesc, cu care să te întîlneşti cînd simţi
nevoia?

Am un grup de prieteni, am avut sur-
priza să constat că am fost reperat
ca poet străin, deşi naturalizat

francez, care trăieşte în Paris. Există chiar şi o
asociaţie a poeţilor veniţi din diverse ţări. Ea are
şi o revistă, care se numeşte Confluences poétiques,
şi iată că ne-am strîns vreo şaizeci în capitala
Franţei, scriind sau nescriind în franceză, multe
nume fiind foarte cunoscute. În felul ăsta, sem-
nalăm şi noi prezenţa noastră, care nu trece chiar
neobservată.. Am avut surpriza să fim invitaţi la
o recepţie chiar de prim-ministrul Franţei,
Dominique de Villepin, el însuşi poet, în tinereţe,
excelent comentator de poezie, căruia Editura
Gallimard i-a publicat un volum de cîteva sute de
pagini cu eseuri despre mari poeţi ai lumii; iar el
ne-a declarat: „Ştiţi că un prim-ministru nu  se
întîlneşte totdeauna cu cine ar dori el. Ei bine,
acum sînt bucuros că pot să o fac, cu voi doream
de multă vreme să mă întîlnesc”. Şi a urmat ceva
extraordinar, timp de cîteva ceasuri s-a recitat
poezie, în toate limbile lumii, sub cupolele aurite
ale saloanelor de recepţii de la Matignon. Dar, evi-
dent, Parisul nu trăieşte pe grupuri, pe bisericuţe
structurate corporatist. Scriitorii sînt, în primul
rînd, ai singurătăţii lor, şi asta se admite cît se
poate de firesc, este o competiţie de unul singur,
chiar dacă e sesizabil şi reversul, un alt aspect al
vieţii culturale şi al vieţii literare, cel monden,
care nu mă prea atrage. E recomandabil să fii a
la page, să fii tot timpul vizibil, să tipăreşti ceva
nou, să publici romane, studii, chiar şi volume de
versuri, numai să se menţină numele tău în
această capricioasă actualitate, în care noutatea se
ofileşte atît de repede. Dar este loc pentru toate
firile, pentru toate modalităţile de a fi prezent sau
de a fi discret în viaţă.

Pe urmă, sînt librăriile. Care au o dinami-
citate, o vivacitate extraordinară, unde efectiv
simţi pulsul ideilor şi al noutăţii, citind.

Îţi place să hoinăreşti prin librării? Cît de
frecvent o faci şi care sînt aceste librării?

Cel puţin de patru-cinci ori pe săptămînă.
Mai cu seamă sîmbăta şi duminica, pentru că
există două librării în cartierul latin, pe Saint
Gérmain de Prés, deschise pînă la miezul nopţii,
în acel Paris, despre care se spune că nu citeşte...
Sînt deschise pînă la miezul nopţii şi sînt frecven-
tate, sînt pline. Şi duminica.

Acelea sînt FNAC-uri?
Nu, FNAC este o reţea de distribuţie foarte

bună, dar ceva mai populară, unde găseşti carte
de calitate, aproape tot ce se tipăreşte în Franţa,
dar nu totdeauna şi ediţii de mic tiraj sau nenu-
măratele reviste specializate, în care se publică
poezie sau studii despre poezie, de pildă titluri ca:
Poésie premiere, Comp’ Act, Poésie, Matricule des
anges, Le Mâche-Laurier şi altele.

Au carte mai ieftină?
Nu, nu-i vorba de preţ, preţul este uniform

în Franţa. E vorba de selecţie. Cum nici o librărie
nu poate expune tot ceea ce se tipăreşte, deja din
modul ei de a selecta vezi ce profil are. Sînt unele
profilate pe eseuri şi pe poezie, chiar dacă acestea
se vînd cel mai prost, altele pe literatură ezote-
rică, pe spiritualitate religioasă sau pe filosofie,
cum este Vrin, librărie şi editură în acelaşi timp.
Iar în aceste librării găseşti, într-adevăr, aproape
toate cărţile interesante din domeniile lor, inclusiv
traducerile. Inclusiv, să zicem, cărţile interesante

de poezii pe care le publică regiunile, pe care le
publică asociaţiile literare, din te miri ce burg al
Franţei. Există asemenea librării, unde se simte
că patronul şi funcţionarii sînt nişte oameni care
citesc şi sînt bine informaţi. În domeniul filosofiei,
sînt unii care ştiu enorm de multe lucruri şi pot
chiar să-ţi furnizeze bibliografie. Asta este fantas-
tic.

Aceia sînt adevăraţii librari... Dacă tu cauţi
cărţi de cinci ori pe săptămînă, asta înseamnă că,
într-o zi, cantitatea de carte care intră este enormă.

Bineînţeles. Partea proastă este că ei n-au
spaţiile de stocare. Acestea sînt foarte mici şi
librăriile sînt obligate să ventileze cărţile, astfel că
o carte nu stă mai mult de patru, cinci săptămîni
pe raft. Şi-atunci, trebuie să fii tot timpul prezent,
sau eşti obligat să mergi pe circuite secundare,
cum sînt librăriile Gibert Jeune, care reciclează
cărţile, pe unele le recumpără la preţ redus şi le
repun în vînzare, uneori la o distanţă de cîteva
zile de la apariţie. Sînt de obicei cărţi vîndute de
studenţi imediat după ce le-au citit. Dar şi cărţi…
dăruite! Unii autori le pot găsi acolo cu dedicaţiile
pe care le făcuseră unor critici… Amuzant, nu?!

Viaţa librăriilor de-acolo este foarte intensă
şi spectaculoasă.

Este, într-adevăr, şi n-aş fi crezut că, to-
tuşi, cartea contează atît de mult în Franţa. De alt-
fel, anul trecut a fost o cifră record pentru toate
marile trusturi care tipăresc carte. Doar că edi-
turile mici, din păcate, o duc foarte greu. Dar nu
dispar nici ele. Cred că sînt peste o sută de edituri
specializate în poezie, care supravieţuiesc şi cu
ajutoare regionale, cu ajutoare de la stat, cu aju-
toare de te miri unde, şi totuşi tipăresc. Unele
tipăresc numai cîteva titluri într-un an, dar asta le
ajunge să existe şi chiar să-şi marcheze spiritul de
independenţă, necomercial. Practic, n-ai cum să fii
informat despre tot ce apare interesant.

Ce reviste culturale, literare citeşti, de care
dintre ele te simţi la fel de dependent, ca de aceste
librării?

Citesc toate suplimentele literare ale mar-
ilor cotidiene: Le Monde, Le Figaro, Libération şi
Croix, joia, care sînt foarte bune, pentru că sînt în
bună măsură informative şi abia în al doilea rînd
apreciative. Iar despre literatură se scrie cu mare
competenţă în mai toate revistele săptămînale,
inclusiv în Elle, unde e bine să fii pomenit, căci
femeile sînt mari cititoare.

Nu sînt şi studii greoaie...

Nu, nici vorbă, chiar un studiu ceva
mai mare nu depăşeşte trei coloane,
cu excepţia studiilor din revistele

universitare; dar există deja un bun stil accesibil,
încetăţenit în presa culturală franceză, care ştie să
ocolească pedanteria şi aerul doct. Uneori, se face
şi cîte un dosar pentru o carte sau se pregăteşte
lansarea reală a ei pe piaţă. Dacă a apărut un
interesant roman al lui Umberto Eco, să zicem,
trimit un reporter în Italia, să-i ia un interviu lui
Umberto Eco, ca să-l publice în momentul apariţiei
cărţii.

Fac din ea un eveniment, profită imediat.
Bineînţeles, şi fac un eveniment dintr-un

autor sudamerican, dintr-un autor din Africa de
Sud, din Australia, din Portugalia... Antonio Lobo
Antunes a fost vizitat deseori la Lisabona de către
critici literari francezi transformaţi în reporteri,
veniţi să-i pună întrebări cu cîteva săptămîni
înainte să-i apară în librăriile franceze un nou
roman. Iar la succesul pe care îl are de vreo cin-
cisprezece ani în Franţa acest formidabil por-
tughez, poate că un ziar mai puţin exigent decît Le
Monde şi-ar fi zis că nu mai e cazul să cheltuiască
din nou bani pentru un interviu în exclusivitate…
Nu ştiu dacă ziarele merg de conivenţă cu edi-
turile, în orice caz îşi fac lor o bună publicitate.
Adică, îi oferă cititorului un dosar complex despre
un mare scriitor, fidelizîndu-şi aşadar pentru ziar
cititorul exigent. Cam aşa se face, şi nu e vorba
doar de publicitate pentru o carte, e viaţă cultu-
rală autentică, internaţională, cosmopolită. Aş
vrea să văd un dosar din ăsta, cîndva, despre un
român. S-a început ceva, e drept, cu Norman
Manea.

A început să funcţioneze şi la noi un oare-
care sistem de promovare, la apariţia unui autor
nou sau de succes, i se ia un interviu imediat, une-
ori chiar şi cu puţin înainte de apariţia cărţii. În
special, cîteva edituri practică asta.

Ele sînt primele care ar trebui să fie in-
teresate. Şi, în afară de ele, eu mă întreb de ce
trec aproape neobservate, în România, căci neco-
mentate, traduceri importante care se fac sau noi
traduceri ce reprezintă dificultăţi noi, asumate de
un mare traducător, cum este Sorin Mărculescu,
cel care s-a aventurat să dea în româneşte un nou
Quijote?

DORA PAVEL în dialog cu DINU FLĂMÎND
„Traducerea – singura modalitate permisă

de a «parazita» un mare spirit”

Dinu Flămând
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„Un traducător este 
cel mai avizat şi

cel mai temut cititor al tău”

Eşti unul dintre puţinii noştri tra-
ducători din portugheză...

Există un club, în care sînt vreo
opt-zece traducători români din portu-
gheză. Din Cluj, este şi Virgil Mihaiu.

Alain Paruit, un alt traducător din
română în franceză, de data asta –, spu-
nea că arta traducerii este netransmisibilă.
Este justificată această afirmaţie?

Bineînţeles că e. Reperele tra-
ducerii sînt exigenţa abso-
lută în competiţie cu propri-

ile tale limite. Paruit traduce din română
în franceză pentru că a făcut şcoala în
Franţa, probabil că era bilingv. Atunci
cînd nu este traducere industrială şi cînd
începe să devină interesantă, traducerea
este un alt fel de creaţie, este, între ghi-
limele, un fel de a „parazita” extraordinar,
este, de fapt, singura modalitate permisă
de a parazita un mare spirit, mai ales
dacă îţi propui să traduci autori mari.

De fapt, traducînd, tu îi rescrii cartea...
Îi rescrii cartea, dar chiar ajungi să intri în

simbioză cu un mare autor şi ai sentimentul că îi
şi vezi ezitările. Cînd îl traduceam pe Fernando
Pessoa, vedeam anumite idei pe care, cred eu, le-
a abandonat, vedeam cum ar fi putut să dezvolte
o poezie în altă direcţie sau cum şi-ar fi putut diri-
ja ideile din jurnal spre alte nuanţe. Practic, o lec-
tură normală nu-ţi permite niciodată aceste bo-
găţii, această extraordinară vecinătate cu un mare
creator.

Traducerea este şi o experienţă pentru tine,
pentru propria creaţie, dacă eşti scriitor.

Este şi o experienţă pentru tine, bineînţe-
les. Chiar m-am înspăimîntat de multe ori, pentru
că e un fel de a pleca de undeva şi de a continua
tu, şi e cam nelegitim să continui anumite idei,
deşi nu plagiezi nimic. Dar textul te trimite spre
nişte drumuri, pe care le crezi de la început ale
tale, şi de fapt nu erau ale tale, dar e o ştafetă, e,
într-adevăr, o transmitere de spirit. Un traducător
este cel mai autorizat şi cel mai temut cititor al
tău.

Are traducătorul tendinţa să estompeze im-
perfecţiunile autorului transpus? Cred că n-ar fi
corect...

Nu, aici intervine experienţa. La început,
nu ştii cum trebuie să procedezi. Traducătorul nu
trebuie nici să înfrumuseţeze, nu trebuie nici să
deformeze. Trebuie să lucreze în spiritul propriei
sale limbi. Aici este greul. Melodia nu se prea
transmite, pe o anumită poezie, inefabilă, ea trece
mai greu decît ar trece ideile. Ideile trec mai uşor,
acolo intervin alte criterii, în orice caz, ceea ce
rezultă trebuie să fie un produs foarte bun în lim-
ba ţintă.

Revenind la acel „netransmisibil”, la noi s-
a manifestat în ultima vreme îngrijorarea pentru
faptul că mulţi dintre traducătorii noştri profe-
sionişti sînt în vîrstă şi că, neexistînd o nouă ge-
neraţie de traducători, care să se formeze acum, la
un moment dat vom ajunge într-o perioadă nefertilă
din acest punct de vedere. Cum pot fi formaţi alţi
traducători, de vreme ce o şcoală de traducere nu
există?

Muncind. Este singura soluţie. Chiar dacă
îi formezi în seminarii speciale de traducere, ei nu
vor deveni buni traducători, dacă nu se vor simţi
inexplicabil atraşi de un text străin dificil, pe care
să nu-l lase din mînă pînă cînd nu-i conferă o nouă
cetăţenie lingvistică vie. Dar eu nu sînt chiar pes-
imist...

Tu cum te-ai apucat de traducere?
La mine este un caz aparte. Eu m-am apu-

cat ca să rezist, ca să nu mor. Sub Ceauşescu, m-
am apucat să-l traduc pe Fernando Pessoa, la
început cu dicţionarul. Limba portugheză, pentru
mine, era necunoscută. Ştiam italiana, ştiam
franceză, făcusem latină în şcoală, nu eram chiar
străin pe acest teritoriu. Dar auzisem de acest jur-
nal, formidabil, al lui Fernando Pessoa, şi-l tra-
duceam singur. Am închis televizorul definitiv în
anii respectivi şi stăteam ceasuri întregi cu
această minunăţie. Plonjam în acea limbă, şi plon-
jam nu într-o limbă comercială, ci plonjam în
limba unui geniu. Poate oricine să repete această
experienţă, dacă vrea să se îmbogăţească. Pe ur-

mă, vine experienţa situării tale faţă de greutăţile
textului şi situarea ta faţă de propria ta limbă.
Fiindcă o asemenea experienţă te obligă să pri-
veşti cu alţi ochi limba ta maternă, să-i forţezi
elasticitatea, să-i forţezi limitele şi să-i respecţi
efectiv specificitatea, interioritatea. Este o expe-
rienţă fabuloasă pe propria ta limbă, mai cu
seamă cînd vezi că poţi să transpui idei dintre cele
mai complexe în limba română, dar avînd grijă nu
numai la vocabular şi la topică, dar şi la nuanţe,
la acurateţea ideii, la acurateţea stilului ş.a.m.d.
Sînt lucruri extraordinare, este o şcoală stilistică
pe care o înveţi exersînd-o. Eu nu cred că s-a ter-
minat curiozitatea. Sînt convins că vor fi şi alţii
care vor fi tentaţi. Eu şi acum am această ten-
dinţă, vreau să traduc textele care-mi plac. Recent,
am tradus dintr-un spaniol, Antonio Gamoneda,
care a luat premiul Europei, deşi de ani de zile nu
mai citeam în castiliană. Este genial, este fabulos,
am şi trimis un ciclu întreg de poeme revistei
Cultura, traduse într-o singură noapte dintr-un
mare entuziasm, acela de a fi descoperit un mare
poet.

Cum îţi alegi cărţile pe care le traduci?

Este o mişcare subterană inexplica-
bilă, o idee pe care o prind dintr-o
cronică mă face să caut urgent un

autor despre care nu ştiam nimic pînă atunci. Aşa
l-am descoperit şi pe argentinianul Roberto
Juaroz, „descoperind”, de fapt, şi ignoranţa mea,
căci el în Franţa avea deja un cerc larg de admi-
ratori încă de pe cînd trăia. Asemenea descoperiri
îmi ţin spiritul treaz. Dar constat că şi bagajul
meu de informaţie cu care venisem din România
începe să dateze…

Şi simţi imediat nevoia să le faci cadou li-
teraturii române?

Da, sînt curios, uneori vreau să văd cum
sună în limba mea. La mine există această pendu-
lare, această navetă dinspre limbile în care citesc
înspre limba mea şi, de fapt, înspre mine. E un fel
de-a mă îmbogăţi.

S-a întîmplat să şi cunoşti autorii pe care i-
ai tradus?

Pe Gamoneda l-am cunoscut după ce l-am
tradus. Institutul Cervantes de la Paris i-a organi-
zat de curînd un colocviu, care a durat două zile.
Eu am crezut că vor fi cinci, şase oameni în sală,
nici vorbă, sala era arhiplină, de zece ani de zile
francezii îl tipăresc… Mi se pare că e mult mai
puţin cunoscut chiar în Spania. Acum, cînd i s-a
dat şi Premiul european pentru literatură, atribuit
la Strasbourg, dintr-odată numele lui a explodat şi
au văzut cu toţii că este un uriaş poet.

Ai putea să-l apropii de un poet român?
Nu, n-aş putea să-l apropii, dar a fost o

coincidenţă extraordinară, pentru că titlul cărţii
lui pe care o descopeream în librării era Cartea
frigului, iar  eu dădusem unei edituri din România,
cu două săptămîni înainte, o carte care se numea
Frigul intermediar. Bineînţeles că m-a frapat simi-
litudinea şi, cînd am constatat, după ce-am citit
vreo două poezii, imediat m-am repezit şi am
cumpărat tot ce-am găsit din poezia lui.

Ce alte cărţi ai tradus, în ultimul timp, din
franceză, spaniolă, italiană...

Din franceză, am tradus toată poezia lui

Samuel Beckett, care e dramaturg şi
prozator, dar şi un mare poet... Iar în aces-
te zile urmează să apară o carte funda-
mentală, semnată de filosoful şi eseistul
Jean-Claude Guillebaud, Gustul viitorului,
un fel de sumă cu întrebari şi răspunsuri
pentru principalele angoase colective la
acest început de mileniu. Mă mîndresc, de
asemenea, că am tradus cincizeci de
poeme din marele triestin Umberto Saba,
care mă chinuiau de cîteva decenii. Am
pregătită o antologie din cel mai mare
poet modernist brazilian, Carlos
Drummond de Andrade, dar nu găsesc
bani să cumpăr drepturile de autor şi să o
tiparesc bilingv. În toate aceste cazuri,
după cum vezi, singura răsplată a traducă-
torului de poezie este apariţia cărţii.  

Vorbeai de Beckett… Mie îmi place
proza lui.

Cîndva, poate o să mă încumet să-
ţi fac surpriza să public L'Innommable,
căruia i-am găsit şi titlul în româneşte:
Innominabilul. E mai compact decît „cel
care nu poate fi numit”. Am tradus,
aşadar, din Beckett toata poezia lui în

franceză, voi continua seria cu Fernando Pessoa,
din portugheză, pentru că toate ţările serioase au
făcut cel puţin zece volume din traducerile lui.
Gallimard a publicat toată opera poetică a por-
tughezului, care e mai voluminoasă decît opera lui
Victor Hugo. Eu nu pot s-o fac singur şi o să fac
apel la lusitanofilii şi lusitanofonii din România.

Ce-ai tradus din Saba?
Din Saba am făcut o selecţie de cincizeci

de poeme, dinspre ultima parte a vieţii lui, este
una dintre cele mai dramatice şi mai sensibile
poezii, în acelaşi timp, el s-a etalat pe o mare
diversitate, a fost primul care a scris şi poeme
despre fotbalişti, despre tineri militanţi comunişti
etc., cu vagi sugestii homosexuale. Dar mie mi-au
plăcut poemele lui intime, poemele durerii, de la
sfîrşitul vietii, cînd simţea că i se apropie batrî-
neţea.

Crezi că traducerile tale s-au perfectat cu
fiecare carte? Erai mai stîngaci la început?

Bineînţeles. Pe mine m-a aruncat în tra-
ducere, bunăoară, din spaniolă, Omar Lara, acest
poet cilian, care trăia la Bucureşti în exil, şi, la
insistenţele mele, a zis: „Hai să facem o antolo-
gie”. Am publicat o antologie a poeziei latino-amer-
icane contemporane, pe vremuri, la Editura Dacia,
cînd trăia Caprariu. Astfel, am venit în contact cu
mari poeţi ai continentului latin, cu Vallejo, cu
Neruda, Huidobro şi cu alţii. Acum, cînd îmi
recitesc acele traduceri, bineînţeles că mi-e ruşine
pentru unele, pentru că eram foarte aproape de
text, nu mă desprindeam de text, ca să-l dau în
limba mea. Aveam acea religiozitate stîngace faţă
de textul de origine, care, de fapt, atestă o înţele-
gere relativă. Nu înţelegeam textul foarte bine,
adică nu-l simţeam foarte bine. Iar acum îmi văd
stîngăciile, şi am să reiau unele traduceri. Cît se
mai poate. Pentru că nu poţi să perfecţionezi într-
o viaţă de om tot ce-ai făcut în prima parte a ei.

A existat vreun autor străin pe care l-ai
tradus şi care să-ţi fi putut aprecia traducerea, care
să fi cunoscut cît de cît limba română şi chiar să
fi colaborat cu tine?

Am făcut experienţă asta cu nişte poeţi
francezi din generaţia mea şi cu o poetesă din
Belgia. Îi traduceam şi le şi semnalam unde am
insistat puţin pe o anumita nuanţă, care nu era
prima nuanţă. Şi, da, este o experienţă extraordi-
nară.

Cred că ei erau entuziasmaţi.
Da, bineînteles, pentru că se vede şi o anu-

mită interpretare a poeziei în traducere. Părerea
mea este că traducerea este şi o experienţă de
suflet şi un cadou, este un fel de a dărui timpul
tău şi de a te pune în pielea celuilalt. Eu zic că
poeţii trebuie să se traducă între ei.
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Ideea de a scrie, de a concepe un dic-
ţionar, indiferent de natura lui, de obi-
cei, aparţine unei colectivităţi, unui

grup de cercetători, mai puţin reprezintă o între-
prindere singulară, deşi, aşa cum ne-am obişnuit
în ultimul timp, acest fapt nu mai are veridicitate
în planul filologic, amintind aici de dicţionarul
profesorului Aurel Sasu, dar şi, nu mai puţin, de
impresionanta istorie scrisă de Alex Ştefănescu.
La acest capitol al instrumentelor de lucru din
sfera ştiinţelor umaniste se cade să spunem că nu
stăm tocmai rău din punct de vedere numeric, nu
şi calitativ, din păcate. Cînd întrebuinţez terme-
nul calitativ mă refer la cîteva criterii clare care
conferă gradul de acribie al unui instrument de
lucru: autenticitate, nivel intelectual, valoare este-
tică, precizie, claritate, exhaustivitate, obiectivitate,
corectitudine, imparţialitate...

Provocată de ancheta „Ştiinţa dicţionaru-
lui la români”, idee ce aparţine revistei Tri-
buna şi USR Cluj, mi-am definitivat un set de
criterii valorice în concordanţă cu instrumen-
tarul ştiinţific dobîndit în timpul studiilor
filologice (latină-greacă veche), apoi în cadrul
masteratului de lingvistică şi, nu în cele din
urmă, în cadrul dotoratului pe tema morţii în
tragedia greacă, set de criterii valorice pe
care l-am  aplicat cîtorva dicţionare pentru a
răspunde printr-un articol bloc la cele şapte
întrebări primite.

În anul 1869 apărea Panteonul român,
autor Iosif Vulcan, lucrare care, dacă ţinem
cont că dintre cele treizeci de medalioane
dedicate personalităţilor politice şi culturale
româneşti  cîteva au ca obiect scriitorii veacu-
lui, putem să considerăm, pe drept cuvînt, că
Panteonul ar fi prima încercare de gen. Desi-
gur, cum era de aşteptat, volumul suferă de
grave inexactităţi sau omisiuni. Sînt prezenţi
scriitori ca G. Sion, V.A.Urechia, dar alţii,
mult mai vizibili, lipsesc. În această categorie
a marilor absenţi intră Ghe. Asachi, Grigore
Alexandrescu, Costache Negruzzi, Cezar Bol-
liac, Anton Pann, Alecu Russo, N.Filimon,
Odobescu şi mulţi alţii. Anul 1897 aduce în plan-
ul culturii o nouă apariţie – Dicţionarul Contim-
poranilor – autor D.R. Rosetti, lucrare care, în
comparaţie cu Panteonul, oferă un plus de infor-
maţie, dar tratează extrem de sumar aproape pe
toţi scriitorii pînă în acel moment. Enciclopedia
Română (1900-1904), autor  C. Diaconovich, cu-
noscută şi sub numele de Enciclopedia de la Sibiu,
pe lîngă numărul mare de scriitori, inventariază
reviste, ziare, curente. Aşadar, o întreprindere
exhaustivă, s-ar zice, dacă nu s-ar constata super-
ficialitatea articolelor dedicate lui Ioan Slavici,
Al. Macedonski... În capcana epuizării unui su-
biect cade şi Th. Cornel prin Figuri contimporane
(1911) care se dorea o continuare a mai sus
amintitei enciclopedii. În această întreprindere
fastuasă un rol important l-a avut Tudor Arghezi
care, constatînd că urmarea lucrării eşuează prin
apariţia doar a cîtorva fascicole, se retrage. Altă
lucrare, intenţionînd să acorde spaţiu scriitorilor,
este Dicţionarul enciclopedic ilustrat (1931), în
două părţi. Partea I – Dicţionarul limbii române –
(întocmit de Aurel Candrea) este restrictivă,
ocupîndu-se în speţă de scriitorii din trecut, cei
prezenţi beneficiind doar de unele note informa-
tive, în cazul în care intră în categoria laureaţi ai
vreunui premiu naţional. Cea de a doua parte nu
face obiectul nostru prezent, avînd subiect de dis-
cuţie domeniul istoric. Lapidară, dacă ţinem cont
că autorii sînt repede epuizaţi, fără prea multe
amănunte, laconică, dacă luăm în calcul că unele
reviste apar, altele nu, este lucrarea lui Lucian
Predescu – Enciclopedia Cugetarea (1941). Ur-
mează Dicţionar enciclopedic român (1962-1966),
în patru volume, Dicţionar de literatură română
(1971), autor M.Popa, Mic dicţionar enciclopedic
(1972). Prefer succinta trecere în revistă, aceste
lucrări nestîrnind vreun interes exclusiv intelectu-
al sau de alt gen.

O sumară privire de ansamblu mă obligă
să remarc lipsa exerciţiului unui demers ştiinţifi-
co-filologic, exerciţiu capabil să construiască trep-
tele unui instrument de lucru pentru domeniul
umanist.

Scriitori Români, Ed. Ştiinţifică şi Enciclo-
pedică, Bucureşti, 1978, coordonator Mircea
Zaciu, în colaborare cu M.Papahagi şi Aurel Sasu.
Lucrarea concepută şi asumată de grupul clujean
intenţionează, prin autorii propuşi, să delimiteze

pentru prima dată noile sensibilităţi estetice de
cele vechi, să prezinte orientările literaturii con-
temporane, aflată în prag de secol XXI, fără a le
omite pe cele din trecut. Ca orice dicţionar şi
acesta are omisiunile lui, cele mai multe ţinînd de

apartenenţa la sexul feminin, dar asupra acestui
abominabil fapt, suferinţă genetică pentru naţia
noastră intelectuală, voi reveni. Oricum, distinsul
colectiv, tînăr pe atunci, îşi rezervă o protecţie în
privinţa scăpărilor, oarecum inteligentă, prin
cuvintele: „omisiunile sînt însă şi ele semnifica-
tive într-o atare lucrare. Ba chiar – parafrazînd
un scriitor francez – am putea spune că un
interes special al dicţionarelor îl constituie tocmai
lacunele pe care le permit. Ele pot fi de două
feluri: unele sînt asemenea litotei, adică acelei fi-
guri prin care se rosteşte mai puţin, pentru a se
exprima mai mult; altele funcţionează printr-o
«mise a disparition», semnificînd o simplă anu-
lare, uitarea ca igienă istorică.”

M-am întrebat de ce ar permite dicţionarele
lacune? Dicţionarele, ele însele, nu permit nimic,
ci mintea para-acribică a autorului sau autorilor,
dar intrăm în semantica textului şi a jocului
lingvistic intern, întreprinderi foarte grele pentru
unii. O altă întrebare esenţială îmi tot împunge
mintea: care au fost mai exact criteriile ce au stat
la baza unei astfel de întreprinderi, într-o epocă
totalitară? O întrebare de bun simţ, atîta timp cît
aceeaşi autori peste ani au alte criterii tocmai
bune pentru a introduce pe unii sau pe alţii. D.
Mircea, cu Premiul de Stat în 1952, cu o lite-
ratură datorită căreia a „plătit cel mai greu trib-
ut perioadei proletcultiste” în care dintre cele do-
uă lacune se înscrie; în cea asemenea litotei sau în
cealaltă a igienei istorice? Prozatorul Dan Reb-
reanu să fi fost cu mai puţină ingeniozitate lite-
rară înzestrat decît un Adrian Păunescu, ori
magia curţii centrale i-a atras şi pe autorii dicţi-
onarelor?! O întrebare retorică!

În anul 1979 apare Dicţionar de Literatură
Română – Scriitori, Reviste, Curente, Ed. Univers,
Bucureşti, scriitură elaborată de această dată de
un colectiv de istorici şi critici literari – Paul
Cornea, Dumitru Micu, Marian Popa, Eugen Si-
mion, Elena Zaharia-Filipaş ..., coordonator Dim.
Păcurariu. Un dicţionar din capul locului exclusiv
literar, întocmit de specialişti, avînd la bază cri-
terii bine stabilite care „vizează întreaga lite-
ratură română.”  Pe lîngă scriitori de marcă sînt
introduşi şi scriitori care au contribuit la un cu-
rent, la o mişcare, la o revistă literară. Tehnica de
lucru este cea clasică: biografia, calitatea, studii,
debutul absolut, debutul editorial, caraterizarea

operei fundamentale şi specifice, opera în funcţie
de cronologie, referinţe critice, citate, scurte sec-
venţe din operă, premii etc.

Suferinţa acestei lucrări constă în in-
consecvenţă, în incapacitatea comu-
nicării coordonatorului cu cei impli-

caţi în muncă. La articolul Adrian Marino se dau
datele biografice, anul naşterii, ziua, luna, locul,
calitatea, studiile. Nu ni se specifică secţia, spe-
cializarea. Se aminteşte de doctoratul în filologie,
dar nu se oferă tema, titlul, nici cu ce merit şi-a
finalizat lucrarea. Fişa lui Adrian Marino este
întocmită de Florin Manolescu. Acesta, deşi sem-
nalează „prima monografie” scrisă de Marino, nu
oferă date cu privire la debutul absolut, iar despre
monografie ştim că este primul eveniment edito-
rial al autorului, citind printre rînduri, corelînd
datele articolului în ordine cronologică. Deşi se
descrie parcursul ştiinţific al autorului, nu se enu-

meră revistele în care a publicat, nu se ofe-
ră referinţe critice. În cazul fişei lui Oc-
tavian Goga, pe lîngă elementele strict li-
terare şi cele biografice se fac trimiteri la
factorul politic, amintindu-se de militan-
tismul dus în slujba idealurilor românilor
din Transilvania, se semnalează anii 1909
şi 1912, anii de temniţă, dar, ca în majori-
tatea întreprinderilor culturale româneşti
unde naţionalismul trasează limitele, şi în
acest dicţionar este trecută sub tăcere
antipatia declarată a lui Goga faţă de evrei
şi alte elemente străine neamului, anti-
semitismul activ. Fişa este edulcorată, îmb-
lînzită excesiv, se trece repede peste pub-
licistica lui, înţesată cu grave erori politice.

Nici pentru Eugen Simion pub-
licaţiile literare în care un
scriitor se manifestă cel mai

pregnant în timp, la care lectorul ajunge
cel mai repede, înainte de cartea autorului,
nu sînt surse directe pentru evoluţia unui
autor. Fişa lui Nichita Stănescu, întocmită
de Eugen Simion, conţine datele biografice
(principalele), lipsesc şcolile, asta ca o evo-

luţie firească a parcursului unui dicţionar, debutul
absolut nu este amintit, nici profesia (nu pentru
că n-am şti că este poet, eseist şi traducător), din
nou se sare cu nonşalanţă peste revistele literare
în care se manifestă... Fişa beneficiază totuşi de
un eseu pe marginea poemelor stănesciene şi a
noii poezii, dar, poate, prea facil abordat: „El spi-
ritualizează, de pildă, cîntecul erotic al lui Ienă-
chiţă Văcărescu şi se joacă cu nişte jucării ce se
cheamă: univers, existenţă, iubire, moarte, singură-
tate.” Trag concluzia, în ton cu fraza reprodusă,
că Eugen Simion mai şi moţăie în banca primă a
criticii literare. O altă maladie a acestui dicţionar
ar fi lipsa notelor de subsol, a adnotărilor, refe-
rinţelor critice, bibliografia generală ca sursă pri-
ncipală pentru fiecare autor, indicele de nume... 

Dicţionarul Scriitorilor Români, Editura
Fundaţiei Culturale Române, coordonatori Mircea
Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, 1995. Necon-
diţionat, trebuie să afirm că nici un dicţionar nu
concurează cu altul, pentru simplul motiv că nu
sînt perfecte, ci perfectibile. Fiecăruia îi lipseşte
cîte ceva, fiecare aduce o noutate în plus, mai deg-
rabă, completîndu-se decît concurîndu-se. Reve-
nind la lucrarea anunţată, informaţia bibliografică
a acesteia se opreşte la anul 1989. Structura arti-
colelor urmează trei secţiuni: o prezentare biog-
rafică sintetizată, un articol critic şi referinţe bib-
liografice.

Spre deosebire de ce am prezentat pînă
acum, dicţionarul de faţă încearcă să integreze
scriitorii din diaspora, fără a-şi duce intenţia pînă
la capăt. Unii sînt prezenţi, alţii nu. În privinţa
basarabenilor, s-ar zice că aceştia n-ar scrie nimic,
dacă ar fi să ne luăm după D.S.R. 

Elucubraţiile acestui dicţionar care se joa-
că de-a abracadabra fac să dispară unii şi să apară
alţii. De exemplu, conform Dicţionarului Scriitori-
lor Români, Ruxandra Cesereanu în 1995 nu
exista în literatură; la fel Carmen Muşat, tot ast-
fel Herta Müller. În schimb, M. Zaciu, M.Papahagi
şi Aurel Sasu, aceeaşi care întocmesc lucrarea
Scriitori Români, unde Irina Petraş nu exista, ho-
tărăsc de această dată că Fortuna le-a zîmbit şi o
introduc, deşi operele hotărîtoare pentru criticul
literar Irina Petraş nu scriu istoria doar din ’95.
Mă întreb dacă pe doamnele de mai sus le-ar fi
chemat, într-un timp sau altul, Hertus Müller,
C. Ion Muşat, Irinel Petraş, Ruxandru Cese-

LUCIA DÃRÃMUº

Dicţionare
misogine

şi xenofobe?!
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reanu... s-ar fi simţit autorii de dicţionare
mai bine? Din nou mă întreb, dacă Herta

Müller, care s-a născut în România ca Cioran, şi
Eliade, si Brîncuşi, şi Ionescu, a studiat în Ro-
mânia, a scris în româneşte, a luptat împotriva
sistemului comunist pe faţă, ar fi avut un nume
bărbătesc neaoş românesc, fără inflexiuni
nemţeşti, ar fi propus-o intelectualitatea română
pentru Nobelul literar din partea României? Ger-
mania asta face astăzi cu Herta Müller a noastră,
pe care am alungat-o şi am dat-o afară din abso-
lut toate dicţionarele literare.

Anul 2000 va aduce Dicţionarul
Esenţial al Scriitorilor Români, coor-
donatori aceeaşi Mircea Zaciu, Ma-

rian Papahagi, Aurel Sasu, Editura Albatros. De-
vine chiar interesant, dacă nu amuzant!

Dicţionarul „esenţial” are un caracter fa-
milial, bazat pe criterii obscure, probabil dictate
de magia capitalei, a centrului, a puterii, atîta
timp cît scriitoare importante lipsesc cu desă-
vîrşire. În concepţia acestora eminescologul Rodi-
ca Marian, cu premii grele, recunoscută în medi-
ile eminescologice şi creditată (chiar dacă nu de
Manolescu), nu există. Nu există Carolina Ilica, o
extraordinar de puternică şi vibrantă  poetă, nu
apare nici prozatoarea Dora Pavel, din nou nici
Ruxandra Cesereanu, de data aceasta Irina Petraş
este scoasă din paginile „esenţialului” dicţionar,
spuneam eu că ar trebui să le fi chemat Ionel,
Gigel, Căsăndrel... nici Carmen Muşat şi de ce-ar
fi dacă nu e bărbat, nici apreciata, în Occident,
pentru că în revistele din afară o citesc mai des,
Martha Iszak nu figurează în dicţionarul „băie-
ţilor”... Şi chiar, domnilor, de ce-aţi fi introdus-o
cu numele ăsta impur de evreică?! Trebuia să se
cheme Popescu, Ionescu, Muntean, Petrean etc...
ce vine în literatura română cu nume de evreu şi

mai e şi femeie pe deasupra! Nici Aura Christi nu
are ce căuta în paginile pure ale dicţionarului, că
doar a fost adusă de peste Prut, import contami-
nat de Est! Pe lîngă sutele de nume bărbăteşti,
intrate în acest dicţionar, doar 11 nume de femei
abia pîlpîie printre ei. 

Şi această lucrare mimează o tentativă de
a introduce scriitorii din diaspora. Simulacrul in-
telectului celor care au confecţionat dicţionarul îi
lasă pe dinafară pe Bujor Nedelcovici, pe Vintilă
Horia şi mulţi alţii. Ei, ei... cred că nici post
mortem domniile voastre nu veţi reuşi să luaţi un
Goncourt! Dar ce contează?

Elimpede, nu criteriul valoric a stat la
baza esenţialului dicţionar. Altfel nu
şi-ar fi permis să omită nume, şi le

rostesc într-o devălmăşie furioasă îndreptată spre
misogini şi xenofobi, nume care scriu literatura:
Ion Mureşan nu e esenţial, pare-se, dar este ex-
trem de esenţial Adrian Păunescu, la lista
neesenţialilor mai sînt: Ruxandra Cesereanu,
Mihai Nasta, Dora Pavel, Carmen Muşat, Nora
Iuga, Martha Iszak, Rodica Marian, Carolina Ilica,
Mihaela Mudure, Rodica Marian, Irina Petraş,
Bujor Nedelcovici, Nemoianu, Vintilă Horia şi
mulţi alţii.

Dicţionarul General al Literaturii Române,
Academia Română, Bucureşti, 2005, Editura
Univers Enciclopedic, coordonator general Eugen
Simion.

Este de stringenţă majoră să vă ofer prima
frază declarativă a dicţionarului: „Dicţionarul ge-
neral al literaturii române este o lucrare com-
plexă...” Din complexitatea lui vă pot oferi nimic
despre Carmen Muşat, din aceeaşi complexitate
vă ofer acelaşi nimic despre Herta Müller ....

Ultima lucrare la care m-aş referi este Dic-
ţionarul Biografic al Literaturii Române, Editura

Paralela 45, autor Aurel Sasu, 2006.  Acesta, com-
parativ cu celelalte, poate încearcă să fie mai
apropiat de realitatea literară, integrîndu-i pe
basarabeni, pe cei din diaspora, dar păcătuieşte
prin ruptura timpului. E imposibil să scoţi un
dicţionar literar în 2006 şi să te opreşti cu datele
la finele anului 2003. A apărut în plan literar voci
noi, talentate, inteligente, instruite, acribice, pu-
ternice pe care Aurel Sasu nu le ia în seamă. 

Mai există şi alte dicţionare construite du-
pă acelaşi calapod. Desigur, nu am epuizat subiec-
tul şi nici nu-mi propun, în orice caz intri greu în
dicţionar dacă eşti femeie, dacă ai nume de altă
origine decît cea română, dacă eşti tînăr.

În prelungirea acestor tendinţe coinci-
dente (contradictorii), ni se pare le-
gitim să ne întrebăm dacă există vreo

explicaţie care ar putea întemeia pozitiv ase-
mănarea în concepţie socială a două entităţi dis-
tincte, fundamentate în abordări ontologice şi
epistemologice contrare? Să fim oare îndreptă-
ţiţi să considerăm socialul drept un singular şi
puternic liant între raţiune şi experienţă, între
raţionalism şi empirism? Să fie el problematica
deschizătoare către unicul modus-vivendi posibil
între cele două entităţi antagonice? Şi dacă da,
atunci în ce fel ar trebui să ne revizuim metoda
problematizării cezurii dintre abstract şi con-
cret, general şi particular, raţional şi experimen-
tal?

Plecând de la observarea tuturor acestor
„coincidenţe”, ar fi posibil să descoperim exis-
tenţa unor locuri comune în filosofie (ca istorie
a concepţiilor succesive şi complementare). Efec-
tul acestora stă în estomparea unor graniţe
metodologice sau pur formale. Bunăoară, con-
cepţiile tributare unor paradigme distincte –
diferite sau chiar fundamental opuse – pot
desfăşura conţinuturi înrudite, mergând de la
asemănare până la identitate. În cazul raportu-
lui de faţă, filosofia socială pare a fi un mediu
propice pentru aşa ceva. Deşi individualismul (şi
promovarea sa directă) se revendică pe linie
esenţialmente empiristă, faptul că şi raţionalis-
mul găseşte loc, vădind un interes accentuat,
pentru un act teoretic paralel, este o consecinţă
a necesităţii disciplinelor filosofice de a ni se
înfăţişa precum un mozaic al diversităţii, în care
piesele autentice nu pot fi niciodată monocolore.
Cred că putem explica actul raţionalist şi prin
două componente ajutătoare (una teoretică, alta
istorică).

Cea istorică detectează tendinţa gener-
ală a concepţiei asupra lumii de a se maturiza
gradat. Desfăşurarea istorică propriu-zisă
reglează în chip natural acest mecanism. Înăun-
trul raţionalismului, maturizarea (prezentă, de
altfel, peste tot acolo unde exista filozofie,
indiferent de structură conceptuală, de influenţe
sau de preferinţe) este, în mod firesc şi oarecum
previzibil, dublată de răspândirea „microbului”
empirist, din care raţiunea va extrage câteva
observaţii verosimile – prilejul viitoarelor
„corecţii” de care nici marea filosofie germană
nu va fi scutită. 

Componenta teoretică are în vedere
ascensiunea treptată a experienţei. Ineditul stă
în aceea că experienţei începe să i se acorde un
statut oarecum privilegiat şi că, implicit, ea

devine punctul de plecare al orcărui
itinerariu, fie el raţionalist sau nu
(ceea ce va fi recunoscut şi arătat
explicit de către Kant, trezit din
„somnul dogmatic” la impactul cu
filosofia lui David Hume).

***

Dacă ne este îngăduit să
privim individualismul
drept efectul conjugării

raţiunii cu experienţa, atunci acest
principiu obţinut prin compoziţie tre-
buie gândit inclusiv în raport cu prin-
cipiul opus lui.

Cum s-ar putea produce aceas-
tă confruntare?

Delimitarea celor două sfere
în interacţiunea lor nu poate fi stabil-
ită cu certitudine, nu poate fi decre-
tată sau concepută la nivelul unor
parametri matematici. Graniţa dintre
individual şi colectiv nu poate fi
trasată global, aşa încât să devină
perfect aplicabilă oricărei instanţieri
reale. Un exemplu: uneori, aspiraţia către şi
străduinţa pentru îndeplinirea unui ideal indi-
vidual se poate produce de pe poziţii colective.
Revoluţia franceză reprezintă răsturnarea uni-
formizării (ca efect al tiraniei monarhice) în
favoarea drepturilor umanitare ale individului,
de pe o asemenea poziţie colectivă. Mecanismul
social angrenat aici înglobează atât imperative
individuale, cât şi aspiraţii colective. Libertatea
e individuală, Egalitatea e colectivă, iar
Fraternitatea pare a fi un soi de sinteză –
anume libertatea individuală de a subscrie la un
principiu colectiv. În acest caz, ca şi în multe
altele, proporţia compositumului nu are anteri-
oritate logică şi nici pretenţia unei rigori infaili-

bile. Putem, deci, constata (inductiv, dar şi
foarte intuitiv) că raportul dintre individual şi
colectiv (dozajul corespunzător) e o chestiune
care se decide contextual şi, ca orice diagnostic
sau interpretare a unui caz particular, trebuie să
se definească, înainte de toate, ca element spec-
ulativ şi să-şi asume pe de-a-ntregul caracterul
pur simptomatic.

Ce rezultă în urma acestei confruntări ?
Analiza paralelă a celor două principii

opuse (dar atât de complementare) rezolvă prob-
lema credinţei într-un adevăr unic. Necesitatea
confuntării extremelor demonstrează ne-univoci-

tatea principiului lumii (care nu poate fi inte-
gral individual, după cum nu poate fi nici inte-
gral colectiv). Acest tip de analiză lasă loc liber
pentru o viziune sistemică. Până în momentul în
care se produce conjugarea opoziţiilor, gândi-
torii sunt controlaţi de tendinţa enunţării unui
principiu dacă nu infailibil, atunci, în orice caz,
rigid. În epistemologia ştiinţelor sociale, ipoteza
combinatorie (sistemică) echivalează cu un nou
adevăr ştiinţific (Mario Bunge). Iar principiul
median (nelipsit, însă, nici el de problemele şi
contradicţiile sale) începe să preocupe contem-
poraneitatea, tocmai fiindcă îşi vădeşte certa
superioritate în faţa oricărei variante izolaţion-
iste.

fragment

ALEXANDRU
ªTEFÃNESCU

Între raţiune
şi experienţă
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MARTIE 2007

CORESPONDENŢĂ DIN ITALIA

EMIL RAŢIU
Diversitatea
culturală

Iniţiative de apărare a propriei culturi,
sau a culturilor izvorând dintr-o limbă
şi origine comună, s-au manifestat în

ultimul timp şi în Italia. Ele s-au desfăşurat pe un
plan mai redus decât „Sommet de la francophonie”
de la Bucureşti, care a fost o manifestare unică în
felul său, la care au participat reprezentanţi din
peste 60 de state. Merită totuşi semnalată o pro-
punere a celei de a 3-a Conferinţe a Directorilor
Institutelor Italiene de Cultură, cu participarea
C.N.R. – „Consiglio Nazionale delle
Ricerche” – echivalentul italian al „Cen-
tre national de la recherche scientifi-
que” francez. În cadrul acestei confer-
inţe, Prof. Roberto de Mattei, vice-
preşedintele C.N.R. italian, a lansat
proiectul unui pol care să cuprindă
familia lingvistică latină şi identităţile
culturale care se trag din ea. Există, a
spus domnia sa, „o macroidentitate eu-
ropeană în care converg tradiţiile şi cul-
turile statelor naţionale ale celor două
Europe, astăzi reunite, cea occidentală
şi cea orientală, cu un patrimoniu co-
mun, care include valori ca principiul
grec de non-contradicţie, ideea romană
de drept, conceptul creştin al persoanei
umane”. În interiorul macroidentităţii
europene există însă sub-sisteme iden-
titare între care identitatea lingvistică
şi culturală a latinităţii. Dat fiind că
„astăzi se vorbeşte mult de hegemonia
limbii engleze, temută ca vector al cul-
turii de masă a globalizării, de ce să nu
conlucrăm pentru promovarea unui pol
care să cuprindă familia lingvistică
romană şi identitatea culturală care
descinde din rădăcinile romane şi lati-
ne? De aceea, ar fi bine venit să se pur-
ceadă în direcţia unei coordonări cu
celelalte ţări de limbă neolatină, în spe-
cial Spania şi Portugalia, cu scopul de-a
forma un pol lingvistic-cultural al lati-
nităţii, ca model general de interrelaţii
în cadrul Uniunii Europene”, a spus
domnia sa. De amintit, în acest sens, că
numeroşi jurişti, academicieni, perso-
nalităţi ale culturii şi politicii europene,
au semnat un manifest care invită Con-

siliul Europei să declare limba franceză ca limbă
juridică a Europei, pentru virtuţile sale de claritate
şi precizie. Ideea de „diversitate culturală”, tra-
dusă în politica externă, înseamnă o lume neomo-
logată la o supraputere şi este una dintre ideile
dragi Preşedintelui Chirac. În cursul unei vizite la
Hanoi, el a spus că ziua în care lumea ar trebui să
folosească o singură limbă şi diversele expresii cul-
turale ar fi omologate în beneficiul celei america-
ne, aceasta ar fi „o catastrofă” pentru umanitate.

Una dintre valorile Europei a fost tocmai
diversitatea culturală, care stă astăzi la baza Uni-
unii Europene. Libertatea şi pluralismul sunt două
lucruri reciproce şi amândouă constituie fondul
intelectual permanent al Europei, spunea în se-
colul XIX, istoricul şi omul politic francez H.Gui-
zot.

Wilhelm Humboldt, filolog şi om de stat
german, afirma că pentru ca orice activitate ome-
nească să se îmbogăţească este indispensabil să
existe, o „varietate de situaţii”, nu doar una sin-
gură.

În secolul XX, Jose Ortega y Gasset, con-
stata o nivelare intelectuală în jos a omului şi a so-
cietăţii în ultimele secole de existenţă ale Imperi-
ului roman. Astfel, spunea Ortega y Gasset, „oa-
menii au devenit stupizi, minţile li s-au închis şi cu
excepţia Alexandrinilor – locuitorii Alexandriei
Egiptului – ei nu au mai fost capabili de cât de
repetiţie, de stereotipie. Dar, simptomul şi docu-
mentul cel mai teribil al acestei omogeneităţi şi
stupidităţi, una provenind din cealaltă, se află
acolo unde mai puţin ne-am fi aşteptat şi unde
nimeni nu a căutat-o: în limbă! Limba, care reve-
lează starea cea mai intimă a societăţii, limba vor-
bită în epoca târzie a Imperiului roman, a fost
chemată „latina vulgară”. Nu se cunoaşte bine
această latină vulgară şi în bună parte se ajunge
la ea numai prin metoda reconstrucţiei. Dar ceea
ce se cunoaşte este destul pentru ca să ne înspăi-
mânte prin caracteristicile sale. O caracteristică,
este incredibila simplificare a mecanismului gra-
matical în comparaţie cu latina clasică. Rafinata
complexitate indo-europeană, pe care limbajul cla-

selor de sus ale Romei îl păstra, a fost
înlocuită de un limbaj plebeu, cu un
mecanism foarte simplu, dar din cauza
aceasta mecanic, cu o gramatică bâl-
bâită şi perifrastică, plină de circum-
locuţii, analog unui limbaj infantil.
Este, de fapt, o limbă puerilă sau gaga,
care nu permite fineţea raţionamen-
telor, nici reverberaţiile lirice ale lati-
nei clasice. S-a creat o limbă fără
lumină, fără transparenţă şi fără căl-
dură interioară, o limbă tristă, care s-
a târât de-a buşilea, reducând existenţa
la elementar.” „Latina vulgară stă măr-
turie că odată istoria a agonizat sub
imperiul omogen al vulgarităţii, pentru
că a dispărut fertila varietate de situ-
aţii, diferenţa culturală”, scria Ortega
y Gasset în 1930, în celebra sa carte
La rebelion de las masas. 

Astăzi, unii lingvişti afir-
mă că succesul englezei
s-ar datora tocmai sim-

plităţii sale. Simplificării adusă însă de
vorbitorii coloniilor sau ai noilor teri-
torii, unde engleza a devenit un slang,
întocmai cum s-a întâmplat cu latina
vulgară când „istoria a agonizat sub
imperiul omogen al vulgarităţii”, cum
afirma Ortega Y Gasset, în perioada
decăderii imperiului roman.

O limbă care se exprimă în con-
jugarea verbelor, susţin alţi critici ai
englezei, cu una, maxim două persoane
(„eu am, tu am, noi am, voi am, ei
am”, de pildă) şi transformă substan-
tivul în verb, shop-shopping, etc., a
devenit un simplu mijloc de comuni-
caţie pentru gânduri elementare (tip
„I’m Rolex, you are Rolex”, la nivelul

de publicitate comercială), producând, prin expre-
sie, o nivelare a vieţii psihice la un nivel inferior.
Limbile romanice sunt azi limbi oficiale în 60 de
ţări, atrag atenţia participanţii la cea de-a treia
Conferinţă a Directorilor Institutelor Italiene de
Cultură, 30 de ţări având ca limbă oficială
franceza, 20 limba spaniolă, 7 portugheza, 2 ital-
iana, 2 româna, faţă de engleză care e limbă ofi-
cială în numai 45 de ţări şi araba în 25 de ţări.
Chiar pe planul răspândirii în lume, latinitatea
este prevalentă la nivel planetar: 621 de milioane
de persoane răspândite în patru continente, iar
proiecţiile demografice pentru anul 2025, sunt
favorabile limbilor romanice, care-şi vor mai mult
decât dubla numărul de vorbitori, datorită în spe-
cial Americii latine şi Africii francofone, depăşind
considerabil numărul anglofonilor.

Acest pol al latinităţii, preconizat de Confe-
rinţa de la Roma, este ajutat involuntar, de politi-
ca guvernului Prodi, câştigătorul alegerilor din
2006, prin politica sa în favoarea multilateralismu-
lui în cadrul ONU, în care Italia a repurtat deja un
important şi neaşteptat succes internaţional. 

UN CONCURS LITERAR

Consiliul Judeţean Suceava, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava,
în colaborare cu Societatea Scriitorilor Bucovineni, Primăria comunei Udeşti, Complexul Muzeal Bucovina şi
Redacţia cotidianului „CRAI NOU” Suceava, organizează ediţia a XII-a a Concursului naţional de poezie şi proză
scurtă „Magda Isanos – Eusebiu Camilar – Constantin Ştefuriuc”.
La concurs pot participa autori care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor, nu au debutat editorial şi nu au
fost premiaţi la ediţia precedentă a concursului.
Lucrările, dactilografiate în cinci exemplare, vor fi trimise pe adresa Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava, Str. Universităţii nr. 48, cod poştal 720228, până la data de 11
aprilie 2007. Ele vor purta în loc de semnătură un motto ales de autor. În coletul poştal va fi introdus un plic
închis, care va conţine acelaşi motto, numele şi prenumele autorului, adresa completă, numărul de telefon.
Fiecare participant are dreptul de a se înscrie în concurs cu cinci poezii şi/sau trei proze scurte, care nu au
fost trimise la alte concursuri literare.

Desfăşurarea concursului:

Manifestările se vor finaliza pe 25 – 27 mai 2007 şi vor consta în şezători literare, recitaluri de poezie, vizite la
muzee şi monumente de artă din judeţ, realizate cu participarea membrilor juriului şi a altor personalităţi liter-
are.
Juriul concursului va fi alcătuit din membri ai Uniunii Scriitorilor, critici literari, reprezentanţi ai organizatorilor.
Pentru cele mai valoroase lucrări prezentate în concurs, juriul va acorda următoarele premii:

POEZIE:  Marele premiul „Magda Isanos”              PROZĂ: Marele premiul „Eusebiu Camilar”
Premiul I Premiul I
Premiul II Premiul II
Premiul III                                              Premiul III
Premiul „Constantin Ştefuriuc” Premiul „Haralambie Mihăescu”

Vor fi acordate de asemenea, în funcţie de posibilităţi, premii ale unor reviste literare.
De asemenea, laureaţii vor fi publicaţi în „Caiete udeştene” , volum editat de instituţia noastră. 
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Andrei Codrescu s-a născut în România, la Sibiu, iar
actualmente trăieşte în Statele Unite ale Americii, la New
Orleans. Cele mai recente cărţi ale sale sunt New Orleans,
Mon Amour: Twenty Years of Writing from the City, Algonquin
Books (2006) şi Miracol şi Catastrofă, Editura Hartmann
(2006). Poet, romancier şi eseist, printre scrierile sale din
ultimii ani se numără: Wakefield (2004), It Was Today: New
Poems (2003), Casanova in Bohemia (2002), Messiah (1999),
Hail, Babylon: Looking for the American City (1999), Ay, Cuba!
A Socio-Erotic Journey (1999), Alien Candor: Selected Poems,
1970-1995 (1996), The Blood Countess (1995), The Hole in the
Flag: An Exile’s Tale of Return and Revolution (1992);
numeroase dintre acestea au fost traduse şi în limba română.
Autorul predă literatură engleză şi literatură comparată la
Louisiana State University, Baton Rouge, în calitate de
McCurdy Distinguished Professor. Tot aici, editează revista on-
line Exquisite Corpse: a Journal of Letters & Life, fiind şi
comentator la National Public Radio. Filmul său Road Scholar
a fost încununat cu Premiul Peabody. Opera i-a a fost tradusă
în diferite limbi străine, autorul fiind distins, de asemenea, cu
Premiul National Endowment for the Arts pentru poezie şi
activitate editorială, Premiul pentru Literatură al Fundaţiei
Culturale Române şi Premiul pentru Libertatea de Expresie
decernat de ACLU (American Civil Liberties Union).        

Un bar pentru cei cu bărbi recente
se deschisese la colţul străzii. Club
Moderne. Club. Moderne. Primul

cuvânt e tipic pentru ambiţiile acestor „bărbi”
de a se aduna „la club”, de a fi printre ai lor,
de a coopta pe oricine e ciudat, de a fi britani-
ci, dacă e cu putinţă. Cel de-al doilea e ironic
şi vine de la stilul de mobilier şi accesorii de
grădină de prin anii ‘50 – cele dintâi produse
de plastic concepute pe scară largă – care
acum a devenit de-a dreptul banal. „Moderne”
reprezintă, de asemenea, acel aer şic, care
contrabalansează puţin plictiseala unui
„club”. În orice caz, numele i se potriveşte
perfect, iar bărbile recente se adună aici ca
muştele la miere.

Mai presus de orice închipuire e purtarea
prietenei mele Julie. Studiam misterele străzii
privind de la fereastră, cu o ceaşcă de cafea în
mână. O gagicuţă încerca să oprească traficul. Un
ceas stricat, deasupra chioşcului de ziare, arăta
11,32. Stupid. Nu există nici un ceas în vasta lit-
eratură a tuturor ceasurilor oprite care să fi stat
vreodată la 11,32. În romanele ruseşti, ceasurile se
opresc întotdeauna la trei după-amiaza, moment
care pare să fie ora la care cei mai mulţi ruşi îşi
cercetează sufletele dintr-un motiv sau altul. Poate
pentru că atunci se întunecă în Rusia. În romanele
franţuzeşti, ceasurile se opresc la şase dimineaţa,
oră cu atât mai misterioasă cu cât nici un francez,
bărbat sau femeie, nu s-a trezit vreodată atunci. E
clipa copiilor, a portarilor, a lăptarilor şi a celor
vinovaţi de adulter. Cu alte cuvinte, ora la care
francezii se simt groaznic. La Praga şi în
romanele ceho-germane, ceasul cel mare din turn
e întotdeauna oprit la miezul nopţii de figura
Morţii cu coasa. Pentru cehi, la fel ca şi pentru alţi
europeni din est sau din sud, miezul nopţii are
implicaţii politice. În romanele englezeşti…

– Ai o muscă în cafea, ţi-ai pus şorţul invers,
părul ţi-e răvăşit de mama focului, şi ce mai e şi
cu toţi profesoraşii ăia de peste drum? întrebă
Julie.

M-am uitat şi eu. Lângă intrare – lemn de
culoare închisă peste o uşă bombată – stăteau
proţăpiţi trei bărbaţi cu bărbi recente, chiar sub
becul din stradă – aprins şi în timpul zilei –
părând piramidali de-a dreptul, şi reci pe dea-
supra. Formau o friză, monument al întregii stân-
jeneli greco-romane. Arătau de parcă abia şi-ar fi
strâns mâinile şi le părea rău că făcuseră asta.
Arătau de parcă ar fi mers la şcoală o veşnicie şi
ar fi continuat să facă la fel pentru eternitate. Pe
deasupra, mai păreau şi foarte defensivi.

– Viaţa a proferat o insultă mortală la adresa
lor, am zis eu.

La care, Julie a analizat numele clubului.
Aş putea să mă îndrăgostesc de Julie, pentru

că va spune, din senin şi fără nici o legătură, după
ce va citi un articol din revista Time: „Florile au
seringi.” Desigur, aş putea să-i reconstruiesc gân-
dul, să-i retrasez calea, să-mi dau seama cum un
anunţ despre Fernando Arrabal şi un afiş referitor
la lupta împotriva drogurilor aflat în metrou au
contribuit la apariţia lui şi l-au adus până aici, dar
ar fi inutil. Aş prefera, mai degrabă, să continue,
aşa cum face de obicei: „Au avut mâncare
îngheţată, iar noi am avut florile. Criminal.” La
care eu aş adăuga: „Blue, fetiţa vărului meu Eddie,
nu merge nicăieri fără flori. Maşina lor e plină de
flori ofilite. Grădina e distrusă.” Dar nu sunt
îndrăgostită de Julie, pur şi simplu nu sunt eu
destul de pornită în direcţia asta.

După câteva ore, lângă noi era deja o

scumieră plină cu mucurile ţigărilor ei Carleton cu
filtru alb şi cu ale mele, Camel Lights galbene,
două ceşti murdare de cafea cu lapte fără zahăr,
două pahare de vin dulce şi sticla goală a acestu-
ia.

– Ei, ce-ar fi să vedem  şi noi cum e?
– Hai să vedem.
Mi-am împletit părul ca într-o coardă de alpin-

ism destrămată, mi-am mâzgălit buzele cu un ruj
negru şi m-am îmbrăcat cu un plover lung care
mergea foarte bine şi pe post de bluză, şi de fustă.
Julie şi-a pus nişte ochelari Jackie O. Pentru orice
eventualitate, mi-am pus în buzunar, lângă
pachetul de Camel, diafragma, aflată într-o cutiuţă
pe care desenasem într-o noapte semnul yin-yang.
Eram gata pentru un nouveau hirsute.

Lumina de neon m-a făcut să mă simt rău de
la bun început. De cealaltă parte a barului, semne
albastre, fosforescente. Haine scumpe de piele.
Femei ca nişte etichete luate de pe portocalele
Sunkist. Băuturi amestecate, parcă în culorile pli-
antelor turistice. Beţişoare pentru coctail, având
un soi de ornamente ca nişte ţeste mici la capete.
Făcându-mi loc cu greu printre oameni, n-am
putut să nu observ pătratul tare de plastic din
spatele lor, ca o ferestruică pentru ca piticul gân-
ditor din interiorul fiecăruia să poată să se uite şi
să reflecteze adânc. Şi am auzit: 

– Ce o face să funcţioneze ? Ce o face să
meargă?  Ăsta-i un mod de a merge.

La care Julie a adăugat: 
– Ce o face să zboare? 
Iar eu: 
– Ce o face să plutească?
A devenit din ce în ce mai uşor să introduci

oamenii în poeme fără ca ei să-şi dea măcar seama
de asta. Pot să-l iau de aici pe acest animal târâ-
tor şi gras care-mi atinge umărul, să-l duc şi să-l
închid în rândurile unui cuplet, cam aşa ceva: El:
„Aş putea s-o fac chiar aşa”, Eu: „Am mâncat pisi-
ca baracudei.” Ia să vedem dacă mai reuşeşte să
iasă de acolo vreodată. Prizonier între gratiile
cupletului, va cere milă, dar numai eu şi Julie am
putea să-l eliberăm. Am mai comandat un Jim
Beam cu gheaţă şi fără sifon, iar Julie şi-a luat un
coctail Chartreuse verde-verde.

Stăteam acolo, când ei au spus: 
– Veniţi aici, doamnelor! 
Loc unde ne-am şi dus, iar scaunele de piele

erau calde încă, de-abia plecaseră de-acolo două
femei cam ţâfnoase. Ca şi restul noilor păroşi,
curtezanii noştri aveau, parcă pentru prima dată,
nişte bărbi noi-nouţe, de culoarea luminii de lună
şi a laptelui cu sclipiri de ametist. Se fâţâiau şi
tremurau asemenea fecioarelor înfiorate de razele
lunii. Iluziile mişcătoare ale lumii de dincolo,
aşteptând răbdătoare de cealaltă parte a oglinzii,
nu-i prinseseră încă în mrejele lor.

– După părerea lui Fournier, spuse Julie,
fiinţele umane ar trebui să aibă şase orgasme pe
zi: trei cu prietenii şi trei cu străinii.

– Noi suntem prieteni, se repezi unul. Lucrăm

la Canalul 4 de televiziune… Întinse ceea ce
părea să fie un braţ prietenos, dar care, în
realitate, era doar un băţ rigid parcă de
lemn împietrit dintr-o pădure şi ea tot împi-
etrită din California. Ca şi mulţi alţi tineri
profesionişti, nu avea suficientă viaţă în el
care să ajungă prin toate extremităţile.
Abia dacă era viaţă destulă pentru barbă şi,
parţial, pentru buza de jos. Tot restul fiinţei
lui era lipsit de strălucire, pietrificat parcă
în cea mai mare parte, şi făcut dintr-o

materie asemănătoare lemnului uscat. Braţul lui
căzu cu un pocnet pe braţul foarte fragil al lui
Julie, aproape rupându-i oasele.

– Suntem străini, spuse celălalt, deşteptul,
făcând paradă în văzul tuturor de o mostră de
umor. În el, lemn, barbă, carne, piatră şi chiar şi
bucăţi de metal, aşa cum sunt acele vagi urme de
cupru din unele roci, se amestecau fără vreo dis-
criminare. 

– Dar de ce spune aşa tipul ăla, Fourier?
– A fost socialist, explică Julie. Credea că oa-

menii care nu sunt iubiţi îndeajuns, ca de exemplu
politicienii, tinerii în formare, cei din clasa
funcţionarilor şi cei foarte urâţi ar trebui să aibă
acces la o parte din bogăţia erotică a comunităţii.

– Eşti cumva vreo intelectuală? întrebă pădu-
rea împietrită.

Iar acum Julie a făcut ceva foarte ciudat, ceva
ce doar ea e în stare să facă. S-a uitat drept în
barba lui şi a devenit pe dată dulce şi apetisantă
ca o sirenă, şi era aproape imposibil să te uiţi la
ea. Substanţa intimă a nopţii ieşi pe dată la iveală,
iar aerul deveni palpabil şi umed, apoi ea spuse :  

– Wittgenstein atacă întrebările bolnave prin
întrebări sănătoase. De obicei ştim, înţelegeţi voi,
dar când ne întrebăm ce ştim, deja nu mai ştim
nimic. Educaţia bazată pe punerea de întrebări în
legătură cu lucrurile pe care le ştim deja nu mai e
educaţie… este o înceată încâlcire a minţii.
Comprende?

Pierdut complet în vorbele ei, el nu avea nici
cea mai mică şansă. Zise: 

– Şi tu ce faci? spuse deşteptul, cel căruia îi
aparţineam eu. O ţii bine agitată, pe jar, ca de ure-
chi?

Asta mi-a plăcut. Am râs. S-o ţii pe Julie pe
jar, agitată, „de urechi”. Ce imagine delicioasă. O
şi vedeam stând ca un şir lung de urechi ciulite cu
mare atenţie, asemenea unor biete animale de
companie aflate de Crăciun la vreo Asociaţie ce e
doar cu numele una de protecţie a animalelor, pe
care, ea, de altfel, le-ar ignora. În cele din urmă,
Julie are nevoie de tot mai multe urechi pentru a-
şi satisface apetitul devorator de ascultători
inteligenţi. Cu ajutorul chirurgiei, îmi transform
tot trupul într-o Ureche uriaşă, o Ureche de
mărimea unui om. Dar într-o zi mă întâlnesc cu
Nasul, şi îi lăsăm pe Julie şi pe Gogol în urma noa-
stră…

Fragment din vol. Un Bar din Brooklyn,
Traducere şi prezentare de

Rodica Grigore
Editura IDEEA EUROPEANĂ

ANDREI CODRESCU

Julie
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Precizarea pe care Anca Pedvis o face în
legătură cu titlul neobişnuit al volumu-
lui său, Propilog (Editura Ideea Euro-

peană, Bucureşti, 2006, prefaţă Eugen Negrici), „năs-
cut din contradicţia dintre prolog şi epilog, declar
PROPILOG o stare de indescriptibilă perplexitate,
neputinţă şi exasperare în faţa vieţii”, este importan-
tă pentru clarificarea interpretării. De altfel, tentaţia
de a asocia contrarii/extreme se reflectă şi în per-
sonalitatea sincretică a autoarei, în egală măsură po-
etă şi plasticiană.

Straniu, marcat de ambiguitate sau de hiper-
luciditate, universul său liric se află sub semnul
vizionar al visului, al simbolurilor, fiind într-o bună
măsură alegorizat. Domină sentimentul de frustare
datorat golirii interioare, încorsetării în forme: între
(in)certitudinile începutului şi sfârşitului, conţinutul
este iluzoriu. Starea depresivă, mortificarea, percep-
ţia crepusculară, senzaţia de vid îi acutizează poetei
viziunea sceptică asupra existenţei: „Dinspre est/ nu
mai vine decât soarele// Şi asta din ce în ce
mai rar// La vest lungi neodihnite/ cortine de
zăpadă/ înfăşoară casele/ îngropând sufletele
dedesubt// Păstrez un flacon de speranţă/ pe
noptieră - / în caz că voi mai vrea ceva de la
viaţă - / şi un cuţit negru/ în teaca minţii - /
în caz că viaţa mă va ataca din nou/ şi din nou
va trebui să o omor” (II¸ p. 21). Aneantizarea
este determinată de suprimarea minţii şi de
alienarea trupului. Suferinţa nu rămâne la
nivelul experienţei personale, ci se reflectă în
fenomenele naturale, în diminuarea sau, dim-
potrivă, în vehemenţa luminii, în lupta/
resemnarea în faţa inexorabilităţii pământului.
Poezia Ancăi Pedvis conţine această tensiune
mocnită, a meditaţiei propriului destin, a deza-
vuării materialităţii/morţii: „Întotdeauna/ am
fugit din trupul meu/ de mi-au sfârâit neu-
ronii/ Întotdeauna m-am temut/ să nu fiu prin-
să/ şi închisă în el cu de-a sila/ blestemată/ să-
mi aştept sfârşitul/ între mădulare/ organe şi limfe
de tot felul/ combinându-se tăcut obsesiv” (II, p. 23).

Volumul este alcătuit dintr-un singur poem
amplu, care conţine variaţiuni ale aceleeaşi teme,
tragismul şi inutilitatea existenţei. Viaţa este medi-
tată ca un şir de amăgiri, fiind nejustificată, pro-
ducând nefericire. Poeta îşi spiritualizează elegia,
abordând-o cu o anume detaşare, fără sentimental-
ism, folosindu-se de tonul elegant al ironiei:
„Alternativa nu e plânsul/ Alternativa nu e mila de
sine/ Alternativa nu e// Suntem bogaţi:/ fabricanţi
de plâns/ manufacturiei de milă de sine/ milionari
în lingouri de timp irosit/ avizi investitori în ale
vieţii/ mizând pe pierzanie/ pentru a spori/ pro-
ducţia de milă de sine” (II, p. 24).

Creaţia pare a fi redusă la un sine (iluzoriu),
rezultat al unui fel de solipsism, ccea ce provoacă o
criză de identitate. Poeta se naşte din sine, Dumne-
zeul său este chiar sinele, legea acestuia fiind tră-
darea. Parametrii ontologici ai unui astfel de imagi-
nar sunt vidul, irealitatea, falsitatea, absurditatea,
jocul visării, căderea în idealitate. Propilog chiar asta
vrea să însemne, perplexitatea în faţa formei fără
conţinut, a umbrelor ideilor, frustrarea dată de
incertitudine, de perfidia realităţii: „Sinele meu per-
fect/ sinele meu ideal/ mi-a dat naştere// El m-a
făcut după chipul şi asemănarea lui// El m-a
învăţat/ cum să-l mint/ cum să-l trădez/ şi cum să-l
uit// ca să poţi exista în lume/ mi-a spus// Am ple-
cat în lume/ l-am trădat/ l-am minţit/ dar nu l-am
uitat/ El mi-a apărut în vis:/ nu te mai chinui - / mi-
a spus/ eu nu exist// Asta înseamnă că nici eu nu
exist - / am spus” (II, p. 25-26).

Peisajul este redus la două puncte cardinale,
estul/naşterea/răsăritul soarelui şi vestul/ moartea/
luna ca un ochi abisal. Dominantă este însă implaca-
bila stare de extincţie, comparată cu noaptea, cu
zăpada şi îngheţul, cu somnul. Totuşi poeta este o
iniţiată, singura care s-a mai întors, aptă să ofere
neofiţilor o hrană funebră, frunze negre iarbă calci-
nată/ tulpini de turbă. Parcă împăcată cu destinul,
autoarea conchide că nu moartea este cea care
doare, ci existenţa.

Limpezindu-se de tenebrozităţi, accentuând o
marcă profetică, textele sugerează soluţia eshatolo-
gică, transcendentală: „Oare n-a fost viaţa mea un
veşnic preludiu la Viaţă?” (III, p. 31). Viziunea sum-
bră a existenţei capătă noi dimensiuni, iar volumul
se reflectă mai profund în titlu, definind destinul ca
un amestec de început şi de sfârşit, de suplicii ale
infernului şi de apoteoză, de interior/suflet şi de
exterior/trup. Poezia apare treptat ca un fel de
alchimie a căutării de sine, ca o experienţă lirică a
salvării, din care nu dispar recurenţele melancolice,
demonstraţii totodată ale vocaţiei plastice:
„Adevăraţii mei prieteni/ au fost ceţurile/ ploaia
mocănească// bruma dimineţilor de toamnă/ furtu-
nile deşirând pletele copacilor/ ochii bălţilor după
ploaie/ sticloşi ca ai morţilor// Da/ mi-au plăcut tris-

teţea/ amurgurile/ declinul// decrepitudinea/ în ca-
re fermentează lumea// perfecta-i împăcare cu sfâr-
şitul” (III, p. 32-33).

Existenţa urmează calendarul anotimpurilor,
vârstele biologice, inocenţă, senzorialitate/senzuali-

tate, descompunere autumnală şi îngheţ. În notă des-
criptivă, alternând între acuarelă şi ulei, primăvara
(simptom al naturii) este o beţie de imagini: „Teribilă
explozie de magnolii// Pământul acoperit/ cu schije
albe şi roz// Copacii agăţându-se de cer/ cu braţe de
lavă împietrită// Nori şi păsări/ curgând unele dintr-
altele/ şi vărsându-se pretutindeni” (IV, p. 35).

Angajată în jocul sobru/sumbru al oglindirii
sale în univers, poeta se plasează într-o ipostază ego-
centrică, filtrând lumea prin propria sensibilitate şi
gândire. Viaţa îi apare ca o experienţă existenţială în
direct, care-i provoacă mai ales nedumeriri, uimire,
mefienţă. Odată intrată în ciclul fiinţării, ea devine
solidară cu tot existentul, cu tot trecutul şi cu tot
viitorul imprimate/îngropate în sine. Omul apare
astfel ca răbojul/memoria întregii omeniri, ca locul
conjuncţional dintre alfa şi omega, dintre eflorescen-
tul aprilie şi crepuscularul noiembrie: „În cele din
urmă aprilie a fost lichidat// Va fi noiembrie pentru
totdeauna// Ploaie// Frig de criptă// Vântul
dizlocând şisturi de nori// Cerul fumegând ca un
altar// Perle vii de apă atârnând de parapet/ reflec-
tând/ în pupilele lor limpezi/ râul/ cu înecaţi cu
tot// Pliabilă ca o substanţă/ depărtarea ia forme
omeneşti” (IV, p. 38).

Cartea conţine structuri simet-
rice, evoluează după nişte prin-
cipii dualiste, reuneşte o serie

de termeni contrastanţi. Viziunea profană
este asociată cu cea a căutării sacrului, mate-
rialitatea cu spiritualitatea, descripţia cu med-
itaţia. Autoarea cultivă corespondenţele dintre
eu şi El, în tentativa de a ieşi din sine, de a
dialoga: „Vinele mâinii mele/ mi se părea că
duc înspre El/ Bolta piciorului - / că-L relevă/
Desfacerea degetelor/ în stea - / că-L arată//
Lumea Lui/ părea un animal uriaş/ ce se
autodevoră” (V, p. 41-42). Alteritatea, nevoia
unei certitudini se transformă într-o luptă per-
petuă, de cunoaştere, de eliberare, împotriva
propriului trup, a propriei minţi: „N-am vrut
să-L cumpăr// N-am vrut să-L păcălesc// N-
am folosit rugăciuni// îngenunchieri
pocăinţe// M-am răzvrătit şi L-am înfruntat//
L-am biciuit şi L-am scuipat// L-am dispreţuit
şi L-am ignorat// În sinea mea// L-am ridicat
şi L-am prăvălit// la nesfârşit// Nimeni nu s-

a născut şi n-a murit atâta” (V, p. 42-43).
Poeta caută paliative pentru conştiinţa sa

consternată. Dumnezeul său, pe care îl caută, este
unul al inflexibilităţii raţiunii, al lucidităţii dramat-
ice, unul care să dea soluţii paradoxurilor sale.
Astfel, divinitatea ia chipul nedumeririlor polemice
ale autoarei. Portretul Creatorului dă curs unor con-
vulsii, marcând stări limită, între devoţiune şi impi-
etate (falsă): „N-are inimă// Nu se înduioşează de
creaturile Lui/ Nu se scârbeşte/ N-are simţul urâtu-
lui/ al grotescului/ al ororii// Inadmisibilul Lui/ n-
are masă critică// Îndurarea Lui e atât de mare/
încât trece neobservată// Frumuseţea curge din El/
tandră/ vulnerabilă/ nesecată// Dar n-are inimă//
Aşa cum cizmarul n-are pantofi” (V, p. 43-44).

Momentele de ezitare, de scepticism legate
de precaritatea fiinţei umane, alternează cu cele
extatice provocate de gesturile unice, inepuizabile ale
naturii. Poeta are consecvent revelaţia propriei real-
ităţi, a lumii sale unice pe care i-o oferă simţurile şi
gândirea sa, situaţie care face ca nimic să nu se
repete, ca fiecare existenţă să fie un eveniment sin-
gular. De altfel, pe lângă latura lor sceptică, textele
conţin ingenuitatea unei cunoaşteri nesfârşite, a div-
inului manifestat prin creaţie. Este însă mereu
prezentă revolta împotriva abstracţiei, împotriva
stării ideale. Epifania pe care o aşteaptă trebuie să
scoată în evidenţă esenţa umană, să explice eşecul,
imperfecţiunea, fondul tragic, să îşi asume suferinţa.
Este o luptă cu sine, cu destinul, ţinând mai degrabă
de hybrisul grecesc, o repudiere a cumplitei umilinţe
de a fi, a iminenţei morţii. Socotindu-se nedrep-
tăţită, posedată de demonul nefericirii, poeta este
însetată de iubire, îşi doreşte afectivitatea divină.
Boala de care suferă este închistarea în sine, sin-
gurătatea, apatia, pierderea speranţei, înstrăinarea
de Dumnezeu, criza incertitudinii, culminând cu un
protest vehement: „Lumea se scufundă odată cu
mine/ cu toată nemernicia/ jegul/ şi splendoarea
ei// Cu toată cumplita ei resemnare// Cu toată
crunta ei nepăsare// Nu mă salva// De data asta nu
vreau să fiu salvată:// insist să fiu ţărâna/ întorcân-
du-se în ţărână// Sângele împietrit peste pietre//
Carnea înflorind în viermi// Insist” (VIII, p. 57-58).

Domină un puternic sentiment al deşertăciu-
nii, al unei fatalităţi inexorabile, o viziune elegiacă,
sumbră: „Cenuşă e numele meu// Spulberat îmi e
felul// [...]// Când au ajuns la leagănul meu/
Ursitoarele aveau deja dosarul făcut:// Eram scrisă
acolo/ de la început până la sfârşit/ fără nici o vir-
gulă de fericire/ strecurată în text” (IX, p. 59-60).

Volumul este expresiv structurat în jurul
temei. Numărul de nouă capitole, semnificând de re-
gulă desăvârşirea vieţii, conţine de această dată sim-
bolul morţii, al unei naşteri inversate, al unui destin
nedrept. Poezia este tensionată, străbătută de un ton
oracular, de o misterioasă sensibilitate, având însă
mereu echilibrul necesar al meditaţiei, conturând o
voce distinctă în lirica de azi.

PAUL ARETZU

Lupta cu
îngerul sinelui

ANCA PEDVIS
Propilog

Editura IDEEA EUROPEANĂ, 
Bucureşti, 2006, prefaţă EUGEN NEGRICI

Angajată în jocul 
sobru/sumbru al oglindirii sale
în univers, poeta se plasează
într-o ipostază egocentrică, fil-
trând lumea prin propria sensi-

bilitate şi gândire. Viaţa îi
apare ca o experienţă 

existenţială în direct, care-i
provoacă mai ales nedumeriri,

uimire, mefienţă.
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Am ajuns la aeroport cu mult înainte
de sosirea avionului pentru că unchi-
ul Serghei şi bunica sunt doi mani-

aci ai aşteptărilor. Se pregătesc pentru orice ve-
nire, orice plecare cu mult înainte ca ele să se pro-
ducă. Atâta doar că ei nu pleacă niciodată nici-
unde. Doar aşteaptă. Ăsta-i cam singurul lucru pe
care-l au în comun. 

Eu urăsc aeropoartele, gările şi toate locu-
rile din care se pleacă. Nu pentru că eu n-am ple-
cat încă niciunde, nu pentru asta. Le urăsc pentru
că au guri lacome care înghit oameni. Printre făl-
cile lor au dispărut cei mai buni prieteni ai mei,
pe care nu ştiu dacă am să-i mai văd vreodată. Ca
să nu mai vorbesc de tatăl meu care mi-a dat
şansa s-o şterg de-aici însă eu n-am putut s-o fac.
Totdeauna am crezut că-i mai uşor să pleci până
când am avut şi eu în mână un paşaport adevărat,
un bilet de avion „one way”, până când mi s-au
înmuiat genunchi şi m-a luat cu ameţeli chiar
aici, pe aeroportul ăsta blestemat. M-am gân-
dit de multe ori c-am fost un laş că l-am lăsat
pe tata să plece aşa, singur, în Israel. O ţară
străină despre care nu ştia cu mult mai multe
decât mine. Doar că e mică, că-i foarte cald,
că-i plină cu evrei şi că acolo primeşti pe un
cartof trei portocale sau chiar o nucă de
cocos. Ce privire tulbure avea săracul atunci
când i-am dat biletul înapoi şi l-am rugat să
mă ierte că nu pot să mă urc cu el în avionul
acela. Nu am putut pur şi simplu. Am apucat
doar să-i spun c-am să vin mai târziu. Ne-am
îmbrăţişat lung şi asta a fost tot.

M-am întors înapoi de la vamă direct
la mama care încă îmi făcea cu mâna şi-mi
trimitea sărutări vesele cu buzele ţuguiate.
Ea credea că mi-am uitat ceva sau mă întorc
s-o mai îmbrăţişez odată. Am luat-o de mână
şi am târât-o după mine spre ieşire. Aveam
unsprezece ani ani şi eram deja destul de puter-
nic.

– Hai acasă. Nu mai plec niciunde. 
– Cum să nu mai pleci! Eşti sigur că asta

vrei? Mai e o oră până la plecarea avionului. Mai
gândeştete, Vitali, nu te pripi. N-am să ştiu nicio-
dată dacă atunci s-a bucurat sau nu că n-am ple-
cat cu tata în Israel. 

Continui să stau cu fruntea lipită de un
geam şi prin el văd departe pănă la pista de deco-
lare, sau de aterizare. Nu sunt sigur dacă-i una sau
alta pentru că avionul pe care-l văd trecând în
viteză e cu roţile pe pământ. De data asta însă
cineva se reîntoarce şi aceea e chiar mama mea.
Iar ţara din care vine e America. 

Serghei şi bunica se învârtesc de aproape
o oră în tăcere, cu mâinile la spate de parcă ar fi
fost undeva la ţară într-un loc liniştit, iar aeropor-
tul Sheremetievo numai un loc liniştit nu e. Ca
întotdeauna când rămân singuri nu prea au ce să-
şi spună deşi mi-e clar că se gândesc amândoi cam
la aceleaşi lucruri. Dacă pe monitoarele gemene
din faţa mea li s-ar proiecta gândurile aş vedea
probabil  aceleaşi imagini, doar filmate din alt
unghi, în alte culori. Ale lui Serghei ar fi sigur
mai şterse, mai aburite. Oamenii când trăiesc prea
mult în aceeaşi casă ajung să semene, să gân-
dească la fel, să se urască în intensităţi egale.
Când ajungeau în faţa mea, bunica se oprea şi îmi
striga:

– Nu mai sta sprijinit de geamul ăla. E
plin de microbi. 

Avea o fobie pentru microbi. Destul de ciu-
dată pentru lumea noastră unde oamenii păreau
imuni la toate bolile şi păcatele. Nimic nu e pen-
tru ea destul de curat, de pur. Toată lumea n-ar fi
altceva decât o baltă infestată, o pungă de puroi
care coace continuu, iar eu din neatenţie puteam
să devin purtătorul şi transmiţătorul nevinovat al
molimei. 

Geamul de care mă sprijineam cu fruntea
era singurul obstacol care mă separa de locul de
unde urma să apară mama. O suprafaţă mare de
plastic plină cu ampretele celor care aşteaptă
nepăsători la pricolul infecţiei care ne înconjoareă.
Jumătate din Moscova părea să fi trecut pe-acolo. 

În sfârşit, o văd pe mama. Privind-o cum
se îndrepta spre noi la ieşirea din aeroport am
observat că nu mai era exact aceeaşi, deşi n-aş fi
putut spune cu ce se schimbase. Poate că păşea
altfel. Mersul ei avea un amestec ciudat de
manechin care prezintă moda şi de soldat sovietic
la o fostă paradă în Piaţa Roşie. Avea nişte
mănuşi albe de mătase, ca miresele, însă în situ-
aţia ei, de femeia fugită care se întoarce din

America după doi ani, păreau nişte adausuri pe
care şi le pusese doar ca să impresioneze. Sau
poate că se contaminase şi ea de fobia microbilor.

Înainte de-a mă strânge în braţe am văzut
că-i dăduseră lacrimile. Două diamante rare şi
proaspete care-i sclipeau la coţul ochilor. Între
timp crescusem şi aproape că puteam s-o privesc
ochi în ochi.

– Ce mare te-ai făcut!
Se înecă vorbind şi-şi şterse rămăşiţele

acelor lacrimi cu mâneca unui taior care se vedea
clar că-i nou nouţ, neobişnuit de roz, şi care-i
venea turnat făcând-o şi mai înaltă şi mai fru-
moasă. Crescuse parcă şi ea. 

Când am urcat în maşina lui Serghei părea
atât de fericită încât şi-a dat jos mănuşile albe şi
după ce s-a chinuit puţin să deschidă parbrizul
manual, le-a aruncat cu o nepăsare studiată afară.
Părea gestul unei doamne americane bogate dintr-
un film făcut cu mult înainte de a mă naşte eu.
Ne-a tăiat la toţi piuitul cu asta. Bunica o privea
cu admiraţie iar prostul de Serghei, care vedea
totul prin oglindă, a pus o frână bruscă crezând că
vrem să recuperăm acele mănuşi care erau, cred
eu, de mult condamnate.  

Pe drum m-a ţinut de umeri altfel
decât o făcea înainte şi m-a privit
aproape tot timpul cu coada ochilor.

Am traversat Moscova în tăcere. Înăuntrul maşinii
era o linişte densă prin care treceau sacadat doar
zgomotele schimbătorului de viteză, pe care
Serghei îl repara săptămânal şi fâşâitul gândurilor
noastre care se aşezau încet la locul lor ca nişte
frunze suflate de vânt. Din cauza traficului am
ajuns cu greu în Lianozovo. Mama a rămas lipită
de mine chiar şi atunci când  maşina a oprit şi
bunica a intrat fericită în noua biserică din
cartierul nostru de blocuri comuniste. Biserica
avea de un timp program prelungit, închizându-se
mult după bănci şi magazine. Uneori întrecea şi
restaurantele sau cinematografele încercând să
recupereze turma de mult rătăcită în iţele comu-
nismului şi ceea ce a urmat după el. 

– Nu vii şi tu Serghei? Unchiul a scos doar
un „ţţ” printre dinţii lipsă. Cu toate că mama era
obosită după atâta zbor, babuşca ţinea morţiş să
ne oprim ca să intre în biserică. Doar atât cât să
pună o lumânare şi să mulţumească pe fugă tutur-
or sfinţilor şi Fecioarei Maria că avionul nu căzuse
şi că iată suntem din nou cu toţii împreună. Arăta
de fapt ca o babuşcă doar în biserică. Se încovoia
de atâta evlavie. Se schimba toată la faţă de parcă
Dumnezeu însuşi ar fi stat ascuns în spatele
acelor ziduri pe care nişte oameni simpli şi păcă-
toşi ca Serghei le ridicaseră doar cu trei ani în
urmă, înjurând şi bând vodcă pe schele. Mă
săturasem de bodogănelile unchiului Serghei pe
care îl speria tot ce era nou. De la maşinile cu
schimbător automat, la renovările din oraş, por-
tarii care apăruseră la intrările în blocuri, ca să
nu mai vorbesc de Internet, în care nu putea crede
în ruptul capului. Aşa ceva, după el, nu putea să
existe cu adevărat. O minciună sfruntată, o altă
momeală pe care ne-o întinde pervers Vestul care
după ce-a distrus puterea sovietică vrea să stoarcă

de vlagă poporul rus.
– Uitaţi-vă şi voi cum ies bisericile şi băn-

cile în Moscova ca ciupercile după ploaie. Slavă
Domnului că bodegile le ţin pasul. Oamenii au
înebunit. Vor să facă bani cu o mâna şi să se roage
cu cealaltă. Nu era mai bine înainte, spuneţi şi
voi? Nimeni însă nu spunea nimic. Toţi păreau că
uitaseră iar unul ca mine n-avea ce să-şi aducă
aminte. Unchiul Serghei nu voia, sau mai degrabă
nu prea ştia cum să facă bani şi nici n-avea chef
să colinde bisericile. Taxiul lui slinos părea să-l
satisfacă şi să-l scârbească în acelaşi timp. M-am
mirat că mama, care era şi ea destul de evlavioasă,
nu a vrut să intre în biserică. 

– Ce face o biserică să fie un lăcaş mai
sfânt de decât bucâtăria noastră? am întrebat-o
odată pe bunica, nu fără o oarecare frică. S-a uitat
îngrozită la mine.

– Icoanele, Vitali. Tămâia, lumânările...
– Icoane avem şi noi în dormitor.
– Eşti prea mic ca să înţelegi toate

astea. Important e să crezi şi să te rogi. 
Cu  doi ani în urmă venea aici cu

mama şi cu mine duminica şi mă îndemnau
amândouă să mă rog deşi le era clar că încă
nu ştiam cum şi cui. Nici nu-mi prea venea
să mă rog nimănui. Stăteam cu mâinile
împreunate, bombăneam şi eu ceva şi asta
părea să le mulţumească. Cred că le era de
fapt teamă că ceva din religia tatălui meu
ar fi putut intra în mine cu cei câţiva cro-
mozomi transmişi de la el. Ca şi cum şi
credinţa în general ar putea fi şi ea infes-
tată cu cine ştie ce microbi ca şi geamul
acela de pe aeroport. 

Unchiul Serghei stătea cu
mâna pe volan şi cu faţa
acoperită de tufele sprân-

cenelor şi-a mustăţilor lui enorme, ne privea prin
oglinda retrovizoare cu un zâmbet uşor pervers de
care nu reuşea să scape nici când dormea.  

– Dumnezeule mare! Încă puţin, Vitali, şi-
ai să fii un bărbat în toată firea. M-am gândit că
Dumnezeu trebuie să ne fi făcut în mare grabă
dacă-i atât de uşor să ajungi bărbat. Între timp
mamei i se uscaseră lacrimile, taiorul îi părea mai
şifonat de cum ieşisem din aeroport şi mă privea
cu aceiaşi ochi pe care-i ştiam dintotdeauna. Vor-
besc poate prea mult de ochii mamei însă o fac
pentru că nu am mai văzut la nimeni doi ochi ca
ai ei. Foarte frumoşi  însă complet diferiţi unul de
altul. Stângul foarte albastru, dreptul foarte verde.
Ca cerul şi iarba oglindite în acelaşi lac. În fiecare
ochi avea altă expresie mai ales atunci când privea
în gol. E o trăsătură ciudată moştenită din partea
tatălui ei, bunicul, pe care n-am  apucat să-l cu-
nosc, aşa cum nu cunoscusem mulţi din bărbaţii
familiei mele care au dispărut dintr-un motiv sau
altul. Războaie, divorţuri, deportări sau plecări
grăbite într-o lume care se dovedea mult prea
mare pentru ei. Până şi din pozele vechi alb negru
poţi să vezi că cei din partea lor au un ochi albas-
tru şi unul verde. Cred că multe din încurcăturile
în care intrase sau în care urma să intre mama se
datorau ochilor ei fascinanţi.  Nu-i văzusem de
aproape doi ani şi erau la fel de hipnotici ca
înainte, poate ceva mai aspri, mai şireţi, ca cei ai
unei pisici obosite. Slavă Domnului că eu mă ale-
sesem cu doi ochi la fel de albaştri şi egali ca ai
bunicii. Tatăl meu avusese ochii negri şi mama
îmi spunea, foarte rar ce-i drept, că am privirea
lui, rece şi tulbure. Când am ajuns acasă mătuşa
Tamara a încălzit mâncarea şi ne-am aşezat cu
toţii la masă în bucătăria noastră comună. Tot aici
Tamara încearcă pe noi, în timp ce găteşte, expe-
rienţele ei de parapsihologie, telechinezie, hipnoză
şi mai ştiu eu ce gărgăuni găseşte în nişte cărţi
ciudate şi emisiuni TV pentru gospodine. I se şi
spune Tamara paranormala pentru că e convinsă
că are puteri ascunse care ies din ea mai ales  în
bucătărie. Acelaşi loc în care trei generaţii de
femei sovietice învăţaseră să gătească şi să trăi-
ască împreună fără să se rănească una pe alta cu
furculiţele, cuţitele şi vorbele pe care şi le aruncau
una alteia cu  pricepere de circari.  

– Hai, Vitali, bea şi tu un pahar, mă invi-
tau cu toţii şi asta mai mult pentru că ştiau că
uram băutura. După ce-au terminat o sticlă de
vodcă, unitate de timp foarte scurtă aici la Mos-
cova, mama a desfăcut bagajele şi a început să
împartă cadourile. Erau cu toţii atât de mulţumiţi
încât au mai golit o sticlă în timp ce rupeau ambal-
ajele, citeau etichetele şi preţurile de pe ele care
mi se păreau mai mici ca cele din Moscova. 

fragment

ADRIAN SÂNGEORZAN

Vitali
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În Dicţionarul limbii române stă scris:
„Ba, la origine, nu este o particulă nega-
tivă; intenţia celui ce răspunde ba nu e

de a nega ceva, ci numai de a arăta că el are altă
părere. De aceea, ba poate tot atât de bine să stea
în legătură şi cu da, şi cu nu”. E firesc, totodată,
ca respingerea unei afirmaţii să poată însemna şi
o negare a ei: „astfel ba a ajuns să aibă sensul lui
nu“. Se întâmplă însă ceva şi mai interesant, când
negaţia se conjugă de-a dreptul cu afirmaţia în
expresia ba da, „adăugarea împotrivirii
accentuând, paradoxal, afirmaţia, în loc s-o
tăgăduiască. La fel, tăgăduirea negaţiei: ăba
nu“ nu o preface în afirmaţie, cum face în
orice limbă, iteraţia negaţiei; ci tăgada
rămâne opoziţie existenţială, pe când
negaţia îşi continuă funcţia proprie de lim-
itare logică”. Un „ba da” rostit înlăuntrul
facerii conjugă într-adevăr afirmaţia cu
negaţia, dar are şi altă cădere: te deprinde
cu frăţietatea. Căci e multă nedumerire pe
tărâmul frăţietăţii: o negrăită sminteală
împacă contrariile, pe Fârtate cu Nefârtate,
dar întâmplarea e însăşi calea prefacerii,
nicidecum o tragică fatalitate. Ea nu stân-
jeneşte creaţia, e chiar năzuinţa firii către
hotarul împlinirii. E însăşi fapta care
aşterne rânduiala, ispita armoniei cosmice.
„Ba da” este expresia care evocă pe de-a-
ntregul dimensiunea cosmogonică a frăţi-
etăţii. Câtă vreme Dumnezeu şi Dracul sunt
fraţi, lumea este în bună aşezare.

O asemenea îndrăzneală a cugetului
poporan l-ar putea sminti de-a binelea pe orice pre-
socratic. Mai întâi, o stranie particulă precum
acest ba din rostirea românească poate surprinde
spiritul atenian nărăvit de contrarietate. Ideea că
„Nefârtate e totuşi făptura creatorului”, că, în
definitiv, el nu neagă, ci doar are altă părere, pune
mintea la grea încercare. Deîndată ce vrei să
pătrunzi chipul particular al negaţiei româneşti,
dai însă peste ceva şi mai deşucheat: afli aşa, într-
o doară, că Dracul e frate cu Dumnezeu şi că o
asemenea ispravă „se răsfrânge din plin asupra
modalităţii existenţei”. Iar dacă gândul stăruie
asupra putinţelor închise în firea cuvintelor, afli
că expresia „ba da” ascunde însuşi chipul frăţi-
etăţii cosmice. De aici începând, o asemenea aven-
tură a spiritului poporan provoacă fireşte un ade-
vărat scandal. Căci pentru orice „conştiinţă gândi-
toare” e peste putinţă „să dai virtuţi pozitive neg-
ativului”. Or, în cosmogonia poporană, Dracul
ispiteşte lumea către desăvârşire, trece hotarul
negaţiei îndreptând lucrurile spre o continuă pref-
acere. Este dar negaţia care nu neagă, o „tăgadă
activă”, care în loc să desfiinţeze se conjugă cu
afirmaţia pe tărâmul frăţietăţii.

Şi atunci, cum să nu te cuprindă mirarea
văzând ce se petrece în cosmogonia noastră popo-
rană, unde Dracul e mai întâi salvat, iar apoi lăsat
să-şi termine treaba? Are dreptate Constantin
Noica când spune că „cu dracul lumea are ce face,
dacă ştie să-l pună la treabă”. Numai că aceasta nu
înseamnă nicicând sminteală, ci mai degrabă,
folosind o vorbă a lui Mircea Vulcănescu, o ade-
vărată „cucerire spirituală”.

Ne putem întreba desigur dacă nu în cuvinte
ar putea să rezide la un moment dat însăşi esenţa
lumii. Potrivit lui Anton Dumitriu, „Stagiritul afir-
mă că faptul de a nu cunoaşte ăputerea numelor“

– hJ tw'n ojnomavtwn duvnami" (he ton onomaton
dynamis) – duce la neînţelegeri între oameni şi la
paralogisme. Există o ăputere“ (dynamis) a cuvin-
telor, pe care, dacă o cunoşti, nu te mai poţi
înşela. Cuvintele sunt astfel purtătoare de energii,
care se manifestă în eficacitatea lor”.

Asemeni Stagiritului, Mânecuţă Valeria din
Poiana-Mărului – Braşov crede „că tot cuvântul
are putere, că e rupt din sufletu nostru, e plin de
puterea noastră, că avem un suflet. Cuvântu-i totu-
na cu cugetu, cu mintea şi sufletu nostru”. La rân-
dul ei, Ţogoe Victoria din Poiana-Mărului –
Braşov pare convinsă că „cuvântu are aşa o putere
că doar nu e numa un sunet ci are şi un înţeles,
şi înţelesu ăsta e puterea din cuvânt. D-aia nu-l
poţi folosi cum îţi vine”.

Tot astfel, Meleacă Cornelia din Poiana-
Mărului – Braşov spune: „Eu cred că cuvântu ros-
tit are putere; el poate aduce rău şi poate aduce
bine”.

Ţogoe Victoria încearcă chiar o posibilă
explicaţie: „cuvântu are putere, că e de la
Dumnezeu; până nu-i cuvânt, nu-i nimic”. Să luăm
o asemenea idee drept fundament al creaţiei?

Trebuie oricum să avem în vedere şi faptul
că, pentru cei din vechime, „nu orice logos sau
rema este un ăcuvânt“. Pentru a fi un ăcuvânt“
real, el trebuie să fie plin de inspiraţia Muzelor,
sau de Fiinţă, de Adevăr, de vibraţie cosmică”.

Dacă „vorba nu e decât gându în grai”, pare
destul de limpede că orice rostire presupune o pre-
alabilă cugetare. Iertăciunile spun de pildă că
Dumnezeu a făcut pământul doar cu cuvântul,
numai că cea dintâi rostire pare să fi fost prece-
dată de o îndelungată cugetare: „atunci Dumnezeu
a stat / şi iarăşi a cugetat”; „iară Dumnezeu a
socotit / şi aşa o gândit”. Se spune că Dumnezeu

„o gândit în sine”, după care „iarăşi a socotit / şi
a chibzuit”, apoi „s-a gândit / şi s-a răzgândit” şi
„iar a socotit Dumnezeu / în gândul său”, până ce
a împodobit lumea cu toate cele de trebuinţă.

Se vede dar că înainte de a urzi cerul şi
pământul, Dumnezeu se căzneşte să întocmească
un plan al creaţiei. El parcurge cu gândul toate
acele momente care presupun organizarea lumii,
încercând ca prin puterea cugetului să ia aminte
la asemănarea lucrurilor. Căci desăvârşirea edifici-

ului cosmic nu înseamnă doar geome-
trizarea materiei primordiale, ci însuşi efo-
rtul de a împodobi „ceriul cu soarele / şi
cu stelele / şi cu luceferii de zi / şi cu sfân-
ta lună / şÉţ / şi pământul, / cu pomi
roditori / şi cu tot felul de flori, / cu
izvoare de ape reci, / cu păsări în văzduh,
/ cu dobitoace sălbatice / şi cu multe
feluri de gângănii”. Trebuie, cu atât mai
mult, ca Dumnezeu să cumpănească pe
marginea oricărui lucru menit să alcătu-
iască trupul şi podoaba lumii. Cu alte
cuvinte, este nevoie ca el să rânduiască
toate acele lucruri ce cu îndemânare şi
după a sa închipuire le va zămisli pentru
totdeauna. Multe vor fi deci cele văzute,
dar şi mai multe cele neştiute.

Uneori însă se spune că Dumnezeu
numai ce „s-a gândit / Ceriul şi pământul
a zidit / Şi cu câte-a socotit, / Cu toate le-
a-mpodobit”. De bună seamă că gândul are
o putere lucrătoare, odată ce „din
începutul lumei a făcut Dumnezeu / Cerul

şi pământul / Numai cu gândul”. Cum s-ar spune,
deîndată ce Dumnezeu a gândit, lumea s-a şi-nfăp-
tuit. Ideea că gândul şi fapta sunt „unul dintr-altul
legate” o regăsim cât se poate limpede într-o
Iertăciune culeasă de prin părţile Moldovei: „Şi-a
gândit / Şi-a zidit”. Socotit îndeobşte drept pricină
destulă pentru toate acele lucruri „împreunate cu
vremea”, gândul are firesc o deosebită însemnă-
tate în desfăşurarea procesului cosmogonic. Câtă
vreme, aşa cum spune Samuil Micu, „lumea este
cuprinderea tuturor lucrurilor făcute” (Învăţătura
metafizicii ¤ 141), gândul nu poate fi decât prici-
na de la care purcede alcătuirea.

Sunt însă şi credinţe care spun că doar
„cuvântu rostit are putere”. Or, tocmai de această
putere a cuvântului rostit se foloseşte Dumnezeu
când alcătuieşte lumea: „Că Dumnezeu de la
început, / A făcut / Ceriul şi pământul, / Numai
cu cuvântul”. O variantă din Cândreni susţine
acelaşi lucru: „Când Dumnezeu cu cuvântul / Făcu
ceriul şi pământul / Şi marea cu câte-s într-însa /
Numai cu zisa”. S-ar părea că Dumnezeu a trudit
ceva vreme la facerea lumii, întrucât credinţele
spun că „de luni cum s-a sculat, / până sâmbătă-a
lucrat”. Desăvârşind, prin lucrarea minţii, făptura
întregului Univers, Dumnezeu tâlcuieşte pentru
sine că legătura lucrurilor într-un chip se adună.

ADRIAN ªUºTEA

Dumnezeu şi
legătura
lucrurilor

··· EVENIMENT ··· 
CARTURESTI
CARTE, CEAI, MUZICA, DICHIS

CĂRTUREşTI · GALERIA „GRIGORE MORA”
ASOCIAŢIA DIN POD

PROJECTS.B
Expoziţie de proiecte de artă publică şi comunitară din
cadrul programului I LOVE BUCHAREST
Artişti plastici şi arhitecţi îţi propun, îţi cer părerea şi te
invită să te implici în reabilitarea estetică şi culturală a unor
spaţii publice bucureştene printr-o serie de proiecte de artă
publică şi comunitară. Tu decizi, tu participi, tu schimbi.
Bineînţeles, dacă ai chef.
De ce să vii până la Cărtureşti? Fiindcă nu ai mai călcat
niciodată pe iarbă adevărată într-un subsol (în mod normal,
nu poate să-şi facă fotosinteza acolo), fiindcă Ciubi a lipit
nişte monştri pe pereţi (cu aracet! cu propriile-i degete!),
fiindcă alte proiecte monstruoase te vor pune pe gânduri.
FIINDCĂ IUBEşTI BUCUREşTIUL.
Te invităm la subsolul Cărtureşti
Până pe 16 martie, zilnic între orele 14.00-20.00
Strada Arthur Verona 13, Bucureşti

Echipa I LOVE BUCHAREST: 
artişti: IRINA ABAZA, MARA PATRICHE, MIHAELA

CIUŞTEA, ANELI MUNTEANU, CARMEN CIOBANU,
RĂZVAN NEAGOE, ALEXANDRU CIUBOTARIU,
ALINA TUDOR, MARIA MURGU, IULIA MURGU
RENATA MINCIUNESCU, VIRGINIA TOMA, THE
MONK, TATIANA NICHITA, RAMON SADÎC,
ADRIANA SCRIPCARIU, ALEXANDRU POTECĂ, 
arhitect: ADRIANA MEREUŞ, pr: MIHAELA MIRON

coordonator program: IRINA ABAZA



30

ANUL XVIII Nr. 3 (660)

CO
N

TE
M

PO
RA

N
U

L.
 ID

EE
A

 E
U

RO
PE

A
N

Ã

Am avut, recent, prilejul să văd un
grupaj de filme documentare (şi de
animaţie), înscrise în competiţia pen-

tru premiile anuale ale Uniunii Cineaştilor. Am
avut astfel posibilitatea să apreciez „în direct” sta-
diul evolutiv al filmului documentar românesc,
realizări recente ale televiziunii române, ale
Studioului de Filme al Ministerului Apărării
Naţionale, ale unor case de producţie particulare
(„Videodialog”, „MCV Media”, Studioul
„Radu Gabrea Film”, „Paradox Film”,
„Dacia Film”), ale Editurii Video (o sin-
gură realizare), chiar dacă din selecţia
respectivă au lipsit – din diferite
motive – filme produse de alte instituţii
(precum Fundaţia de Arte Vizuale, stu-
diourile TV din provincie şi particulare,
facultăţile de artă cinematografică sau
studioul specializat „SahiaFilm”, aflat,
din păcate, în prelungită şi gravă criză
de producţie). Prima concluzie care
poate fi trasă  după acest set de filme
este cea pe care o constată şi recenta
apariţie editorială bilingvă Filmul docu-
mentar, încotro? (Le film documentaire,
vers oů?) tipărită la „Herris Print” de
Astra-Sibiu, şi anume aceea că – în
ciuda faptului că studioul specializat a
încetat de un deceniu şi jumătate să
mai respire – filmul documentar româ-
nesc merge mai departe, uneori cu
rezultate pozitive. 

Un prim argument ar fi câteva dintre
filmele documentare angrenate în „competiţia”
pentru premiile Uniunii Cineaştilor. Am văzut, cu
această ocazie, un recent documentar semnat de
scriitorul-regizor Ioan Grigorescu, Calea soarelui,
din ciclul „România optimistă”, autorul dovedindu-
se, azi, un cineast complex, format la şcoala „spec-
tacolului lumii” şi devenind, în timp, un reputat
publicist cinematografic, de înaltă clasă. Garanţii
de profesionalism a oferit şi regizorul Radu
Gabrea, prin documentarul România, România, în
care ecourile folclorului naţional, ale doinei
româneşti, ajung departe, în decoruri new-yorkeze.
Regizorul Cornel Mihalache, un alt nume sonor al
documentarului românesc a fost prezent în
selecţia amintită cu trei pelicule, dintre care
îndeosebi două au reţinut atenţia juriului, şi
anume Pepi (portretul unui personaj captivant,
speolog de meserie, Iosif Viehman, care cucereşte
prin dezinvoltura gândului şi prin inventivitatea
iniţiativelor sale profesionale şi obşteşti) şi Hobiţa,
coloana şi tractorul (un alt dialog pasionant, cu un
personaj mai „special”, care primise în anul de
graţie 1953 sarcina – din fericire, eşuată! – să
dărâme, cu tractorul, Coloana infinită a lui
Brâncuşi, „coloana lui Tăttărescu” cum îi spuneau
atunci unii localnici, şi s-o transporte la „fier
vechi”). Filmele amintite mai sus au fost realizate
la TVR şi au figurat în palmaresul premiilor
UCIN, acordate de un juriu din care, cu
onoare, am făcut parte, alături de regi-
zorii Nicolae Cabel, Ovidiu Nicolae
Georgescu, de criticii Cristina Corcio-
vescu şi Anca Berlogea, de operatorul
Otto Urbanski. În palmares au intrat şi
alte câteva filme, printre care Muzeul de
la Şosea de Anca Damian, produs de
Editura „Video” (un film complex despre
Muzeul Ţăranului Român, distins cu mai
multe premii, printre care premiul pen-
tru scenariu – Anca Damian şi Ioana
Popescu –, premiul  pentru imagine –
Anton Cartu), două filme realizate la
Studioul Ministerului Apărării Naţionale,
Mansarda cu amintiri de Gabriel
Cobasnian şi Mărăşti, o promisiune ono-
rată de Octavian Brânzei, o peliculă mai
„specială” (nu tocmai documentară), dar
de mare originalitate, a prestigiosului
documentarist Alexandru Gaşpar, Sora
Maria Celeste şi Galileo Galilei (realizată
la firma regizorului, „DaciaFilm”), pre-
cum şi un film de animaţie, personal, de
Constantina Mihăilă, Ploaia. 

Printre filmele documentare şi de
animaţie pe care le-am văzut în com-
petiţia premiilor UCIN au figurat şi alte
titluri, despre care merită să spunem
câteva cuvinte, chiar dacă ele n-au
încăput în palmares. Printre filmele pro-
duse la TVR au figurat şi două pelicule
ale Marilenei Rotaru, Memoria exilului ro-
mânesc: Vladimir Cosma (un portret al

remarcabilului compozitor de muzică pentru repre-
zentative filme franţuzeşti) şi Regele Mihai – a 85-
a aniversare, un alt film de Cornel Mihalache,
Bârfe la stâlpii împuşcaţi (un ciné-verité realizat în
piaţa centrală clujeană), două interesante portrete
schiţate de Adela Eftimie, al unei compozitoare de
14 ani care se retrage la ţară pentru a-şi realiza
aspiraţiile componistice (De la Chopin la capre) şi

al unei investitoare cu meritorii reuşite în aju-
torarea unor oameni nevoiaşi (Casa Pâinii), alte
câteva portrete semnate de Monica Ioana
Moldoveanu (Elena Toma, Campionul, Mucahit Bi-
ner), dar ale unor personaje mai puţin semnifica-
tive. De la Studioul de Filme al Ministerului
Apărării Naţionale au fost prezente în selecţie şi
alte câteva titluri: O evocare – bătălia Bucureştilor
de Şerban Creangă (m-a bucurat faptul că reputat-

ul regizor n-a abandonat creaţia cine-
matografică), Afganistan, un tărâm al
contrastelor şi Români la poarta cerului
afgan de Gabriel Cobasnian şi Dragonii
transilvani de Cornel Mituţ. Printre
filmele care au reţinut atenţia s-au
numărat şi – să-i spunem – „docudrama”
lui Sorin Ilieşiu Câte ceva despre Regina
Maria (cu incitante documente de epocă,
dar şi cu Maia Morgenstern pe „post” de
regină), filmul lui Vlad Leu Un paradox
al tentativei de creaţie (un portret al artis-
tului plastic Vasile Celmare, cu un
comentariu inteligent al scriitorului
Corneliu Leu), precum şi documentarul
„retro”, sarcastic, Carnetul de partid sem-
nat de Marius Barna. Un desen atrăgă-
tor am găsit în filmul de animaţie Iarna
pinguinului de Octavian Frecea. Vorbind
despre prezentul filmului documentar
românesc, îmi îngădui să iau în discuţie
şi un important film pe care l-am văzut

într-un alt context, dar mi s-a părut a fi o pro-
ducţie cu adevărat reprezentativă pentru creaţia
de gen, astăzi, în România. Este vorba despre un
serial în patru episoade, difuzat la TVR
Internaţional, Aurul Apusenilor (cu patru subti-
tluri, La izvoarele timpului, Urma aurului în piatră,
Aurarii, Apusul aurarilor), un amplu documentar
de Cristina Oancea, o tânără realizatoare care are
meritul de a fi „forat” în adâncime istorică, socială
şi filosofică tema abordată, bazându-se şi pe rezo-
nanţele ei culturale (literare sau cinematografice),
evitând tonurile conjuncturale care însoţesc,
astăzi, discursul despre aurul Apusenilor, scrutând
cu luciditate şi responsabilitate viitorul unei situ-
aţii de viaţă cu viitor incert. Neîndoios, un astfel
de film documentar, ar fi meritat să participe în
competiţia premiilor UCIN, pentru că răspunde cu
superioare ambiţii profesionale principalelor
deziderate ale genului. 

Putem trage, aşadar, cu argumente, con-
cluzia anticipată: filmul documentar românesc
merge mai departe. Un stimulent îl constituie
înseşi premiile anuale ale Uniunii Cineaştilor, dar
există multe alte „stimulente”, şi mă refer în
primul rând la ediţiile periodice ale unor festival-
uri precum CineMAiubit, DaKINO, Transilvania,
Anonimul, Hyperion sau festivalul itinerant
Document.Art., la competiţiile anuale din diferite
zone ale ţării – printre care au devenit binecunos-
cute cele de la Sibiu, Slătioara, Călăraşi, Gura

Humorului –, în centre importante ale
mişcării de cineaşti amatori cum ar fi
Oţelul Roşu, Arad sau Timişoara.
Cineva ar trebui, desigur, să se ocupe în
mod responsabil şi eficient de reani-
marea studioului specializat „Sahia-
Film”, dar, până la realizarea unui
asemenea deziderat necesar, să con-
statăm cu satisfacţie că la Editura
Video, de pildă, au fost produse, de la
înfiinţare (martie 1991) peste 150 de
videofilme documentare, dintre care
câteva zeci au fost premiate în ţară sau
peste hotare, rezultate artistice remar-
cabile, în acest domeniu, s-au obţinut şi
la Fundaţia de Arte Vizuale condusă de
operatorul Vivi Drăgan Vasile, la Stu-
dioul Cinematografic al Ministerului
Apărării Naţionale, la facultăţile de artă
şi cinematografie ale unor universităţi
de stat sau particulare, la diferite case
de producţie, cum sunt şi acelea
amintite în articolul de faţă. În volumul
pe care l-am amintit la începutul acestui
comentariu sunt schiţate câteva
portrete de importanţi documentarişti
(Dumitru Budrală, Thomas Ciulei, Anca
Damian, Laurenţiu Damian, Florin
Iepan, Sorin Ilieşiu, Cornel Mihalache,
Alexandru Solomon), dar sunt şi mulţi
alţii care ar putea hotărî, concertat,
viitorul filmului documentar românesc. 

CÃLIN CÃLIMAN
Prezentul 

filmului documentar

Un stimulent îl constituie înseşi
premiile anuale ale Uniunii
Cineaştilor, dar există multe

alte „stimulente”, şi mă refer în
primul rând la ediţiile periodice

ale unor festivaluri precum
CineMAiubit, DaKINO,
Transilvania, Anonimul,
Hyperion sau festivalul 

itinerant Document.Art., la
competiţiile anuale din diferite

zone ale ţării... 
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Ediţia cu numărul 79 a hipermediatizatei gale a
Premiilor Academiei Americane de Film a fost cea mai
cenuşie dintre cele ale noului mileniu. Unii speculează că e
vorba despre o strategie potrivit căreia fastul temperat a
fost premeditat, pentru ca următoarea ediţie, a 80-a, să pară
de o strălucire orbitoare. Se poate. Nici prestaţia prezenta-
toare Ellen de Generis n-a fost de o vioiciune contaminantă,
nici discursurile de acceptare a premiilor n-au mai avut
secundele de emoţie de altădată. Totul părea repetat, dar nu
destul de temeinic, aşa încât cei mai mulţi îşi rosteau repli-
cile ca într-un spectacol încă insuficient rodat.

Care să fie explicaţia? Nu m-aş angaja într-o teorie a conspiraţi-
ilor , dar, totuşi, cred că voturile sau interpretarea lor se
bazează pe nişte compromisuri. Au învins, desigur, acei nom-

inalizaţi la care ne aşteptam, dar mi se pare că nominalizările au făcut omi-
siuni importante.

Oricum, toată lumea a fost de acord că a fost „ediţia Martin Scor-
sese”. Filmul acestuia, The Departed (inabil tradus la noi drept Cârtiţa, în
loc să i se fi spus Infiltraţii, ca în Franţa) a câştigat Oscarul pentru cel mai
bun film,cel mai bun regizor, pentru cel mai bun scenariu adaptat (Walter
Monahan), şi cel mai bun montaj (Thelma Schoonmaker, vechea colaboroa-
toare a cineastului). Plasarea acestui din urmă premiu mai sus în palmares,
(al cincilea), nu poate surprinde decât pe aceia
care nu înţeleg că montajul este un compartiment
de creaţie de mare eficienţă narativă: un racord
bun face uneori mai mult decât două pagini de
scenariu bine scrise. Desigur, mă bucur că
Scorsese, unul dintre cei mai personali cineaşti
americani în viaţă, a obţinut, în fine, Oscarul
mult visat, după şase nominalizări neconfirmate.
Pare un act de dreptate că el şi-a luat revanşa
asupra lui Clint Eastwood, cel care îi sufla stat-
ueta de sub nas acum doi, câştigând cu O fată de
milioane, deşi Aviatorul scorsesian părea princi-
palul favorit. Adevărul este că cineastul new-
yorkez ar fi meritat să câştige Oscarul mai
degrabă cu mai vechile sale filme Taxi driver
(1976), cu Taurul furios (1980) sau cu mai recen-
tul Casino (1997). El n-a reuşit până acum să
câştige pentru că n-a prea fost acceptat de comu-
nitatea hollywoodiană, care îl considera un tipic
realizator de pe coasta de est, prea personal şi cu
„fumuri europene”. Ce să mai vorbim, a fost con-
siderat până acum „un autor”, ceea ce la Hol-
lywood are conotaţii peiorative.

Oscarul câştigat de această dată răsplă-
teşte efortul lui Scorsese de a deveni un strălucit
meşteşugar, reuşind să facă din The departed un
thriller grandios pe gustul publicului, un film
solid, foarte bine articulat şi povestit. Povestea
care aliniază simetric destinul unui mafiot infil-
trat în tabăra poliţiştilor (Matt Damon) şi a unui
poliţist infiltrat în tabăra mafioţilor(Leonardo di
Caprio) descinde însă din producţia Hong Kong Infernal affairs, un mare suc-
ces de încasări. Cineastul american a încercat să înnobileze substanţa nara-
tivă, desenând mai complex profilul psihologic al celor doi eroi şi amplificând
planul secundar, în care i se rezervă un rol antologic lui Jack Nichloson.
Rezultatul este mai mult decât un thriller. The Departed este şi o meditaţie
asupra fascinaţiei răului şi a fragilităţii binelui. Şi totuşi, mi se pare că acest
Oscar seamănă cu un „pact cu diavolul” care îi deschide lui Scorsese poarta
infernului (sau paradisului) hollywoodian.

Nu ne miră, totuşi, că filmul a învins rivale precum Scrisori din Iwo
Jima, pelicula de război a lui Clint Eastwood, de o austeritate cam seacă,
mica producţie independentă Little Miss Sunshine sau Regina britanicului
Stephen Frears care se sprijină prea mult pe umerii genialei actriţe Helen
Mirren, pe bună dreptate câştigătoare a Oscarului pentru rol principal femi-
nin. Poate că, la prima vedere, pare o surpriză că n-a câştigat excelentul

Babel, semnat de mexicanul Alejandro Gonzales Ińarritu. Totuţi, rafinatul
puzzle narativ din acest film despre globalizarea violenţei aduce prea mult cu
factura poveştilor intersectate din Crash, câştigătorul de anul trecut.

Nominalizată de mai multe ori (inclusiv la capitolul „cel mai bun film
străin”) originala peliculă mexicană Labirintul
faunului de Guillermo del Torro a cucerit pâ-
nă la urmă trei statuete (pentru scenografie,
machiaj şi imaginea lui Guillermo Navarro).
Alt titlu multiplu nominalizat, Little Miss
Sunshine, s-a ales cu Oscarul pentru rol secun-
dar masculin (acordat veteranului Alan Arkin)
şi pentru scenariu original (semnat de tande-
mul Michael Arndt şi Robert Moresco, scenar-
istul de origine română care a colaborat şi la
precedent oscarizatul Crash). Dacă cele două
Oscaruri câştigate de filmul muzical Dream
Girls(pentru sunet şi pentru rol secundar fem-
inin-Jennifer Hudson ) erau previzibile, au
suprins cele două statuete dobândite de docu-
mentarul Un adevăr incomod de Davis Gug-
genheim, dedicat campaniei pentru preve-
nirea efectelor încălzirii globale al cărei pro-
tagonist este fostul vicepreşedinte american
Al Gore. Acesta a fost una dintre vedetele
ediţiei şi a profitat de ocazie pentru a-şi pro-
mova campania şi a face puţină politică
(democrată, fireşte).

La capitolul surprize s-ar putea
adăuga câştigarea Oscarului pen-
tru lung-metraj de animaţie de

către Happy Feet, deşi favoritul era Cars. Aş
fi preferat să avem o surpriză la capitolul
Oscar pentru rol principal masculin, unde a
câştigat Forest Whitaker (pentru creaţia din
Ultimul rege al Scoţiei). Acesta l-a învins pe

veteranul britanic Peter O `Toole, emoţionantul actor care ar fi meritat un
Oscar pentru rolul din Venus, mai ales că s-ar putea să fie nominalizat pen-
tru ultima oară. Whitaker este şi el un munte de talent, dar ar fi meritat să
câştige altădată, când a jucat, de pildă, în Birdie de Clint Eastwood sau în
Ghost Dog, minunatul film al lui Jim Jarmusch. Dar Oscarul nu se câştigă
aproape niciodată pentru cea mai reuşită creaţie
din carieră. Ne dă dreptate şi cazul Al Pacino, pre-
miat pentru rolul din Parfum de femeie, deşi ar fi
fost mai onest să îl fi câştigat pentru Naşul, Bobby
Deerfield sau Insomnia. Nu cred că aceste exemple
îi consolează pe cei care n-au câştigat, dar sunt ar-
gumente că situaţia nu trebuie dramatizată.
Revanşa lui Scorsese de anul acesta demonstrează
că „mai bine mai târziu decât niciodată”.

Oscar 2007 · Oscar 2007

DANA DUMA
Hollywood, 
poarta infernului

Helen Mirren

Ediţia cu numărul 79 
a hipermediatizatei gale a

Premiilor Academiei Americane de
Film a fost cea mai cenuşie dintre

cele ale noului mileniu. Unii
speculează că e vorba despre o
strategie potrivit căreia fastul 

temperat a fost premeditat,
pentru ca următoarea ediţie, a 80-a,
să pară de o strălucire orbitoare. 

Se poate. Nici prestaţia prezen-
tatoare Ellen de Generis n-a fost de

o vioiciune contaminantă, nici 
discursurile de acceptare a pre-

miilor n-au mai avut secundele de
emoţie de altădată. 



32

ANUL XVIII Nr. 3 (660)

CO
N

TE
M

PO
RA

N
U

L.
 ID

EE
A

 E
U

RO
PE

A
N

Ã

Fotografii celebre, mai cunoscute pub-
licului larg decât numele artistului
care le-a făcut: Picasso în tricou ma-

rinăresc, imortalizat în atelier; Che Gevara
tânăr, dar cu trabucul atârnând deja în colţul
gurii; Ives Klein luând pe hârtie amprenta
trupului albastru al modelului; toate au fost
expuse la Cluj, în Galeria Casei Matei. Cine e
nu mai puţin celebrul lor autor?

De la prima fotografie, făcută la 13 ani,
lui Winston Churcill în Zurich-ul de după
Război, până la imaginile Beirutului asediat
din anii ‘80, fotografiile lui René Burri sunt
mai mult decât fotodocumentele istoriei
ultimei jumătăţi de secol XX. Senzaţionalul din
care se hrăneşte fotoreporterul nu a acoperit
niciodată glasul artistului René Burri, celebru
pentru felul în care dimensiunea umană a isto-
riei, se relevă din toate lucrările sale. René
Burri a fost prezent la Cluj, la vernisajul
expoziţiei sale, în cadrul manifestărilor
Academiei „Europa Artium”.

„…Aici e Ives Klein care, în acel
moment, avea o uriaşă retrospectivă la Pa-
ris. Era clipa unei renaşteri fantastice. Ives
Klein a murit foarte tânăr, la 34 de ani. Eu
l-am fotografiat în 1961 la Paris. Am ajuns
în atelierul lui, dar mi-a spus că nu e
momentul potrivit pentru portretul pe care
doream să i-l fac. Venise la el o tânără pe
care urma să o picteze. Picta cu corpurile
femeilor pe care le vopsea întâi în albastru.
Amprenta acestor corpuri o imprima apoi
pe hârtie. Totul era albastru în jur, iar eu nu
aveam film color! La vremea aceea eram
încă uimiţi de tehnica lui. Arta care folosea
trupurile gloale nu căpătase încă conotaţii
pornografice. Obsesia lui Klein pentru am-
prenta corpului feminin pe hârtie, pe mine
personal mă trimite la Matisse, la decupajul
femeilor lui albastre.” 

...comentează René Burri, parcugând
împreună la pas expoziţia. Ştiu că e un pri-
vilegiu să ţi explice fiecare imagine, contex-
tul şi gândul din spatele ei chiar de către
artist. De aceea interviul propriu-zis e o con-
tinuare firească a comentariului, o provo-
care de a privi prin operă, etapele parcurse
în timp.

RENÉ BURRI: Am început studiile de fotografie
cu dorinţa de a face film, pentru că am văzut în
epocă marile filme franceze, poveştile de dragoste
ale lui Jean Renoir, încărcate de o emoţie uriaşă
de care îmi amintesc încă. Când eşti tânăr şi ai
16-17 ani, nu ştii exact ce vrei să faci, iar când ai
şi ceva talent la desen îţi spui că, poate, cinema-
ul e un posibil drum. Cinema-ul însemna însă pen-
tru noi Holywood-ul. Prea departe! Noi ne aflam
în Franţa, aşa că am studiat la şcoală. Ca student,
fotografia însemna studii de obiect, naturi moarte
sau studii de lumină pe ziduri, iar eu îmi spuneam
că nu asta caut. Ceea ce mă interesează e omul, e
dialogul. Aveam o curiozitate debordantă şi mi-am
spus atunci: René trebuie să scapi de toate aces-
tea, să cauţi alt orizont. De la început a fost
interesul pentru om. Am învăţat în acelaşi timp să
fac fotografii puternice dar foarte formaliste. Du-
pă terminarea studiilor însă, am fost lovit de forţa
vieţii, de vitalitatea existenţei, şi îmi amintesc
momentul în care m-am trezit în stradă cu apara-
tul de fotografiat. Viaţa trecea prin faţa mea iar
eu vroiam să le spun oamenilor: Opriţi-vă vreau să
fac o fotografie! Pană la urmă am înţeles felul în
care mă pot insera cu aparatul meu în acest pro-
ces şi am descoperit cum pot formula unele idei
pe care viaţa însăşi mi le oferă. 

OANA CRISTEA GRIGORESCU: Istoria e cvasi-
prezentă în opera dumneavoastră. Ca background
sau ca subiect?

Ambele. Mă aflam înaintea momentului
îmbinării celor două. Aş fi putut avea o carieră
strălucitoare doar din fotografii bine compuse,
dar forţa vieţii şi a evenimentelor aproape m-a
scos în stradă, fără să fi ştiut la ora aceea, ce în-
semnă fotojurnalismul. Dar am fost atât de impre-
sionat încât am încercat să le îmbin pe ambele. Pe
de altă parte, când mă aflam în mijlocul eveni-
mentelor, era prea mult pentru mine. E ca şi cum
aş spune că în timpul evenimentelor nu era nimic
de făcut, iar după, rămâneau doar cadavrele. Eu
nu doream să fac doar fotografii frumoase, impre-
sionante, cu victime căzute la pământ. Ceea ce mă
interesa era atmosfera dinainte sau cea de după
momentul istoric. În acelaşi timp trebuia însă să
şi povestesc istoria. În epocă nu aveam televi-
ziunea. A ajuns târziu în Europa, de abia în anii
‘50. După eliberarea Ciprului, ca fostă colonie bri-

tanică, am revenit la Atena,
unde într-un hotel mi-am
pregătit clişeele unui repor-
taj de presă, pentru a le tri-
mite la Paris. Brusc, am ob-
servat pe cineva care se uita
la televizor, şi mi-am văzut
imaginile vii, cele pe care
tocmai le fotografiasem. Am
încercat să îl conving că va
vedea acele imagini în ediţia
de luni a Paris Mach-ului.
Dar omul mi-a spus: Tinere,
lasă-mă! Aşa am înţeles că
eram deja dublaţi de ceva nu
neapărat mai puteric, ci care
avea o prezenţă imediată în
raport cu evenimentele. Tot
ce urma după, trebuia să ofe-
re deja altceva decât doar
informaţie. În felul ăsta am
învăţat să surprind la faţa
locului imagini care să fie
mai puternice, sau diferite
de ceea ce transmite în di-
rect televiziunea.

Care rămâne puterea fo-
tografiei în concurenţă cu te-

leviziunea şi cu inflaţia de imagine în care trăim?

În acest moment îmi pun întrebarea: Burri
ce crezi despre tehnica digitală, şi în ge-
neral ce crezi despre tehnică? Dar imagi-

naţi-vă, acum 30 de ani sau mai mult, când
făceam reportaje, trimiteam filmele par avion,
eram adesea cenzuraţi, sau filmele ajungeau prea
târziu, uneori chiar se pierdeau… Astăzi digitalul
e incredibil! În câteva minute fotografiile ajung pe
masa redactorului şef, la Paris sau New York. Îmi
spun că progresul tehnologic e formidabil, dar
cred că trebuie să păstrezi o oarecare distanţă.
Azi ştim totul, chiar prea mult, până la a nu mai
înţelege despre ce vorbim. Cum se iveşte un eveni-
ment, toate reflectoarele se aprind pe el, fără să
mai permită oamenilor să reflecteze asupra lui.
Sunt hrăniţi cu acest soi de potop de imagini, ca
o cascadă în vârtejul căreia nu mai ştii ce să
gândeşti. Rămâne pericolul de a utiliza bombarda-
mentul imaginilor într-un sens pe care generaţia
mea l-a trăit de-a lungul anilor, pentru propa-
gandă. Adesea, aflându-mă în mijlocul evenimen-
telor, mă oblig să devin atent, să nu arăt lucruri
neadevărate, încerc să mă situez în spatele luc-
rurilor, în spatele cortinei, al zidurilor, al apa-
renţelor.   

…al manipulării.

Iată! Şi suntem cu toţii vinovaţi dacă ne-
am pierdut din credibilitate, mai ales că
astăzi cu un digital poţi face orice. Noi nu

am avut această posibilitate. Cred că voi reuşi în-
să să rezist, pentru că am avut întotdeauna acea
sete de a vedea ce s-a petrecut şi de a trimite ace-
le imagini care la vremea aceea, aveau încă o anu-
mită valoare, când le aratam. Imaginea fixă are
chiar şi azi o forţă, pe care imaginea de la televi-
zor, nu o poate transmite.

Octombrie 2006

Oana Cristea Grigorescu în dialog
cu RENÉ BURRI

„Am avut întotdeauna
acea sete de a vedea”
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MARTIE 2007

Romanul Macii bătrâneţii/Sade la os-
piciu (Humanitas, 2006, 148 p., tra-
ducere din franceză de Sabina Chişi-

nevski) armonizează ireproşabil ficţiunea cu infor-
maţia livrată de arhive în reconstituirea stilului
unei epoci şi al protagonistului din titlu, adus în
scenă în ultimii unsprezece ani de viaţă  la stabi-
limentul din Charenton. Scrisă la două mâini,
povestirea se deapănă alternativ pe două voci (par-
tituri), Anne Parlange substituindu-se dicţiunii in-
confundabile a divinului marchiz, în timp ce Vin-
cent Lestréhan oferă o excelentă cronică a celebru-
lui ospiciu, substituindu-se unui personaj fictiv, un
anume Morvan Tonnerre, de felul lui breton şi
şchiop în urma unui accident pe mare. Aflat din
fragedă tinereţe în slujba domnului François de
Coulmiers care tocmai a fost numit la conducerea
ospiciului din Charenton, este promovat în postul-
cheie de econom adjunct. Morvan  va fi omul pro-
videnţial d.pd.v. administrativ, reuşind să asigure
hrana şi celelalte nevoi ale ospiciului, punând
ordine nu numai în relaţiile cu furnizorii sau anga-
jaţii, ci şi cu internaţii, fie ei nebuni sadea, sau
doar exaltaţi, violenţi, maniaci, melancolici, imbe-
cili, năuci, fie nevoiaşi sau ai nimănui. Pe cât de
raţional şi imbatabil se dovedeşte a fi în treburile
practice, pe-atât de vulnerabil şi expus pare a fi  în
plan spiritual, mai ales de când îl are în grijă pe
Donatien Alphonse François de Sade, sosit în
1803, de fapt transferat din infernul de la Bicetre:
„Era un bărbat trecut bine de şaizeci de ani,
extrem de corpolent, cu trăsăturile buhăite, dar
încă fine. Părul lung avea acea culoare nedefinită
a blonzilor când albesc, fără să fi fost vreodată gri,
o nuanţă bizară de culoarea nisipului sau a aripi-
lor de pescăruş. Privirea îi era moartă, ca şi cum
ar fi trăit toate umilinţele unei vieţi departe de ea
însăşi”. Departe însă de a fi un pensionar comod,
Sade se impune ca protagonist al ospiciului nu
atât datorită reputaţiei şi cărţilor sale scanda-
loase, cât caracterului său imprevizibil şi firii
schimbătoare; tonul său este când calm, avântat
evocator sau confesiv, când ieşit din matcă, pornit
pe frondă diatribe şi invective. Aflăm astfel că
principalele sale pasiuni au fost banii, sexul şi filo-
sofia, că este anticlerical şi ateu convins, altfel
spus, un anarhic desăvârşit, inclusiv în materie de
scris şi estetică. A exersat în cam toate speciile,
de la roman la tragedii şi poezie, cultivând stilul
baroc expresionist, flamboyant (Anne Parlange,
scriindu-i partitura, dă o splendidă probă de mi-
metism) şi nu ezită să recunoască: „am furat cu
neruşinare din toate cărţile care mi-au fost utile”
de vreme ce la rândul său a fost plagiat. Despre
condiţia omului de litere se pronunţă aproape ci-
nic, văzând în el „o curvă mai pretenţioasă decât
celelalte, care se prostituează cu un librar. Care
librar, în orice caz, o înşală”. Dar Sade nu va uita
până la moarte răul cel mai mare ce i s-a făcut:
de-a lungul celor 28 de ani şi 7 luni de detenţie,
din pricina statutului său de proscris, i s-au „are-
stat”, pierdut sau interzis cărţi întregi pe care n-a
încetat să le rescrie. Percheziţiile, vexaţiile şi sup-
ravegherea poliţienească a scriitorului nu vor în-
ceta nici  la Charenton, stârnind inflamările pam-
fletare ale acestuia în contra establishment-ului, a
epocii şi a lumii.

Morvan, econom, dar şi sârguincios  supra-
veghetor şi informator al poliţiei, află cu oarece
consternare despre tinereţea desfrânată a straniu-
lui pensionar, suspect chiar şi de pederastie (deşi
om de lume şi de viţă nobilă) precum şi despre

scrierile lui infame, ofensând bunele moravuri şi
religia. Indispus şi revoltat de manierele şi cap-
riciile sale aristocrate, precum şi de ieşirile în de-
cor zgomotoase, Morvan este pur şi simplu uluit
de faptul că stăpânul său, dizgraţiosul dar înţelep-
tul director al ospiciului se lasă sedus de întreve-
derea cu domnul de Sade. Recunoscându-i darul
de a seduce şi hipnotiza, precum şi personalitatea
molipsitoare, Morvan se va strădui să-şi apere cu
străşnicie spiritul de abisurile luciferiene ce eruc-
tau in jurul acelui om. Ca să nu mai vorbim de
alte motive de nesuferinţă, cum ar fi  rivalitatea
în amor. Îndrăgostindu-se prin succesive acte de
voyeurism involuntar de încă frumoasa Marie-
Constance Quesnet (alias Sensible din Caietele şi
Corespondenţa Marchizului) sosită la Charenton
ca pensionară liberă spre a-şi consola „tatăl” de

fapt iubitul din tinereţe, Morvan ajunge să dore-
ască moartea celui din pricina căruia Marie îl ig-
noră ca pe un obiect nefolositor.

Fapt e că autorul romanelor Justine sau
Juliette îşi recunoaşte pe ultima sută de metri in-
sanităţile (delicte de sadism, nu-i aşa, de otrăvire
şi sodomie ş.a.m.d.) ce au dus la întemniţarea lui,
explicându-le printr-un sentiment de impunitate ce
i s-a indus în copilărie, dar şi ca act de voluptuosă
răzbunare scripturală: „Eram un Moloh spume-
gând de neputinţă şi depravare. Dar nu trebuia să
o spun. Asta e adevărata mea crimă. Am trădat
secretele castei mele şi lucrul acesta mi-a făcut
plăcere. Satisfacţia mi-a fost dată nu de abjecţie, ci
de dezvăluirea ei, de mărturisire”.

Vampirizat de propriile mituri şi personaje,
Sade se lasă dus pe firul amintirilor, reprezentân-
du-şi extatic cele câteva femei ale vieţii, imortal-
izate în scene de amor în regie proprie, astfel în-
cât plăcerea erotică să se însoţească cu violenţa
sau durerea, câştigând în profunzime şi spectacu-
laritate. Cel ce deţine primatul în privinţa rep-
rezentaţiilor de teatru ca terapie psihiatrică, dar
mai ales al ideii estetice probate prin operă, pre-

cum că bunele sentimente nu fac literatură, a
rostit poate cea mai emoţionantă invectivă
împotriva bătrâneţii: „Şi iată că bătrâneţea mă
frânge în două. Devin butuc lovit de secure, eu
care eram securea” (…) „Bătrâneţea este o in-
famie contrară drepturilor omului şi ale cetăţea-
nului, o respingătoare himeră de care ştiinţa ne
va scăpa într-o zi, tot aşa cum eu am scăpat-o pe
Juliette de imbecilitatea sexului său”. Să nu ui-
tăm nici frumosul motto preluat de autori din
Povestea Juliettei, o adevărată artă poetică a vie-
ţii lui Sade: „O, cât de frumoasă poate fi natura
coruptă, cu toate frivolităţile ei, şi cum mai tri-
umfă, cred eu, macii bătrâneţii asupra trandafir-
ilor copilăriei”.

Dacă lui Anne Parlange (care mai
are la actif o carte, Răsuflarea
minotaurului, 2002) îi datorăm par-

titura interpretată de Sade, lui Vincent Les-
tréhan (în viaţa de toate zilele, casier general) îi
datorăm detaliile epice, fresca, moravurile epocii.
Intrigile de culise, concurenţa atroce pentru pos-
turi, delaţiunile, conflictele (ca de pildă cel real,
atestat de documente, apărut între doctorul An-
toine Athanase Royer-Collard şi directorul ospici-
ului François de Coulmiers) nu cruţau nici acel
topos în afara patimilor lumii, cum s-ar fi putut

crede. Adevărul e că pe măsură ce timpul trece,
climatul din stabiliment se degradează văzând cu
ochii. Domnul de Coulmiers fusese destituit la
numai cincizeci de zile după abdicarea lui
Napoleon, teatrul fusese interzis de un an, tot
ceea ce  marchizul iubise, dispăruse ireversibil. În-
cetând să mai scrie, scriitorul moare în somn pe
2 decembrie 1814, în vârstă de 74 de ani, poate şi
din pricina siropului de opiu. De o acribie speci-
fică oricărui contabil, şi de o luciditate demnă de
orice exeget, Morvan, alias Vincent Lestréhan, cre-
de că domnul de Sade era conştient de lipsa de
măsură a spiritului său, dar era condamnat să se
complacă în ea. Căci pentru el nu exista plăcere
mai mare decât să fie obiectul oprobriului public.
Nu s-a căit niciodată, fiindcă, spre deosebire de Gil
de Rais, ştia că crima lui era numai din cerneală
şi hârtie.

GEO VASILE
Domnul de Sade:
ultimii ani
şi moartea la Charanton
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Într-o zi am citit o carte şi întreaga mea
viaţă s-a schimbat”, afirmă naratorul,
chiar în prima frază a romanului lui

Orhan Pamuk, Viaţa cea nouă. O frază menită a-i
încânta, de la bun început, pe iubitorii de cărţi şi
o frază care ne trimite, evident, ca cititori
neinocenţi, direct la Borges şi la modul în care
sunt structurate câteva din ficţiunile sale. Nara-
torul este, aici, tânărul Osman, student la Ingi-
nerie, în Istanbul şi a cărui existenţă liniştită este
fundamental modificată de lectura unei cărţi de
care este fascinat încă înainte de a o citi, văzând-
o întâmplător în mâinile unei colege de la univer-
sitate. În ciuda aşteptării, cititorul nu va afla prea
multe despre această carte misterioasă, dar este
cert că ea devine un adevărat talisman pentru
Osman, pe de o parte având darul de a-l apropia
de frumoasa lui colegă Canan, de care se îndră-
gosteşte fără putinţă de scăpare, dar şi de a-l face
să întrevadă posibilitatea unei alte vieţi, o viaţă
care să includă o întreagă lume a tuturor posibil-
ităţilor, între acestea, la loc de cinste, desigur,
dragostea. Cu toate că frumoasa Canan îl aduce
mereu în preajmă pe Mehmet, un alt prieten (sau
iubit?) al său – evident, la nivel textul, nimic altce-
va decât un dublu al naratorului. Dispariţia miste-
rioasă a acestuia îi determină pe cei doi să
pornească în căutarea sa, într-o halucinantă călă-
torie făcută mai ales cu autobuzul prin uriaşa
aglomeraţie urbană din Istanbul, punctată de o
scenă – cea în care are loc un accident cu grave
urmări pentru mulţi călători dar din care Osman
şi Canan scapă nevătămaţi doar pentru a urmări,
apoi, câteva secvenţe tandre între doi îndrăgostiţi
hollywoodieni pe ecranul pentru pasageri – ce
aminteşte pe dată de unele momente asemănă-
toare din pelicula Crash. Adică numeroase întâm-
plări prin care trec cei doi îndrăgostiţi, asemănă-
toare cu alte întâmplări din romanele cu accente
picareşti ale ultimelor decenii, de-ar fi să amintim
aici doar celebrul On the Road al lui Jack Kero-
uac. Acţiunea romanului este, de altfel, plină de
evenimente: au loc succesive schimbări de identi-
tate, iubirea cunoaşte faze de creştere şi des-
creştere. Este descoperită – nu întâmplător, de
către Osman însuşi – chiar o mare conspiraţie ce
ameninţă să distrugă valorile autentice ale
Turciei, complot de care nu e străin nici tatăl lui
Canan. Dacă unele dintre aceste aspecte par să
aibă ca unic rezultat doar o uriaşă confuzie, tre-
buie să recunoaştem, totuşi, că totul se desfăşoară
într-un ritm accelerat şi e plasat într-un cadru nu
o dată hipnotic, în evidenta descendenţă a prozei
de atmosferă a lui Kafka. Desigur, nu toate aces-
tea sunt plăcute, iar Osman însuşi mărturiseşte, la
un moment dat, că nu-şi doreşte nimic mai mult
decât să se poată întoarce la viaţa sa anterioară,
atât de liniştită şi lipsită de griji. Dar aşa ceva nu-
i este dat, nici lui şi nici Turciei, căci personajul
principal al recentei cărţi a lui Pamuk reprezintă
şi o întruchipare simbolică a ţării sale, sfâşiată
între dorinţa de a păstra nealterate valorile
tradiţionale şi necesitatea de a se situa, acceptân-
du-le, (măcar parţial) alături de coordonatele
modernităţii occidentale – adevărată supratemă a
tuturor scrierilor recentului laureat al Premiului
Nobel pentru literatură, al cărui discurs, rostit în
limba turcă, a abordat exact aceste probleme. 

Căci partea occidentală a Turciei este rep-
rezentată de Istanbul, oraş situat el însuşi atât în
Europa, cât şi în Asia, iar aceasta e scena ma-
jorităţii cărţilor lui Orhan Pamuk, cu toate sem-
nificaţiile ce derivă de aici. Iar întrebarea ce stră-
bate subtextual mai toate paginile din Viaţa cea
nouă este (şi) aceasta: unde (mai) e de găsit ade-
vărata Turcie, între toate aceste imagini aflate
mereu în mişcare, ca într-un uriaş carusel?...
Nimic altceva, în fond, decât neliniştile profunde
ce frământă această ţară încă din epoca lui Kemal
Ataturk şi a reformelor sale din anii ‘20 ai secolu-
lui trecut. Aşa încât, dacă ne raportăm mai ales la
spaţiul cultural al Turciei, nu putem să nu
observăm că Viaţa cea nouă se înscrie, practic,
deja într-o adevărată tradiţie literară, în ciuda
tuturor procedeelor retorice şi discursive (post-
moderne, mai ales) folosite de autor pentru a-şi
inova textul, el nutrind, de altfel, şi dorinţa măr-
turisită de a se transforma într-un nou soi de pro-
fet – cel puţin la nivel literar. Iar uriaşul succes
de care s-a bucurat în Turcia acest roman imediat
după publicare a părut a confirma această dorinţă. 

Cu toate acestea, criticilor şi cititorilor
occidentali le-a venit uneori greu să situeze şi să

interpreteze în acelaşi mod proza lui Orhan Pa-
muk. Dificultăţi de traducere, au afirmat pe dată
susţinătorii fervenţi ai scriitorului, căci, aşa cum
e greu pentru lectorul turc, de exemplu, să per-
ceapă toate semnificaţiile Dublinului în care se
mişcă Leopold Bloom în marele roman al lui
Joyce, la fel se va dovedi şi în cazul Istanbulului
din cărţile lui Pamuk, atunci când e pus în faţa
cititorului occidental. Poate. Dar, cu siguranţă,
există aici şi alte câteva aspecte care merită aduse
în discuţie, oricât de pasager. Astfel, în partea
finală a romanului, reapare ca personaj, deşi
murise cu ani în urmă, unchiul lui Osman, Rifki,
fost lucrător la căile ferate şi autor de cărţi pen-
tru copii, iar sugestia textului este că acesta ar fi
şi creatorul cărţii care i-a schimbat viaţa tânăru-
lui. Iar în ultimele pagini din Viaţa cea nouă sunt
prezente – ba chiar evidente – ecouri din cărţi
celebre, începând cu Jules Verne şi romanele sale
de aventuri şi mergând până la citate din Elegiile
duineze ale lui Rilke şi – mai ales – desigur, la
Dante cu a sa Vita nuova. În plus, sunt numeroase
şi trimiterile la cărţile anterioare ale lui Pamuk
însuşi: căci, dacă atmosfera străzilor înguste şi
aglomerate din Istanbul ne duce cu gândul la Mă
numesc Roşu (1998), permanenta pendulare între
valorile Occidentului şi lumea tradiţională orien-
tală este perfect raportabilă la întâmplările nu o
dată tragice şi sângeroase din Zăpada (2002). Iar
schimbările de identitate sunt familiare cititorilor
lui Pamuk încă din Fortăreaţa albă (1985) sau
chiar Cartea neagră (1990) unde acesta era pro-
cedeul favorit al scriitorului. 

Adepţii înflăcăraţi ai lui Orhan Pamuk
n-au ezitat să afirme că proza aces-
tuia funcţionează exact ca o ficţiune

a lui Borges, dar la dimensiunile extinse ale unui
roman. Cu toate astea, este evident pentru oricine
că scriitorul argentinian nu s-a expus niciodată
riscului de a-şi supralicita procedeele, fie ele şi
favorite, şi cu atât mai puţin conceptele metafiz-
ice, considerând, după cum a şi afirmat în repe-
tate rânduri, că a întinde pe sute de pagini o idee
a cărei perfectă expunere încape în câteva fraze
este o nesăbuinţă obositoare şi inutilă... În concen-
tratele sale ficţiuni el are întotdeauna extraordi-
nara capacitate de a crea o lume aparent solidă si,
mai cu seamă, suficient de coerentă pentru ca
neîncrederea cititorului să poată fi suspendată în
mod real şi natural. Poate că Borges s-ar fi mulţu-
mit doar cu prima frază din Viaţa cea nouă (tra-

ducere de Luminiţa Munteanu, Bucureşti, Editura
Curtea Veche, 2006) pentru a exprima caracteris-
ticile atât de misterioasei cărţi. Orhan Pamuk,
însă, continuă pe câteva zeci de pagini, pre-
supunând, probabil, că, altfel, naratorul său nu va
fi suficient de credi(ta)bil. Dar această dorinţă de
a fi crezut cu orice preţ şi instantaneu nu reuşeşte
nicidecum a-l face credibil – sau, cel puţin, mai
credibil... Acelaşi lucru se întâmplă şi la nivelul
construcţiei personajelor, care, dincolo de faptul
că exprimă, simbolic, probleme ale Turciei contem-
porane, nu reuşesc să convingă şi rămân, adesea,
artificiale – în Viaţa cea nouă este mai ales cazul
lui Canan, care, cu toate eforturile mai mult decât
evidente ae autorului, rămâne o abstracţie. Căci ce
altceva este un personaj feminin care, în mijlocul
unui moment de tandreţe, revine la obsesia sa şi
întreabă cu convingere: „După tine, lumea aceea
există, sau nu e decât o plăsmuire aşternută în
scris, într-o carte, în goana condeiului?” Oamenii
nu sunt identici unii cu ceilalţi, oricât de atrăgă-
toare ar putea să pară această idee în anumite
momente. Şi stă tocmai în puterea ficţiunii –
chiar şi a celei postmoderne – să surprindă acele
diferenţe de natură a-l face pe fiecare ceea ce este.
La fel stau lucrurile şi în ceea ce priveşte pro-
cedeele realismului magic – despre care unii s-au
grăbit să afirme că ar fi strălucit reprezentate în
cărţile lui Pamuk. Reprezentate sunt, fără
îndoială, metoda consacrată a lui García Márquez
este identifcabilă, pe alocuri, dar nu o dată aceste
procedee sunt preluate mecanic, lipsind acel echili-
bru, atât de necesar, între elementele de real şi
cele ce ţin exclusiv de magic, ca şi adaptarea lor
la particluarităţile lumii despre care scriitorul
alege să vorbească. Ceea ce rămâne de stabilit e
doar gradul de strălucire, asta, desigur, doar după
ce lumina orbitoare a flash-urilor de la ceremonia
de decernare a Premiului Nobel se va fi risipit...

RODICA GRIGORE

Cărţile şi
viaţa cea nouă
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Nu sunt numeroşi pictorii lumii care
au lăsat omenirii şi o scriere deta-
liată privitoare la ţelurile lor în do-

meniul artelor plastice şi la lupta necesară adu-
cerii acestora la împlinire. Al treilea pictor cana-
dian, cronologic vorbind, irlandezul Paul Kane,
este unul dintre fericiţii aceia.

Născut în Mallow (Irlanda, comitatul
Cork) la 3 septembrie 1810, la vârsta de nouă ani
a emigrat, agăţat de mâna părinţilor săi, la To-
ronto (în acele timpuri denumit: York). Până
către sfârşitul deceniului următor, a trăit ca pic-
tor decorator de mobilă, în această localitate şi,
ulterior, la Cobourg. Perfecţionându-şi darul, s-a
preschimbat în portretist itinerant. Deşi putea să
se întreţină din acest meşteşug, nemulţumit de
sine a plecat la Roma, pentru a face copii după
marii maeştri ai trecutului. Apoi putu fi
întâlnit prin bisericile din Neapole, Flo-
renţa şi Veneţia, urmărind cu îndârjire
acelaşi scop. Ulterior, plecă la Londra. În
capitala Marii Britanii îl întâlni pe artis-
tul american George Catlin, ceea ce anulă
cei patru ani de studii şi căutări şi-i
schimbă cursul vieţii. Cine a fost George
Catlin şi cât de puternică i-a fost perso-
nalitatea pentru a schimba destinul unui
ins atât de doritor de a se perfecţiona pe
drumul ales de sine însuşi o dată pentru
totdeauna?

Avocat în Philadelphia, după doi
ani de practică, Catlin renunţă la profe-
siunea sa şi se apucă de studiul artelor.
În 1832, se îndreaptă spre Vest pentru a
desena chipuri de piei roşii  şi scene din
viaţa tribală. A adus în Europa schiţele
făcute şi a publicat o primă lucrare, în
două volume: „Manners, Customs, and Condition
of the North American Indians” (Comportamente,
Obiceiuri şi Condiţia Indienilor din America de
Nord). Şi-a îmbogăţit lucrarea cu aproximativ 300
gravuri făcute după comoara imagistică adunată
pe parcursul călătoriei. Trei ani mai târziu apă-
rea: „Catlin’s North American Indian Portfolio”
(Mapa indienilor americani culeasă de Catlin). O
nouă operă îi succcedă: „Eight Years’ Travels and
Residence in Europe” (Opt ani de călătorii şi rezi-
denţa în Europa) care a văzut lumina tiparului în
1848, după plecarea în patrie a irlandezului cana-
dian, deci acestea nu au mai contribuit la făurirea
noii personalităţi a lui Paul Kane. Nici urmă-
toarele manifestări ale americanului, cum e
firesc. Socotesc, totuşi, că cititorul îşi va face o
impresie mai exactă asupra energiei revărsate de
Catlin în jurul său, aflând mai multe despre boga-
ta lui activitate culturală şi ulterioară, astfel
întărindu-şi părerea că Paul Kane, copleşit de
exemplul său, nu mai avu altceva de făcut decât
să dea curs setei de a-l urma.

George Catlin şi-a reluat desaga la spinare
(e un fel de a vorbi) şi a rătăcit din 1852 până-n
1857. A străbătut America de Sud şi Centrală, ca
să revină, în cele din urmă, în Vestul Depărtat. În
1868 a apărut „Rambles amongst the Indians of

the Rocky Mountains and the Andes” (Rătăcind
printre indienii din Rocky Mountains şi Anzi).
Finalmente, în 1909, a publicat: „My Life among
the Indians” (Viaţa mea printre indieni).

Pe cine ar putea mira fascinaţia trezită în
Paul Kane, tânărul doritor să-şi caute drumul pro-

priu, dar care nu găsise nimic potrivit firii sale.
Or, călătorul, pictorul şi scriitorul american îi ofe-
rea exemplul acestei întreite realizări. Apucând-o
pe drumul întrezărit, irlandezul ar fi devenit unic
în Canada.

De aceea, întâlnirea cu Catlin a însemnat
o rupere de tot ceea se aştepta să facă Kane la
maturitate. Aşadar, cu acest exemplu întăritor de

suflet, închipuit pe stindardul său
spiritual, Paul porni către sălbă-
ticiile Canadei, spre nordvest, la
17 iunie 1845, de-a lungul coastei
de miazănoapte a Marilor Lacuri.
Vizită rezervaţia Saugeen şi, în
cele din urmă, atinse Sault Ste
Marie, între Lacul Superior şi
Lacul Huron. Reveni cu aspiraţii
noi şi mult mai îndrăzneţe. 

Un autoportret din anul
respectiv îl înfăţişează cu o pri-
vire dură şi hotărâtă ce suge vlaga
din proprii-i obraji, marcând adân-
cile şi ostenitele-i cearcăne. Nasul
subţire şi ascuţit îi iese mult în
evidenţă. La capetele obrajilor fă-
ră rotunjimi, barba ruginie se îm-
pleteşte cu favoriţii deşi şi cu ple-
tele ce ning peste ei, de aceeaşi
culoare, din ea născându-se cele
două râuri ale mustăţilor cobo-
rând culoarea roşie către aceea a
spicului de grâu copt. O cravată
argintie amplu înnodată abia lasă
loc să se înfoaie gulerul larg al re-
dingotei bej cafenii. 

Intenţia sa de a străbate
de unul singur Munţii Stâncoşi îi
sperie susţinătorii morali. Ei izbu-

tiră a-l convinge să ia legătura cu conducerea
Companiei Hudson’s Bay, cea mai veche corpora-
ţie din America de Nord, ca şi una dintre primele
din lume. A fost o epocă în care această companie
a reprezentat proprietarul cel mai bogat în pă-
mânturi de pretutindeni. Gluma spunea că
H.B.C., iniţialele ei, însemnau: Aici, dinainte de
Hristos (Here before Christ). 

Ea a controlat comerţul cu blănuri din în-
treaga Americă de Nord timp de mai multe seco-
le. Pe traseul stăpânirii sale, acolo unde cuvântul
guvernului nu ajungea, al corporaţiei era sufi-
cient. A fost singura instituţie care să aibă relaţii
paşnice şi comerciale cu pământenii, adică cei
dintâi ocupanţi ai teritoriului. Dacă scăzu intere-
sul pentru comercializarea blănurilor, compania
rămase unic mijloc de aprovizionare a zonei cu

bunuri de consum. Această titanică
întreprindere, mai precis guvernatorul
ei George Simpson, îşi asumă sponso-
rizarea, îndrumarea şi paza peregri-
nărilor lui Paul Kane, plecat într-a doua
sa călătorie de prospectare etnologică şi
artistică. 

Târgul încheiat cu pictorul fu
amuzant, dar practic. Deoarece Simpson
nu-i acorda deloc încredere artistului, în
ceea ce privea rezistenţa fizică şi înde-
mânările atât de necesare într-o excur-
sie ce l-ar fi putut costa şi viaţa, se an-
gajă să-l susţină compania numai până
la Lacul Winnipeg. Iar în cazul în care
Kane s-ar fi descurcat până acolo, avea
făgăduinţa de a fi ajutat şi pe mai de-
parte.

Paul părăsi Toronto la 9 mai
1846, cu un vapor, urmând să prindă o

brigadă în canoe la Sault Ste. Marie. Numai că
aceasta plecă înainte de sosirea navei. Aşa că se
pomeni dator să se îmbarce pe un schooner, pen-
tru a prinde din urmă pe cei cu care avea întâl-
nire, ceea ce avu loc la Fort William, pe Thunder
Bay. Izbuti să ajungă canoele pe râul Kaminis-
tiquia, pe 24 mai. La 4 iunie ajunse la Fort Fran-
ces unde îl aştepta paşaportul pentru restul călă-
toriei, expediat de Simpson. În partea a doua a
aventurii, călări timp de trei săptămâni, începând
cu 26 iunie. Participă, pe pământurile siouxşilor,
la ultima mare vânătoare de bizoni. Nu voi con-
tinua să dau seama de călătorie, etapă de etapă,
deoarece nu fac o istorie a roadelor sale de explo-
rator (unii comentatori îl numesc: turistul epocii).
Pe scurt, la 8 decembrie 1846 ajunse la Fort
Vancouver, în teritoriul Oregon. Rămase acolo
întreaga iarnă. Aici avu prilejul de a cerceta tribul
Chinookan şi altele. La 25 mai 1847, se îndreptă
cu canoe către Fortul Victoria, de unde se reîn-
toarse către Fortul Vancouver, la jumătatea lunii
iunie şi porni către est la 1 iulie 1847.
Pretutindeni ţinu un jurnal şi schiţă, astfel că, la
capătul călătoriei, lucră după eboşele acestea
peste o sută de uleiuri. Transformarea despre
care vorbim, presupunea o dramatizare şi poeti-
zare a schiţelor, pierzându-se rigoarea iniţială, la
intervenţia unui gust aflat încă sub influenţa
maeştrilor studiaţi cândva. Stilul său nu este
depărtat de al lui Cornelius David Krieghoff. Dar,
simultan, se depărtează foarte mult de acesta
datorită documentării riguroase ce a îmbogăţit
existenţa lui Paul Kane. Poate că tocmai roman-
tismul lucrărilor sale face ca ele să continue a fi
cele mai frecvent reproduse picturi canadiene, fie
în cărţile şcolare, fie în acelea de istorie sau
etnologie. E cert că ilustratorii scrierilor privi-
toare la viaţa pielor roşii sau a vânătorilor, ori
negustorilor de blănuri, sunt până la ultimul înda-
toraţi viziunii lui Kane, care viziune continuă să
domine imaginaţia concetăţenilor săi.  

Scrierea lui menţionată la începutul aces-
tui articol este: „Wanderings of an Artist Among
the Indians of North America” (Rătăcirile unui
pictor printre indienii din America de Nord). Ca
şi George Catlin, şi el a publicat la Londra, în
anul 1851. Urmară numeroase traduceri a
paginilor sale în cele mai variate limbi.

Dacă, ne amintim, Cornelius David
Krieghoff a ameninţat viitorul că va izbuti o
panoramare completă a Canadei, precedând prin
aceasta Grupul Celor Şapte, Paul Kane, aşa cum
vor face şi ei, dă tonul străbaterii sălbăticiilor, în
căutarea subiectelor pentru pictura sa.

MIHAI RÃDULESCU

Paul Kane

Avocat în Philadelphia, 
după doi ani de practică,

Catlin renunţă la profesiunea
sa şi se apucă de studiul

artelor. 
În 1832, se îndreaptă spre

Vest pentru a desena chipuri
de piei roşii şi scene 

din viaţa tribală.
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Omul modern prea arareori se mai
plimbă, ca-n romanţe, „pe lângă plo-
pii fără soţ”. Ca să nu mai vorbim

că de fapt el, săracul, prea arareori se mai plim-
bă. În limbajul cotidian, cândva, prietenii se invi-
tau unii pe alţii „să facă un bulevard”. Adică să
se plimbe pe o stradă populată şi plină de maga-
zine, în ceasurile lor de odihnă. Când plăcerea
era să mai arunci din când în când privirea într-
o vitrină, să te mai întâlneşti cu un cunoscut,
sau, pur şi simplu să iei aer, bătând străzi mărgi-
nite de şiruri de pomi. În aceste plimbări, oa-
menii mai intrau în vorbă la uşa unui magazin,
se mai făceau cunoştiinţe, se mai legau amoruri
la apariţia „fetelor în floare”, se mai schimbau
reţete sau se stabileau relaţii cu „oficialii”. Strada
era un nucleu al vieţii sociale, fără de care aceas-
ta era de neconceput. Provincia excela în culti-
varea genului de a-ţi face „promotion” prin sim-
plul fapt de a fi văzut: se ştia când va ieşi
pe „strada mare” domnul doctor sau dom-
nul judecător, se ştia când se va îndrepta
preotul spre vecernie şi va pleca de la luc-
ru directorul poştei. Se ridicau pălării, se
strângea mâna în stânga şi-n dreapta: „Am
onoarea să vă salut!”, „Cu plecăciune!”
Doamnele se dichiseau în zilele de sărbă-
toare şi străbăteau strada în drum spre bi-
serică; copiletul împopoţonat, mergea doi
paşi înaintea părinţilor. Tineretul se întâl-
nea în centru, unde, în chioşcuri, cânta
fanfara. Mama ne ducea la Ranga Ilie, un
cofetar bătrân cu câteva masuţe în faţa
magazinului, loc căruia toate generaţiile
târgului îi spuneau „Rangalie”.

În puţine locuri din lumea aşa zis
civilizată s-a mai păstrat, am impresia,
această bucurie gratuită, a petrecerii tim-
pului liber străbătând de la un capăt la
altul un bulevard. Ceea ce era obicei, chiar
şi în ţări care aveau în acest domeniu tra-
diţie, s-a transformat în raritate. 

Mi s-a întâmplat în urmă cu câţiva ani să
mă aflu în aceeaşi lună, octombrie, la începutul
ei la Iaşi şi la sfârşitul ei la New-York. I-am vazut
seara pe studenţi plimbându-se prin Copou. Exis-
ta o blândeţe în aer, oamenii aceia tineri şi armo-
nioşi se simţeau bine mergând în grupuri sau doi
câte doi pe sub pomii auriţi de soarele toamnei la
asfinţit. Se mai aşezau pe bănci, se îndreptau
spre locurile de întâlnire, la cinematograf, la ba-
raca unde se vindeau „poalele-n brâu”. Apoi o
porneau agale în sus, „spre statuie”, sau în jos,
„spre bibliotecă”. De unde o luau iar în sus şi iar
în jos, consumându-şi orele de convivialitate sau
de tandreţe. 

Peste câteva zile la ora şase seara am vă-
zut puhoiul de funcţionari de la Wall Street
părăsindu-şi birourile, inundând strada cu miile
şi năpustindu-se imediat, într-un iureş de câteva
minute, ba la maşinile din garaje, ba la gurile de
metrou. Era ceva ireal parcă în apariţia şi în dis-
pariţia lor, aproape simultane. În revarsarea ace-
ea de lume grăbită, determinată, robotizată, dând
ca la un semnal buzna în stradă şi părăsind-o
apoi, tot atât de rapid.

Oameni plimbându-se pur şi simplu,
au devenit în ţările considerate
„modelele societale” ale lumii mo-

derne, excepţiii. Pietonii se duc undeva, sau se
întorc de undeva, ei sunt între două drumuri,
dacă nu chiar între două uşi de maşină. Rudele
noastre din ţările mediteraneene care veneau în
vizită în occident şi spuneau că vor să ieşim la
plimbare, erau privite de localnici ca nişte extra-
tereştri. Cum adică plimbare? Cine iese „la plim-
bare” în ţări ca Olanda sau ca Germania? Nici
măcar turiştii. Şi ei îşi cumpără o hartă de la
birourile specializate şi aleargă de colo-colo prin
punctele de interes indicate de alţii, ca să vadă
tot, să bifeze tot şi să spună la întoarcere în ţările
lor „c-au făcut” oraşul.

Localnicii care nu folosesc autoturismul se
reped de pe scaunul de la lucru în primul tram-
vai, troleibus sau metro care-i poate duce în car-
tierul numai blocuri, în oraşul de suburbie ce a
ajuns să se şi numească „oraş dormitor”; acolo ei
se retrag doar ca să sară-n paturi şi să-şi recu-
pereze forţele pentru ziua următoare de muncă.
Excentricii şi-au format „cluburi”, unde se ascultă
o muzică paralizantă, se dansează în discotecile
în care nu parcurgi mai mult de cîţiva metri
noaptea întreagă din cauza îmbulzelii, dacă nu
cumva stai prăvălit pe o canapea, aburit de

droguri. În „oraşele-dormitor” nu prea se mai
construiesc trotuare. Acolo, se construiesc alei,
alea A sau aleea B sau aleea C. Iar magazine, şi
mai puţin; toată lumea îşi face cumpărăturile
odată pe săptămână, la mall.

Mall-ul a devenit catedrală a lumii mo-
derne. Oamenii nu se mai duc în ziua lor liberă
la biserică, ci se duc la mall. 

Mall-ul nu are numai magazine. El are ci-
nematografe, are cafenele, are berării, are cabi-
nete cosmetice. Mall-ul are străzi. Mall-ul, în felul
lui, este un loc elegant.

Ţin minte că la construcţia unui mall într-

o zonă săracă a unui oraş cu mulţi imigranţi, po-
pulaţia a reacţionat contradictoriu. Oamenii s-au
supărat că li se vor flutura pe la nas produse ale
firmelor mari şi scumpe, la care ei nu aveau ac-
ces. Ei, cei învăţaţi cu bazarul oriental, înghesuit
pe câteva străzi şi cu preţuri la îndemână. Rep-
lica autorităţilor a fost însă alta. Un mall, s-a
spus, ridică calitatea vieţii într-un cartier. Alura
lui modernă, străzile îngrijite, cu flori artificiale
sub plafoane de sticlă, scările lui rulante, maga-
zinele cu mochete pe jos, impun o notă de ordine,
de disciplină şi de respect de sine. 

Lucru care, cu timpul, chiar s-a adeverit.
Existenţa mall-ului în cartier i-a făcut pe locu-
itorii lui necăjiţi să pună mai mult preţ pe ţinuta
lor exterioară când intrau în magazinele luminate
şi cu mochetă pe jos. Unde nu puteai apărea cu
noroiul pe tălpi. Şi unde nu se puteau arunca hâr-
tii prin colţuri, fiindcă s-ar fi văzut imediat. Şi
nici nu puteai ţipa şi nu-ţi puteai părui copiii, în
muzicile de la difuzoare şi în faţa vânzătoarelor
machiate cu produse Dior. Mall-ul are deci, într-
un fel, stil. Un stil anume, integralist şi neutral-
izator.

El nu are personalitate. Mall-urile, din ne-

fericire, peste tot în lume arată la fel. Unde este
strada cu prăvăliile micului producător de altă-
dată? Unde este magazinul unde intrai şi dădeai
„bună ziua” proprietarului ca unui prieten, şi el
te întreba ce-ţi mai face nevasta, pe care o
cunoştea? Şi dacă nu cumva ţi-ai schimbat gus-
turile, pe care el ţi le cunoştea? Şi nu eşti tentat
să-i experimentezi noul produs care… din momen-
tul acela anume, îţi devenea cunoscut. Unde era
discuţia cu ceilalţi clienţi, ceasul de îngăduinţă
pierdut mai apoi pe stradă cu vreunul din ei la
ieşire, rendez-vous-ul pe care ţi-l dădeai, la o
adică, pentru o viitoare întrevedere?

În mall nu cunoşti pe nimeni. Lumea se
scurge în mare viteză; aranjatorul de rafturi, da-
că l-ai întreba despre calitatea produsului mai
multe detalii decât scrie pe etichetă, ţi-ar întoarce
spatele, fiindcă n-ar şti ce să-ţi răspundă; fata de
la casă, dacă te-ai apuca să povesteşti cu ea des-

pre nevastă, te-ar considera nebun.

De asemenea, mall-ul nu
are identitate. El este
identic la Bruxelles, la

Cairo şi la Los Angeles. Acelaşi sistem,
aceleaşi principii de marketing, ace-
leaşi cărucioare pentru produse, ace-
leaşi scări rulante, acelaşi prototip fri-
gorific, acelaşi management. Ba, din
nefericire, chiar şi aceleaşi produse.
Aceleaşi pizzerii în care cea mai ieftină
pizza este Margarita, aceleaşi berarii în
care se bea bere Artois, aceleaşi filme
americane, comedia fiziologică, cu râ-
sul în conservă. 

Mi s-a întâmplat, la prima mea
vizită într-o ţară din Orientul Mijlociu
să fiu invitată, cu mare savoare, după
program, la… o surpriză. Mă aşteptam
să fiu dusă la un restaurant indigen,
unde să mâncăm pite şi falafele savu-
roase, unde să ascultăm muzică tradi-

ţională, la instrumentele indigene. Care, în sur-
dină, ne-ar fi însoţit discuţiile după care tânjeam,
pentru a-mi îmbogăţi imaginea despre lumea ace-
ea. Am fost dusă însă la mall. Ne-am oprit la un
Mc Dolalds, denumit Mc David, am mâncat ham-
burgeri kosher şi-am băut coca-cola. De vorbit n-
am putut vorbi, fiindcă muzica rep urla peste noi
năpraznic.

Nici în Africa de sud, la Johannesburg, nu
mi-a fost mai uşor. Mi-am rugat colegii să iasă cu
mine seara la plimbare, să vedem oraşul. „Oraş
nu există, m-au anunţat ei. Noi din maşini nu ne
dăm niciodată jos. În ele mergem la lucru, cu gea-
muri blindate. Casele noastre sunt împrejmuite
cu garduri înalte, cu sârmă elecrică de jur împre-
jur. Între cartiere sunt terenuri nelocuite. Cen-
trul? Acolo nu merge nimeni, fiindcă în locuinţele
lăsate-n paragină stau imigranţi din Zimbagwe.
De ieşit seara? Nu ieşim niciodată. Bani avem,
dar unde să-i cheltuim? Ca să-ţi facem ţie plăcere
însa, haide, să te scoatem totuşi astăzi la mall…”

Mall-ul este unul dintre aspectele ce-
le mai concrete ale globalizării. Şi
ale pierderii identităţii naţionale

în multe părţi ale lumii. El este, din nefericire, în
viziunea unor popoare, semn de emancipare. Au
construit mall-uri? Au intrat în lumea civilizată.
Fără a băga însă de seamă că prin această aşa zi-
să civilizare, şi-au pierdut specificul naţional.
Deci identitatea.

Elementul care a dus la această uniformi-
zare este, după cum se încearcă să se explice, tu-
rismul. Mişcarea liberă a oamenilor de colo-colo,
necesităţile lor de vacanţă, se spune, au unifor-
mizat aspectele stradale, au impus mall-ul.

(continuare în pagina 38)

··· CORESPONDENŢĂ DIN GRECIA

MONICA SÃVULESCU
VOUDOURI

Mall-ul nostru cel
de toate zilele

Mall-urile, din nefericire, 
peste tot în lume arată la fel.
Unde este strada cu prăvăliile

micului producător de altădată?
Unde este magazinul 

unde intrai şi dădeai „bună
ziua” proprietarului ca unui
prieten, şi el te întreba ce-ţi
mai face nevasta, pe care o
cunoştea? Şi dacă nu cumva 

ţi-ai schimbat gusturile, 
pe care el ţi le cunoştea?



37

CO
N

TEM
PO

RA
N

U
L. ID

EEA
 EU

RO
PEA

N
Ã

MARTIE 2007
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Dezbaterile internaţionale legate de teh-
nologiile reproducerii umane asistate
sunt foarte vaste, şi includ atât unele

din problemele „restante” din dezbaterea asupra
avortului, cât şi teme specifice. În cele ce urmea-
ză, voi trece în revistă şi voi analiza câteva dintre
obiecţiile aduse acestor tehnologii, formulate în
termenii drepturilor embrionilor/feţilor.  

Din cauză că tehnologiile in vitro presupun
faptul că unii dintre embrionii creaţi nu
vor fi implantaţi şi nu se vor naşte, a fost
formulată obiecţia dreptului la viaţă, care
este doar o parte dintr-un argument mai
general care implică principiul sacralităţii
vieţii, susţinut cu precădere (dar nu
numai) dintr-o perspectivă creştină: teh-
nologiile reproducerii asistate sunt intrin-
sec ilegitime fiindcă viaţa umană este
sacră, inviolabilă şi intangibilă încă de la
concepţie. Aşadar, aici avem a face cu con-
ceptul sacralităţii vieţii umane (demnitatea
vieţii) care este sursa dreptului la viaţă (un
drept moral). Iniţial, proponenţii argumen-
tului dreptului la viaţă al embrionului şi al
fătului susţineau că aceste entităţi sunt
persoane, însă această afirmaţie a devenit
problematică de îndată ce s-a pus problema
definirii persoanei. Este interesant de men-
ţionat că însăşi acceptarea afirmaţiei că
embrionul uman este o persoană şi deci
are un drept la viaţă nu este incompatibilă
cu acceptarea legitimităţii distrugerii aces-
tuia. În faimosul său articol Pledoarie pentru avort
(publicat iniţial în 1971 în primul număr din
Philosophy and Public Affairs), Judith Jarvis
Thomson critică argumentele conservatoare
potrivit cărora avortul este întotdeauna, sau ap-
roape întotdeauna, imoral. Respingerea de către
această autoare a argumentului conservator
acceptă premisa că fătul este o persoană. Primul
exemplu pe care îl invocă Thomson este urmă-
torul: să presupunem că într-o dimineaţă te
trezeşti conectat la trupul unui faimos violonist.
Ai fost răpit şi conectat la funcţiile sale vitale,
deoarece altminteri violonistul ar fi murit. Pentru
ca el să supravieţuiască, trebuie să rămâi conectat
la trupul lui încă nouă luni. Desigur, violonistul
are dreptul la viaţă. Înseamnă însă aceasta că nu
ai voie să refuzi de a rămâne conectat? Obligaţia
de a rămâne conectat ar implica, argumentează
Thomson, necesitatea de a milita pentru obligaţia
morală a tuturor oamenilor de a fi Buni Sama-
riteni, ceea ce însă avocaţii taberei anti-avort nu
fac. Dacă, în schimb, continuă Thomson, nu ar
trebui să rămâi conectat la trupul violonistului
decât pentru o oră pentru ca acesta să fie salvat,
ar fi poate inoportun sau egoist să te eliberezi
înainte de acest termen, însă nu şi nedrept – şi
aceasta deoarece dreptul la viaţă al violonistului
nu îi conferă un drept asociat de a-ţi folosi trupul.
O altă analogie utilă pe care o invocă Thomson
pleacă de la faptul că, spre deosebire de detaliile
cazului cu violonistul, unele femei rămân însărci-
nate din propria lor neglijenţă: astfel, cazul vio-
lonistului ar fi mai degrabă analog cu cel al sar-
cinilor rezultate în urma violului (situaţii în care
femeia nu este responsabilă pentru sarcină), nu
însă şi în alte cazuri. Pentru acestea, Thomson
propune o altă analogie: dacă las ferestrele de la
casa mea larg deschise, şi nedotate cu bare de
protecţie, sau cu bare de protecţie care au un
defect, şi îmi intră hoţii în casă, urmează de aici
că nu am dreptul de a-i da afară, întrucât sunt
deja parţial responsabilă pentru că au putut intra
în casă? Argumentele lui Thomson nu sunt decât
parţial relevante scopurilor noastre, deoarece ea
nu argumentează în favoarea uciderii embrionilor,
ci doar pentru „evacuarea” lor din corpurile fe-
meilor atunci când interesele lor intră în conflict,
şi nu în orice circumstanţe. Trebuie semnalat fap-
tul că Thomson menţionează atât că, dacă la un
moment dat devine posibil ca feţii să poată sup-
ravieţui avortului şi să fie salvaţi, femeia care
alege să avorteze nu are dreptul să îi ucidă sau să
fie ucişi, şi de asemenea că argumentele sale nu
sunt de natură să justifice avorturile târzii pentru

motive frivole (când nu se poate spune că intere-
sele femeii sunt suficient de serioase încât să
necesite avortul: de exemplu, dacă o femeie decide
să facă avort pentru că sarcina îi strică planurile
de vacanţă). Simplu spus, argumentul lui Thom-
son (aşa cum autoarea însăşi rezumă într-un arti-
col ulterior) susţine că „dreptul la viaţă nu este
neproblematic – faptul că cineva are dreptul la

viaţă nu înseamnă că are dreptul să i se pună la
dispoziţie orice are nevoie pentru a supravieţui,
sau că are dreptul la utilizarea continuă a orice
utilizează la un moment dat şi de care are nevoie
pentru a supravieţui. Aşadar, am afirmat, dreptul
la viaţă nu le este util oponenţilor avortului în

felul simplu şi clar în care aceştia cred că le este
util” (în Rights and Deaths, Philosophy and Public
Affairs 1973; 2; 2: 146-159). Argumentele lui
Thomson, foarte citate şi de asemenea foarte cri-
ticate în literatura de specialitate (alături de arti-
colul lui Tooley în favoarea avortului, pe care îl
voi explica în cele ce urmează) au constituit un
fundament semnificativ pentru construirea de
argumente pro-choice fără să fie nevoie de respin-
gerea posibilităţii că embrionii umani ar avea într-

adevăr drepturi. Din cauza acestor dificultăţi,
acestei încadrări i-a urmat una mai soft: fătul este
o pre-persoană sau o persoană potenţială. Însă
aceste clasificări la rândul lor au trezit o serie de
contraargumente. În ceea ce priveşte utilizarea
propusă a conceptului de pre-persoană, în scopul
extinderii dreptului la viaţă asupra embrionilor,
John Harris (în Clone, Gene şi Nemurire. Bu-
cureşti: Editura Curtea Veche, 2003) argumen-
tează că, dacă susţinem că embrionul este o pre-
persoană, atunci a aduce beneficii pre-persoanei
înseamnă implicit a aduce beneficii persoanei care
aceasta va deveni, însă vătămarea pre-persoanei
ducând la moartea ei nu înseamnă vătămarea per-
soanei care aceasta ar deveni, pentru că acea per-
soană nu va exista. 

Argumentul potenţialităţii însă nu necesită
utilizarea conceptului de pre-persoană. În esenţă,
conform acestei linii de argumentare embrionii,

spre deosebire de ovule şi spermă (luate
separat, chiar dacă ambele se află în
acelaşi recipient) conţin tot materialul
genetic de care este nevoie pentru a
deveni persoane, şi deci trebuie protejaţi
în acelaşi fel ca şi persoanele. Însă aces-
tei perspective i se poate răspunde că,
în primul rând, este greu de văzut în ce
fel potenţialul unei entităţi de a fi ceva
este în sine un motiv de a considera
respectiva entitate ca şi cum ar fi
devenit deja acel ceva (aşa cum arată
Harris, faptul că o entitate poate suferi
schimbări care să o facă să devină altce-
va nu este în sine un bun motiv pentru
a o trata ca şi cum le-ar fi suferit deja –
pentru că în acest fel spermatozoizii şi
ovulele sunt de asemenea „persoane
potenţiale”, iar noi toţi suntem potenţial
morţi). În al doilea rând, arată Harris,
nu este adevărat că potenţialul embri-
onului pe de o parte, şi al gameţilor pe
de alta sunt diferite in vreun sens rele-

vant: embrionul are potenţialul de a deveni o per-
soană cu condiţia să i se întâmple anumite lucruri
(de exemplu implantarea), iar ovulele şi spermato-
zoizii împreună au potenţialul de a deveni o per-
soană dacă li se întâmplă anumite lucruri (de
exemplu concepţia). De asemenea, în urma ferti-
lizării embrionul se poate diviza şi deveni doi sau
mai mulţi embrioni (embrioni monozigoţi), după
care embrionii pot fuziona la loc (rezultând fie în
gemeni siamezi, fie într-un făt cu diformităţi, fie
într-un nou-născut normal). Ţinând cont de aces-
te chestiuni, cum se poate argumenta că embri-
onul este o persoană potenţială căreia îi putem
atribui drepturi?

O critică mai timpurie, deosebit de faimoasă
a argumentului potenţialităţii, şi care foarte pro-
babil a influenţat argumentul lui Harris, a fost
formulată de Michael Tooley în articolul Abortion
and Infanticide (publicat în Philosophy and Public
Affairs 1972; 2; 1: 37-65). Tooley respinge argu-
mentul utilizând pentru început un exerciţiu de
gândire: dacă la un moment dat în viitor cineva
obţine un vaccin care odată injectat în creierul
unui pisoi ar face astfel încât pisoiul se va dezvol-
ta într-o pisică dotată cu toate capacităţile psiho-
logice pe care le dezvoltă oamenii, atunci dacă
oamenii au un drept la viaţă datorită capacităţilor
lor psihologice, rezultă că şi pisicile vaccinate au
acest drept. În plus, continuă Tooley, nu ar fi
greşit din punct de vedere moral nici să nu vac-
cinăm nici un pisoi, şi nici să ucidem pisoi nevac-
cinaţi. Potenţialul pe care l-ar avea pisoii de a se
transforma în persoane nu i-ar face mai valoroşi
din punct de vedere moral decât sunt acum. De
asemenea, argumentează Tooley, nu ar fi greşit
din punct de vedere moral să nu vaccinăm pisoii
şi, atâta timp cât proprietăţile care conferă unei
entităţi dreptul la viaţă nu sunt încă prezente,  nu
ar fi greşit moralmente să le împiedicăm dez-
voltarea (de exemplu prin injectarea unui vaccin
neutralizant). În mod analog, nu poate fi problem-
atic moralmente să împiedicăm dezvoltarea aces-
tor caracteristici în embrionul uman: potenţial-
ităţile într-o astfel de situaţie sunt exact aceleaşi,
din moment ce nu pare să existe vreun motiv pen-
tru a crede că modalităţile diferite prin care două
organisme (pisoiul şi fătul uman) au dobândit acel
potenţial au vreo relevanţă morală. Aşa cum
însuşi Tooley arată la finele demonstraţiei sale,
respingerea argumentului potenţialităţii nu
echivalează cu o respingere a afirmaţiei că embri-
onii umani au un drept la viaţă, ci doar cu
aceea că, dacă embrionii umani au un drept

DANIELA CUTAº

Etica reproducerii
umane asistate
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la viaţă, acesta nu se datorează potenţialului
lor. Însă, se poate de asemenea argumenta că

problema statutului embrionului nici nu este de
natură să dicteze o anumită perspectivă asupra
felului în care trebuie să ne raportăm la embrionii
umani: într-un articol publicat în 2002 în Bioethics
(The embryonic stem cell lottery and the cannibal-
ization of human beings), Julian Savulescu elabore-
ază argumentul că, şi dacă acceptăm că embrionii
ar fi persoane cu interese şi drepturi, există situ-
aţii în care este legitim să ucidem o astfel de per-
soană pentru a salva o alta, sau pentru a reduce
riscurile de a muri ale altora. Uciderea embrion-
ilor şi chiar a feţilor dezvoltaţi în beneficiul altora
este acceptată de multă vreme, afirmă Săvulescu.
Este cazul unor practici ca reducţia multifetală
(uciderea unuia sau unora dintre feţii unei sarcini
multiple pentru a creşte şansele de supravieţuire
ale celor rămaşi, craniotomia fetală (craniul fătu-
lui este zdrobit pentru a salva viaţa mamei lui), şi
avortul în cazuri de hipertensiune în timpul
sarcinii, cu scopul de a salva viaţa mamei, sau
uciderea unui geamăn siamez pentru a îl salva pe
celălalt. Analogiile aici ar fi cea cu auto-apărarea,
şi cu necesitatea de a alege între două vieţi atun-
ci când nu pot fi salvate ambele. Aşadar, se poate
argumenta (şi se argumentează) în favoarea între-
ruperii vieţii embrionilor indiferent dacă suntem
sau nu de acord că aceştia au drepturi – demers
care aminteşte argumentul dezvoltat de Thomson,
conform căreia, chiar dacă acceptăm că embrionul
este o persoană şi deci are dreptul la viaţă nu
înseamnă că, atunci când drepturile intră în con-
flict (exemplul lui Thomson este cel al mamei), nu
putem încălca în mod legitim acest presupus drept
al embrionului.

Un lucru este clar: atâta vreme cât analizăm
etica tehnologiilor reproducerii umane prin pris-

ma drepturilor „fiinţei umane nenăscute” (cum
numesc unii embrionii şi feţii umani), răspunsul
nostru va fi până la un anumit punct analog poz-
iţiei pe care o avem în privinţa avortului: dacă
embrionii şi feţii nu au drepturi atunci, din acest
punct de vedere, atât avortul cât şi reproducerea
asistată sunt permisibile. De asemenea, aşa cum

am văzut mai sus, se poate argumenta şi că
recunoaşterea de drepturi embrionilor şi feţilor
este compatibilă cu uciderea lor, atâta vreme cât
drepturile lor „pierd” în lupta cu drepturile altor
entităţi – moment in care analogia poate înceta,
atâta vreme cât reproducerea asistată nu are, de
obicei, drept scop salvarea vieţii altcuiva.

MONICA SÃVULESCU VOUDOURI
Mall-ul nostru 
cel de toate zilele

(urmare din pag. 36)
Turismul este şi el însă de mai multe feluri.

Consumismul exagerat al lumii moderne l-a redus la
treapta lui cea mai de jos. Omul pleacă în vacanţă să bea
mai multă bere decât poate să toarne în el acasă, nu să
mai vadă cum mai este şi prin alte locuri lumea lui dum-
nezeu. Deci, el vrea să mănânce ca acasă, dar mai mult,
să vadă în jur ceea ce vedea şi acasă, dar aşezându-se mai
relaxat pe scaunul unui bar, şi el realizat pe acelaşi sis-
tem, tip Friday,s, sau Flocafe... Ce importanţă are că tur-
istul se află în Vancouver sau în Indonezia? Produsul să
fie acelaşi, cel dinainte ştiut. Ce fel mai e lumea şi prin
alte părţi? Ei, cu asta prea puţini sunt dispuşi să-şi mai
bată capul.

Şi totuşi. Orice medalie are şi reversul ei. Orice
exces provoacă reacţia de respingere. Se pare că ţări cu o
identitate puternică resping în ultima vreme, din ce în ce
mai mult, năvala modelului unic. Pe vechile tradiţii se
implementează modernul. 

Dealtfel mall-ul nici nu este o invenţie a ultimelor
decenii. În ultimă instanţă, marele complex Harolds, din
centrul Londrei, ce este altceva decât un mall? Dar cu cât
stil se împleteşte acolo occidentul cu orientul, conjugandu-
şi savoarea, amestecându-şi parfumul? Şi ce anume este
bazarul din Istambul altceva decât un mall avant la lettre?
Ca să nu mai vorbim despre recent recondiţionatul Shuk
Medinah, din Dubai, unde pe kilometri întregi, te plimbi
pe străzi ornate tradiţional. Si unde, în magazine

tradiţionale, ţi se oferă produse tradiţionale. Ori să cităm
oraşul-shuk Fes, din Maroc, cel cu două mii de stradele pe
care sunt expuse produsele create de oamenii locului? La
fel de personale sunt si vechile palate spaniole, cu orna-
mentaţia lor bogat aurită, în care s-au instalat mall-urile
de o zdrobitoare eleganţă ale Buenos-Aires-ului.

Câteva mari mall-uri au apărut şi în Bucureşti.
După furia primilor ani, ele stârnesc acum mai puţină
senzaţie. Turiştii le refuză deja-vu-ul încă de la intrare.
Din rândurile populaţiei autohtone, preponderent in a le
frecventa este tineretul. Care, fără să fi avut încă posibil-
itatea de a călători, consideră că a cucerit lumea dacă
mănâncă pizze şi bea coca-cola. 

Îmi aduc aminte că exasperat de atâta mimetism,
un scriitor recomanda în urmă cu câţiva ani managerilor
acestor mall-uri de care eram atât de mândri, să vândă
bragă şi plăcintă cu dovleac, pentru ca omul să se simtă
oleacă, cât de cât, şi în ţara lui, când se duce la cumpără-
turi. Realitatea dovedeşte însă că ceea ce părea atunci de
domeniul anecdotei s-a dovedit cu timpul un sfat de bun
simţ. Personal, la ora actuală, constat că cele mai atrăgă-
toare puncte de interes în mall-urile noastre sunt restau-
rantele cu specific naţional, cu mititei şi cu muzică
lăutărească. Restaurante care însă au început din ce în ce
mai mult să nu mai semene a bodegi, ci să aibă clasă.
Plasarea lor în mall este totuşi o pierdere, nu un câştig.
Pe aleile cu pomi de la şosea, prin curţile interioare ale
caselor vechi, în zona Hanului lui Manuc, care este „me-
dina” noastră, ele crează topos-uri unice, fixate în amin-
tirea oricărui om care a avut parte de ele vreodată.

Valeriu Cuşner 
Uriaşul din două lumi

(urmare din pag.10)

Aceeaşi atitudine civică se manifestă în Londra
însângerată (scrisă după celebrele atentate provocate de
sinucigaşii islamişti în gările londoneze ): „…gările din
subteranul Londrei/Sunt rude cu Beslamul meu rusesc”,
pentru că.. „ameninţată e însăşi omenirea,/De ce nu înţe-
legem că locuim aceeaşi/ Patrie unică-Nenorocirea?” O al-
tă temă neocolită de Evtuşneko este dragostea abordată
în Vârful de păr, Uşi, Şi mai departe, Câteva zile tandre,
Când chipul tău şi, mai ales, Dormi, iubito! – poeme de-
dicate femeii iubite, texte ce i-au adus poetului o imensă
popularitate printre tinerii de toate vârstele: „Tu îmi eşti
tot avutul… ochii tăi adună şi raiuri şi-abisuri… iar de ne-
om prăbuşi, să cădem împreună”.  

Dragostea pentru marile valori dispărute din
lumea culturii transpare în poemul dedicat lui Edith Piaf:
„scundă, boită, mică şi plăpândă,../ pe picioruşele subţiri,
privea la noi/De parcă numai muzic-ar fi supt,/Când
trupu-i frânt porni să cânte,/Suind în slăvi, abisuri
coborând,/Şi gemete şi scâncete şi paşi/ Se-amestecau în
cântecele sale…/ Ce farsă. Ne crezusem uriaşi/În stele, în
extazuri şi dureri./Ea, să ne ţină-n braţe-avea putinţă,/
Pe noi, închipuiţii Guliveri”. La moartea Annei Ahmatova
Evtuşenko a scris versuri tulburătoare: „din două lumi
era,/Pe când a fost, de necrezut  părea,/De necrezut e azi,
când nu mai este./…Plutea  între  trecut  şi viitor… Chiar
fără sceptru, Anna e-o ţarină,/Un dar divin, cu palmares
bogat”. Dragostea poetului având aceleaşi valenţe şi „pen-
tru plebei”, pentru că, alături, în capelă, se afla întru-n
sicriu „O bătrânică” (ţărancă) „chiar de vârsta ei,/Răpusă
de-ale casei grele munci,/Cu mâinile pe piept, fără inele,/
Mâini ce-au ştiut să calce şi să spele”.

Despre Rusia, poetul, de asemeni, scrie poeme
vibrante, căci „Mare eşti…” dar „bine să-ţi fac n-am să
pot,/Hai, îmi spui, hai şi du-mă departe!/Dar eu nu ştiu
încotro să te duc” deşi „Te iubesc mai mult decât speranţa
/Nu-l mai mânia pe Cel de Sus./Decât fericirea mi-eşti
mai dragă/Şi decât iubirea mai presus”. Această nepu-
tinţă a marelui poet e generată de  faptul că „Există două
RUSII pentru ruşi”, una „numită CUMVA”, locuită de
CUMVANI, în care „toţi se fac criţă” şi rămân în „princi-
piu, cumva primitori, cumva demni”, luptând „cumva pen-
tru pace/dar se trezesc cumva şi-n războaie”, cu o Mos-
covă murdară, („de minciună-s canapelele,/iar pereţii-din
disperare şi durere… şi de vrei să te cari din oraşul
Nu,/…nici dracul nu-ţi dă biletul de drum”); şi o altă Ru-
sie, cea care i-a dăruit lumii pe Puşkin, Gogol, Lermontov,
Al. Blok, Esenin, Maiakovski, Ahmatova, Dostoievski,
Tolstoi, Pasternak, Aivazovski, Repin, Ceaicovski etc.

••• CĂTRE CITITORII DIN STRĂINĂTATE

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

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

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

••• CĂTRE CITITORII DIN ŢARĂ

Pentru anul 2007 vă invităm 
să vă abonaţi la revista 
CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ
la sediul redacţiei (sau expediind prin mandat poştal suma
corespunzătoare, pe numele dlui Adrian Preda, notând adresa
Dvs. exactă), precum şi la orice oficiu poştal din ţară. 
În catalogul Companiei Naţionale „Poşta Română” S.A.
revista are Codul 19139; 
în catalogul Rodipet S.A.: 2017/Cap. 7

Preţul abonamentului pe un an: 36 lei

Taxele de expediere sunt incluse 
în această sumă. 

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

FUNDAŢIA CULTURALĂ IDEEA EUROPEANĂ
cont: RO87RNCB0072049676950001 – BCR Filiala Sector 1,
Bucureşti     
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•Irina Airinei, Sortiţi să vadă, 2007
•Inesa Ţiporkina, Un apstect fizic de invidiat, 2007
•A.A.Nalceagian, Enigma morţii, 2007
•M.Kedrova, Secretele Kleopatrei, 2007
•V.G.Krâsiko, Psihologia socială, 2007
•100 de mari genii, 2007
•Eugen Cojocaru, Şocul viitorului, 2007
•100 de enigme ale lumii, 2006
•100 de proroci, 2006 
•Ovidiu Morar · Scriitori evrei din România, 2006
•Constantin Virgil Negoiţă · Ecouri şi dialoguri, 2006
•Ion Ianoşi, eu – şi el · Însemnări subiective despre Ceauşescu
•Nicolae Breban · Vinovaţi fără vină, 2006
•Mihai Cimpoi · Leopardi, 2006
•Bogdan Mihai Dascălu · Germanitatea şi literele române, 2006
•Aura Christi · Marile jocuri, 2006
•Irina Petraş · Despre feminitate, moarte şi alte eternităţi, 2006
•Mihai Rădulescu · Manualul creştinului începător, 2006
•Marin Radu Mocanu · Scriitorii şi puterea, 2006
•Florentin Popescu · Dicţionar de literatură română,2006
•Petru Poantă · Cercul de la Sibiu, 2006
•Rainer Maria Rilke · Jurnal, trad. B.M.Dascălu, 2006
•Rainer Maria Rilke · Elegii duineze, 2006
•Nicolae Breban · Puterea nevăzută, 2006
•Andrei Codrescu · Un bar din Brooklyn, 2006
• Nicolae Breban · Elegii parisiene, 2006
•Alina Beiu-Deşliu · Versuri pentru doamna regină, 2006
•Aura Christi · Banchetul de litere, 2006
•Problema evreiască · ed. alc. de Aura Christi, 2006
•Horia George Plugaru · Creştinism şi sinucidere, 2006
•Ion Necula · Ion Petrovici, 2006
•Marian Victor Buciu · Zece prozatori exemplari, 2006
• Daniela Petroşel · Retorica parodiei, 2006
•Ovidiu Pecican · Ce istorie scriem, 2006
•Gilbert Durand · Ştiinţa despre om şi tradiţia, 

trad. Janina Ianoşi, 2006
•Nadine de Rothschild · Codul bunelor maniere, 2006
•Nicolae Breban · 70 · Ediţie alcătuită de Aura Christi, 2004
•Ion Ianoşi · Dostoievski şi Tolstoi 

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

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

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

Eseu despre opera lui Nicolae Breban, 2004
•Serghei Karatov · Cartea de vise şi destine, 2004
•S. Damian · Aripile lui Icar, 2004
•Dana Duma · Woody Allen · Bufon şi filosof, 2004
•Cristina Maria Sârbu · Nietzsche şi muzica, 2004
•Ivan Ognev · Universul magiei, 2005  
•Ivan Ognev · Psihologia succesului, 2005
•Natalia Baratova, Maria Ripinskaia
Cum să manipulezi bărbaţii, Trad. de Ana Miroiu, 2005

•Ivan Ognev · Securitatea psihologică, 2005
•Mihail Arţâbaşev · Sanin, Trad. de Dumitru Balan, 2005
•Gilles Deleuze · Nietzsche şi filosofia, 

Traducere de Bogdan Ghiu, 2005
•Cristian Tiberiu Popescu · Templierii. Istorie şi mistere, ed. II-a, 2005

• Nicolae Breban •Spiritul românesc în faţa unei dictaturi, 2005
•Ion Ianoşi · Tolstoi · Romanul unei drame, 2005
•Mihai Cimpoi · Secolul Bacovia, 2005
•Ionel Necula · Căderea după Cioran, 2005
•Marin Radu Mocanu · Vremuri satanice, 2005
•Adrian-Paul Iliescu · Anatomia răului politic, 2005
•Aura Christi · Celălalt versant, 2005
•Aura Christi · Labirintul exilului, 2005
•Mircea A. Diaconu · Atelierele poeziei, 2005
•Florentin Popescu · Necunoscutul Macedonski, 2005
•Marian Victor Buciu · E. M. Cioran. 

Despărţirea continuă a autorului cel rău, 2005
•Ivan Ognev · Universul magiei · manual de vindecare, 2005
•Ovidiu Morar · Avangardismul românesc, 2005
•Traian T. Coşovei · La formarea ideilor, 2005
•Nicoleta Sălcudeanu · Pasienţe, 2005
•Laurian Stănchescu · Râsu´-plânsu´lui Nichita Stănescu, 2005
•Claudia Maria Radu · Pagini de istorie americană, 2005
•Rodica Marian · Identitate şi alteritate, 2005
•Irina Petraş · Despre locuri şi locuire, 2005
•Ileana Cudalb · Fiica mea America, 2005
•Bogdan Mihai Dascălu · Sânge albastru, 2005
•Alina Beiu-Deşliu · Tema la insomnie, 2005
•Lev Tolstoi · Jurnal, vol. I-II, trad. de Janina Ianoşi, 2005
••• CD George Călinescu 
· Istoria Literaturii Române de la origini până în
prezent – Ediţia Princeps/ pentru prima dată 
în versiune electronică, 2005
•Rilke, Tvetaieva, Pasternak · Roman epistolar ·
1926, trad. din germană şi rusă de Janina Ianoşi,
adaptarea notelor şi comentarii de Ion Ianoşi, 2006  
•Eugen Cojocaru · Big Bangs Back, ro-man, 2006 
•Anca Pedvis · Propilog, poeme, 2006
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· CLUBUL CĂRŢII IDEEA EUROPEANĂ ·

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