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ROTONDELE 13. Muzeul Naţional al Literaturii
Române a reluat una dintre cele mai spectaculoase
manifestări culturale desfăşurate vreodată sub aus-
piciile sale: Rotondele 13. Cadru elitar, anume
închegat pentru profesionalismul şi solidaritatea
eficientă a istoriei noastre literare, Rotondele

„patronate” ani de-a rândul de inegalabilul Şerban Cioculescu, cu un real
succes de presă şi de public şi la care au participat multe dintre numele
cu blazon ale breslei, se ambiţionează să reînvie acum ca un loc de dez-
batere a celor mai fierbinţi, delicate sau spinoase teme ale actualităţii
istorico-literare. Fără a ocoli subiectele „festive” şi momentele aniver-
sare, Rotondele anului 2008 îşi propun să detecteze şi să abordeze
imparţial, cu sinceritate şi bună credinţă, tensiunile vieţii culturale,
dilemele jurnalistice, cărţile controversate, evenimentele editoriale,
polemicile care animă piaţa de idei, invitând istorici şi critici literari,
scriitori, gazetari, oameni din media de toate vârstele, orientările, opţiu-
nile politice, estetice ş.a.m.d. Moderatorul ales de conducerea Muzeului
este criticul şi istoricul literar Dan C. Mihăilescu, personalitate bine-
cunoscută în peisajul literar autohton.
Rotondele au loc lunar, cu excepţia lunilor iulie şi august, în a doua zi
de miercuri a fiecărei luni, la sediul M.N.L.R., ora 17.00. Cea de-a treia
Rotondă a avut loc miercuri, 11 iunie 2008. Tema propusă dezbaterii s-a
intitulat „Cine ne traduce” şi a prilejuit o întâlnire cu trei traducători
din limba română: Peter Roesch (Germania), Ileana Pop (Italia) şi
Szymon Wcyslo (Polonia). Aceştia au fost însoţiţi de Doina Mândru,
directorul Complexului Palatele Brâncoveneşti - Mogoşoaia, şi de Florin
Bican, din partea Institutului Cultural Român.

ANDREI CODRESCU. DOCTOR HONORIS CAUSA. Facultatea de limbi şi lite-
raturi străine anunţă că recent a avut loc, la Sala de consiliu din Strada
Pitar Moş 7-13, ceremonia de decernare a titlului de Professor Honoris
Causa d-lui Andrei Codrescu, personalitate culturală româno-americană
de excepţie. Născut la 20 decembrie 1946 în Sibiu, Andrei Codrescu a
emigrat în Statele Unite în 1966, unde a debutat mai întîi ca poet, iar
mai apoi s-a afirmat ca prozator, editorialist, comentator radio, creator
de documentar cultural şi, nu în ultimul rînd, ca universitar. In toate
aceste domenii, scriitura lui inconfundabila, perceptia acuta, ludic-medi-
tativa, lirismul satiric, imaginarul subversiv, şi, nu în ultimul rînd,
îndrăzneala metaforică l-au impus pe Andrei Codrescu ca pe o voce
inconfundabilă, erudită şi non-conformistă a culturii postmoderne.
Andrei Codrescu a fost elogiat public în toate domeniile în care acti-
vează şi onorat cu distincţii printre care se numară două premii
Pushcart (pentru literatura necomercială), ACLU Freedom of Speech
Award, Alternative Newsweekly Awards - First Prize for Column, trei

National Endowment for the Arts Fellowships pentru poezie, editare de
carte şi radio, precum şi prestigiosul Peabody Award, cel mai vechi si
mai respectat premiu pentru emisiuni de radio şi televiziune, pentru
documentarul Road Scholar, peliculă ultra-mediatizată care a mai primit
opt premii în Statele Unite. Două universităţi americane i-au acordat
doctorate onorifice (Shenadoah University din Virginia şi
Massachussetts Art College din Boston), iar Louisiana State University,
la care predă de 24 de ani, i-a conferit titlul de MacCurdy Distinguished
Professor of English, tezaurizîndu-i opera într-o arhivă la Hill Memorial
Library, unde, în 2005, a fost organizată în onoarea lui expoziţia The
Imaginative Life of Andrei Codrescu. 
În România, Andrei Codrescu a fost distins cu Steaua României în ordin
de comandor, Premiul pentru literatură al Fundaţiei Culturale Române
şi Premiul Ovidius pentru literatură. Titlul de Professor Honoris Causa
pe care i-l acordă Facultatea de limbi şi literaturi străine a Universităţii
din Bucureşti este, însă, prima recunoaştere academică a contribuţiei lui
Andrei Codrescu la promovarea lucidităţii critice postmoderne, la
cunoaşterea literaturii şi civilizaţiei române în Statele Unite, precum şi
la inserţia imaginativă a spiritului românesc şi est-european în peisajul
cultural american. 
Ceremonia de decernare a titlului onorific s-a desfăşurat în prezenţa
Rectorului Universităţii din Bucureşti la Sala de consiliu a Facultăţii de
limbi şi literaturi străine din Str. Pitar Moş nr. 7-13, în deschiderea celei
de-a zecea conferinţe ştiinţifice internaţionale a Catedrei de engleză a
acestei facultăţi.

CARAVANA DIALOGULUI INTERCULTURAL. La Braşov a avut loc faza finală
a concursului „Caravana dialogului intercultural”, program itinerant
iniţiat de Departamentului pentru Relaţii Interetnice. Programul a ajuns
în lunile aprilie-mai în 6 oraşe din ţară, oraşe unde există licee cu
predare în limbile minorităţilor naţionale: Suceava, Cluj-Napoca,
Constanţa, Caransebeş, Timişoara şi Miercurea-Ciuc. Îmbinând între-
bările cu posibilităţi multiple de răspuns, cu prezentări şi joc de rol, pro-
gramul-concurs urmăreşte să testeze gradul de înţelegere, al liceenilor, a
conceptelor şi obiectivelor Anului European al Dialogului Intercultural.
Organizatorii doresc astfel să răsplătească interesul viitorilor lideri ai
minorităţilor naţionale şi să sprijine iniţiativa formării unor personalităţi
pregătite să contribuie la punerea în valoare a moştenirii lor culturale,
într-o comunitate unde dialogul are ca esenţă bogăţia diversităţii. La
faza finala a competiţiei au participat echipele desemnate câştigătoare la
nivel local: Colegiul Naţional Petru Rarea (Suceava), Colegiul Naţional
George Coşbuc (Cluj-Napoca), Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân
(Constanţa), Liceul Pedagogic C. D. Loga (Caransebeş), Liceul German
Nikolaus Lenau (Timişoara), Asociaţia Elevilor din Ciuc (Miercurea-Ciuc). 
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„Nouă” era această „ordine” impusă din
afară şi apoi dinlăuntru, e adevărat, dar, spre stu-
pefacţia noastră a tuturor, lucru vizibil abia în a
doua dictatură comunistă, cea ceauşistă, de fapt nu
„prea nouă”: într-adevăr, ultimul dictator, ins cu
calităţi reale de politician şi care, în prima sa
perioadă „de domnie” – ’65-’71 –, dus de ambiţie
şi voind, ca şi „colegii” săi din ţările vecine,
să obţină un spaţiu mai mare de decizii inter-
ne, părea a face „un pas înainte” spre o „libe-
ralizare” sau „normalizare” cât de cât posibi-
lă în limitele aspre ale „lagărului socialist”,
apoi însă, „îmbătat de succese”, adică de rela-
ţiile formidabile făcute cu mai-marii lumii
occidentale, care la rândul lor sperau o „fisu-
rare” a blocului sovietic, sau cu şefii „lumii a
treia”, s-a hotărât să abandoneze chiar şi for-
mele „legalităţii socialiste”, pe care le respec-
tau ceilalţi „colegi” ai săi din ţările satelite
Moscovei, pornind în aventura unei „dictaturi
în dictatură”. Iar pentru aceasta, a folosit şi
el, Ceauşescu, ca şi mentorii şi dascălii lui
sovietici, ideologia, o „armă nouă” şi, după
cum s-a văzut, extrem de eficientă, mult mai
devastatoare şi mai eficace decât tunurile şi
bombele, o „armă” pe care au folosit-o
cu nemaipomenite rezultate şi naziştii.
Dar, de „data aceasta”, adică începând
cu vara „fierbinte” a lui ’71, nu mai
era vorba de „învăţătura tătucului
Marx şi Lenin”, ci o „re-descoperire” a
istoriei naţionale, pusă, ca’ntr-un cock -
tail de rău augur, în „formele” urii faţă
de capitalism – în mintea noului con-
ducător, capitalism rima probabil cu
un fel de infern contemporan şi fizic!
–, dar folosind „în continuare” resenti-
mentul, boala naziştilor şi a „revoluţio-
narilor comunişti” în felul în care l-a
descoperit şi descris Nietzsche: incapa-
citatea cuiva de a se afirma prin pro-
priile calităţi şi impulsul său de a se
urca pe „spatele altcuiva”, ponegrindu-l,
indiferent că acest „altcineva” este
evreul şi slavul, burghezul şi ţăranul
proprietar, intelectualul mândru de
propria sa individualitate şi liber arbi-
tru sau biserica, credinţa strămoşilor!
Iar acest „cocktail” ceauşist a năruit
iute întreaga structură şi supra-struc-
tură românească, abrutizată destul de
un lung stalinism barbar şi apoi lăsată
să creadă într-o posibilă, chiar şi cvasi-
normalizare în „limitele sistemului”,
într-o „nouă ordine” ce căzuse peste
capetele noastre atât de năucitor încât
nu am observat că „ea”, această „ordi-
ne ceauşistă” nu era altceva decât o
„re-vigorare”, o „re-actualizare” buimă-
citoare a unui ev-mediu românesc târ-
ziu, observabil mai ales în zona sudică
a teritoriului, cu reguli de o noapte sau
de un an, cu Domni ce se înconjurau
de camarile ultra-obsecvioase ce îl
separau îndârjit de realitatea socială şi
umană pentru a-l ucide apoi cu sânge
rece! Domni ce pregăteau, aproape
fără excepţie, şi o dinastie de familie,
producând o grotescă şi hilară contra-
dicţie între sloganurile lor aşa-zis naţionale sau
socialiste şi ambiţiile monarhice; un dispreţ abso-
lut faţă de orice individualitate umană cu excepţia
drastică a respectului aproape religios faţă de sine
şi de propria familie, de propriul sânge!

Sigur, problema mare care s-a pus
atunci, în deceniile opt şi nouă, dar
o problemă care a rămas până azi
ne-rezolvată mulţumitor, a fost şi

este „cum de s-a putut întâmpla acest lucru, aceas-
tă conversiune, acest «transfer» brutal şi unic
chiar în «lagărul socialist», ca, dintr-un «prim-
secretar» să se ivească, aproape peste noapte, un
fel de monarh grotesc, care cu sceptrul în mână şi
în fruntea unei «dinastii» să se revolte contra «for-
melor reacţionare» ale istoriei lumii!” A fost oare
„surpriza”, „noutatea” neaşteptată şi „imposibilă”
a unei astfel de cariere, a ivirii unui „os domnesc
şi providenţial” dintr-o larvă devotată U. Sovietice
şi „principiilor ei” egalitare şi pan-slaviste? A fost
oare slăbiciunea, noutatea solului nostru unitar şi
democratic, a colectivităţii noastre încă insuficient
închegate după marea Unire de la ’918 ? A fost
lipsa, absenţa, mai ales în cele două provincii
româneşti, Moldave şi Muntene, a unor mişcări de
rezistenţă şi revoltă în istorie contra unui Domn
abuziv?; şi poate aceasta este şi „explicaţia” faptu-

lui că vecinii noştri de la nord, aflaţi sub acelaşi
călcâi moscovit, într-o jumătate de secol de „nouă
robie”, au creat reale mişcări de revoltă, unele cu
rezultate formidabile, cum a fost apariţia acelui
sindicat liber Solidarnost polonez, care a reuşit,
după câteva valuri de insucces, să înfrângă cerbi-
cia omului agreat de Ruşi şi a pătruns chiar în par-
lamentul naţional! 

De altfel, pentru a filozofa puţin asupra
istoriei noastre naţionale din secolul trecut, mari-
le crize româneşti, inclusiv cea prezentă, numită
„tranziţie”, îşi au poate sursele, ca şi explicaţia, în
aceea că noi, Românii, am trecut mereu, mai ales
„de la patruzecişiopt încoace” până la revoluţia din
’89, dintr-o „stare” socială în alta, instituţională şi
politică, nu în forme organice, pregătite mai mult
sau mai puţin, ci cu o bruscheţe, cu o brutalitate
unică, adeseori traumatizantă, fracturantă pentru
mentalităţile şi habitudinile celor care le-au trăit şi
suportat. Ceea ce marele om de cultură şi de stat
care a fost Titu Maiorescu afirma a fi fost „forme
fără fond” şi căruia ulterior i s-a replicat, de către
„inteligenţii naţiunii”, că aceasta „ar fi forma şi
felul nostru de avansare, de progres social” – adică
prin abordarea unor „forme ce-şi vor câştiga ele
însele substanţa”! Un fel de „fatalism optimist”

care, e drept, în unele momente ale istoriei recen-
te părea că adevereşte acest „paradox” economic şi
mental.

Nu „păream”, se spune, a „fi pregătiţi” pen-
tru Unirea celor două principate de la ’59, Moldave
şi Muntene şi, de altfel, slăbiciunea noului princi-
pe Al. Ioan Cuza s-a dovedit din primii ani de dom-

nie, iar Brătianu a trebuit să „importe” un prin-
cipe străin, care urma nu numai să stabilizeze
lucrurile în veşnica ceartă între boieri şi gru-
puri de influenţe ruso-englezo-turceşti, dar
chiar şi să introducă forme noi instituţionale,
moderne, europene, vestice. Apoi, ni s-a părut
nouă, ardelenilor – unor ardeleni! – că nu sun-
tem perfect pregătiţi de a ieşi total şi radical
din lumea imperiului Austro-Maghiar, visând
„pe jumătate” doar la o federalizare a acestuia.
Or, Marea Unire s-a făcut cu ajutorul Franţei la
Trianon şi, e drept, România nouă şi Mare s-a
văzut iute confruntată cu acele deprinderi şi
reflexe de fund al unei administraţii şi armate
şi a unor politicieni care trădau, nu de puţine
ori, reflexe şi deprinderi „vechi”, patina celor
trei imperii antagonice şi inegale pe scara civi-
lizaţiei din care „veneau” şi în care se formase-

ră „ei” şi antecesorii lor.

Aurmat, după o relativ scur-
tă perioadă a adevăratei
uniri a populaţiilor şi men-
talităţilor, a structurării

economice şi a primelor „exerciţii de demo-
craţie”, un alt război, un război cu o „faţă
şi morală dublă” care, se pare, ne-a „zăpă-
cit” încă o dată, după o scurtă perioadă în
care aproape ne obişnuisem cu „ideea” de
a fi nu numai stăpâni pe un teritoriu pe
care îl visam din moşi-strămoşi, dar şi apţi
de ceea ce se numeşe „independenţă”, cu
toate rezonanţele ei necesare în domeniile
practice şi ideale ale societăţii. Un război,
cel de-al doilea care a avut, cum o spu-
neam, un „fals sfârşit”; el s-a terminat real-
mente – pentru noi ca şi pentru Germanii
din Est ca şi pentru vecinii noştri prinşi
sub ruloul compresor al Rusiei imperialiste
şi „roşii”! – abia la o jumătate de secol
după „afirmatul” său sfârşit şi după o pace
pe care au „împărţit-o” la masa lor cinică
şi absolută, puterile şi armatele învingătoa-
re. Fără a cere avizul nostru, al „celor
mici”, deşi ni se spunea, nouă, Românilor
cel puţin, că am fi fost la rându-ne „învin-
gători”; iar în cazul Poloniei, singura ţară
din centrul Europei care a avut curajul şi
„nesăbuinţa” de a se opune de la început
până la sfârşit teribilei maşini de război
naziste, cinismul „marilor puteri” a fost de-
a dreptul flagrant, amintind încă o dată de
acele secole în care marile imperii îşi smul-
geau unele altora fâşii de „hărţi” fizice şi
de populaţii, cu o superbie egală cu cea a
regilor şi basileilor antici.

Am intrat, deci, după „eliberare” şi
după „victoria asupra forţelor fasciste”,
începând cu anul ’45, abrupt, într-o nouă
„robie”, grotesc mascată de „idealuri uma-
niste şi revoluţionare” (ce mai înseamnă,
azi, pe toate continentele, cuvântul care a
făcut în secolul trecut cea mai mare carie-

ră – revoluţionar?!...) şi a trebuit să ne dezvăţăm
iute şi peste noapte de acele „instrumente şi
deprinderi democratice” abia învăţate, pentru a
sluji un nou şi orgolios imperiu de la Răsărit! Şi
apoi, culmea-culmilor, abia „deprinşi” cu noile
reguli ale unei aşa-zise „democraţii populare”, ne-am
văzut târâţi încă o dată peste noapte într-o tiranie
de un tip aproape „uitat”, al unei puteri discreţio-
nare şi aproape anarhice pe care „ni se părea” a o
fi părăsit în anii târzii ai medievalităţii române,
ruso-turco-fanariote. O „dictatură în dictatură”
cum i-am spus şi noi, cei care trăiam, munceam şi
încercam să supravieţuim în deceniile ceauşiste,
opt şi nouă; am început să privim „aiuriţi” şi total
descumpăniţi nu spre popoarele mândre şi libere
ale Apusului care ne uitaseră aici, lângâ cizma
sovietică, cum o făceau părinţii şi bunicii noştri, ci
chiar spre vecinii noştri, de la nord şi chiar de la
sud, care, „beneficiind” de aceeaşi ocupaţie şi influ-
enţă, păreau a rămâne totuşi în secolul în care tră-
iau, în timp ce noi ne scufundam, în zgomotul pro-
priilor noastre urale şi asistându-ne pruncii care
creşteau cu simbolul celor doi „noi monarhi” bizari
în suflet, într-o formă politică, „originală şi totali-
tară”, despre care învăţasem doar, cu condescen-
denţă, în manualele de istorie trecută a neamului...

NICOLAE BREBAN

Marile crize
româneşti

Nicolae Breban. Foto: Aura Christi
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Recuperarea lui între
sau despre interval

Titlul cărţii lui Mircea Muthu (Dinspre
Sud-Est, 1999) conţine, dacă vrem, el
singur, chestiunea complexă şi dure-
roasă în descrierea căreia s-a angajat

deja de decenii. (Nu atât „unul împotriva tuturor”,
cum o repetă, amar, în câteva rânduri, cât unul în
nepăsarea/ne-gândirea aproape tuturor; căci subiec-
tul e delicat, eticheta peiorativă, veche şi rezistentă,
îngălată în straturi succesive de clei „istoric”.)
Aşadar, Sud-Estul este el însuşi dublu şi ambiguu,
nehotărât asupra direcţiei sau dispus (capabil?) să
apuce pe amândouă la fel de în serios. Prepoziţia
compusă care îl precede are apartenenţa inevitabilă
la un loc, la o sursă: din (de plus în), situarea înăun-
trul unei realităţi mai degrabă spaţiale, pe care n-o
poate ocoli şi nici nu doreşte, ştiut fiind că rădăcini-
le, oricât de contorsionate, valorează, iar orice des-
prindere e iluzorie şi egalează o amputare; spre,
îndreptarea în alb, deschisă şi mereu vinovată, a
celui care poate iubi două lucruri deodată, trecut şi
prezent, închis şi deschis, răsărit şi apus, om şi
lume, cu iubiri mereu inventariate ca erori şi degra-
dări. De unde şi întrebarea subînţeleasă – „încotro?”
– impusă unuia care îşi ştie dintotdeauna locul,
chiar dacă prejudecata se încăpăţânează să-l conside-
re încă pe drum. Am simţit, citind cartea, freamătul
subteran al unei oboseli. Mai repede impui o
judecată nouă, chiar pripită şi oloagă, decât să
răstorni o pre-judecată. Şi-o ascunde, oboseala,
cu grijă. Ardeleanul preţuieşte în continuare
lucrul bine făcut şi „dus până la capăt”. Aplică
logica bunului simţ, cu măsură şi metodă, într-o
lume care gândeşte în nesocotirea „trecutului
viu” şi cu privirea aţintită asupra profitului ime-
diat. Venind dinspre partea cea mai puţin balca-
nică, în sens peiorativ, a românilor, ardeleanul
are distanţa necesară pentru a cumpăni lucruri-
le, dar îşi cenzurează orice tentaţie de a se con-
sidera superior în numele întâmplărilor istorice
pe care le-a suportat. Istoriei ca poveste a unei
evoluţii nu i se recunoaşte dreptul de a privile-
gia. Axioma Occidentului care se află înaintea
noastră cu un secol e pusă provizoriu între
paranteze. Imperativul racordării temporale la
contemporaneitate nu pretinde admiraţia necon-
diţionată pentru alt spaţiu decât cel „destinal”.
Neşansa istorică nu e absolutizată. Cărţile lui Mircea
Muthu descriu şi circumscriu o stare de fapt. Nu
scuză, ci explică.

Nu întâmplător, volumul îşi alătură o anexă
de dialoguri şi confesiuni. Problema sud-estului euro-
pean, a românismului în context european devine
astfel (se recunoaşte ca) problemă personală.
Nuanţările coboară la nivelul individualului şi, deci,
înalţă la nivelul fiinţei ceea ce studiile precedente
păstrau la nivelul teoriei şi al efortului sistemic: „Am
ajuns să mă înscriu într-un al treilea cerc, mai larg,
vizavi de balcanismul conceput ca dramă (cu rever-
sul său parodic) şi ca răscumpărare estetică [...] Scriu
deoarece ştiu că alinierea, mereu întreruptă şi
mereu reiterată, la valorile Europei apusene e un
proces firesc ce nu poate totuşi recuza postulările
noastre sud-est europene... Transilvăneanul discipli-
nat din mine doreşte să circumscrie, fără grabă, o
«forma mentis»”. Fără grabă, „cu umilinţă şi orgo-
liu”, transilvăneanul îşi asumă condiţia de român,
deci bizantinismul şi balcanismul structural, şi luptă
împotriva unei „prejudecăţi aproape colective” pen-
tru a scoate conceptele numite „din sfera unei cate-
gorializări înguste, grevate de sensuri peiorative” şi
a le înscrie balcanităţii – „concept fundamental prin
care înţeleg o axiologie comună popoarelor sud-est
europene, verificabilă mai ales în Evul Mediu şi
epoca premodernă şi anticipată, în plus, de substra-
tul prelungit până în aşa-numitul «creştinism cos-
mic» al ţăranului sud-estic de astăzi”. Întemeiată pe
„duhul locului”, pe apartenenţa la un spaţiu anume,
balcanitatea scoate omul de „subt vremi” după ce
vremile l-au modelat, totuşi, într-un fel inconfunda-
bil. Eliberarea de sub tirania timpului înlătură privi-
legierile spaţiale. Est-vest, periferie-centru îşi pierd
din puterea de a încărca valoric prin simpla situare
faţă de un reper arbitrar şi îşi accentuează forţa de
a identifica prin locuirea, lucidă şi asumată, în textu-
ra tensională, particulară şi cu valoare conţinută. 

Cartea (interludiu, un între resimţit ca nece-
sar înainte de lansarea ultimului volum al trilogiei
balcanice) reia şi nuanţează demersul din preceden-
tele studii (Literatura română şi spiritul sud-est euro-
pean, 1976 şi Permanenţe literare româneşti din per-
spectivă comparată, 1986), pe patru paliere pe care
nu le văd în decurgere succesivă, ci în întrepătrun-
dere şi reciprocă oglindire. Constantele antropo-geo-
grafice care întreţin sentimentul colectiv de aparte-
nenţă la o comunitate umană şi de teritoriu, comu-

nitatea de destin istoric de natură socio-economică,
religioasă, politică şi culturală, specificitatea dialogu-
lui Orient-Occident într-un spaţiu de interferenţă a
culturilor şi civilizaţiilor cristalizează excepţional în
meditaţia asupra statutului lui între al sud-est euro-
peanului. Am reţinut mai ales aproximările autoru-
lui asupra ontologiei lui între. Definirea sud-est euro-
peanului este mereu dublă – şi/şi, nici/nici. A fi
între – nu a te situa între, ceea ce ar presupune deja
o aşezare, o limitare, ci a locui liber şi capricios un
spaţiu al posibilităţilor mereu duble şi ne-aşezate –
îşi găseşte, cred, ilustrarea şi în cumpăna obsesivă a
lui Eminescu. Sortită să devină cerc, având, aşadar,
toate condiţiile împlinirii, dar neajungând vreodată,
cumpăna eminesciană descrie echilibrul instabil, ne-
ajungerea. Cumpenei îi e străină opţiunea definitivă
– ea nu alege o dată pentru totdeauna. Destinul ei
este, dacă vreţi, al dorului neîmplinit. Orice stare
tânjeşte după starea opusă, o caută, o atinge şi tân-

jeşte de îndată după ipostaza dintâi. Ştie să-şi doze-
ze efortul, mişcarea ei îşi conservă oscilarea, „ondu-
larea”. Între este spaţiul mioritic. Solidaritatea nu
poate fi decât organică, adică liberă, neobligată. Tot
aşa cum trecutul este viu, cum crede Mircea Muthu,
fiindcă e mereu reiterat. Plăcerea de a povesti vine
din acelaşi sentiment al provizoriului. Drumul mare
e pretext pentru opriri periodice, ritualice, pentru
rememorări ale unor gesturi individuale sau comuni-
tare mereu exemplare – în sensul de altele, dar
mereu aceleaşi...

Echilibrul nativ al românului este nuanţat de
autor sub semnul aceleiaşi cumpene, aş zice: „În ce
mă priveşte, văd amintitul echilibru ca pe o tensiu-
ne, niciodată istovită (s.m.) între caracterul recupera-
tor şi tendinţa, aspiraţia la globalitate a culturii noas-
tre de-a lungul celor trei faze mari, respectiv arhai-
că, folclorică şi cultă. Aşa se poate explica faptul că
replierea către sine, făcută nu gasteropodic, ci cu
obstinaţia re-argumentării izvoarelor etnice, lingvisti-
ce ş.a. şi expansiunea (niciodată politică sau milita-
ră) în logos-ul trăit cu fervoare meridională ritmează
specific această cultură ameninţată cu provizoratul
existenţei, la răscrucea imperiilor vii sau moarte.
Iată de ce, imperativul rezistenţei şi, corelativ, al
supravieţuirii în ontic (Mioriţa) sau în istoric şi este-
tic (Meşterul Manole) structurează imaginarul fiecă-
rei epoci. Între cele două dimensiuni există, îndrăz-
nesc s-o afirm, un echilibru mereu instabil, prezidat
de sentimentul tragic al istoriei...”. Tensiunea nicioda-
tă istovită a lui între ca operator ontologic dă pagini
excepţionale care ar merita discutări detaliate.
Astfel: replierea periodică a literaturii române înţe-
leasă nu ca „retragere din istorie” (refugiere sub
munţi, cum zicea Călinescu), ci ca apel la timpul pri-
mordialităţii în veşnică anticipare faţă de istoria
Occidentului; povestirea ca digresiune, ca metodă de
a scăpa de sub imperativele exterioare ale „drumului
mare”, ale centrului impus – braţele cumpenei pre-
ţuind mereu mai mult decât axul nemişcat care,
totuşi, le sprijină mişcarea ritmic trădătoare; pămân-
tul de cumpănă, „în Orient şi totuşi în Occident”,
armonizând tensiuni ireconciliabile; provizoriul ca şi
„categorie universală” în România, subminând spa-
ţiul şi timpul (istoric) deopotrivă, obligându-l pe cel
dintâi să-şi adapteze dimensiunile, pe cel de-al doilea
extenuându-l într-o „fericită adecvare la stimulii
momentului”, pe care o gustă şi eseistul român; ten-
siunea (creatoare) dintre om şi lume, definind tipul

nostru tragic şi mlădiind echilibrul instabil. Toate
acestea conduc firesc şi argumentat spre substi-
tuirea lui întru cu între, mai adecvat omului româ-
nesc: „Cuvântul rezumă echivocul vieţii noastre
istorice, «condiţia intervalului»... «alternanţa
unor ideologii cu provenienţă deopotrivă atlantă
şi asiatică»”. Situarea între, supusă tensiunilor
intermundiului, poate fi o şansă asigurând dubla
deschidere pentru un popor de frontieră, trăind cu
ritmul său specific, întretăiat de sincope într-o lume
a posibilului cu virtualităţi eternizate de stări
conjuncturale. Şi va fi o şansă, crede Mircea
Muthu odată cu mutarea accentului de pe spaţiu
pe „timpul cosmic” şi cu renunţarea la obsesia
apartenenţei la o „cultură mică”: „Interferându-se

în universul imaginarului, ipostazele omului sud-est
european oferă tabloul complex al unui spaţiu (nu
numai) cultural, puternic istoricizat şi redevabil, în
aceeaşi măsură, unor cadre cu valoare încă paradig-
matică. Înteleptul Nastratin Hogea are culoare naţio-
nală (ca la echivalentul său bulgar, Hităr Petăr), dar
şi un anume statut social, ca în prelucrarea lui
Anton Pann; de asemenea, ţăranul se bucură de o
puternică focalizare socială, dar el reprezintă şi seg-
mentul conservator şi definitoriu pentru cutare
naţiune sud-estică. Totul depinde însă de modul în
care epoca şi scriitorul distribuie accentele. Studiul
comparat al tipologiilor depăşeşte sfera criticii litera-
re integrându-se, prin concluziile degajate, domeniu-
lui mai generos al criticii culturale. Or, din această
perspectivă înţelegerea nuanţată a comportamentu-
lui lui homo duplex, precum şi a locului pe care îl
ocupă, într-o unitate de timp, o anumită constantă
umană cu variabilele tipologice respective ne restitu-
ie, cu un plus de acurateţe, o forma mentis prin care
ne putem redefini la acest specific meridian euro-
pean”.

N-am să intru aici în alte amănunte.
Mă mulţumesc să spun că operato-
rul ontologic între, propus de Mircea
Muthu, îl descopăr funcţionând şi în

cazul limbii române. Întâmplarea că limba română
nu are neutru – singura printre limbile europene din
orice puncte cardinale! –, că în locul său are ambige-
nul, cu personalitatea sa dublă, cu dublă deschidere,
ar putea aduce nuanţări surprinzătoare „ontologiei
lui între”. Privirea sexuată a românei, pentru care
toate lucrurile acestei lumi sunt personalizate (el sau
ea) şi care se sprijină pe neobosita „androginie” a
ambigenului, exaltă condiţia intervalului, îmbogăţeş-
te echilibrul instabil şi „umanizează” tragismul spe-
cific. Sunt tentată să spun, la capătul lecturii cărţii
lui Mircea Muthu, că nici nu putea fi altfel. Că româ-
nului, est-european fiind, neutralitatea îi era refuza-
tă. Căci ambigenul – între – înseamnă mai degrabă
şi-şi decât nici-nici, intervalul de la care se revendică
şi pe care îl locuieşte nu este un spaţiu gol şi de una
şi de cealaltă, ci plin de amândouă. Iar această
întâmplare s-ar putea transforma într-o şansă.

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

Irina Petraş
Foto: Laura Poantă
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Nici un scriitor în zilele noastre n-ar
coborî – împreună cu Homer, Vergiliu
ori Dante – în Infern. Universalul pro-
ces al desacralizării la care au fost supu-

se tărâmurile de dincolo a dezafectat sălaşurile eternei
penitenţe. În schimb, o altă coborâre a început în ultimul
secol să obsedeze unele spirite: coborârea în neant, în
nihil.

Nu este lipsit de tâlc că Pirandello a ales, ca loc
în care Mattia Pascal îşi face confesiunea sa, tocmai o
„bisericuţă neslujită”, un lăcaş al cultului părăsit, devenit
adăpost al unei vechi biblioteci, cercetate şi ea doar de
şobolani. În acest spaţiu al nimănui îşi începe povestirea
straniul erou al lui Pirandello. Şi primele sale cuvinte con-
stituie o declaraţie de nihilism. Nihilismul surâzător, de -
sigur, dar nu mai puţin patetic, al unui om care se vede
plasat „pe un titirez, căruia un fir de soare-i ţine loc de
şfichi, pe un grăunte de nisip înnebunit care se-nvârte şi
se-nvârte şi se-nvârte, fără să ştie de ce, fără să mai ajun-
gă odată la ţintă...”. Univers fără sens în care noi, oame-
nii, n-avem decât să recunoaştem „noua concepţie a infi-
nitei noastre nimicnicii”. Mattia Pascal îi atribuie –
mereu în şagă – lui Copernic această „concepţie”, dar
creatorul său, el a trecut prin şcoala lui Nietzsche. Şi nu
numai a lui.

Secolul al XX-lea abia începuse, când Luigi
Pirandello, profesor la Istituto Superiore di Magistero din
Roma, scrie Il fu Mattia Pascal. El avea – cum va spune
mai târziu – „nefericirea” de a aparţine categoriei „scrii-
torilor cu o natură filosofică”. Cu o natură pe care şi-a cul-
tivat-o cu grijă. Nu fusese şi el – întrucâtva ca Hamlet –
la Wittemberg? E adevărat că Universitatea sa germană a
fost cea din Bonn, iar studiile sale mai curând filologice
decât filosofice. Sicilianul i-a studiat, însă, cu multă luare-
aminte, pe Kant, Hegel, Schopenhauer, iar Nietzsche a
însemnat pentru el o revelaţie. Am voi să ştim cum au
răsunat într-însul (cât de bizare sunt uneori ecourile unei
alte voci!) cuvintele aceluia care „predicase sacrificarea lui
Dumnezeu nihilului” („Für das nichts Gott opfern...”), ale
aceluia care văzuse în timpul său o epocă a apariţiei cre-
dinţei mistice în nimic, epocă în care „totul se clatină, iar
pământul se cutremură”.

Auzi parcă vocea sumbră a profetului din nord,
prăbuşit într-o stradă din Torino, într-o transpoziţie gro-
tescă, atunci când, în romanul lui Pirandello, don
Anselmo Paleari, teosof şi om de bine, îşi expune concep-
ţia sa pe care Mattia Pascal o numeşte cu o binevoitoare
ironie „felinarosofie”. Don Anselmo are o viziune apoca-
liptică a timpului său: „Mare întuneric şi mare zăpăceală.
Toate felinarele stinse. Încotro să ne îndreptăm?”.
Felinarul e conştiinţa umană. Trăim – cu alte cuvinte –
într-o vârstă a marii crize, a derutei şi extincţiunii conşti-
inţei. Dacă strigătului misterios, auzit de corăbierii anti-
chităţii muribunde, Pan, marele Pan e mort, i-a răspuns,
la sfârşitul veacului trecut, acel Dumnezeu e mort al lui
Nietzsche, sentimentul agonic al existenţei umane s-a ară-
tat curând după această declaraţie. Bunul Anselmo
Paleari e afectat de acea „cumplită rafală de vânt” care,
după el, în timpul său, timp de tranziţie, de criză, a stins
„felinarele” împingându-le în întunecimea, în buimăceala,
în haosul nihilist.

Criza conştiinţei purcede, de fapt, dintr-o criză a
fiinţei. Pirandello o ştie surprinzător de bine. Nu ne
putem mira îndeajuns – după experienţa marilor confla-
graţii ale secolului, după ce am trecut prin şi dincolo de
filosofiile existenţei – cât de profund a pătruns ochiul
acestui văzător, la începuturile acestui veac, în substratu-
rile crizei culturii occidentale. El a văzut că, în „năprasni-
ca beznă”, la rădăcinile marii „zăpăceli” stă o profundă
tulburare a fiinţei umane. Toate neputinţele omului aces-
tei civilizaţii – neputinţa de a comunica, între altele deri-
vă din radicala sa neputinţă de a fi cu adevărat. Drama
lui Mattia Pascal – de două ori răposat – este aceea de a
nu deveni niciodată – în viaţă ca şi în moartea sa – cel
care este.

Deşi nu se poate spune că n-a încercat să fie.

Într-un studiu mai vechi dedicat dramatur-
giei pirandelliene, Adriano Tilgher remarca atenţia pasio-
nată cu care scriitorul surprinde, iarăşi şi iarăşi, în ope-
rele sale, ceea ce putem numi momentul conştiinţei, urmă-
rind tranziţia omului de la a fi în sine la a fi pentru sine.
Mattia Pascal este şi el surprins deşteptându-se la conşti-
inţa, la existenţa pentru sine. Cărţile descoperite în hao-
sul bibliotecii necercetate de nimeni, ca şi plimbările pe
malul mării, slujesc drept catalizator în procesul acestei
iluminări. Dar conştiinţa se naşte în el ca o conştiinţă a
neantului, a zădărniciei tuturor celor ce sunt şi a existen-
ţei sale pentru ele. Ea îi apare scriitorului-gânditor ca o
oglindă în care ne reflectăm şi în care nu descoperim
decât iluzii şi iluzia unor iluzii. Conform tezei lui
Pirandello – credem că ne cunoaştem, şi în realitate ne
ignorăm – conştiinţa este o primă deformatoare, o „plasă
elastică” după una din formulele sale. La ce-ţi foloseşte
ea? – se întreabă unul din eroii săi (Diego Cinci din
Ciascuno a suo modo). Ca să te simţi singur? Ori ca să-ţi
proiectezi o sută, o mie de chipuri ale tale, reflectări care
suscită neîncetat alte reflectări. Felinar cu o lumină înşe-
lătoare, dar cât de necesară!

Abia a început să pâlpâie o lumină în conştiinţa
lui Mattia Pascal şi el se descoperă singur şi ros de plic-
tisul grav al celor lipsiţi de rost. Situaţia sa e aceea a unui
descendent al romanticei stirpe literare a oamenilor de
prisos. Totul (şi, înainte de toate, chiar această lumină) îl
îndeamnă la fugă. Necazurile vieţii matrimoniale sunt un
incitant în acest sens. În clipa în care e anunţat că nevas-
ta lui e apucată de durerile facerii, o ia la goană: „Mai
mult ca să fug de mine... ca nici măcar un minut să nu
rămân singur cu mine...” Evadarea – întreaga aventură de
la Monte-Carlo, apoi admiterea acelui rol al sinucigaşului
care îi e impus – nu e decât o fugă de sine. Cel care n-a
fost cu adevărat el însuşi speră să devină el însuşi.
Schimbarea identităţii e o încercare de dobândire a unei
identităţi.

De la romanticul care dorea să devină
altul („domnul acela care trece pe stra-
dă”) prin acel „je est un autre” al lui
Rimbaud, la voinţa neputincioasă de

întrupare a diavolului lui Ivan Karamazov, se desenează o
lungă istorie a apetenţei omului modern spre părăsirea de
sine şi încarnarea într-o altă fiinţă. Mattia Pascal vrea şi
el să cucerească „un nou sentiment al vieţii”, fără să se
prevaleze de la experienţa celui pe care îl numea în sinea
lui „răposatul”. Îşi va făuri – spera el – un destin nou,
curmând orice legătură cu trecutul. Este în această încer-
care de a începe o viaţă nouă elanul unei conversiuni,
entuziasmul, senzaţia îmbătătoare a eliberării. Schim -
barea identităţii devine o pseudoresurecţie fericitoare.
Eroul îşi simte „reîmplinindu-se feciorelnică şi strălimpe-
de conştiinţa”. Eul său nou îi dă „bucuria libertăţii proas-
pete”. Dar această reînnoire, această depăşire de sine
însuşi într-altul îşi vădeşte în curând insuficienţa. Ea con-
damnă omul la existenţa unui fugitivus errans, a unui rătă-
citor neînserat în lume, a unui spectator străin al tuturor
celor ce sunt. Şi, mai mult decât atât: noul eu care s-a
plăsmuit pe sine îşi revelează caracterul de plăsmuire.
Ficţiunea – delectabilă la început – se trădează ca pură
ficţiune şi, ca atare, ea apare în tristeţea şi goliciunea ei.
Transcenderea, în acest fel, se dovedeşte imposibilă. Nu
poţi deveni altul cât timp nu eşti tu însuţi.

Mattia Pascal va înţelege aceasta: întreaga sa
dramă va fi aceea a omului care schimbându-şi identita-
tea, fugind după o viaţă a sa, se va îndepărta infinit de
mult de orice viaţă adevărată. Conform formulei Terezei
de Avila, dorim infinit de mult şi ne îndepărtăm infinit de
mult de ceea ce dorim. Sub chipul fizic şi moral schimbat
al lui Adriano Meis, bietul Mattia Pascal nu va mai fi în
stare să comunice cu oamenii, şi aceasta în toate sensuri-
le: să iubească, să se apere, să lupte. Libertatea sa se va
dovedi iluzorie.

Existenţa lui Mattia Pascal, a omului care nu
poate fi cu adevărat, e o existenţă agonică. „Răposatul” n-a
murit, de fapt, căci n-a trăit de fapt. Eşecul său nu este

tragic. Nici o clipă el nu trăieşte o situaţie-limită, fără ieşi-
re, decât în moarte, chiar dacă de două ori simulează (o
dată nevoit, altă dată voit) sinuciderea. Îl vedem neînce-
tat pe eroul lui Pirandello suspendat între viaţă şi moar-
te. Situaţie intermediară a unei făpturi trăind, parcă, nu
în lumea reală, ci într-un limb fantomatic, în intermundii.
Şi totuşi, cât de aproape era el de viaţa adevărată, trăită
în adevăr, cu ajutorul unei făpturi iubitoare de lângă el!
Existenţa intermediară îi dă eroului pirandellian, în ipos-
taza sa alterată, caracterul fantomatic, iar aventura sa
dobândeşte un aer coşmaresc. Ca şi unele figuri din uni-
versul imaginar al lui Kafka, gestica acestui erou este
tipic expresionistă. Un expresionism, desigur, avant la let-
tre.

Nu, nu este tragic cazul lui Mattia Pascal, cel de
două ori mort, niciodată de-a binelea. Eşecul eliberării
totale prin anihilarea identităţii sociale (eliberarea pe care
Pirandello o va urmări şi în Uno nessuno e centomila) nu
e o catastrofă tragică. Dilema eroului – între libertate cu
condiţia minciunii şi adevăr cu condiţia renunţării – este
desigur dramatică. Dar până şi drama este diluată prin
ironia subiacentă (a autorului), prin grotescul situaţiilor,
prin acel umorismo al cărui teoretician a fost Pirandello
însuşi. El îl obligă pe eroul său (sau este obligat de aces-
ta?) să se reîntoarcă la prima sa identitate, cu toate ris-
curile recăderii în marasmul iniţial. Mattia Pascal, reîn-
torcându-se de unde a pornit, înţelege cu o resemnare iro-
nică sensul supunerii. Pentru a fi el, a încercat să se pro-
iecteze în ficţiune, să se creeze într-altul. Şi a eşuat.
Conversiunea sa nu va începe, oare, abia la sfârşitul peri-
plului său, în clipa în care începe să înţeleagă tâlcul desti-
nului său, a cărui istorie o consemnează? Dar înţelegerea
aceasta nu-i mai aparţine lui Mattia, ci celui care l-a pro-
iectat, lui Pirandello. Sau, urcând de la creatură la crea-
tor, vom da şi aici de acelaşi joc al imaginilor într-o oglin-
dă care oglindeşte alte oglinzi, într-un joc al iluziilor fără
sfârşit?

Aşadar, pentru Mattia Pascal schimbarea identi-
tăţii n-a adus evadarea definitivă, adică transcenderea. Cel
care, poate, a realizat prin acest erou al neputinţei o ase-
menea evaziune este Luigi Pirandello, creatorul său. Căci
în acele luni din 1904 în care profesorul scria Il fu Mattia
Pascal, el însuşi avea nevoie de o eliberare. Trăia în reclu-
ziunea obligată a familiei sale, închis în casă împreună cu
o soţie dementă, după dezastrul financiar al tatălui său.
Ca şi Goethe care se vindecase de răul tinereţii sale scri-
ind Suferinţele tânărului Werther, Pirandello se eliberează
urmărind itinerariul lui Mattia Pascal. Comunicarea pe
care acela n-o izbutise, o va realiza scriitorul prin cuvân-
tul său.

În cele din urmă, comunicăm tălmăcind şi
răstălmăcind semne, prin mijlocirea ficţiuni-
lor. Ne dăm seama tot mai mult că, pentru a
fi cu adevărat, e nevoie de o justă tălmăcire

a semnelor din jurul nostru. Or, nu este totul în jurul nos-
tru semn şi cifru? E esenţială pentru noi, fiinţe spiritua-
le, această comunicare în spirit. Mattia Pascal îşi scrie ciu-
data istorie la cererea blândului şi eruditului don Elegio
Pellegrinatto. El însuşi a luat fiinţă prin cuvântul lui
Pirandello, căruia i s-a impus – după concepţia scriitoru-
lui –, creatura impunându-i-se creatorului.

Nicolae Balotă
Foto: Aura Christi

NICOLAE BALOTĂ

Pirandello sau Neputinţa
de a fi
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Peisajul cu sugestii marine pe care îl
desemnează Vinea are, în ciuda su -
ges tiilor sale de concret empiric, o
anume de-materializare; el stă sub

semnul idealităţii, al renunţării la detaliu în favoarea
unei idei poetice totalizante, aptă să redea sensul
decorului. Alăturările inedite de termeni ne transpun
într-o lumină spectrală, cu imagini parcă halucinan-
te, onirice, lipsite de orice pondere existenţială. Un
fel de sinestezie aşezată sub semnul oniricu-
lui se străvede aici, în aceste tablouri fluc-
tuante, mereu schimbătoare, marcate de
indeterminare şi cu reflexe fantaste („Rar în
vioara de pământ a digului/ fiorii aiurează
aria frigurilor./ De farul orb stâncile păsto-
rite/ pasc liniştile ce visează fanfare lungi
de undă./ Pe treptele de mătase s-au prăfuit
lunar sunetele.// E somnul lanţurilor roşii
prin stingerea vremurilor,/ e toamna pietre-
lor în podgoria beznelor,/ e ochiul de coclea-
lă al veşniciei/ în care s-au înecat poveşti-
le”). Poemul se încheie într-o notă funebră,
anticipată, de altfel, de cele câteva imagini
cu iz de apocalipsă de la început. De altfel,
frecvenţa termenilor cu sugestii thanatice e
destul de mare, de la „umbre”, „noaptea”,
„corabia-fantomă”, „fulgerul ei mort” etc. la
„stingerea vremurilor”, „ochiul de cocleală al
veşniciei” sau „podgoria beznelor”. Finalul închide
acest univers al umbrelor într-un cerc din care nu se
poate ieşi, un cerc infernal şi tautologic, parcă,
retranşat perfect în sine („La judecata din urmă/ de-
aci au pornit sicriele”). Fără a-şi cenzura cu totul fio-
rul elegiac, Ion Vinea construieşte în poemul Chei un
peisaj spiritualizat la maximum, oniric şi himeric,
peisaj marcat de disoluţie şi degradare continuă.

Poezia Ora fântânilor se impune, în primul

rând, prin desenul ei delicat, de stampă japoneză, cu
liniile detaliilor epurate de orice freamăt empiric.
Doar conturul lucrurilor e desemnat în tuşă fragilă,
diafană, aproape imaterială. Versurile, purificate de
orice emoţie, eliberate de freamăt afectiv, au o limpe-
zime extremă, o transparenţă şi o suavitate imagisti-
că ce mărturiseşte seninătatea viziunii şi a atmosfe-
rei lirice. Momentul pe care îl transcrie autorul e
unul al liniştii cosmice, al reculegerii în faţa specta-
colului unei naturi înfiorate, calme, serafice. E, ca în

Sara pe deal, de pildă, un moment ce reiterează
geneza lumilor, cu răsărirea stelelor marcate de liniş-
te atemporală şi cu o seninătate a viziunii parcă
aspaţială („Oră de linişti stelare,/ clar semn de lumi
fără nume,/ largul în ambru şi-n jar e,/ Thalassa-n
ritmuri apune”). Imersiunea în „ora de linişti stela-
re” se însoţeşte, în cugetul poetului, de un moment
al echilibrului interior, al regăsirii identităţii sale
profunde, a fiinţei lăuntrice autentice, care adastă

îndărătul gesturilor profane, de fiecare zi.
Liniştea ce pogoară asupra lucrurilor şi fiin-
ţelor se insinuează treptat în sufletul poetu-
lui, marcat de înfiorare în faţa misterului
nocturn. 

Între armonia celestă şi armonia
lăuntrică se instaurează o cores-
pondenţă intimă, semnele lumii
se lasă ghicite în lumina lor ade-

vărată, simbolică şi tainică în acelaşi timp,
cugetul e „gol şi curat”, pentru că şi-a regăsit
pacea dintâi, neprihănirea ce îi permite să
vadă, dincolo de aparenţe, esenţele pure:
„Vocile sfânt de curate,/ frunţile pure şi
ochii,/ cugetul gol şi curat e,/ clopote când
legănate/ trec în nunteştile rochii”. „Ora fân-
tânilor” e ora când glasul naturii capătă tona-
lităţi sacrale şi se întâlneşte, în cugetul poe-
tului, cu armonia gândului profund. Umbrele

sunt parcă diafanizate, obiectele lipsite de pondere
iar echilibrul între om şi natură e desăvârşit. Poetul
traduce acum, în cheie lirică, semnele naturii aflate
sub imperiul misterului şi al tainei nesublimate: „Ora
fântânilor lunii,/ – înger – şopteşte prin umbre/ vor-
bele rugăciunii/ netălmăcite şi sumbre”. Ora fântâni-
lor e un pastel interiorizat, transcrierea unui peisaj
spiritualizat de un eu liric ce-şi găseşte, sub auspicii-
le tăcerii cosmice, atemporale, echilibrul şi armonia.

IULIAN BOLDEA

Desene de stampă
japoneză 

••• EVENIMENT

Clubul de Excelenţă 
Dan Voiculescu şi cursurile

de vară pentru copiii
talentaţi

Clubul de Excelenţă Dan Voiculescu a
lansat un program de vară pentru
membrii clubului şi nu numai.
Începând cu luna iulie, copiii din

cadrul celor cinci departamente ale clubului, de
muzică, pictură şi desen, teatru, informatică şi dans
au un program special, ce va consta într-o serie de
activităţi de recreere, dar şi de pregătire com -
plementară domeniului în care fiecare dintre ei se
pregăteşte. Pentru a profita cât mai mult de timpul
liber, copiii talentaţi la muzică dispun de un program
de pregătire individuală, sub îndrumarea pro -
fesorului coordonator al grupului Steluţele Eu ropei,
dna Silvia Florea. În cadrul depar tamentului de
pictură şi desen se organizează un curs de zece
module de iniţiere în artele plastice, destinate
acelora care nu au avut ocazia până acum de a le
cunoaşte, nu s-au pregătit până acum în acest
domeniu şi sunt interesaţi a afla tainele acestei arte.
În vederea unei dezvoltări cât mai armonioase a
copiilor, sunt organizate cursuri de limba engleză,
structurate pe două nivele, mediu şi avansat. Ca
modalitate de însuşire a cunoştinţelor, vor fi folosite
tehnicile informale. În completarea programului
acestor cursuri, Clubul de Excelenţă Dan Voiculescu
organizează o serie de excursii tematice în scopul
îmbinării cunoştintelor dobândite la şcoală, în
domenii precum istorie, biologie, geografie, cu
diferite experienţe practice. Din programul de vară al
clubului fac parte şi ore de testare şi consiliere
pentru copii, în grup sau individual, cu scopul dez -
voltării personale şi creşterii nivelului de creativitate
şi învăţare. De asemenea, sunt orga nizate şi cursuri
de parenting, destinate parinţilor, care au ca scop
încurajarea şi susţinerea copiilor în vederea unei

dezvoltări cât mai complete şi echilibrate. Din
dorinţa de a oferi cât mai multor copii şansa de afir -
mare şi pregătire specializată, Clubul de Excelenţă îşi
deschide porţile pe parcursul verii şi acelora care nu
au avut ocazia de a beneficia de îndrumarea unui
profesor în domeniul în care au aptitudini deosebite.
Mai mult decât atât, profitând de timpul liber de care
beneficiază în acesta perioadă de vacanţă, copiii au
oportunitatea de a-şi descoperi noi talente. 

Cei interesaţi, cu vârsta cuprinsă între 10 şi
14 ani, pot aplica online, accesând site-ul şi com -
pletând o cerere în acest sens prin exprimarea
preferinţelor. Cursurile Clubului de Excelenţă vor fi
reluate după data de 15 septembrie, odată cu înce -
perea anului şcolar 2008-2009.

BURSE PENTRU CEI MAI TALENTATI COPII

De cele mai multe ori geniile nu
beneficiază de sprijinul societăţii.
Ne-am propus ca în acest număr să
vă prezentăm doi copii care pot fi

consideraţi mici genii prin prisma realizărilor şi
premiilor obţinute. Primul este un băieţel de numai
12 ani, dar căruia viitorul îi rezervă o carieră plină
de succese. Elev al Liceului de Muzică George
Enescu din capitală, Raul Daniel Stănulescu se
pregăteşte pentru o carieră în domeniul muzical, la
vioară. De când era mic el ştia că va deveni un mare
instrumentist, un mare artist, interpretând frag -
mente din Nunta lui Figaro după televizor, înainte de
a şti să vorbească. Obişnuit cu evoluţiile pe scenă,
Raul spunea de la 7 ani că se simte bine pe scenă şi
că nu mai are emoţii. Premiile naţionale şi inter -
naţionale obţinute până la vârsta de 13 ani sunt în
număr impresionant, printre care sunt demne de a fi
amintite Premiul I la Concursul „Timotei Popovici”
organizat la Sibiu, în anul 2007, locul al II-lea la
Concursul Internaţional Mozart, organizat la Târ -
govişte, şi Premiul de Excelenţă la Festivalul
Concurs Bach, desfăşurat la Cluj. În pofida talentului
lui, destinul nu a fost foarte darnic cu Raul. Născut
în Câmpina, parinţii şi bunica lui au hotărât să se
mute în Bucureşti pentru a-i asigura o pregătire cât
mai înaltă. Deşi condiţiile din Bucureşti sunt
inferioare celor din Câmpina, aici fiind nevoiţi să
locuiască cu chirie într-o locuinţă cu o singura
cameră, acestea nu l-au impiedicat pe tânărul
violonist să evolueze spre o cariera de succes. La
dezvoltarea şi formarea lui Raul au contribuit rudele
acestuia şi Fundaţia Dan Voi culescu pentru
Dezvoltarea României prin inter mediul unei burse de
studiu care acoperă chel tuielile lui Raul cu orele de
pregătire suplimentare la vioară, cu instrumentele
necesare şi deplasarea la concursurile de specialitate.

Un copil la fel de talentat este şi Alice
Manuela Műller, o fetiţă talentată în
vârstă de 12 ani, pasionată de
muzică care îşi doreşte să devină o

violonistă celebră. Alice locuieşte cu mama şi bunica
ei bolnavă. În afara rezultatelor foarte bune obţinute
la învăţătură, Alice a participat la numeroase
consursuri naţionale şi internaţionale, printre care
merită amintite Concursul Internaţional de inter -
pretare Mozart, ediţia a XII-a, desfăşurat la Târ -
govişte, Concursul Naţional de Interpretare Instru -
mentală Vioară – Corzi grave Timotei Popovici,
desfăşurat la Sibiu, la ambele Alice obţinând Premiul
I. La Festivalul Concurs Johann Sebastian Bach,
desfăşurat la Cluj, Alice a obţinut Diploma de
Excelenţă. În realizarea visului de a deveni o
violonistă talentată şi apreciată, Fundaţia Dan
Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei a remarcat
talentul ei deosebit şi i-a oferit o bursă de merit,
pentru achziţionarea de instrumente şi cărţi
necesare unei pregătiri de excelenţă.

Cei doi copii talentati fac parte din Clubul de
Excelenţă Dan Voiculescu. Alături de ei, clubul
reuneşte alţi 133 de copii şi tineri deosebiţi pe care
Fundaţia Dan Voiculescu îi susţine prin acordarea
unor burse. Mai mult decât atât, cei mai talentaţi au
şansa de a participa şi evolua în cadrul unor
spectacole organizate de Clubul de Excelenţă, cum a
fost şi cel prilejuit de sărbătorirea zilei de 1 iunie,
eveniment care a oferit şansa membrilor Clubului de
Excelenţă Dan Voiculescu de a susţine momente
artistice deosebite de muzică, teatru şi dans. La
spectacolul de la Teatrul Ţăndărică au participat
aproximativ 500 de copii. La final, cei mici au fost
răsplătiţi cu cadouri din partea partenerului Good
Food şi a sponsorilor evenimentului Dr. Oetker,
Voslauer, Prigat şi Carrefour. Programul a mobilizat
circa 100 de copii pregătiţi de profesori specializaţi.
În program s-au remarcat şi cei doi tineri muzicieni,
Raul şi Alice. Raul a  interpretat piesa „Tarantela”
de Komarovsky, iar Alice, „Poloneza” de Vieuxtemp.
Existenţa celor doi copii talentaţi este un motiv în
plus pentru Fundaţia Dan Voiculescu pentru
Dezvoltarea României de a continua programele
destinate pregătirii acestor tineri şi de a susţine
excelenţa.
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AUGUST 2008

Mădălina Diaconu s-a lansat la noi
foarte promiţător cu o licenţă des-
pre Kierkegaard (Pe marginea abi-
sului. Sören Kierkegaard şi nihilis-

mul secolului al XIX-lea, 1996), lucrată cu Ion Ianoşi,
a progresat apoi cu substanţiale studii de filosofie
publicate în Germania, pentru a se stabili ulterior
marital în Austria, unde continuă o carieră universi-
tară de mare calibru, începută la Bucureşti şi confir-
mată, prin prelegeri speciale, la Cluj. Cartea sa de
vizită, remarcabilă pentru cunoscători, dar întărită
public şi prin texte de substanţă găzduite serial în
Observatorul cultural, oferă imaginea unui universi-
tar de anvergură europeană, compatibil cu teme de
cercetare simandicoase, accesibile doar unor iniţiaţi
şcoliţi în biblioteci serioase, motiv pentru care volu-
mul Despre miresme şi duhori. O interpretare fenome-
nologică a olfacţiei (Ed. Humanitas, Bucureşti, 2007)
şi-a găsit uşor un drum spre public la noi, cu atât
mai mult cu cât tema nu fusese anterior tratată sis-
tematic de către nimeni în cultura română, reprezen-
tând, din toate punctele de vedere din care am privi-o,
o întreprindere de pionierat. 

Climatul cultural era şi el favo-
rabil cărţii: tema are prestigiul unei
marginalităţi metodologice relevante
(perspectivă pe care „studiile cultura-
le” o privilegiază), sintaxa diacronică
a cărţilor de istorie a mentalităţilor
(Alain Corbin, cu precădere) au înce-
put, şi ele, să se ocupe de olfacţii, exe-
geza franceză despre Grecia Antică
(Marcel Detienne, Grădinile lui
Adonis. Mitologia aromatelor în Grecia
– carte pe care Mădălina Diaconu nu
o are în vedere, deşi există o versiune
românească, apărută la Symposion în
1997) a lărgit şi ea perspectiva de
lucru înspre miresme şi odoruri,
imagologia (cea a receptării Orientului
în spaţiul cultural european, exotismul
înmiresmat etc.) e plină de olfacţii, şi
asta nu de acum, ci chiar de prin seco-
lul al XVIII-lea, când călătorii britanici
şi francezi o luau pe drumul Sudului
balcanic, ajungând cu precădere la Stambul, aşa că
volumul Mădălinei Diaconu dispunea de calea regală
a interesului tematic maxim pentru a se impune,
dacă ar fi fost mai atent lucrată şi dacă autoarea ar
fi avut ceva ce se numeşte organ senzorial pentru
temă, fiindcă cerebralitatea detaşată cu care porneş-
te la drum nu face decât s-o handicapeze. Aici trebu-
ia – iertată să-mi fie comparaţia – un Dan C.
Mihăilescu aţâţat, cu nări fremătătoare şi cu vorbă
spumoasă, fiindcă – aşa cum şi autoarea menţionea-
ză în câteva rânduri – sintaxa olfacţiei e cea mai
puţin cerebrală dintre senzaţii. Structural, Mădălina
Diaconu nu este făcută pentru o asemenea temă,
deşi bibliografia pe care o foloseşte e covârşitoare,
fiind reprodusă cu complicitate savantă, prin menţio-
narea în paranteză a echivalenţelor sintagmatice din
original. Însă, toată această ştiinţificitate pedantă
ucide tema, o apretează şi o dezodorifică – pentru a
fi în limbajul cărţii... –, vidând-o chiar de luxurianţa
senzorială sinestezică, fremătătoare, pe care o conţi-
ne. 

Personal, nu cred că un studiu pe olfacţie
poate începe de la Kant şi Hegel, ci – eventual – de
la Petronius şi Rabelais, cel din urmă dacă vrem să
trecem peste întreaga mistică thanatică a olfacţiei
din Evul Mediu, pe care autoarea nu o pomeneşte,
deşi percepţia corporalităţii mistice în creştinism
rămâne o temă de neevitat. Nu sunt pomenite nici
medicina olfacţiei sau alchimia. Handicapul structu-
ral pentru temă e ilustrat, de pildă, de lectura piezi-
şă, inadecvată a lui Proust, unde, făcând referiri la
celebra scenă a imersiunii madeleinei în ceai, autoa-
rea conchide că „subiectul olfactiv epic este fundamen-
tal etic” (p. 97), fiindcă se leagă de recuperarea unui
trecut cu valoare identitară. E puţin probabil că fina-
litatea este etică: ea e eminamente estetică, ţine de
sinestezia subconştientă a artisticităţii, fiindcă redi-
mensionează timpul profan în direcţia senzorialităţii
voluptoase a trecutului, care e eminamente o stare
estetică, din proximitatea artistică a celui „de-al doi-
lea eu”, de care Proust vorbeşte în Contre Sainte-
Beuve. 

Egreu să scrii o carte despre olfacţii
când nu ai simţ estetic, sau când –
cazul de acum – autoarea rămâne
prizoniera străvechii percepţii a

declasării senzorialului în raport cu intelectul, ceea
ce duce, implicit, şi la orgoliul axiologic al valoriză-
rii eticului deasupra esteticului. „Perla” inapetenţei
pentru profunzimea sinestezică a esteticului se află
la pag. 113, unde autoarea citează Corespondenţele
lui Baudelaire („Sunt proaspete parfumuri ca trupuri
de copii/ Dulci ca un ton de flaut, verzi ca nişte câm-
pii...”), pentru a conchide hilar: „Pe scurt, Baudelaire
reprezintă momentul în care se întretaie două stiluri

ale parfumeriei [!!!!!] şi două epoci ale sensibilităţii
olfactive: mirosurile florale delicate şi proaspete ale
femeii-copil şi parfumurile grele ale voluptăţii senzua-
le.” Mi-e clar că bibliografia baudelairiană îi este
complet necunoscută autoarei, cum îi sunt, probabil,
şi câteva detalii ale biografiei sale, dar mă întreb,
aproape în şoaptă: să nu fi auzit ea de dandysm, stil
de viaţă prin excelenţă senzorial, cu finalitate artifi-
cializant-estetică, în care parfumul juca rolul contra-

naturii, al mirosului adăugat care înnobila, sancţio-
nând-o, organicitatea firească a trupului?

Mărturisesc că, recurgând şi la o deformare
profesională păguboasă, am verificat cartea din scoa-
ţă-n scoarţă, descoperind mici neglijenţe care o
declasează academic, dar o fac altminteri savuroasă.
De pildă, la pag. 223 autoarea citează, în lista biblio-
grafică, versiunea germană a cărţii lui Alain Corbin,
apărută la Frankfurt am Main în 1992, sugerând
imediat că... traducerea ei franceză [!!!], Le Miasme
et la Jonquille... a apărut... cu zece ani mai devreme!
(în 1982). La pag. 100, miticul Narcis e interpretat
pornindu-se de la sugestia unei androginii retardan-
te („Aici, narcisa are drept model un bărbat efeminat
sau, mai precis, un bărbat la acea vârstă la care sexe-
le nu s-au diferenţiat încă şi căruia privirea îi deşteap-
tă o iubire morbidă pentru propriul chip”), deşi în
exegeză lucrurile au fost demult tranşate de către
Jean-Pierre Vernant: oglinda ţine de mecanismul
erosului activ, generativ, care trimite dincolo de feno-
menal, înspre idee, filosoful fiind „iubitor de înţelep-
ciune” nu fiindcă se ocupă cu aşa ceva, sau fiindcă
şi-ar fi dedicat viaţa gândirii, ci fiindcă, spre deose-
bire de alţi oameni, este capabil să iradieze eros
(facultate activă!), surmontând, prin intermediul lui,

lumea terestră a fenomenalităţii.
Oglinda lui Narcis e funestă fiindcă,
prin intermediul ei, erosul nu reflectă
decât materialitatea, chipul ca atare al
tânărului, împiedicând în acest fel
transcenderea. Se spune, de altfel, foar-
te clar în mit că voluptatea autoreferen-
ţială a eroului îl face incapabil de iubi-
re, motiv pentru care e şi pedepsit. O
eroare pasageră se află şi la pag. 128,
unde autoarea scrie că „londonezului
Alexander Cumming i se atribuie meritul
de a fi descoperit, la 1775, closetul”.
Presupun că este vorba de invenţie,
fiind că descoperirea bietul Cumming tre-
buie s-o fi făcut mai devreme, din pure
necesităţi fiziologice, dacă nu ţinem
cont de faptul că closetul (propoziţia
rămâne ambiguă...), ca spaţiu de reclu-

ziune, exista încă din perioada romană, unde era şi
un zeu al excrementului, Stercutius. Dacă deschi-
dem, însă, cartea de referinţă a domeniului, The
Porcelain God. A Social History of the Toilet, scrisă
de către Julie L. Horan (Carol Publishing, 1997),
aflăm că facilitatea cu pricina, numită de către auto-
rul ei Ajax, a fost inventată de către Sir John
Harington (1561-1612), fiind descrisă în amănunţime
(plus desenele adiacente necesare) în cartea sa The
Metamorphosis of Ajax. Autorul nu a câştigat, prin
invenţia sa, favorurile Reginei Elisabeta, care-l luase
sub tutela ei, însă principiul mobil al mecanismului
(tanc cu apă, care se trage) a supravieţuit până în
zilele noastre. 

Aşadar, o acurateţe academică supli-
mentară nu i-ar fi stricat autoarei,
care, de altminteri, ştie să fie pedan-
tă atunci când tonul o cere. Iată un

exemplu contrafeminist, care ne readuce în actualita-
te (de la pag. 118): „Se aşteaptă totuşi de la cercetă-
rile biologice să recunoască acuitatea olfactivă a băr-
baţilor ca fiind egală (în drepturi) cu aceea a femei-
lor sau cel puţin să relativizeze întru câtva [sic!]
monopolul secular al femeilor în acest domeniu. Într-o
epocă în care adevărul este limitat la corectitudine [e
vorba de corectitudinea politică – n.n. Şt.B.] iar pozi-
tivismul reprezintă modelul cunoaşterii [chiar??], ştiin-
ţele naturii ar trebui să clarifice valabilitatea nume-
roaselor legende care circulă despre mirosuri şi să le
capteze «misterul» într-o formulă. Doar mărturii soli-
de şi verificabile ar putea fi contrapuse argumentelor
subtile şi incontrolabile despre superioritatea femeilor
în ce priveşte sensibilitatea şi imaginaţia olfactivă.
Cercetări pe această temă se află însă abia la înce-
put.” (Atunci, cum se explică faptul că majoritatea
creatorilor de parfumuri sunt bărbaţi?)

Scindată între fundamentalismul anacronic
al disciplinei pe care o practică şi complexitatea
sinestezică, postmodernă a lumii pe care o trăim
(faţă de care nu simte nici o chemare), Mădălina
Diaconu a selectat o temă culturală majoră, dar a
tratat-o intelectualizant, deficitar, sugrumând-o cu
pedanterie. Rămâne, din toată această combinaţie
paradoxală, meritul incontestabil al deschizătorului
de drumuri, dar şi speranţa că ele vor fi continuate,
într-un mod mai adecvat, de către altcineva.

ªTEFAN BORBÉLY

Peisaje olfactive

Ştefan Borbély
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„Uneori, în eroare, în înţelegerea 
erorii rezidă 

mai mult adevăr decît într-o 
sută de maxime”.

N. Breban, Vinovaţi fără vină

Cartea lui Nicolae Breban, Vinovaţi
fără vină (Editura Ideea Euro -
peană, 2006), avînd ca subtitlu
Vino văţia românească, eseu inteli-

gent despre inocenţă şi vină, e de revăzut. Cu
experienţa existenţei într-o orînduire fără dialecti-
că şi fără opoziţie, dar şi a schimbării – cu risc –
a meridianului, N. Breban e obsedat de marile
întrebări privind culpa colectivă şi individuală; se
teme de generalităţi şi de generalizări şi are drep-
tate. Adevărul, cum s-a tot observat, nu vrea să fie
nici pur, nici simplu; e victimă de lux (umblă cu
capul spart), el însuşi vinovat fără vină. Iar şirul
nevinovaţilor fără vină este enorm. Ca Alice
Voinescu, „epurată” din Catedra de Istoria litera-
turii dramatice a Conservatorului,
prin ordinul lui Ion Pas, Ministrul
Artelor. Arestată în aprilie ‘51 pen-
tru că participase la o conferinţă a
lui Petru Manoliu. Expediată 12
luni la Ghencea, în colonie de
muncă, apoi în DO, lîngă Tg.
Frumos. Avea 68 de ani şi tensiune
26. Memoriul trimis lui Iosif
Chişinevski a fost remis lui
Nicolschii (da, cu doi i!) şi torţiona-
rul a răspuns: „Consider că s’a pro-
cedat just anulîndui se pensia”. Am
ales acest caz pentru că eminenta
profesoară n-a fost defel implicată
politic; vina (fără vină) i-a fost
impusă de un regim opresiv, aşa
cum rudele condamnaţilor politici
erau şi ele internate în lagăre,
Faustrecht, Dreptul Pumnului, fiind
mai tare decît Justiţia. 

În Jurnalul fericirii, N.
Steinhardt scrie despre demenţa
arestărilor: lotul celor care jucau
bridge, lotul Patriarhiei, lotul ascultătorilor de
Vocea Americii, lotul spiritiştilor, lotul filateliştilor
(pe unul dintre timbrele schimbate de colecţionari,
se afla – grozăvie! – chipul mareşalului
Antonescu). S-a murit în puşcărie pentru un titlu
interzis, pentru un comentariu negativ despre un
film sovietic, la coada pentru pîine (neagră). În
Labirintul exilului, Aura Christi menţionează că
mătuşa ei, Anastasia Juşkov, a făcut Siberie, sub
Stalin, pentru o carte românească. Alt fapt auten-
tic, intrat într-un roman al meu: un ţăran a fost

aruncat în temniţă pentru că i s-au găsit la perche-
ziţie cărţi prohibite. Erau ale fiului său, mort pe
front. Ţăranul era analfabet, a învăţat să citească
în puşcărie.

Douăzeci şi cinci de ani muncă silnică a
primit Dinu Pillat (şi) pentru romanul Aşteptînd
ceasul de apoi, manuscris dispărut. Colega de insti-
tut, Cornelia Ştefănescu, a fost arestată pentru că
îi păstra ascuns un exemplar din dactilogramă,
pierdut şi el. Iată de ce adevărul trebuie spus nu
din cînd în cînd sau cînd şi cînd. Rememorarea
epocii comuniste, în cît mai multe cărţi, e hiperu-
tilă pentru a înţelege ce pare unora de neînţeles,
iar altora – poveşti de demult, complet inactuale.
Altfel, „va exista numai ce vor ei”, cum avertizea-
ză Radu Cimpoeşu în Christina Domestica şi
Vînzătorii de suflete.

Am strigat cu disperare, în Piaţa
Universităţii, la „golani”:

„Vinovaţii fără vină
vor să se facă lumină”.
Nu s-a făcut. Au avut parte, la noi, torţio-

narii de declasare socială? Niet. Vinovăţia lor a
fost clasificată. S-a creat chiar o psihologie a resen-
timentului. Nu faţă de vinovat, ci faţă de victimă,
care trebuie să fie iertătoare din inimă ca Marcu
Ascetul. Dacă nu poate fi, dă dovadă de slăbiciune
morală sau de intoleranţă. Or, cu intoleranţa nu-i
de glumit. E incorect politic să fii intolerant, să
ceri pedeapsă pe măsura crimei şi nu iertare pen-
tru crimă.

Oana Orlea, în Les années volées, Paris,
Seuil, 1992, scrie că medicul unei închisori prin
care a trecut, Kahane, aviza suplimentele de tor-
tură. Întrebat dacă insul mai rezistă, dădea aviz
bestiilor să continue: „Da, desigur, însă cu puţină
atenţie”. Şi bătăile la tălpi, bătăile pe rană, bătăi-
le în cap, bătăile în ochiul scos continuau. Dar ce
mai contează Patimile, după Piteşti, Jilava, Aiud,
Gherla, Canal, unde cei demascaţi mureau în chi-
nuri?

Istoria României a ajuns, în liceu, dexteri-
tate, ca lucrul manual. Noi trebuie să ne cultivăm
pacea sufletească într-o Românie desmemoriada şi
să ne ocupăm de îngerologie, întorcînd spre călău
şi celălalt obraz, deşi vinovăţiile lor sînt impres-
criptibile. Resentimentul pare inuman. Dement
chiar. Ura, la fel. Întunecă suflet şi minte. Aşa o
fi, dar ura asta e în primul rînd tragică. În formu-
larea eseistului Breban, „farsa socială ca formă a
tragicului”.

Cu vocea-i de pe altă lume, de dincolo,
Pacepa acuză, periodic, crimele comunismului, ca
şi cum n-ar fi luat parte la ele, iar Pleşiţă face haz,
la televizor, pe seama loviturilor date lui Paul
Goma. Cei care au încurajat şi slujit la greu para-
noia dictatorului îşi caută alibiuri, tot la televizor,
pe seama „eramaibinelui” ceauşesc.

Eu, una, nu-l pot judeca blînd şi
cumpătat pe torţionar. Nu mă pot
ruga pentru „fratele Alexandru”
ciomăgarul, care bătea deţinutul

dacă se uita spre fereastră, chiar cînd fereastra
era oblonită, pentru „fratele Alexandru” gardia-
nul, care uda încă şi încă noroiul de fecale de pe
podeaua beciului, pentru „fratele Alexandru” care-şi
turna colegul de celulă pe motiv că ţinea ascuns
sub saltea un fascicul din Biblie. Nici nu cred că
heriniile funcţionează ca-n antichitate. În transmo-
dernitatea noastră, li s-au tocit ghearele şi ciocuri-

le. Nu cred că i-au sfîşiat conştiinţa lui Nicolschy.
Ni se spune, consolator, că Dumnezeu mai

iartă, Conştiinţa nu. Dar avea Nicolschy conştiin-
ţa încărcată cînd le-a trîntit uşa-n nas reporterilor,
grăbit să-şi facă bagajele spre Ungaria, să ceară
azil politic?

Marii vinovaţi nu se arată, postsocialist,
dispuşi să-şi facă procese de conştiinţă, să se măr-
turisească, să-şi ceară iertare, să se autolustreze.
Cel mult, justifică vina (nu personală, ci colecti-
vă!).

Cu sloganul liberal, Alungaţi lupii! sînt în
acord. Mai ales că lupilor tare le place s-o facă pe
mieii Domnului, să joace rol de agnus Dei şi să
intoneze tropare. Citez din Vinovaţi fără vină:

„A da vina pe alţii este folositor, uneori,
pentru a-ţi păstra încrederea în tine – şi, uneori,
e chiar adevărat! – dar, à la longue, ne împinge nu
numai într-o profundă şi labirintică eroare, dar ne
strică puterea de a judeca, de a percepe realita-
tea”.

Scuze-s destule: contextul socio-politic alte-
rînd individul, ukazul sovietic, ideolo-
gizarea ca fatalism, doctrina comu-
nistă ca utopie aplicată, nedreptăţile
istoriei etc. Numai că autorii de texte
oficiale erau şi un fel de autori de
acte oficiale. Un exemplu? Articolul
lui Radu Popescu, din „Gazeta litera-
ră” de septembrie ‘57, contra lui
Cioran, unde Cioran era numit pite-
cantrop, hotentot tatuat cu formule
universitare, Don Juan pentru bucătă-
rii şi bucătărese. Acest articol a fost
folosit în anchetă ca argument imba-
tabil contra acuzatului, iar Radu
Popescu a depus la proces ca martor
al acuzării.

Compromisurile (mari-
le) şi adaptările (mici-
le) la ancien régim
sînt puse-n aceeaşi

oală. „Toţi am fost vinovaţi”, se tot
aude dinspre beneficiarii regimului
roşu, dinspre cei cărora le convine să
pună problema în termeni colectivi.

„Vinovaţi mai mult sau mai puţin”. Ei, aici e aici!
Mai mult sau mai puţin. Unul a fost în postura de
a decide, altul – de a se conforma deciziei. Sau nu,
în rare cazuri! Poziţia de dominare şi de control
nu-i totuna cu poziţia de dominat şi de controlat.
Iar acest amestec al victimelor reale cu foştii apa-
ratciki trecuţi în rîndul doi de Ceauşescu l-a sur-
prins bine N. Breban: e vorba de cei care acuză,
după vechi şabloane cominterniste, cu gîtlejul încă
răguşit de ordinele urlate.

Expus la zidul infamiei pentru colaboraţio-
nism cu Securitatea este Ion Caraion. Nu cel care
l-a împins la asta, nu cel care l-a lovit cu bara de
fier în piept, nu cel care l-a condamnat la moarte.
„Avem, spunea Octavian Paler, nefericita capacita-
te de a pune un grătar cu mititei pe orice
Golgotă”. Lui Paler, disident PCR autentic (redac-
tor-şef la România Liberă” din 70 pînă în august
87, deputat MAN între 80-84), unul dintre puţinii
care şi-au făcut probleme de conştiinţă pentru
cedări (Dixi et salvavi animam meam) şi s-a recu-
noscut a fi fost „martor speriat şi tăcut” al siste-
mului, ei bine, lui Paler i-a arătat drumul spre
Canossa (varianta post-comunistă pentru critică şi
autocritică) un ştefangheorghist. Ne îndemna,
anţărţ, nu spre Mormîntul Sfînt, ci spre mausoleul
lui Lenin. Iar autorul Polemicilor cordiale, calom-
niat şi insult, şi-a demonstrat mereu adevărul
pînă-n moarte.

În interviul-testament cu Paler, Daniel
Cristea-Enache întreba cine să fie judecătorii epo-
cilor trecute?

Tinerii? Nu, că n-au trăit traiul de „lagăr”
socialist. Bătrînii? Nu, că n-ar putea fi obiectivi,
imparţiali, că ar face pledoarie pro domo, cum i s-a
reproşat lui Paler însuşi. Conaţionalii? Nu, că n-au
protestat, n-au reacţionat, deci sînt acuzabili ca
pasivi. Străinii? Nu, că n-au mîncat salam cu soia.
Aşa, ca să ajungem să spunem ca Regele Lear: „eu
cred că nu-i nimeni, nu-i nimeni vinovat”. De vină
e – global – comunismul recent împuşcat şi îngro-
pat. Aşadar, cine să fie judecătorii? Răspund: să
fie cei umiliţi de temniţă, nu şi zdrobiţi de ea; cei
umiliţi, dar nu învinşi de orînduirea roşie.

(Continuare în pagina 38)

· PE MUCHIE DE HÂRTIE

MAGDA URSACHE

Exerciţii de conştiinţă
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– II –

Cuplul Stella-George (Discipolul, tra-
ducere de Antoaneta Ralian,
Editura Polirom, 2007), evident,
este stigmatizat de moartea prema-

tură a fiului lor, Rufus, de care, recunoaşte ea
însăşi, e vinovată Stella, care însă, în momentul
când e acuzat stâlpul casei de întreaga comunita-
te, nu-i ia nici barem o singură dată apărarea, pre-
ferând să se complacă în ipostaza unei martore
mute, văduvite de dorinţa de a lua apărarea pere-
chii sale de carne şi spirit. De la moartea în urma
unui accident a lui Rufus, lucrurile iau o întorsătu-
ră dramatică; nimic nu se mai află la locul său,
totul e perceput printr-o lentilă deformatoare. Fiul
fratelui lui George, Adam, existenţa acestuia lipsi-
tă de griji sunt un reproş viu, prezent secundă de
secundă la adresa neatenţiei Stellei, din cauza
căreia, spuneam, s-a stins Rufus, dar nu exclusiv la
adresa lipsei de luare aminte a acestei femei supe-
rioare, mândre şi orgolioase, care şi-a clădit viaţa,
cuplul în funcţie de principiul nec sine te, nec
tecum vivere possum, nici cu tine dar nici fără tine
nu pot trăi. Încercând să-l înţeleagă pe George,
analizându-i fiece mişcare, gând, Stella se împot-
moleşte invariabil, căci perechea ei de o viaţă îi
scapă printre degete, ca argintul viu. Existenţa e
complicată, de nesuportat, fiindcă George al ei e în
preajmă, dar, în cazul în care el ar lipsi, în cazul
în care el s-ar sinucide să zicem, viaţa ar deveni şi
mai dificilă, şi mai complicată. În consecinţă, ipo-
teza de a pleca în Japonia, la tatăl ei, este inadmi-
sibilă, întrucât astfel femeia şi-ar recunoaşte eşe-
cul; retragerea în altă parte e la fel de nepractică,
singura soluţie rămânând întoarcerea la George,
care nici ea nu e bună la nimic. 

Cercul spart se reface – în chip miraculos
şi inexplicabil – la loc. Rotirea pe marginea acelu-
iaşi cerc se transformă într-o formă de demenţă, în
care însă, paradoxal, ar putea fi găsită, cu puţin
noroc, salvarea. Dar nu pentru George. Nici pen-
tru Stella. Ex-studentul, care – din impulsuri ana-
lizate de şapte ori pe secundă şi neînţelese – îşi
urmăreşte maestrul, încearcă să-l provoace, îl
tachinează, îl boscorodeşte, îi scrie în intenţia de
a-i clătina echilibrul, de a-l smulge din calmul

ostentativ şi imbatabil în care se complace
Rozanov. Dacă maestrul-vrăjitor nu mişcă atunci
când fostul său ucenic îi face o vizită la domiciliu
– evident, neanunţată –, dacă filosoful nu are
cum să reacţioneze la intruziunea georgeană în
camera sa de la Institut, ei bine, în clipa în care
ia cunoştinţă, vădit stupefiat, de cele două artico-
le publicate în presa locală, în care este calomniat
el, cărturarul celebru, e atacată şi nepoata sa, în
centrul „dezmăţului” – în realitate un chef oare-
care, iscat dintr-o suită de neînţelegeri – situân-
du-se fraţii McCaffrey, George şi Tom, înlăuntrul
filosofului se produce o mişcare uriaşă aptă de a-i
pulveriza seninătatea, echilibrul, calmul olimpic,

admirat de enninstonieni, dar şi de a-l sili să recur-
gă la o serie de gesturi şi fapte ce frizează impre-
vizibilul în stare pură.

Pe toată întinderea acestui fascinant
roman – o epopee a timpurilor noastre, construită
cu ingeniozitate şi har –, imprevizibilul se simte în
apele sale. Astfel, George dintr-un presupus asasin
îmboldit de porniri violente, se transformă, în
urma „uciderii” lui John Robert Rozanov, într-un
ins iluminat, senin, de o deschidere cvasitranspa-
rentă, da-da, el, care cocea, în ritmuri alerte, de
neprevăzut pentru ceilalţi, o trăznaie după alta.
Asasinarea filosofului, în realitate, nu e nici pe
departe ceea ce este sau, mai exact, pare a fi,
părintele Bernard – un alt personaj de o ambigui-
tate certă, nuanţată şi vie – este cel care îl asigu-
ră pe sucitul George, în timp ce maleficul erou e
cuprins de un acces de cecitate pe fond nervos, că,
de fapt, el, George n-a făcut decât să ucidă un indi-
vid… mort de-a binelea, Rozanov înghiţind înaintea
de venirea lui George un amestec preparat de un
medic şi comandat cu o vreme în urmă de domnul
profesor, pe când se afla în America, ceea ce, fireş-
te, înseamnă că sinuciderea fusese gândită până la
cele mai mărunte detalii din timp. Dovada stă
chiar în mâinile părintelui, care îi şi citeşte uceni-
cului răzbunător scrisoarea de adio a maestrului
său. Imprevizibila Stella e primită după ieşirea din
spital în familia cumnatului său, Brian, soţia căru-
ia, Gabriel, este foarte amabilă, atentă, Stella, cu
toate acestea, dispare şi, apropo, îşi construieşte
fuga atât de meticulos, încât toţi, absolut toţi
enninstonienii vorbesc de faptul că această femeie
egocentrică, vie – de o frumuseţe egipteană, care
crede în lucruri exclusiv absolute, fiind de o rigidi-
tate sentimentală demnă de pana shakespeareană
–, a fost ucisă de propriul soţ, gest perfect justifi-
cabil în condiţiile în care George are de nişte ani
buni o amantă, Diane, fostă prostituată devenită
supusa servitoare a bărbatului aşteptat de o viaţă,
de care, vai, la momentul potrivit, fuge la Paris…
cu preotul Bernard, dintr-o pură simpatie priete-
nească nutrită faţă de acesta. Etc. Etc. Seria exem-
plelor ar putea continua nu fără succes. În roma-
nele acestui strălucit scriitor care este Iris
Murdoch – un personaj redutabil al literaturii
engleze postbelice, descoperit de publicul românesc
graţie eforturilor prietenei sale, eminenta traducă-
toare prolifică, Antoaneta Ralian, şi, fireşte, dato-

rită Editurii Polirom, care a publicat până la ora
actuală şase romane din cele peste douăzeci sem-
nate de scriitoarea engleză (Discipolul, Marea,
marea, Oameni buni şi oameni de bine, Fiul cuvin-
telor, Capul retezat, Clopotul) – nu există nuclee
epice previzibile, personaje formate o dată şi pen-
tru totdeauna, ca să spunem aşa, din contră: eroii
se formează din mers, ambiguitatea se simte la ea
acasă, imprevizibilitatea perfect justificată de con-
textul narativ e în apele sale, chiar şi personajele
secundare, nu puţine dintre acestea, devin memo-
rabile prin atipicitate, prin farmec, prin… modul
brutal, adică vizionar, în care romancierul îi smul-
ge din mediocritate. De aici, densitatea exemplară
a romanelor. De aici, gradul de dificultate al texte-
lor care se ţes ingenios, viu, eruptiv, una dintre
supratemele dominante, spuneam, fiind iubirea.
Un anumit tip de iubire: „Încă de la începutul
carierei sale de scriitoare, scrie în paginile The
New York Times Joyce Carol Oates, Iris Murdoch a
asociat, cu o iscusinţă uimitoare, jocul umbrelor, al
iluziilor, cu amalgamul de emoţii cunoscut sub
numele de iubire romantică. În romanele ei ambi-
ţioase, unice şi ingenioase, bărbaţii şi femeile
deopotrivă se lasă orbiţi de acest joc. Se înrăgos-
tesc, adeseori într-un chip violent şi iraţional, cad
în mrejele unor personaje ce li se par deosebite sau
extrem de puternice”. Cum se arată a fi – în
Discipolul – Rozanov, în Oameni buni şi oameni de
bine – acel straniu izolat, un epicentru din umbră
al întregii naraţiuni, Willy Kost, sau actorul-prota-
gonist din Marea, marea – un roman considerat,
pe bună dreptate, capodopera lui Iris Murdoch, cu
nuanţa obligatorie, credem noi, nu singura capodo-
peră.

Înscriindu-se în prestigiosul trib iubit
atroce de noi, trib din care ne revendi-
căm – şi afirmăm acest lucru răspicat,
în gura mare, în condiţiile în care a-ţi

recunoaşte influenţele, apartenenţa e taxat în
pripă drept un semn de slăbiciune, iar a urma o
şcoală, a învăţa de la un maestru, a devenit, vai,
limbilor despicate, splendid de limitate ale deca-
denţei, o ruşine! –, al dostoievskienilor şi nietzs-
cheenilor (Herman Hesse, Rainer Maria Rilke,
D.H. Lawrence, Thomas Mann, N. Breban, Nichita
Stănescu), Iris Murdoch are un apetit neastâmpă-
rat faţă de temele majore (relaţia maestru-ucenic,
iubirea-moartea, ca să aducem exclusiv două pilde)
şi totodată foamea de a construi cupluri memora-
bile, nu rareori, inegale, pestriţe, vesel-otrăvite,
rotunde în dorinţa veşnic flămândă de a-şi găsi
fericirea şi ratând-o când această plantă exotică, de
o frumoasă stranietate magnetizantă, e în plină
floare. Stella-George, Gabriel-Brian, Diane-George,
Tom-Hattie, Hattie-John Robert, Tom-Emma,
Emma-Pearl (Discipolul), Kate-Ducane, Ducane-
Jessica, Jessica-Willy, John Ducane-Judy McGrath
(Oameni buni…) sunt câteva perechi spirituale de o
formidabilă complexitate, adusă, câteodată, la
paroxism de către autoarea care – aidoma unui
spiriduş năbădăios, voluntar şi inspirat – nu se
mulţumeşte cu drojdia fiecăruia dintre eroi şi… o
frământă, face schimb de substanţe miraculoase,
inventează drăceşte, născoceşte neobosit, aducân-
du-l, aşezându-l pe protagonist în alte situaţii nara-
tive, pentru a-l prospecta şi pentru a-i da, oricât de
târziu, o şansă de a deveni el însuşi, de a se salva
poate. Dacă trama epică cere musai acest lucru. Şi
dacă…

Foamea de a fi

AURA CHRISTI
Elegii pentru Iris

Editura POLIROM

Romane de 
IRIS MURDOCH:

• Oameni buni şi 
oameni de bine

• Marea, marea
• Clopotul
• Discipolul
• Capul retezat



Pumnişorul Matrioşei

– II –

Nu doar armele sugerează pericolul posibil, ci orice însemn al
autorităţii ori al puterii. Bagheta magicianului, „darurile”
preoţeşti, cârja înţeleptului, sceptrul imperial constituie prin
ele însele, chiar privite separat, mitogeme create pe o primej-

die posibilă. Obiectele învestite cu puterea celui care le-a deţinut conţin atât
germenele seducţiei cât şi pe cel al fricii. Armele, sceptrul sau bagheta sunt
ameninţătoare şi pentru că sunt dorite şi pentru că sunt însemnele celui
puternic. Ele sunt învestite cu o istorie care ţine de un statut social şi de o
poziţionare istorică. Şi tocmai de aceea devin prin ele însele de neînvins, ca
sabia Excalibur ori ca bagheta vrăjitorilor.

Uneori este vorba despre un instrument al seducţiei, precum fluie-
rul. Într-o poveste ialomiţeană, culeasă de Hasdeu la 1884, se spune că un
păstor care cânta frumos din fluier este răpit de iele, fermecate de cântecul
său. Acestea fac să-i crească aripi, iar el zboară împreună cu ele pe deasupra
pădurilor. După 7 ani, zânele îi redau libertatea, lăsându-l pe acoperişul casei
părinteşti, împreună cu o carte de vrăji, ceea ce va face ca păstorul să devi-
nă un vestit magician (Hasdeu, 2000). Capacitatea de seducţie este şi ea o
armă. În credinţele româneşti, iele apar ca zeităţi necruţătoare. Niciun băr-
bat nu scapă nepedepsit după întâlnirea cu ele.
Cei loviţi de aceste divinităţi silvestre se smin-
tesc. Or, în cazul de faţă, cântecul păstorului
iese învingător, înfrângând însuşi rolul răzbună-
tor al ielelor. Seduse, fericite de cântecul lui,
zânele îl învestesc cu puteri magice, intrând ele
însele sub incidenţa ameninţării. 

Actul seducător uzează de un simbolism
concentrat în jurul promisiunii, întreţinând per-
manent iluzia unei împliniri, ca şi vraja, aflată
şi ea în aceeaşi categorie. Într-o cronică medie-
vală (Anonimul Brâncovenesc) din secolul al
XVIII-lea este relatată executarea unor călugări-
ţe acuzate de vrăjitorie. Teza pe care se înteme-
iază condamnarea lor este ameninţarea posibi-
lă. Nu li se dovedeşte vinovăţia. Nici nu se pune
problema. Ci este adusă pe tapet doar posibili-
tatea unei întâmplări aflate sub puterea vrăji-
lor. Nimeni, nici măcar Biserica, nu contestă această decizie a voievodului,
deoarece vrăjitoria este în mod unanim considerată un suport sigur al întâm-
plării neîntâmplate. Seducţia, vraja, înlănţuirea afectivă fac parte din amenin-
ţările metafizice şi tocmai de aceea induc aceeaşi teroare ca şi arma război-
nicului.

În aceeaşi măsură, există şi spaţii cu încărcătură ameninţătoare:
poduri, porţi, castele, văi în care se ascund mistere, capcane sau monştri.
Locul consfinţit mitic ca primejdios este, de regulă, legat de o altă lume, ade-
seori de lumea morţii. În special trecerile către o altă lume sunt embleme ale
întâmplării nepetrecute încă.

Simbol al ambiguităţii, loc al plecărilor şi al sosirilor, legătură între
lumi şi între stări ale fiinţei, în mitologia greacă, poarta este asociată cu zeul
Ianus, cel cu două feţe. După cum remarcă Mircea Eliade: „Pragul, uşa indi-
că nemijlocit şi concret soluţia de continuitate a spaţiului; de aici, marea lor
importanţă religioasă, deoarece sunt simboluri şi totodată vehicule ale trece-
rii” (1992, p. 25.). Ca loc însemnat şi decisiv în incipitul unui ciclu, poarta
este întotdeauna păzită. Pe zidurile albastre ale Porţii lui Ishtar se află mus-
hkhushul, hibrid înspăimântător, reprezentare a lui Marduk şi protector al
Babilonului Antic. În general, porţile sunt străjuite de fiinţe care amalgamea-
ză părţi din alte fiinţe, aflate într-un sistem zoologic protectiv, parte a unor
credinţe şi mituri despre eroi întemeietori şi entităţi totemice pentru lumea
de dincolo de poartă.  Chiar şi Sfinxul care ameninţă Teba se află la intra-
rea cetăţii pentru a o apăra de Oedip, deşi îl ameninţă că va spulbera ceta-
tea. În realitate, pune la încercare altruismul unui erou care s-a consacrat în
mod constant celorlalţi. Oedip fuge din Corinth ca să-şi protejeze părinţii, dez-
leagă enigma Sfinxului ca să salveze cetatea, şi, din acelaşi motiv, anchetea-
ză moartea lui Laios. De aceea, poarta prin care trebuie să treacă el este păzi-
tă de Sfinxul care îi ameninţă pe ceilalţi. Chiar şi enigma pe care trebuie s-o dez-
lege se referă la sensul omului, adică la singura întrebare pe care trebuie să
şi-o pună Oedip în legătură cu destinul.

În general, porţile care duc spre spaţii interzise dar dezirabile sunt
păzite de entităţi înfricoşătoare: Cerberul, Fenixul care păzeşte Cartea
Destinului în mitologia egipteană, figurile coşmareşti din văile morţii, în
Bardo Thödol, precum Zeiţa Deliciilor, cu cap de liliac, sunt toate alcătuite
din figuri ale ameninţării, adică ale răului posibil, al căror rol principal este
de avertizare, dar şi confruntativ, căci ameninţările sunt în fond provocări
mascate, iar paznicul porţilor se află acolo ca să fie învins şi înlocuit, ca în
episodul despre creanga de aur din Eneida vergiliană.

Însuşi paznicul din Procesul lui Kafka este construit pe acest arhe-
tip. El are o latură monstruoasă şi înfricoşătoare pe care cunoscătorul o redu-
ce la două atribute:  îngâmfat şi nerod. Loialitatea lui faţă de poartă şi mitul
pe care îl întreţine în legătură cu impenetrabilitatea ei sunt exagerări născu-
te din caracterul elementar al „speciei” pe care o reprezintă. Este binevoitor
de formă, dar atroce şi neclintit. Cu toate acestea, ştie foarte bine că uşa nu
există decât pentru nefericitul solicitant. Cu toate acestea, nu-i împărtăşeşte
acest adevăr decât în final, când omului cuminte nu-i mai foloseşte la nimic.
În Eneida, paznicul din dumbrava Dianei trebuie ucis, iar cel care îl ucide
este condamnat să-i ia locul, devenind el însuşi ameninţarea care l-a provo-
cat. În fond, orice ameninţare transferă o parte din esenţa ei terifiantă asu-
pra învingătorului. Personajul din romanul lui Kafka rămâne împietrit în faţa
porţii pentru că se lasă sedus de forţa ameninţătoare. Este incapabil de con-

fruntare, convins fiind că paznicul se îndură de
cei obedienţi. 

În realitate, avertismentul pe care îl
include actul ameninţător nu este decât gestul
care stagnează impetuozitatea fiinţei cutezătoa-
re. De aceea, efectele cele mai eficiente ale ame-
ninţării sunt date de sugestie. Gestul de admo-
nestare, privirea încărcată de reproş, mimica de
rea prevestire sunt mai puternice decât expune-
rea amănunţită a nenorocirii viitoare. Iar dintre
acestea, prin simplitatea lui, gestul de ridicare a
degetului arătător, are poate cea mai lungă şi
bogată istorie. Verticalitatea lui inflexibilă ori
clătinarea ritmică pot să întrerupă firul eveni-
mentelor. Imaginea dascălului care îşi mişcă
indexul, a oratorului care îşi punctează retorica

ridicând acelaşi deget ori a delatorului care indică vinovatul fac parte dintr-o
hartă a gestualităţii intrată de multă vreme în codul moralei generale.

Aici se înscrie şi gestul Matrioşei din Demonii lui Dostoievski.
Stavroghin este o fiinţă victorioasă, pe care nimic n-o poate opri, deoarece el
însuşi este ameninţarea. Sigur, hotărât să facă răul, simpla lui apariţie con-
stituie o provocare fascinantă pentru ceilalţi. Cu toate astea, siguranţa i se
prăbuşeşte sub provocarea fragilă a unei fetiţe care la un moment dat ridică
pumnişorul spre el. Evenimentul vine într-un punct de maximă satisfacţie,
când eroul este fericit pentru că Matrioşa suferă. O ignoră, iar nefericirea ei
îl face puternic. Totuşi, când fetiţa îl ameninţă cu pumnul ridicat, lumea lui
se sfârşeşte brusc. Ea îl admonestează, clătinând capul, iar această imagine
îl va însoţi până la sfârşitul vieţii: „Ea începu deodată să clatine capul aşa
cum fac oamenii foarte naivi şi care nu au maniere, când adresează cuiva un
reproş; apoi îşi ridică brusc pumnişorul şi mă ameninţă cu el de departe.”

Gestul Matrioşei declanşează nu atât un sentiment de vinovă-
ţie. Pe Stavroghin îl jigneşte sentimentul de simpatie al copi-
lului, dar şi mai mult îl irită propriul său simţământ.
Simpatia care se naşte între el şi Matrioşa devine incomodă,

pentru că e de necontrolat, adică este o slăbiciune tipic omenească, pe care
Stavroghin o consideră nedemnă. Încearcă să-şi reprime sentimentele, recur-
ge la tertipuri brutale, acuzând-o pe fetiţă de furtul unui briceag. O tratează
ca pe un om matur, apoi o ignoră. Fetiţa resimte abandonul lui Stavroghin
ca pe o calamitate şi se sinucide. Deşi anticipă hotărârea ei, Stavroghin nu
intervine. Iniţial crede că moartea copilului îl eliberează de afecţiunea insta-
lată fără voia lui, dar, de fapt, el capătă un sentiment de vină metafizică.
Sinuciderea Matrioşei se transformă în obsesie, iar Stavroghin este exaspe-
rat că nu poate să treacă peste acest sentiment. Pentru el faptul de a avea
remuşcări în legătură cu moartea fetiţei constituie suprema umilinţă – aceea
de a fi profund uman, în ciuda dorinţei sale de a se elibera de orice senti-
ment.

În acest context, pumnul mic şi ameninţător al Matrioşei constituie
un stimul capabil să deschidă sertarul în care Stavroghin îşi închisese pre-
dispoziţia spre alteritate.

În multe alte situaţii, gestul abia sesizabil devine hotărâtor pentru
fiinţa conectată la sensurile lui profunde. Între ameninţarea armei ucigaşe şi
pumnişorul Matrioşei există o diferenţă infimă. Amândouă sunt ameninţări
teribile, dar aflate în sisteme de acţiune diferite. Sabia eroului care spintecă
balaurul este propulsată de forţa învingătorului, hotărât să înlăture răul din
raţiuni mai mult sau mai puţin altruiste. Tot aşa, chipul Gorgonei, bagheta
magică ori fluierul seducător al păstorului sunt instrumente care transmit o
forţă expansionistă. Purtătorii unei puteri care atacă, au încredere deplină în
rolul lor de eroi, fie că luptă pentru gloria personală, fie că luptă în numele
binelui general.

(Continuare în pagina 37)
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FICTURA

DOINA RUºTI
Fictura înseamnă în latineşte plăsmuire, compunere,
compoziţie, iar în teoria comunicării defineşte imagi-
narul (prin opozitie cu mixtura – structura, alcă-
tuirea). Rubrica de faţă cuprinde eseuri despre perso -
naje, care susţin fundamental mitologia românească.

Doina Ruşti
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Într-un ciclu de romane, constituit fără vreun proiect şi chiar la suges -
tii şi insistenţe străine – cum este cazul ultimei cărţi, în două volu-
me –, Hortensia Papadat-Bengescu (1876-1955) include opere cu o
relativă autonomie: Fecioare despletite, 1926, Concert din muzică de

Bach, 1927, Drumul ascuns, 1932, Rădăcini, 1938. În afara numeroaselor persona-
je exterioare, pe durata a aproape 20 de ani – cam tot atât timp cât durează ela-
borarea întregii opere a prozatoarei –, mai sunt urmărite familiile Rim,
Drăgănescu, Maxenţiu.

Concert din muzică de Bach, 1927, reconstituie, în alternanţă, în interfe-
renţă şi uneori chiar contrapunctic, ca la A. Huxley, evoluţia  sau, de fapt, invo-
luţia unor familii, unificate prin condiţia lor socială, morală şi existenţială, aşa-
dar prin destin. Romanul, expresie a unui deziderat sociologic şi artistic, a orien-
tării spre lumea citadină, cu o problematică nouă, cu o tipologie inedită, nu doar
social, psihologic, dar şi cultural, moral, artistic, nu este unul exclusiv obiectiv,
„marea frescă orăşenească” (E. Lovinescu), dar şi unul al conştiinţelor întrepă-
trunse.  Roman obiectiv fundamentat pe o subiectivitate mereu deschisă, el face
să coabiteze exaltarea lirică şi analiza „ştiinţifică”. Mihai Ralea menţiona că pro-
zatoarea „a inaugurat un gen de lirism psihologic” (Perspective, 1928). Romanul
derulează câteva linii epice însemnate şi impune câteva personaje nu doar viabi-
le, dar şi nemaintâlnite în proza românească. Familia doctorului Rim se destra-
mă datorită intruziunii Siei, fiica doctoriţei Rim şi a aventurierului Lică
Trubadurul. Sia însăşi, în urma legăturilor bolnăvicioase cu gemenii Hallipa şi
chiar cu Rim, sfârşeşte tragic.  Familia Maxenţiu este urmarea mezalianţei unui
prinţ cu o femeie de origine umilă, dar voluntară, Ada Razu, care, înnobilată, gră-
beşte moartea soţului, substituit pe faţă cu disponibilul Lică Trubadurul. Familia
Drăgănescu îşi oferă saloanele pentru concertul din muzică de Bach, susţinut de
Victor Marcian, celebrul muzician aflat într-o aprinsă idilă cu Elena Drăgănescu.
Ipocrizia morală a participanţilor la moartea Siei, din prima parte a romanului,
este contrapunctată de simulacrul lor artistic. În ambele cazuri, participanţii, ale

căror probleme de conştiinţă, diferite şi solitare, sunt profund şi nuanţat reflec-
tate, nu trec de condiţia unor frecventatori ai unor evenimente de lume. Cele mai
multe personaje au câte o tară biologică, ereditară, ele rămânând sub dominaţia
imperioasă a fiziologicului. Psihologicul se află înrădăcinat în fiziologic. Tot ce
afectează conştiinţa a afectat mai întâi corpul uman în ansamblu. Prin boală, con-
ştiinţa se transformă profund şi se manifestă în mod autentic. Bolnavul este mult
mai sincer decât omul sănătos şi el nu mai este la fel de tentat să se ascundă.
Prin boală, omul se cunoaşte aşa cum este el de fapt. Prin urmare, romanciera
realizează conexiuni uimitoare între fiziologia şi psihologia personajelor sale. 

Se cuvine să recunoaştem în H. Papadat-Bengescu o înnoitoare semnifica-
tivă a romanului românesc, a prozei în general, prin viziunea şi tehnica literară.
Prozatoarea n-a scris studii ample de poetică a naraţiunii, dar, dincolo de vocaţia
ei implicită pentru teorie, rămâne evidentă şi aceea explicită, dezvăluită în inter-
viuri, articole şi, nu în ultimul rând, în corespondenţă. Ea nu e doar o practicia-
nă, dar şi o teoreticiană de marcă a prozei. 

Ideea că sufletul e o formă a trupului, urmărind epic poetica narativă a
ceea ce a numit şi ilustrat prin „trupul sufletesc”, o aduce pe H. P.-Bengescu în
stricta contemporaneitate, deopotrivă universală şi românească, pentru câteva
bune decenii. În fapt, unele sugestii ştiinţifice datau de peste o jumătate de secol.
Bénédict-Augustin Morel (1809-1873), pozitivist, de religie catolică, este autorul
unei teorii a degenerescenţei umane, înţeleasă ca o deviere a naturii perfecte crea-
te de Dumnezeu. Pe cale religioasă, el făcuse corelaţia suflet-corp unificate în sis-
temul nervos. În concepţia sa, degenerescenţa este determinată de predispunerea
la morbideţea ereditară, instaurată şi realizată prin degradarea existenţei fizice şi
morale, în succesiunea generaţiilor, până la diverse tare culminând cu alienarea.
Morel a studiat şi profesat prin locurile unde se desfăşoară acţiunea romanului
lui G. Flaubert, Madame Bovary, cam de când acesta apare. Tratatul despre dege-
nerescenţele fizice, intelectuale şi morale ale speciei umane şi cauzele care produc
aceste varietăţi maladive s-a publicat în 1857. În 1860, Morel distinge între, în prin-
cipal, o cauzalitate circumstanţială (producând patru feluri progresive de alienare
ereditară: excesul de nervozitate temperamentală, imbecilitatea, idioţenia, creti-
nismul) şi, secundar, o constituţie predispozantă (generând alinenarea prin into-
xicare, isterizare, epilepsie şi ipohondrie).

Programul său literar, în proză, este anti-mimetic: „nu voi reprodu-
ce, nici nu voi reconstrui”. În general, ficţiunea este la ea suvera-
nă: „romanele mele sunt pe de-a întregul create”. Din unele scri-
sori către G. Ibrăileanu, primul său mentor literar, aflăm că urmă-

reşte „acuitatea simţirii pure sau viziunea violentă asupra realului”, psihologismul
viu, „chinul, dorinţa de a reda nu descrierea senzaţiei, ci senzaţia însăşi”. Pentru
noua ei teleologie narativă, autoarea caută un nou limbaj al prozei: „Şi vorbele
trebuie să-mi pară inventate de mine” (Scrisoare către G. Ibrăileanu din 19 febr.
1914). Se mulţumeşte să caute un stil adecvat substanţei comunicării epice.
Simplificând, pentru H. Papadat-Bengescu, după cum singură se dezvăluie, a scrie
înseamnă a-şi transcrie obsesiile. În sfârşit, pentru a-i recunoaşte radicalitatea
inovatoare, să mai notez că ea urmărea cu temeritate, în proză, ca alţii în poezie,
să denunţe chiar şi „insuficienţa punctuaţiei” (în „Sburătorul”, nr. 9, 1927). 

•••CĂRŢI CELEBRE

MARIAN VICTOR BUCIU
Concert din muzică de Bach, 
1927, roman
de Hortensia Papadat-Bengescu

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

NASA Space Settlement Design Contest…

…Un grup de şase elevi din Constanţa au câştigat un renumit concurs organizat anual de
NASA, „NASA Space Settlement Design Contest”, la care au participat tineri din 11 ţări şi 10 state
SUA. Tema tradiţionalei competiţii internaţionale a reprezentat-o realizarea designului unei staţii
spaţiale locuite permanent de oameni, un prim pas al al acţiunii de colonizare a spaţiului. Copiii
din Constanţa, elevi ai liceului Mircea cel Bătrân, au fost câştigătorii marelui premiu cu proiectul
de cercetare „Dacia’s”. Juriul alcătuit din oameni de ştiinţă de la agenţia spaţială americană au
apreciat valoarea ştiinţifică a fiecărei lucrări, calitatea prezentării şi aspecte legate de grafica uti-
lizată. Dar pentru a intra în posesia marelui premiu, elevii trebuiau să-şi acopere ei cheltuielile afe-
rente transportului în SUA, în luna iunie. În sprijinul valorii acestor copii, a venit Fundatia Dan
Voiculescu pentru Dezvoltarea României care a decis să îi recompenseze, pentru talentul şi valoa-
rea muncii lor, cu fondurile necesare vizitei la Centrul Spaţial NASA, din California.

În calitate de promotor şi susţinător al educaţiei de excelenţă, fundaţia a considerat opor-
tună răsplătirea acestor copii, care au primit deja aprecierea unui juriu alcătuit din mai mulţi cer-
cetători de la NASA. Sprijinul acordat acestor tineri excelenţi se încadrează în traiectoria unei serii
de proiecte pe care Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României le-a derulat, cu precăde-
re în ultimul an, prin care îşi propune susţinerea, promovarea şi încurajarea tinerei generaţii în
vederea dezvoltării lor în domeniul educaţional şi profesional. În cadrul proiectelor derulate până
în prezent, fundaţia a avut ocazia de a cunoaşte un număr mare de tineri deosebit de talentaţi
care merită toată susţinerea.

Proiectul cu care echipa formata din cei şase elevi a câştigat marele premiu se numeşte
«Dacia’s» şi constă în proiectarea unei staţii orbitale pe Lună, un proiect deosebit de apreciat pen-
tru originalitatea şi unitatea lui. Echipa formata din cei şase copii, a luat în considerare şi acele
aspecte care au fost omise de celelalte echipe şi anume fenomenul de eclipsa de pe staţie. La pro-
iectul care a adus în premieră un atelier de cercetare în cosmos, fiecare membru al echipei a con-
tribuit cu experienţa şi cunoştintele lui. Astfel, Claudiu Ionuţ Cherciu a lucrat la grafica proiectu-
lui şi a contribuit la componenta industrială cu facilităţile şi organizarea staţiei.

Un alt membru al echipei este Iren Reşit care a rezolvat problematica implicată de feno-
menele fizice, de concept iar apoi a gândit proiecţia navelor folosite pe staţia spatială şi a proiec-
tat construcţiile. Ionuţ Alexandru Băbeanu, olimpic la fizica din clasa a VII-a, a gândit şi imaginat
întreg sistemul energetic precum şi protecţia împotriva radiaţiilor. 

De infrastructura proiectului a fost responsabilă Daiana Gabriela Toporău, care a proiec-
tat un sistem de recuperare a sângelui în spitalele de pe staţia spaţială, dar şi o serie de medii
sterile, absolut necesare unui spaţiu locuit de oameni. Sevda Memet, a fost cea care a lucrat la
acea dimensiune a staţiei legată de hrana întregii populaţii de pe staţia orbitală. 

Performanţa presupune nu doar abilităţi, talent, creativitate şi muncă ci şi o dorinţă asi-
duă de dezvoltare. De aceea, elevii premiaţi la NASA, în afara domeniilor în care au devenit celebri,
au şi alte pasiuni. Spre exemplu, Iren Reşit doreşte să urmeze Studiile Orientale iar Adela Ioana
Căpîlnaşiu este deja campioană la dans sportiv. 

Marele premiu oferit de organizatorii concursului a constat în posibilitatea oferită copii-
lor de a vizita Centrul Spaţial NASA. Astfel, în perioada 14-22 iunie, cei şase elevi, împreună cu
profesorul lor coordonator Ion Băraru, au beneficiat de toată atenţia unor renumiţi cercetători şi
au aflat numeroase informaţii importante care îi vor ajuta să participe la următorul concurs inter-
naţional. 

Mai mult decât atât, ei au avut oportunitatea de a-şi prezenta proiectul cu care au câşti-
gat concursul şi de a oferi informaţii referitoare la modul în care ei au conceput staţia spaţială
locuită permanent de oameni.

Cu sprijinul domnului Dan Voiculescu, echipa câştigătoare a putut intra în posesia
marelui premiu. „Aceasta este o oportunitate pentru mine, pentru că din păcate, în
România nu avem foarte multe astfel de momente, iar eu când prind câte una n-o

scap” declara domnul Dan Voiculescu într-un interviu, cu ocazia unei întâlniri cu cei şase tineri.
(Anca Popa)

Până de curând…

…mai exact, până în data de 20 iulie 2008, la Palazzo Grassi din Veneţia, a funcţionat
expoziţia „Roma şi Barbarii: naşterea unei noi lumi”, eveniment la care Muzeul Naţional de Istorie
a României a participat cu 71 de piese selectate din inventarele funerare ale primelor două mor-

minte princiare de la Apahida şi din inventarul unui mormânt din necropola romană târzie de la
Hârşova. Expoziţia a fost o selecţie internaţională a celor mai reprezentative descoperiri din
Antichitatea târzie şi din epoca migraţiilor, urmărind transformarea Imperiului Roman şi naşte-
rea „noii lumi”, Europa.

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia…

…a organizat relativ recent expoziţia temporară „Descoperă arheologia urbană!” APVLVM
2007. Această a fost finanţată de AFCN în urma obţinerii unui punctaj foarte bun în cadrul con-
cursului de proiecte din anul 2008 la secţia Activităţi Muzeale. Expoziţia a avut ca tematică pre-
zentarea rezultatelor cercetărilor arheologice preventive de epocă romană, desfăşurate în cursul
anului 2007 în situl roman Apulum, de către arheologii Secţiei de Arheologie-Cercetare a Muzeului
Naţional al Unirii Alba Iulia. Schema expoziţională a cuprins 5 săli, primele trei fiind dedicate cer-
cetărilor arheologice preventive desfăşurate în mediul urban roman (Colonia Aurelia Apulensis,
Municipium Septimium Apulense şi canabae-le Legiunii XIII Gemina) iar ultimele două, descope-
ririlor din necropola romană birituală de pe Dealul Furcilor-Podei. Structura expoziţiei a avut la
bază prezentarea materialului arheologic autentic (ceramică romană de uz comun şi de lux, piese
de podoabă, de harnaşament, monede romane, instrumente medicale şi de uz casnic, plastică
minoră, material tegular ştampilat), reconstituirea unor complexe la dimensiuni reale – un mor-
mânt roman de inhumaţie în cistă de cărămidă, un rug funerar şi mai ales proiectarea video a
reconstrucţiei grafice 3D a unui edificiu public roman descoperit anul trecut. Totodată, cu ocazia
vernisajului a fost lansat catalogul expoziţiei, tradus integral în limba engleză. Metodele aplicate
în organizarea expoziţiei, au avut ca scop facilitarea accesului la informaţia ştiinţifică, înţelegerea
acesteia în context şi crearea unei ambianţe plăcute în timpul vizitării. Valoarea plastică a
expoziţiei a fost accentuată de îmbinarea armonioasă dintre imagini, obiecte, lumină şi sunet
(audierea albumului Music from the Ancient Rome al proiectul muzical arheologic experimental
Synaulia). Expoziţia s-a înscris astfel în aria tematică a activităţilor muzeale cu un caracter preg-
nant de valorificare cultural-educativă, în scopul determinării unei atitudini pozitive, de respect şi
de apropiere a publicului faţă de patrimoniul arheologic local şi de conştientizare a importanţei
cercetărilor arheologice în general şi a celor cu caracter preventiv în special. Dezvoltarea şi evo-
luţia urbanistică a municipiului Alba Iulia, înmulţirea şi extinderea spaţiilor construibile a deter-
minat creşterea numărului cercetărilor arheologice cu caracter preventiv sau, în alţi termeni – a
arheologiei urbane. Argumentul esenţial al acestei alegeri îl constituie impactul produs de efectua-
rea cercetărilor arheologice preventive asupra opiniei publice şi problemele de receptare a norme-
lor de protecţie şi recuperare a patrimoniului arheologic. În acest context, caracteristica principală
a organizării acestei expoziţii o constituie încercarea de a familiariza publicul vizitator cu realităţile
arheologice locale în scopul conştientizării importanţei salvării vestigiilor arheologice prin cercetări
preventive. Este vorba despre o nouă abordare în relaţiile dintre arheologi şi comunitatea locală,
în condiţiile în care acest tip de cercetare implică participarea activă a beneficiarilor (finanţare,
organizarea forţei de muncă). Aşteptările organizatorilor cu privire la rezultatele organizării aces-
tei expoziţii se îndreaptă spre eficienţa cu care mijlocele de expunere, cadrul artistic şi metodele
de abordare expoziţională moderne vor determina publicul vizitator să aprecieze şi să cunoască
mai mult valoarea şi importanţa recuperării patrimoniului arheologic, obiectivele arheologiei
moderne, metodele de lucru şi rezultatele cercetărilor.

Ambasada Georgiei la Bucureşti…

…anunţă că în data de 18 octombrie 2008 se va desfăşura la Batumi (Georgia) Festivalul
de film intitulat „Crucea Sfântului Andrei”, care va avea ca temă „Cuvântul Lui Dumnezeu”.
Evenimentul se va desfăşura sub patronajul Patriarhului Catalocos al Georgiei, Ilia al II-lea. În pro-
gramul festivalului sunt prevăzute următoarele categorii de filme: 1. Filme artistice de lung metraj
şi scurt metraj; 2. Filme documentare; 3. Programe TV-Emisiuni TV; 4. Filme animate; 5. Spoturi
publicitare; 6. Filme studenţeşti.

La festival pot participa regizori care au în portofoliul lor filme cu tematică ortodoxă.
Cei interesaţi să participe la acest eveniment, trebuie sa-şi prezinte filmele în for-
mat DVD (2 exemplare), până la data de 15 septembrie 2008. Pentru mai multe deta-

lii contactaţi Centrul Naţional al Cinematografiei.
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Oricare ar fi fost sfârşitul
celui de-al doilea război
mondial, cu victoria na -
zismului sau a comunis-

mului, situaţia României ar fi fost în
egală măsură catastrofală. Lăsaţi însă la
voia barbariei sovietice, ne-am trezit
peste noapte expurgaţi din Europa şi
strămutaţi în asiatismul leninist-stali-
nist. Toate acumulările democraţiei mo -
derniste interbelice, toate eforturile sin-
cronismului cultural au fost anihilate de
agresivitatea ideologiei comuniste care
nu avea nevoie de valori autentice, de
elite, ci de comilitoni/simpli propagan-
dişti, aserviţi şi obedienţi. Pentru Ro -
mânia, istoria, geografia au ales varian-
ta autoritarismului ignar. Prigoana de -
clanşată împotriva intelectualităţii,
meto dele de exterminare folosite au
schimbat cu totul faţa unui popor. Fero -
citatea cu care s-a acţionat nu putea să
fie susţinută decât de inumani, de minţi
rătăcite, deletere, de fanatici, de ires-
ponsabili.

În jurnalul său, Nicolae Balotă îl prezintă
pe Lucian Blaga întrucâtva descumpănit, stăpânit
de angoasă: „Trece printr-un tunel, şi nu-i vede
capătul; nici o dâră de lumină în zare” (9 martie
1955). Iar altădată: „Filozoful se lamentează că
acumulează volume nepublicate. După socoteala
lui, sunt cel puţin şapte. […] Ce mizerie! Să nu
poată publica nimic! În deşertul comunist orice
rodeşte rămâne condamnat la o viaţă subterană”
(16-31 decembrie 1955).

De ce scrie Blaga fără nici o perspectivă:
pentru că are, cu toată seriozitatea, convingerea
calităţii sale de scriitor, exercitându-şi vocaţia
împotriva evidenţelor ostile, şi pentru că este obli-

gat să-şi schimbe atitudinea faţă de timp, scri-
ind nu pentru viitor, ci pentru trecut. Spaţiul
cultural pe care îl purta în sine ca matrice (sti-
listică) se preschimbă/se radicalizează într-o
întoarcere la sursele primare, la arhetipuri, la
poieticitate, adică la creaţia pentru sine. Se
remarcă, în acest sens, o creştere, în postume,
a interesului pentru modelul popular, pentru
idealitatea, utopia, ucronia anonimităţii. Este,
adică, un scris fără interlocutor, oarecum o
exorcizare a narcisismului, pentru că imagi-
nea lui se întoarce înfigându-se în autor, ani-
hilându-l. Fără a se risipi, el se concentrează

astfel plenar în sinele meditativ. A scrie fără şansa
alterităţii este a suporta singur enorma povară a
scrisului, a nu mai scăpa de el, a-l purta, ca pe o
sarcină, până la moarte. Este ca şi cum n-ai putea
să te mai confesezi şi atunci devii propriu-ţi duhov-
nic. Ţinând astfel cuvântul viu în tine, nu-l expui
morţii; e drept că nici nu-l înmulţeşti. Atunci când
apar, postumele lui Blaga sunt curate, nu au macu-
larea timpului comunist în ele, nu au trecut prin
acest timp. Singurătatea lui Blaga îi defineşte sin-
gularitatea. Aceste două caracteristici, prima con-
strângătoare, cealaltă glorioasă, sunt de fapt
aspectele interior şi exterior ale statu(r)ii sale.
Neînsămânţată cu otrăvuri ideologice, creaţia sa
este partenogenetică. Poetul anticipa acest destin
încă din timpul războiului, când descoperea para-
doxalele dimensiuni ale universului interior:
„Drumurile, pe cari nu le umblăm,/drumurile, ce
rămân în noi,/ne duc şi ele, fără număr, unde-
va./Cuvintele, pe care nu le rostim,/cuvintele, ce
rămân în noi,/descoperă şi ele, fără de margini,
făptura./Luptele, ce nu le dăm,/luptele, ce rămân
în noi,/ne lărgesc şi ele în taină patria./Sămânţa,
pe care n-o dăruim,/sămânţa, ce rămâne în
noi,/multiplică şi ea fără capăt viaţa./Moartea, de
care nu murim,/moartea ce rămâne în noi,/ne
adânceşte şi ea tăcerea./Şi pretutindeni prin
toate/îşi pune temei poezia” (Inscripţie).

Războiul în sine, ca eveniment
necontrolabil şi frustrant, îi pro-
dusese puternice stări de înstrăi-
nare, senzaţia de exod sau pe cea

a negrelor presentimente. Totuşi, într-o atare
situaţie, timpul rămâne tridimensional, încă nu
s-a transformat în labirint interior, în tunel fără
ieşire. Sentimentele poetului sunt acute, traduse
prin deznădejdi, melancolie, funestitate, dar toate
ţin de un comportament firesc, uman, de o anumi-
tă normalitate. Lumea se află, e drept, sub o zodie
a nenorocului, a urâtului, într-un moment de cre-
puscularitate, dar nu într-unul absurd, apocaliptic.
Poezia din acest stadiu este a suferinţei aproape
fizice, elegia pierderii Patriei, având prea puţine

conotaţii metafizice. Un exces de timp
străin pustieşte sau saturează atunci
când vârsta şi-a pierdut strălucirea şi
jubilaţia şi a ajuns de fier. Numai cel
consecvent, neabătut rămâne imaculat:
„Să ieşi pe stradă ţi-e dat,/dar nu fără
griji, ca-n zile de altădată./La fieştecare
pas, la fiece colţ, te-ntâmpină: tim-
pul./Ăst timp ce veni peste noi,/întâi ca
pustiul Gobi,/apoi cu tumultul unei
urniri/de ape şi continente,/sălbatic ca
o revărsare peste toate/a magmelor din
noapte.//[…]//Fericită-i acum numai
valea ce are un sfânt!/Un sfânt de la
care umanele umbre să-nveţe/cum tre-
buie între pământ şi tărie să stea./Un
sfânt neclintit care cată mereu la
aceeaşi stea/şi-n spaima de pretutin-
deni/nu-şi absoarbe în trup aureola”
(Vârsta de fier).

Cum mai poate funcţiona
bogata lume mitică a lui
Lucian Blaga în săracul,
golitul de conţinut rea-

lism socialist? Cum mai poate spori
aceasta în limbajul de lemn? Comunismul falsifică
lumea, omul, creează duplicitatea, exclude dialo-
gul, dar şi monologul real. Discursul comunismu-
lui: unul perfid, univoc, fără comunicare, bazat pe
nonlimbaj, menit numai să îndoctrineze, să con-
strângă şi să transforme ceea ce este firesc.
Comunicarea de tip autist, fără auditoriu, a lui
Lucian Blaga, salvându-se de la mistificare prin
adâncirea în sine, este, de fapt, una creatoare, a
sfântului neclintit în credinţa sa. Accentele fiind
dramatice, învelite în alegorie, cu potenţial mesia-
nic, sunt expresioniste. Blaga exersează în postu-
me un al doilea expresionism: „Ţi-am spus uneori:
ia sfatul vestalelor, dacă/flacăra vrei s-o-ntre-
ţii./Ţi-am zis alte dăţi: vezi tu jeraticul, truda în
vatră?/Din fumul albastru ce iese/mereu cerul se
ţese” (Ceas). Stadiul acestei poezii este al medita-
ţiei monologice. Dominanta sa este de lirism al
doliului, exprimat în simbolistica şi imaginarul
său dintotdeauna. În fapt, destinul lui Blaga, cel
de conştiinţă, nu este cu mult diferit de cel al con-
fraţilor arestaţi. Simptomele de scriitor interzis
sunt, în bună măsură, identice stărilor de recluziu-
ne. Poezia din postume a căpătat un plus de înţe-
lepciune, urmează un ritual gnomic, ea dezveleşte
tot mai adânc esenţele, miturile, văzute însă prin
drama unei provocări a istoriei, adică printr-un
artificiu venit din afară. Comunismul, constrânge-
rile lui nu pot schimba cu nimic fondul lumii,
imuabilităţile, principiile, nevăzutele, adâncile. 

(Continuare în pagina 38)

PAUL ARETZU

Lucian Blaga –
singur în Europa

Paul Aretzu
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AUGUST 2008

În ziua de 14 iunie 2008 s-a acordat la
Memorialul Ipoteşti Premiul Naţional de
Istorie şi Critică Literară Petru Creţia
(ediţia a III-a) doamnei conferenţiar uni-

versitar Simona Modreanu, de la Universitatea
Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Juriul est format din
Basarab Nicolescu, Mircea Borcilă, Pompiliu
Crăciunescu şi Valentin Coşereanu.

Conform regulamentului premiului, „pot fi
selectaţi pentru acordarea acestui important premiu
cercetători şi critici literari din ţară şi diaspora care
şi-au găsit o cale proprie şi a căror activitate în
domeniul istoriei şi criticii literare româneşti s-a
dovedit a fi de o valoare excepţională pentru litera-
tura de specialitate”. Un criteriu suplimentar a fost
până în prezent adoptat de juriu: premiul recompen-
sează personalităţi a căror operă este recunoscută în
străinătate.

După alocuţiunea preşedintelui juriului, aca-
demicianul Basarab Nicolescu, „Laudatio” a fost pro-
nunţată de precedentul laureat, profesorul Corin
Braga, Decanul Facultăţii de Litere de la Uni -
versitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Ceremo nia
s-a încheiat prin conferinţa doamnei Simona Mo -
dreanu „Despre sacralitatea sacrificială a lunii”.

Corin Braga
Laudatio

Destinul profesional şi creator al Simonei
Modreanu este simptomatic şi emblematic pentru
evoluţia unei întregi generaţii de tineri, făcută posi-
bilă de Revoluţia din 1989 şi de reintrarea României
în circuitul valorilor culturale şi al dialogului intelec-
tual mondial. Dacă generaţia 80 a fost ultima „gene-
raţie sacrificată” a regimului totalitar comunist,
fiind obligată la claustrare creatoare şi autism profe-
sional (să ne aducem aminte de repartiţiile în cele
mai îndepărtate cotloane rurale şi de blocarea tutu-
ror posturilor din învăţământul superior, din redac-
ţii de edituri şi reviste etc. din deceniul 80-90), aşa-
numita „generaţie 90” (sintagma denumind doar un
palier de vârstă, nu şi o grupare sau mişcare litera-
ră unitară, cu o poetică sau un program comun) a
fost prima care a reuşit să prindă „trenul schimbări-
lor” provocate de insurecţia anticomunistă şi să îşi
regleze destinul pe noi coordonate. În anii 90, aceas-
tă generaţie, chiar dacă unii sau alţii din membrii ei
apucaseră deja să fie incluşi în sistemul kafkian al
unui regim muribund, a fost prima care a putut
să-şi continue studiile la universităţi din Vest,
(re)începând travaliul – dificil şi salvator în acelaşi
timp – al întoarcerii la o normalitate profesională
definită în termeni occidentali.

Astfel, Simona Modreanu, după câţiva
ani de destin „suspendat” în limburi-
le comunismului decadent  (absol-
ventă a Facultăţii de Filologie din

Iaşi în 1985, repartizată ca profesoară de franceză şi
engleză la Liceul din Belceşti între 1985-1988, biblio-
tecar documentalist la Biblioteca municipală din Iaşi
până în 1990), şi-a reînnodat pregătirea academică
făcând, între 1991-1992, studii post-universitare la
Centre Européen Universitaire din Nancy (obţinând
o Diplôme d’Etudes Supérieures Européennes), apoi
un doctorat în cotutelă la Universitatea Paris VII, cu
tema Cioran ou l’ironie comme strategie du refus... de
Dieu încheiat în 1997, şi, în 2005, o specializare în
interpretariat la Ecole Supérieure pour Interprètes
et Traducteurs din Paris. Excelenţa pregătirii i-a
adus şi aprecierea naţională, Simona Modreanu fiind
acceptată ca bursieră RELINK (1997-2000) şi NEC-
Link (2004) în selectul Centru de studii avansate
New Europe College din Bucureşti. Între 1999-2001
a fost de asemenea directoare-adjunctă a Centrului
Cultural Român din Paris. În plan profesional, aces-
te calificări româneşti şi europene strălucitoare au
fost recunoscute şi valorizate de către Universitatea
Al. I. Cuza din Iaşi, prin cooptarea tinerei cercetă-
toare la Catedra de limba şi literatura franceză, ca
asistent, apoi lector şi din 2004 conferenţiar univer-
sitar. 

Atât cât îmi pot permite să judec din afară,
şi fără a încerca să pătrund în sufletul câştigătoarei

acestui prestigios premiu, cred că Simona Modreanu
a fost confruntată în anii 90 cu o opţiune dificilă şi
nu foarte uşor de făcut. În timpul comunismului,
„cortina de fier” impunea cercetătorilor şi scriitori-
lor care doreau să se integreze în circuitul interna-
ţional şi să-şi păstreze libertatea de creaţie o alege-
re traumatizantă, de-a dreptul schizoidă: fie rămâne-
rea în ţară, care garanta un fel de securitate emoţio-
nală, dar presupunea mutilarea intelectuală şi mora-
lă, fie fuga în Occident, care deschidea porţile libertă-
ţii de gândire, dar obliga la ruptura interioară a exi-
lului şi a înstrăinării de ţară, de limbă, de familie,
de rădăcini şi amintiri. Bănuiesc că Simona Mo -
dreanu s-a înfruntat cu o asemenea opţiune angoasan-
tă: fie să revină în ţară, fiind însă condamnată de
indigenţa mijloacelor şi de un sistem de învăţământ
arierat sau pornit în experimentări bizare şi haotice
la o formă de deprofesionalizare (este o evidenţă că
dotarea bibliotecilor din România nu îţi permite să
fii specialist şi erudit decât în literatura română, nu
însă şi în cea franceză, universală, comparată etc.);
fie să încerce să îşi croiască o carieră în Occident, în
speţă în Franţa (unde accesul „metecilor” este totuşi
atât de dificil), cu toate neliniştile presupuse de „ieşi-
rea în lumea largă”. Din fericire, căderea cortinei
roşii, iar în ultimul deceniu primirea României în
Comunitatea Europeană, au făcut caducă o aseme-
nea alegere castratoare, făcând posibilă o formulă
profesională intermediară (formulă ce va deveni pro-
babil preponderentă în viitor) – aceea a specialistu-
lui călător, având o bază la el acasă (la Facultatea de
Litere din Iaşi), dar călătorind liber la universităţile
şi bibliotecile din întreg spaţiul european.

Condiţia aceasta de „pontifex”, de interme-
diar şi constructor de poduri între două lumi, se
reflectă nu doar în statutul profesional, ci şi în preo-
cupările şi în tematica studiilor şi cercetărilor între-
prinse de Simona Modreanu. Nu mi se pare deloc
întâmplător faptul că două din cărţile sale sunt dedi-
cate unor autori români stabiliţi în Franţa, Emil
Cioran şi Eugen Ionescu, iar cea de-a treia, Lecturi
nomade, cuprinde portrete ale lui Victor Brauner,
Tristan Tzara, Mircea Eliade, Benjamin Fondane,
Gherasim Luca; mai mult, publicată în româneşte
pentru români, ea ne pune în contact cu ultimele
evoluţii şi nume din proza, critica şi filosofia france-
ză. 

Atracţia Simonei Modreanu pentru marile
figuri ale exilului românesc în Franţa ar fi aşadar
explicabilă, cel puţin în parte, prin faptul că acestea
au reprezentat, în timpul comunismului dar şi în
postcomunism, un model aproape fără cusur de
(e)migraţie literară reuşită, de adaptare la un nou
mediu şi la o altă limbă, de reuşită intelectuală şi

scriitoricească, de recunoaştere mondială. Spun
„aproape fără cusur” deoarece în ultimul deceniu şi
jumătate o mişcare iconoclastă, nu întotdeauna
imparţială, s-a „acharnat” să găsească zgârieturile de
sub smalţul biografiei acestor personalităţi. Or, în
anii 90, dezvăluirea trecutului şi a opţiunilor prole-
gionare ale generaţiei kriterioniste, acuzele aduse
ideologiei din tinereţea acestor creatori, venea oare-
cum în contratimp cu nevoia intelighenţiei româ-
neşti, deschise în sfârşit spre Occident, de a-şi găsi
şi construi nişte modele de urmat. Din cauza campa-
niei demitizatoare împotriva lui Eliade, în mai mică
măsură Cioran, şi a altor figuri ale exilului nostru,
dincolo de adevărul istoric discutat mai mult sau
mai puţin nepărtinitor, intelectualitatea românească
expusă la cultura vestică se trezea lipsită de repere,
aruncată într-un haos identitar. 

În acest război al interpretărilor, Simona
Modreanu se situează, e adevărat nu necondiţionat
şi întotdeauna cu onestitate, de partea generaţiei de
la 27. Această opţiune afectivă, dictată şi de nevoia
conservării unor modele, stă probabil la fundamen-
tul opţiunilor estetice ale Simonei Modreanu (dacă
nu cumva drumul cauză-efect merge în sens invers).
Mai precis, între cele două mari paradigme conven-
ţional numite modernitate şi post-modernitate, sau
mai exact modernitatea târzie a absurdului şi deri-
ziunii şi sfârşitul modernităţii pus sub semnul post -
structuralismului, deconstrucţiei şi relativismului,
autoarea Lecturilor nomade o preferă deschis pe cea
dintâi, văzând în cea de-a doua un fenomen de corup-
ţie („marşandă”) şi de superficializare. 

Creativitatea, plăcerea, chiar entuzias-
mul hermeneutic se vor îndrepta aşa-
dar asupra marilor teme ale filosofiei
şi literaturii modernităţii târzii,

reprezentate de un Emil Cioran sau Eugen Ionescu.
Cel dintâi dintre aceştia găseşte în Simona Mo -
dreanu un interpret profund, empatic şi aplicat.
Pornind de la teza de doctorat susţinută la Paris VII,
Cioran ou l’ironie comme strategie du refus... de Dieu,
autoarea i-a dedicat filosofului din mărginimea
Sibiului mai multe articole şi nu mai puţin de trei
cărţi, dintre care două publicate în Franţa: Cioran
sau rugăciunea interzisă (Iaşi, Junimea, 2002), Le
Dieu paradoxal de Cioran (Paris, Editions du Rocher,
2003) şi Cioran (Paris, OXUS, 2003). În contextul în
care exegezele unor autori (româno)-francezi sunt
(erau) datorate fie unor critici români, având acces
la sursele româneşti ale acestora dar netraduşi şi
necunoscuţi în Occident, fie unor critici străini, cu o
perspectivă şi cu o audienţă occidentală dar fără
acces la limba română, demersul Simonei Modreanu
este salutar deoarece reuşeşte să îl discute pe Cioran
cu instrumentele şi în limbajul intelectualului din
Vest, dar folosind surse inaccesibile acestuia. Rolul
de mediator între culturi constă tocmai în această
dublă competenţă, în punerea în termenii discursu-
lui internaţional a autorilor şi temelor româneşti,
lucru ce nu poate fi înfăptuit decât de un român cu
formaţie şi, de ce nu?, dezinhibiţie occidentală.

În ceea ce priveşte analiza propriu-zisă,
Simona Modreanu practică o abordare teoretică de
factură empatetică, încercând să pătrundă în resur-
sele şi mecanismele profunde ale gândirii lui
Emil Cioran. Nu este vorba de o psihanaliză, �

Premiul Naţional de Istorie 
şi Critică Literară „Petru Creţia”
Ediţia a III-a, Memorialul Ipoteşti, 2008
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autoarea nu îşi propune să reconstituie fantas-
mele şi sinesteziile inconştiente ale filosofului,

ci de o analiză de idei, autoarea căutând nucleul
generator şi sinapsele conceptuale, ce ţin de inten-
ţionalitatea conştientă a operei. Astfel, „motorul”
ideatic al scrierilor lui Cioran este identificat într-o
formă de revoltă şi de frondă filosofică programati-
că şi consecventă, ce îşi propune să interogheze şi să
saboteze toate constructele şi ideile primite.
Aparatul contestării şi subminării este o logică de
tip non-aristotelic, pe care autoarea o apropie de
metafizica terţului inclus, de logica necontradictorie
a lui Stefan Lupaşcu şi de dialectica negativă a lui
Adorno: Cioran „nu doreşte să dizolve contrariile;
vrea ca acestea să fie echivalente, doreşte să fie şi
să le spună şi pe una şi pe cealaltă, cu întreaga forţă
a logicii sale paradoxale” (p. 22). 

Scepticismul metodologic al lui Cioran
trebuie subordonat marelui nihilism
existenţial şi ontologic ce alcătuieşte
supra-tema întregii modernităţi.

Filosoful român închide plutonul gânditorilor ce au
trăit şi exprimat „apocalipsa după Nietzsche”, aceea
a morţii lui Dumnezeu şi a golirii transcendenţei,
ducând criza şi disoluţia până la ultimele consecinţe.
Cioran trăieşte ateismul modern într-un fel personal
şi paradoxal: fără să conteste formal existenţa lui
Dumnezeu, el gândeşte totuşi divinitatea nu în ter-
menii fiinţei, ci în cei ai neantului. Într-o formulă
percutantă, Simona Modreanu descrie divinitatea
cioraniană drept o conştiinţă a neantului, „expresie
pozitivă a nimicului”, personificare a vidului. 

Cum toate marile metafizici, de la cea plato-
niciană la cea creştină, au corelat divinitatea cu fiin-
ţa, Simona Modreanu este obligată să caute ascen-
denţa şi familia concepţiei lui Cioran în sisteme
heterodoxe sau chiar iconoclaste. În primul rând,
Cioran este apropiat de mistica apofatică a unor
Meister Eckhart, Sfânta Tereza sau Sfântul Ioan al
Crucii, pentru care Dumnezeu se revelează prin
negativ, printr-o „neexperienţă” (sau ne-experiere am
putea traduce), printr-o scufundare în abisul unde
Dumnezeu şi omul se contopesc într-o nefiinţă ante-
rioară creaţiei. A doua mare familie este cea a gno-
zei, Cioran invocând teme gnostice încă din titlurile
cărţilor sale: Le Mauvais Démiurge, La Chute dans le
temps, De l’incovenient d’être né, La Tentation
d’exister etc. Asemeni doctorilor gnostici Basilide,
Valentin, Marcion şi toţi ceilalţi, Cioran împărtăşeş-
te viziunea unui univers prost alcătuit, creat şi
guvernat de un demiurg rău sau iresponsabil, în care
omul este inevitabil stăpânit de sentimente de sfâşie-
re (Ecartèlement) disperare, amărăciune (Syllogismes
de l’amertune), durere (Révélations de la douleur).
Spre deosebire însă de gnostici, al căror pesimism
vizează doar lumea noastră, păstrând speranţa unei
transcenderi şi mântuiri într-o lumea superioară, a
Demiurgului Bun, Cioran şi toţi nihiliştii moderni
sunt posedaţi de un pesimism total, deoarece pentru
ei imanenţa este compormisă, iar transcendenţa este
vidă. În sfârşit, cea de-a treia afiliaţie, dacă nu izvor,
pentru viziunea cioraniană este identificată de
Simona Modreanu în budhism şi religiile asiatice.
Atunci când vehemenţa contestatară lasă locul unei
atitudini mai liniştite, filosoful român pare mai
aproape de quietismul oriental al neantizării în
marele univers, al contopirii cu Brahman.

Totuşi, nici una din aceste familii spirituale
nu poate da complet seama de originalitatea filoso-
fiei lui Cioran. Simona Modreanu îşi propune să
găsească acest nucleu originar în raportul filosofului
cu divinitatea, raport contradictoriu şi inefabil din
cauza demonului contestatar care ghidează pana
gânditorului. Autoarea diagnostichează credem foar-
te corect faptul că, în cadrul religiei fără Dumnezeu
a modernităţii, Cioran face din luciditatea cronică şi
demistificatoare echivalentul (negativ) al extazului
mistic. Într-o lume a categoriilor vide, intelectualita-
tea rece joacă rolul unei „fervori religioase inversa-
te” (p. 325), ce moşteneşte, paradoxal, pe fondul
negaţiei, conţinuturile afective şi spirituale ale trăiri-
lor religioase. Contestaţia permanentă, blasfemiile şi
„anatemele” proferate de filosof sunt o pseudomor-
foză modernă a credinţei. Mai exact, credinţa lui
Cioran s-ar manifesta nu prin adulaţie şi pietism, ci
prin continua căutare şi luptă, contestaţia lui
Dumnezeu fiind un mijloc de a atrage atenţia aces-
tuia şi de a păstra sentimentul vieţii, pe care orice
formă de cult şi teologie îl mortifică. Că Cioran îşi
extrăgea vitalitatea din chiar exerciţiul îndoielii şi al
dezacordului o dovedeşte însuşi faptul că îndemnul
teoretic la sinucidere, ce decurge din logica gnostică,
anticosmică şi antisomatică a filosofului, era dublat,
sau chiar hrănea, un cert optimism existenţial, o
sănătoasă poftă de viaţă. 

Celălalt mare român al exilului căruia
i se dedică Simona Modreanu este
Eugen Ionescu. Dacă la Emil Cioran
nihilismul ataca metafizica şi ontolo-

gia, la părintele teatrului absurd derizoriul are drept
efect descompunerea personajelor şi a limbajului.
Mai mult decât absurdul sau râsul, definitorie pen-
tru atitudinea dramaturgului este, după autoare, iro-
nia. Făcând un scurt istoric al conceptului, pornind
de la ironia socratică şi trecând prin cea romantică
până la avangarde, Simona Modreanu distinge în
epoca modernă trei ipostaze ale atitudinii ironice:
denunţul, revolta şi resemnarea. Teatrul lui Eugen
Ionescu ar face o sinteză a tuturor acestor forme.
Corpusul cioranian poate fi decupat, tematic, în
piese în care este ironizată condiţia umană, apoi
cunoaşterea şi pretenţiile pozitiviste, în sfârşit comu-
nicarea şi limbajul uman. Concluzia de ansamblu a
investigaţiei este aceea că în dramaturgia lui Eugen
Ionescu asistăm la o „agonie a semnificaţiei”, la „fali-
mentul total al aspiraţiilor noastre la coerenţă şi la
dezvăluirea dublei nulităţi a cuvântului şi a lumii”
(p. 12). Ca şi în cazul lui Emil Cioran, opera lui
Ionescu are ca fundal pânza neantului, schizoidia
subiectului, fractura dintre lucruri şi cuvinte, deri-
ziunea şi ironia ionesciană fiind expresia răsturnată
a unei furii secrete.

În ciuda vidului de sens denunţat de operele
kriterioniştilor, Simona Modreanu este un lector şi
critic participativ, care reuşeşte să preia din interior
discursul celor analizaţi şi să facă din critica golului
un discurs critic „plin”, dens, substanţial. Le Dieu
paradoxal de Cioran este o demonstraţie de vervă
lingvistică, în care, posedată parcă la rândul ei de
geniul volterian al limbii invocat (ca într-un ritual
magic) de Cioran însuşi, autoarea etalează o splendi-
dă cunoaştere a limbii franceze, ce îi permite expre-
sii percutante, construcţii de finesse, explozii de arti-
ficii lingvistice, jocuri de cuvinte şi ascuţimi de spi-
rit. Din discursuri ale descompunerii autoarea
încheagă construcţii critice pline de carne, scrise cu
o plăcere evidentă a limbii, până la hedonism. 

Acesta este terenul sau universul în
care Simona Modreanu pare să se
regăsească pe sine, să se simtă la ea
acasă. Atunci când iese din lumea

lor şi îşi îndreaptă, cu multă conştiinciozitate, de alt-
fel, atenţia asupra literaturii ultimelor decenii, au -
toarea resimte un fel de malaise, un sentiment de
nemulţumire şi depeizare, de sărăcire şi deşertifica-
re a peisajului. 

„Lecturile nomade”, din volumul cu acelaşi
titlu, „pagini subiective” după cum apreciază autoa-
rea însăşi în subtitlu, fac un tur de orizont al litera-
turii franceze „şi nu numai” din ultimele decade din
această perspectivă axiologică explicit asumată de la
bun început. Eseul introductiv, „Conflictul paradig-
melor” califică din start postmodernismul şi literatu-
ra acestuia drept un „reducţionism cultural”, în care
cultul corectitudinii politice „poate devia către o
nouă ideologie totalitară, vehiculată prin noi dogme
extreme şi antidemocratice” (p. 8). „Afacerea Sokal”
(o farsă prin care autorii urmăreau să demistifice,
prin reducere la absurd, militantismul ideologiei
post moderne), precum şi cartea lui Sokal şi
Bricmont Les impostures intellectuelles, în care sunt
tăvăliţi de-a valma Lacan, Derrida, Lyotard, Deleuze,
Baudrillard, Virilio şi mai ales epigonii lor, sunt pri-
mite ca o binevenită „critică a nebuloasei postmoder-
ne”.

Utilizând o asemenea scară de valori, în care
proza obiectuală a noului roman francez şi minima-
lismul psihologic şi caracterial sunt opuse prozei
narative, a subiectelor ficţionale, Simona Modreanu
ridică câteva hărţi sinoptice, foarte bine informate,
cu lecturi la zi, chiar dacă nu exhaustive, ale litera-
turii franceze şi francofone actuale. Avizatele su ges -
tii de lectură, mergând de la Marguerite Yourcenar
şi Michel Tournier la Jean Echenoz, Michel
Houellebecq, Patrick Modiano, Amélie Nothomb sau
Pascal Quignard sunt însoţite de o antologie de
texte, bucăţi de suflet selectate din operele acestora
pentru trezirea gustului cititorilor. Căci Simona
Modreanu este atât o degustătoare a lecturii cât şi o
îndrumătoare, un ghid benevol şi generos, prin uni-
versul „palatal” al atâtor gusturi şi arome romaneşti. 

Cititoare aplicată şi sinestezică, „pontifă”
creatoare de poduri şi de canale între culturi şi
limbi, avocată a scriitorilor români cu argumente pe
înţelesul intelectualilor occidentali, reprezentantă a
unei noi generaţii de critici, ce discută dezinhibat şi
se integrează natural în cultura occidentală, Simona
Modreanu binemerită cu prisosinţă premiul naţional
Petru Creţia pe care juriul de la Ipoteşti i-l acordă
pentru anul 2008.

SIMONA MODREANU
Despre sacralitatea 
sacrificială a lunii

„Cereasca boltă pare o magică lanternă
Şi luna este lampa. Iar lumea e-o cortină

Pe care defilează în hora lor eternă
Imaginile noastre – răni negre în lumină.”

(Omar Khayyam)

Prin multe puncte cereşti se întîlnesc firele
gîndirii şi creaţiei unor fiinţe rare precum Mircea
Eliade, Mihai Eminescu, Emil Cioran. Din acest
noian de sugestii şi revelaţii am ales să schiţez o
posibilă axă (cu totul imperfect şi reductor exploata-
tă aici): Sacru-lumină-lună-sacrificiu-coexistenţa con-
trariilor.

Relaţia lui Mircea Eliade cu sacrul, contribu-
ţiile şi viziunea originală a istoricului religiilor, defi-
niţiile şi analizele sale nuanţate au fost îndelung
disecate, elogiate sau contestate. Epistemologic vor-
bind, judecat la rece, subiectul a fost aproape epui-
zat. Mult mai puţin s-a scris însă, îndeosebi în spa-
ţiul ne-românesc, despre întruparea trăirii sacrului
de către Eliade romancierul şi nuvelistul în duhul
literei, în spaţiul dintre cuvinte, în nerostirea încăr-
cată de sens. O trăire care nu s-a lăsat îmbrăcată
decît în limba română. În ce-l priveşte pe Eminescu,
Eliade nu şi-a ascuns niciodată admiraţia pentru el,
considerîndu-l printre modelele sale spirituale (ală-
turi de Haşdeu), admiraţia devenind chiar o posibilă
sursă de inspiraţie. Astfel, similitudini între prozele
celor doi mari autori sunt manifeste nu doar la nivel
tematic, ci şi al tehnicii narative – ambiguitate tem-
porală, universuri paralele, rupturi în plan ontologic
etc., precum între nuvela lui Eliade La Ţigănci şi
povestirea eminesciană Ioan Vestimie.

Dacă spiritul viu şi curiozitatea experimenta-
lă a cercetătorului au preferat să păstreze mereu un
uşor decalaj critic, o neutralitate firesc integrată stu-
diilor savantului, „omul fără destin” (cum acid l-a
numit mai tînărul şi înflăcăratul său prieten Cioran)

�
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s-a descătuşat în lumea românescă, unde „pipăirea”
sacrului se scutură de convenţii şi pudori academice
pentru a străluci în toată forţa sa fantască. Departe
de a dispreţui literatura în numele absolutului filoso-
fic, Eliade se simţea structural legat de mituri şi
legende, în care îşi au originea toate scenariile cultu-
rale ce adăpostesc experienţa omului arhaic. Ba mai
mult, Eliade considera că povestirea are o reală forţă
soteriologică şi poate cruţa fiinţa umană de brutali-
tatea Istoriei. Cert e că, asemeni lui Hermann Hesse
sau Michel Tournier, ca să nu mai vorbim de Ernst
Jünger, Eliade crede în revigorarea literaturii prin
infuzie de mituri. Iată-ne, astfel, antrenaţi într-o
întreagă reţea de semne şi simboluri menite să stîr-
nească şi să intrige cititorul prins într-un adevărat
labirint în care miroase a „zei şi morminte”, a ritua-
luri pe jumătate uitate, a urme imperceptibile ochiu-
lui cinic şi profan, pe care doar punctele de întîlnire
între lumi paralele le revelează cunoscătorului, pulve-
rizînd fatalitatea discontinuităţii temporale. 

Căci timpul este eroul principal al
naraţiunilor lui Eliade, vehicolul ace-
lei „realităţi iraţionale”. Pătrunderea
în acest univers al rupturilor de nivel

se săvîrşeşte, mai întîi, prin nuvela La Ţigănci, care
ne aruncă într-o lume ce-şi are propriile legi, unde ni
se comunică un mesaj disimulat în realitatea imedia-
tă, susceptibil de a ne ajuta să reconstituim anumite
figuri şi structuri mitice. Dar să nu ne lăsăm înşelaţi
de aparenţe; deşi operează cu simboluri, mistere şi
realităţi ascunse, Eliade nu are nimic de-a face cu o
analiză de tip guenonian (lucru pe care îl spune lim-
pede în Jurnalul său), căutînd să se demarce de pro-
liferarea abuzivă a unui anume tip de fantastic în
literatura secolului al XIX-lea, precum şi de orienta-
rea ezoterică tradiţională în Europa. Eliade nu recur-
ge la magie sau la alte practici spiritualiste pentru a
da un sens Naturii, pentru a descoperi hierofaniile şi
structura religiozităţii cosmice; atingerea sacrului,
după cum afirmă într-o notă de Jurnal, i-a devenit
posibilă printr-o meditaţie asupra experienţei obiş-
nuite a ţăranilor români şi bengali. Sacrul nu are
nevoie de elemente supranaturale pentru a se mani-
festa, el e mereu verosimil, dar cumva non-concor-
dant. Există mereu ceva, un semn, un indice al deca-
lajului, al deplasării, al fracturării percepţiei comune.
Însă, aşa cum în repetate rînduri a subliniat-o Eliade,
şi în opera sa de cercetător, şi în cea de scriitor,
omul trece adesea, în mod tragic, pe lîngă sacru, fără
să-i recunoască urmele, aidoma eroului din Nuntă în
cer, măcinat de îndoieli şi de un iz nostalgic al irosi-
rii: „Poate mi s-a făcut cîndva vreun semn, poate că
mi s-a indicat ceva... Ar fi înspăimîntător să crezi că
din tot acest cosmos atît de armonios, desăvîrşit şi
egal cu sine, numai viaţa omului se petrece la întîm-
plare, numai destinul lui n-are nici un sens... Mă
întreb, bunăoară, dacă nu cumva în ziua în care am
început să iubesc nu s-a întîmplat ceva lîngă mine,
ceva pe care eu nu l-am văzut sau pe care nu l-am
înţeles şi prin ignorarea căruia m-am abandonat fără
luciditate, cu totul iresponsabil, întîmplărilor”. (Nun -
tă în cer, Bucureşti, Garamond, p. 10) Atipic prin
informaţie, poezie şi mister, „un Parsifal rătăcit”
prin cultura occidentală, cum frumos îl numeşte
Noica, preluînd formula din înseşi textele lui Eliade,
prozatorul încearcă şi prin ficţiune, la scara persona-
lităţii sale copleşitor rezervate, să resacralizeze
lumea.

Povestea fiinţei cufundate în paradisia-
ce nostalgii şi idealuri apare în toate
textele narative ale lui Mircea Eliade.
Cît despre funcţia metafizică şi cos-

mogonică a lunii, descoperim, alături de el, că e una
din problemele cele mai fascinante puse societăţilor
dominate de simbol. Cuvîntul care numeşte luna este
cel mai vechi din toate numele de astre, în sanscrită
– mami, care înseamnă „eu măsor”; din negura vre-
milor, luna a fost axa de măsură a timpului, şi la celţi
şi la sumerieni şi în China antică sau în America pre-
columbiană. Însă, potrivit lui Eliade (în textele reu-
nite în volumul Une nouvelle philosophie de la lune),
nu în această direcţie trebuie căutată influenţa lunii
asupra conştiinţei umane, ci îndeosebi în faptul că
„fenomenul lunar a servit drept unitate de măsură
sau, mai exact, drept punte între realităţi foarte dife-
rite”. O altă figurare a stîlpului cosmic, a acelei axis
mundi, şi dezvăluind, în insistente reveniri, structuri
ale sacrului, luna este un simbol privilegiat al gândi-
rii eliadeşti şi un element de unitate al său:  fie că e
vorba de condiţia biologică a fiinţei ce poartă înscri-
se în ea repere structurante ale marelui cosmos, sau
de ipostazele ei creatoare, fie că e vorba de lumile
zămislite în spirit şi de scurcircuitările temporale,
luna trimite mereu către celeste ascensiuni, revelînd
căi iniţiatice sau modele exemplare ce fac ca lumea
să existe în, între şi dincolo de paradoxurile de care
se izbesc simţurile noastre limitate. O fi pe undeva
un dat românesc, această percepţie intuitivă a coinci-
dentiei oppositorum, a unui principiu dinamic, firesc
integrator, de aşezare în univers. La rîndul său,

„geniu polar” prin excelenţă, Eminescu desfăşoară o
dialectică a contrariilor în care regăsim marile teme
ale gândirii eliadeşti: misterul camuflării sacrului,
transcenderea Timpului, reintegrarea Eternităţii...

Luna este simbolul cunoaşterii indirecte, con-
ceptuale, raţionale. Deşi astrul nopţii evocă în plan
metaforic frumuseţea, ambiguitatea temporală, lumi-
na ei nu e decît o reflectare a luminii soarelui, o răs-
frîngere, o realitate secundară, dacă se poate spune
aşa.

Imaginile lunii la Eminescu sunt infinit varia-
te şi ar fi utopic să încercăm aici o hermeneutică
selenară; însă, chiar dacă dominanta e ilustrată de
registrul semantic al iubirii şi durerii, ne va reţine
aici atenţia doar acea dimensiune discretă, aproape
mistică a astrului nocturn. Pe poet, văpaia rece a
lunii îl transpune într-un alt nivel spiritual şi îi dez-
văluie tainele creaţiei ca şi zădărnicia vieţii.
Concepţia despre lună a lui Eminescu, ca o putere
care învie gînduri şi întunecă suferinţe îşi are rădă-
cina în imaginea vedică a lui Varuna, zeul cerului,
care vegheaza gîndurile şi visele oamenilor; un sîm-
bure al acestei viziuni transpare în Misterele nopţii:

„Razele din alba luna
mi le torc, mi le-mpreuna
pentru-ntregul viitor”.

Efectul de lună este departe de a constitui
doar un motiv drag şi universal răspîndit al roman-
tismului. Putem identifica la Eminescu o adevărată
mitologie a luminii, activînd profunzimi nebănuite şi
vaste cîmpuri simbolice, ordonate la nivelul imagina-
rului în funcţie de propria tensiune a fiinţării întru
sacralitate. Lumina eminesciană reliefează drama
cosmică prin dificila şi subtila experienţă poetic-
demiurgică închisă în simbol (aşa cum îl defineşte
Eliade). Iar luna este prin excelenţă proiecţie a des-
tinului uman, atît în rotunjimea armoniei absolute,
cît şi în contondenta absenţă a deplinului, în ciobul
degradat, decăzut, consubstanţial spaţiului întunecat,
dar atîrnînd strîmb pe cerul nopţii. Pătrunderea în
sfera luminii veridice presupune cu necesitate o
decantare rituală, un soi de alchimie, prin care să fie
înlăturate toate urmele materialităţii impure.
Lumina este cea care dă contur formelor şi tot ea
creează umbrele, impregnînd decorul de atmosfera
irealului sideral.

În călătoria sa astrală, magul călător prin
stele întîlneşte un călugăr rătăcitor ce intonează o
melopee tristă pe coardele ruginite ale unei harfe de
aramă. Orfeu inutil, bîntuind prin temple pustii din
care zeii au dispărut, călugărul strînge în coarde
toată durerea universului, dar raze luminoase îi mîn-
gîie fruntea şi îl alină în vis, un vis de înger:

„Nu e vreo fantasmă nebună şi de artă
E o făptură-aievea, un gând din gândul meu
Dintr-un noian de raze am întrupat-o eu
Şi inima-mi o cheamă, gândirea-mi o 

dezmiardă
Şi sufletul din mine e şi sufletul său
Tot ce-am gândit mai tânăr, tot ce-am 

cântat mai dulce,
Tot ce a fost în cântu-mi mai pur şi mai copil
S-a-mpreunat în marea aerului sterial

Cu razele a lunei ce-n nori sta să se culce
Şi a format un înger frumos şi juvenil”.
(Povestea magului călător în stele)

Cumva pe aceeaşi linie, deşi nenumită, des-
pre acest destin straniu, care îmbină blestem fara
precedent şi exaltantă punere în cauză a existenţei,
Cioran vorbeşte în comentariile sale pe marginea
unuia din cele mai frumoase şi misterioase poeme
ale lui Eminescu, Rugăciunea unui dac. Excesele
dacului trimit la un „dincolo de fiinţă”, ţin de o depă-
şire a condiţiei de subiect, în măsura în care, în lim-
baj biblic, excessus este traducerea lui ekstasis, exta-
zul; şi atunci, excesele extatice ale dacului emines-
cian vorbesc despre existenţa revelată în neant, tra-
versînd sunya budistă şi vidul eckhartian. Nihilismul
dacului se înrudeşte cu o apoteoză negativă care
reprezintă o tentativă de a se apropia de Dumnezeu
prin negaţie (deja, în călătoria Luceafărului către ori-
ginile universului, formula genezei adoptată de
Eminescu este încărcată de negativitate şi de contra-
dicţie latentă: „nu e nimic şi totuşi e / o sete care-l
soarbe...”), rugăciunea dacului se întoarce împotriva
lui însuşi (ca, de atîtea ori, cea a lui Cioran), conse-
cinţă a imensului orgoliu de a-şi pastra atributele de
sacrificator şi de sacrificat, aidoma modelului şi
Creatorului sau. Pare-se că subtilităţile obscure ale
imnului vedic al lui Prajapati l-au inspirat pe
Eminescu în poemul său, acest zeu reprezentînd
imolarea voluntară de sine spre a da naştere
Universului. Această idee a automutilării sau a auto-
distrugerii lui Dumnezeu pentru ca lumea să existe,
întîlnită şi în unele texte kabbaliste, pare să-l fi per-
secutat pe Cioran, marcat de neşansa căderii în timp
şi de dureroasa exterioritate ontică trăită în absenţa
iraţională a Creatorului. Iar puseurile febrile de mis-
tic se prăbuşesc în sentimentul de abandon total
resimţit de dac, formulă a eşecului, pe care Cioran o
adoptă spontan: „Atît pe plan spiritual cît şi pe plan
istoric, deviza mea este: n’a fost să fie – în care văd
prescurtarea ideală a destinului valah” (scrisoare
către Arşavir Acterian, 1977).

Dincolo, sau dincoace de Vede, şi la Eminescu
şi la Cioran (mult mai discret la Eliade) se simte o
rebeliune permanentă şi tragică, pentru care gnosti-
cismul ca erezie este emblematic. De fapt, Cioran
împrumută de la Gnoză mai mult decît majoritatea
temelor, mai mult decît tonalitatea. El trăieşte în ace-
laşi spaţiu de referinţă, structural sfîşiat, condamnat
de conştiinţa lipsei, a separării, a zidirii, sentiment
de care nu sunt străine originile sale. Gnoza se spri-
jină pe o viziune a unui Dumnezeu nefigurabil, infi-
nit altul, vieţuind într-un ne-loc, dincolo de fiinţă ca
şi de neant; acestui Dumnezeu îi corespunde omul
treaz, conştient de diferenţa care îl face altul în faţa
indiferenţei lui Unu. Într-adevăr, constatarea înglodă-
rii noastre temporale, degenerescenţa noastră diseca-
tă cu obişnuita vervă asasină a lui Cioran descoperă
o sensibilitate gnostică familiară – într-un spaţiu în
care revelaţia bunătăţii nu a generat opere conside-
rabile – şi lui Eminescu: „[…] Că sîmburele lumii e-
eterna răutate !” (Mureşan).

Cioran adoptă interogaţia fundamentală a
Gnozei: Unde malum? şi validează, înaintea lui
Culianu, acest tip de interpretare şi viziune ca o con-
stantă a spiritului uman, bravînd mode şi epoci. Deja
în secolul al IV-lea î.H., filosoful platonician Heraclit
din Pont vorbeşte de fenomenul deplasării infernului
subteran în cer, caracteristic perspectivei acelei
perioade de nelinişte care va vedea înflorind, mai tîr-
ziu, cosmogoniile gnostice; o acţiune a Satanei, pe
care Eminescu o rezumă de o manieră surprinzătoa-
re în acelaşi poem: „Tu ai smuncit infernul ca să-l
arunci în stele”. Destinul astfel determinat de astre-
le-demoni (vezi arhonţii din mitul lui Mani) îl scapă
pe om de cea mai mare pacoste dăruită de divinita-
te – liberul arbitru, condamnîndu-l însă la o soartă
mediocră. Sentinţa din Poimandres-ul ermetic e fără
echivoc: „(omul) s-a născut deasupra destinului
astral, dar a devenit sclavul acestuia”.

Nu ştiu dacă Cioran a descoperit gnos-
ticismul în textele lui Eminescu, cert
e că şi acesta considera lumea nefas-
tă, iar distrugerea ei îi apărea ca un

summum bonum; în plus, e singurul idol cultural care
a scăpat de valul demolator din Schimbarea la faţă a
României:

„În afară de Eminescu, totul e aproximativ.
[…] Ce caută printre noi cel pe care chiar şi Buddha
ar putea fi gelos ? Fără Eminescu, am fi ştiut că nu
puteam fi decît esenţialmente mediocri, că nu aveam
altă ieşire din noi înşine, şi ne-am fi adaptat perfect
condiţiei noastre minore. Îi suntem prea îndatoraţi
geniului său şi tulburării pe care a ştiut s-o verse în
sufletele noastre”.
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Confesiunea abruptă, urmând logica interioară a „fluxului con-
ştiinţei” şi chiar a inconştientului, apetenţa specială pentru
urât, grotesc şi aspectul oracular, criptic, al discursului apro-
pie poemele din acest volum de estetica expresionismului (şi

astfel comparaţia cu poezia Elsei Lasker-Schüller devine cât se poate de per-
tinentă). Peisajul exterior e vizibil deformat, convulsiv, constituind de fapt o
proiecţie a unei stări interioare abisale. O tensiune secretă îl animă, o gravi-
taţie inexorabilă trage toate lucrurile într-o mlaştină fără fund. Lectura unor
poeme ca Interior, Fragment de primăvară ş.a. descoperă, de pildă, o izotopie
centrală/descompunere/, în strânsă relaţie cu izotopia/cădere/, ambele ex -
presii ale alienării şi angoasei, e.g.:

„Prin clopotul de sticlă aburit
de răsuflarea oamenilor dinafară,
un cer plăpând se leagănă tivit
cu turle moi şi lungi ca nişte ciucuri.

Nu mai citi. La mână port inele
încolăcite, cenuşii, de seară,
şi mucegai de puf întind pe lucruri.

Ne trage casa-n smârcurile-i grele:
oglinzi stătute, veştede nimicuri,
şi umbre cresc din flăcările rochii.

Mi-atârnă-n vârful degetelor picuri,
tremurători, de carne, ca de apă;
pe frunte se preling şi cad pe pleoapă.
Ce calzi şi bulbucaţi freamătă ochii…”

Bineînţeles, mai multe texte din acest volum vorbesc despre dragoste,
care însă nu e deloc idealizată, dimpotrivă, e cât se poate de concretă, ceea
ce, după cum remarcă N. Manolescu, reprezintă o noutate absolută în con-
textul liricii feminine interbelice, e.g.: „Mi-e foame de fălcile mirosind tare-a
tutun şi-alviţă./De trânta în doi mi-e foame, pentru sâmburul gurii” (Foame).
De la Arghezi, probabil, poeta a preluat imagismul acut senzorial, remarcat
de toţi criticii vremii, până şi abstracţiunile devenind uneori de o concreteţe
de-a dreptul carnală, e.g.: „Am înfipt colţii în vis ca-ntr-o creastă de pepene
stacojie./…/Din miezul serii îmi curg sâmburi lucioşi pe bărbie” (Singură).
Destule imagini surprinzătoare relevă apropierea de poetica avangardistă,
prin intenţia realizării écart-ului maxim între termenii puşi în relaţie, după
principiul concordia discors, e.g.: „papuci cenuşii ca broaşte”; „mame uriaşe,
gălbui, cu lacrimi în guşe”; „Drepţi se deschid, plini de amurg,/pomii cora-
lii”; „Pe culoare trec jupânese ca molii”; „Ceasul îşi strânge, cu scrâşnet de
foarfeci,/brusc, evantaiul” ş.a.m.d. Corolarul senzualităţii e fiorul thanatic,
poemele ce încheie volumul având ca temă centrală moartea, pendant freu-
dian al Erosului, e.g.:

„Vin cu un sânge nou ca o cofă de zmeură dulce.
Şi mă mir. Mă caut. Totu-i al meu şi nu e.
Fruntea mea atârnase vânătă, grea, ca o gutuie,
şi mă rugase încet să se culce.

Şi acum o ridic şi o duc dintre-ngustele paturi.
Ziua pe mâini se desface, uşor ca o buclă.
Trec nevăzute, prin mine, trupuri de pâclă.
Gura muşcată de moarte cum să o saturi?

Şi el se ridică, genunchiul. A mielului frântă arşică
singură dibuie umbletul, ritmul, cărarea.
Totul e bubă şi doare: pasul, lumina, suflarea.
Dar aştept. Adulmec. Un murmur, un cântec obscur se ridică”.
Cei mai importanţi critici ai momentului (George Călinescu, Pompiliu

Constantinescu, Tudor Vianu ş.a.) au întâmpinat favorabil, chiar cu entu-
ziasm, debutul editorial al poetei. „Poezia d-nei Banuş impresionează prin sin-
cera ei îndrăzneală”, scria P. Constantinescu într-o recenzie din 1938, iar în
celebra lui istorie a literaturii române, din 1941, G. Călinescu afirma la rân-
dul lui că:  „Vitalitatea fetei de «optsprezece ani», trăind sufletul prin simţuri,
este exprimată foarte personal de Maria Banuş (Ţara fetelor, 1937) cu inge-
nuităţi carnale aproape teribile uneori, în poezii de simple creionări realmen-
te ori voit momentane.” Poetul avangardist Miron Radu Paraschivescu consi-
dera poezia Mariei Banuş „pe deplin realizată”, întrucât „ea izbuteşte să
închege condiţia principală a poeziei: atmosfera, evocaţia, fluenţa, şi această
realizare se înfăptuieşte într-un chip fericit, printr-o deplină plasticizare a
stărilor de spirit confuze, atât de proprii poeziei ca şi adolescenţei”. Evident
altfel ar fi arătat traiectoria lirică a poetei în vremuri normale. Însă, cum era
şi firesc, climatul politic otrăvit al anilor premergători războiului o va apro-
pia tot mai mult de poezia cu tematică socială, în consonanţă cu adeziunea

ei politică la stânga antifascistă (N. Manolescu o situează chiar „printre cei
câţiva autori de ceea ce am putea numi poezie a rezistenţei”, precum Paul
Eluard în Franţa). Poemele scrise în această perioadă reflectă, în versuri sim-
ple, tradiţionaliste (de multe ori chiar în metrul poeziei populare), anxietatea
şi disperarea generate de o lume sumbră, de coşmar, bântuită de ură, e.g.:
„Prin somn răsucitele flăcări,/şuviţe suflând de departe,/amestecă-n pletele
noastre/scânteile mamelor moarte”. Următorul volum, apărut abia în 1949,
se intitulează simbolic Bucurie şi e alcătuit din două cicluri: Cântec sub tan-
curi (1937-1944), dedicat războiului şi, respectiv, Vânt de martie (1944-1949),
dedicat transformărilor revoluţionare postbelice. Din primul ciclu reţin aten -
ţia mai cu seamă textele ce vorbesc despre tragica experienţă a Trans nistriei,
i.e., a Holocaustului românesc. Vis cu Transnistria, de pildă, prin tonul ora-
cular, stilizarea, încifrarea simbolică şi repetiţiile obsedante, se înrudeşte
foarte mult cu poemele lui Paul Celan pe aceeaşi temă:

„Clopoţeii cailor sună,
în somn, la sănii sicrie,
ochiul de lup în zăpadă
străluce, învie.

Venea o sanie cu oameni,
cu oameni venea înspre mine.
Aveau orbitele goale
şi nu semănau cu nimeni.

Vedeam ridicându-se luna,
în abur, la marginea căii,
în aer un miros de moarte,
şi auzeam zurgălăii.

A joacă sunau clopoţeii,
chemând din adâncuri copiii,
la moarte trăgeau căluşeii,
în somn, la sănii sicrie.

Vedeam ridicându-se luna,
şi câmpul lucind ca oţelul.
fugeam, fugeam în pădure,
şi auzeam clopoţelul”.

Poemele celui de al doilea ciclu se înscriu aproape în totalitate
în direcţia „artei cu tendenţă” proletcultiste, devenite canonul
estetic obligatoriu al erei noi. Totuşi, spre deosebire de creaţii-
le altor poeţi din epocă (de pildă, Nina Cassian, vezi infra),

aceste texte nu se poate spune că reflectă o coborâre inadmisibilă a nivelu-
lui artistic, ci se menţin încă, prin stilizare şi metaforă, în limitele decente
ale artei, chiar şi atunci când intenţia lor e clar propagandistică, e.g.:

„Voi lansa un strigăt de luptă
şi de asalt
împotriva cetăţii de fier,
împotriva întunecatei cetăţi,
cu ziduri adânci şi înalte,
făurite din case de bani,
şi case de bani,
în lung şi în lat aşezate,
bine legate, cimentate bine,
îmbucate-ntre ele,
cum sunt într-un zid, cărămizile, pietrele.
Împotriva cetăţii locuite de ei,
cei roşi până-n măduva oaselor,
de molima aurului.
Împotriva liotii banului,
ce se-agaţă de pârghii şi-n panică
dă drumul maşinilor morţii.”

Ovidiu Morar

O mare poetă uitată: 
Maria Banuş (II)
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La mijlocul lunii mai s-a anunţat decesul unor rămăşiţe. Mă refer
la ceea ce fusese odată prestigiosul Institut de Cercetare al pos-
turilor de radio Europa Liberă/Radio Libertatea. Confruntat cu
scăderea vertiginoasă a dolarului American, preşedintele acestui

post de radio, Jeffrey Gedmin, a optat la Praga pentru funerarii finale şi (de data
aceasta) ireversibile. Agonia a fost una lungă. Din cei peste o sută de cercetă-
tori, arhivişti şi alt personal auxiliar al institutului care publica cu regularitate
cele mai competente analize ale evenimentelor curente din Europa centrală şi de
est şi din fosta Uniune Sovietică, distribuite săptămînal unei lungi liste de
abonaţi, de la Consiliul Naţional de Securitate al Casei Albe, Departamentul de
Stat, CIA şi alte instituţii americane, pînă la jurnalişti afiliaţi celor mai presti-
gioase publicaţii de pe mapamond şi la specialişti din lumea academică, rămă -
seseră în ultimii ani la Praga numai trei analişti dintre „veterani” (Liz Fuller,
Patrick Moore şi Viktor Yasmann), cărora li se adăugaseră vreo patru recrutaţi
în ultimii ani. Cu toate acestea, gama geopolitică pe care analizele lor, publicate
începînd cu anul 1997 numai pe Internet era incredibil de largă: de la statele
aparţinînd fostei Uniuni Sovietice, la cele ale fostei Republici Federale Yugoslavia
şi Albania, precum şi la Orientul Mijlociu (îndeobşte Afghanistan, Irak şi Iran).

România nu mai era „acoperită” de la sfîrşitul verii anului 2005, cînd
subsemnatul a optat să accepte oferta Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj şi să
candideze pentru un post de profesor la această prestigioasă instituţie. Opţiunea
mea se datorase atît propriei dorinţe de a reveni la profesiunea pentru care
optasem de la bun începutul cariei mele, cît şi „citirii viitorului” în cadrul unor
circumstanţe tragicomice. Îmi devenise clar că Statele Unite nu mai erau intere-
sate de regiunea Europei de est şi că tendinţa este de a reduce cît mai drastic
atît emisiunile de radio cît şi auxiliarele acestora, printre care şi aşa-numiţii
„analişti regionali” din rîndul cărora făceam acum parte. Imediat după căderea
„cortinei de fier” în 1989, fuseseră eliminate emisiunile pentru Ungaria şi
Polonia. Odată cu mutarea (din motive atît simbolice cît mai ales economice) pos-
turilor de radio la Praga în 1995, încetaseră emisiunile pentru Cehia (cele pen-
tru Slovacia aveau să continue pentru cîtva timp), iar mai tîrziu au fost sub-
stanţial reduse emisiunile pentru România. Astăzi postul mai emite o jumătate
de oră de luni pînă vineri pentru ascultătorii care în trecut atinseseră cota de
audiţie cea mai ridicată din toată regiunea şi o oră pentru cei din Republica
Moldova, dar toată săptămîna. Şi emisiunile pentru Bulgaria şi statele Baltice
fuseseră între timp eliminate. Bineînţeles că analiştii nu puteau supravieţui decît
cu greu şi numai în cazul în care erau dispuşi sau capabili să acopere o gamă
regională mult mai largă decît fusese cazul în trecutul münchenez. Astfel, m-am
găsit personal în postura de a deveni „analist regional principal”, acoperind pen-
tru un timp nu mai puţin de şapte state din Europa centrală şi de est, şi de edi-
tor al publicaţiei „East European Perspectives” timp de şase ani. Era, de altfel,
singura publicaţie supravieţuitoare care acoperea, o dată la două săptămîni,
aspecte legate de regiunea noastră.

Nici această miraculoasă dar, prin natura lucrurilor, temporară
supravieţuire nu fusese lipsită de aventuri. Cînd postul s-a mutat la Praga, echipa
de analişti (drastic redusă numeric, dar încă viabilă,) a fost integrată într-un nou
institut de cercetare, Open Media Research Institute sau OMRI, finanţat de
Fundaţia Soros. Acolo, echipa publicase revista „Transitions”, moştenitoare a
prestigioaselor publicaţii müncheneze (în ordine cronologică) „Report on Eastern
Europe”, „Report on the USSR” si „RFE/RL Research Report”, precum şi un
buletin de ştiri zilnic, şi el continuator al unei publicaţii müncheneze similare.
Numai că după nici doi ani, filantropul American de origine maghiară a hotărît
să taie finanţarea OMRI. Au supravieţuit cinci (cinci!) analişti, reîntorşi oficial
la instituţia-mamă. Acum, totul s-a încheiat.

Istoria institutului nu poate şi nu trebuie să fie despărţită de istoria pos-
tului de radio. Ele acţionau în simbioză, ceea ce implică, totuşi, şi o separare.
Inevitabil, colaborarea şi-a avut momentele ei de tensiune. Nu este momentul să
le revoc decît în trecere, şi mă îndoiesc că o voi face vreodată (sper să nu am
niciodată timp să îmi scriu amintirile). Dar nu se poate trece cu vederea că
această colaborare a depins în bună parte de personalitatea directorilor celor
două „ramuri”. Unii membri ai secţiei române de cercetare (pe atunci neinte-
grată într-un institut separat) au jucat un rol nefast, ba chiar odios, în încercarea
de demitere a lui Noel Bernard. Vor trebui să trăiască cu această rusine sau au
luat-o deja cu dînşii în mormînt. Din fericire, şi spre deosebire de maşinaţiile cu
coloratură antisemită care duseseră la demiterea lui Bernard cu ani înainte,
planul a eşuat. Bernard a trebuit să fie lichidat altfel. De către Securitate, după
cît se pare. Cartea pe care o scrie Nestor Ratesh va elucida pe cît posibil acest
sinistru moment din istoria războiului rece.

Pe primul director al secţiei române de cercetare, Ion Gheorghe, l-am
cunoscut în cursul primului meu stagiat la Europa Liberă (1965-1967) şi, mai
tîrziu, cînd mă documentam în arhivele postului pentru lucrarea de doctorat. Era
fiul ambasadorului la Berlin cu acelaşi nume din perioada antonesciană. Dacă
opiniile sale erau sau nu similare cu cele ale tatălui său, nu pot spune. Dar era
fără îndoială conştient că ele „nu se mai poartă” şi, om inteligent fiind, destul
de precaut pentru a nu le exprima nici faţă de conducerea americană a postului,
nici faţă de evrei. A avut o moarte tragică, într-un ospiciu, după ce căzuze pradă
maladiei care i-a dictat viaţa: harpagonismul. A fost urmat de George
Ciorănescu, un naţionalist de veche coloratură cu care, deşi l-am cunoscut de
asemenea, nu am avut decît un sporadic contact. Şi Ciorănescu fusese implicat
în „complotul anti-Bernard”, ceea ce dusese la demiterea sa din personalul pos-
tului de radio. O decizie a Tribunalului Muncii impusese însă reangajarea aces-
tuia, şi aşa se explică numirea lui în postul de director de cercetare. Cînd s-a
pensionat, a fost urmat de Anneli Utte Gabanyi, pe care în bună parte o formase.
Gabanyi a demisionat în 1987 din motive personale. Mă aflam din nou la Europa
Liberă din 1985, în postul de director adjunct al Departamentului pentru
Cercetarea Opiniei Publice. Un post înalt, foarte bine remunerat, dar care mă

plictisea îngrozitor. Pur şi simplu nu mă interesa să aflu dacă ţăranii polonezi,
spre exemplu, ascultă sau nu emisiunea destinată satelor între 5 si 6 dimineaţa.
Aşa se face că am candidat pentru postul eliberat de Annelie. Şi pînă la lichi-
darea secţilor de cercetare şi integrarea lor în institutul despre care scriu acum,
am funcţionat ca director al secţiei, deşi această opţiune implicase o reducere
substanţială în venit.

Colaborarea cu postul de radio a depins, din nou, de personalitatea direc-
torilor. Sigur că nici a mea nu era una uşoară, mai ales că unghiul de analiză
avea să se schimbe substanţial odată cu venirea mea la conducerea secţiei. Adio
admiraţie abia mascată pentru naţionalismul de coloratură ceauşistă, adio fa -
bricării de disidenţi cu voie de la poliţie de genul Eugen Barbu sau Ion
Lăncrănjan. Ceea ce a creat nu puţine probleme cu unii membrii ai staffului
secţiei, şi ei educaţi în spirit ciorănescian, dar, mai ales, cu colegi din secţia
română. Din fericire pentru mine, tocmai se pensionase un fost declarat SS-ist,
care fusese ani de zile un arhivar extrem de conştient, şi care, după 1989, avea
să-şi publice nişte memorii care îmbină extremismul, antisemitismul şi mitoma-
nia (nu era singurul, îl bătea la acest capitol Max Bănus din secţia română, un
notoriu mincinos). Am avut marea plăcere şi onoare de a îl avea drept partener,
coleg şi prieten personal pe Vlad Georgescu, directorul de atunci al secţiei
române. Si el, după cît se pare, lichidat în aceelaşi mod ca Noel Bernard. Atîta
timp cît Vlad şi succesorul său, Nestor Ratesh, au fost directorii departamentu-
lui românesc, colaborarea a fost excelentă. Ceea ce a încetat odată cu
desemnarea lui Nicolae Stroescu-Stănişoară ca director al postului, după ce
Ratesh şi-a prezentat demisia din motive personale şi s-a întors la Washington.
Culmea este că am fost consultat de către conducerea americană şi am fost unul
din susţinătorii acestuia la postul din care avea să distrugă aproape tot ceea ce
creaseră precedenţii săi, dar mai ales echidistanţa faţă de partide politice care
se impunea odată cu schimbarea regimului în România. După ce am fost de două
ori admonestat de Stroescu în sedinţele departamentului românesc, am încetat
să mai particip la ele. Nu era datoria mea să o fac, ci plăcerea de a schimba civi -
lizat analize cu colegi. Păşunismul stroescian nu permitea însă asa ceva. La rîn-
dul meu, nu vedeam de ce trebuie să mă las convins că nu ar fi nimic rău sau
greşit în a critica viziunile „organice” ale istoriei propagate înainte de căderea
regimului comunist şi susţinute, de altfel, de Stroescu-Stănişoară. La urma
urmei, cu colegi mă puteam întîlni şi în afara sedinţelor de departament. Aşa se
explică şi de ce, imediat după evenimentele din decembrie 1989, Stroescu expli-
ca doct că Armata Română nu a tras niciodată în cursul istoriei ei asupra pop-
ulaţiei civile (Dar 1907? Dar 1929? Dar 1933, ca să fac puţină propagandă comu-
nistă, că tot mă desemnează unii ca atare?) şi nu o putea face nici acum. Sub
scurtul directorat al lui Emil Hurezeanu nu mai putea fi vorba de colaborare sau
lipsa ei. Toţi ne pregăteam de plecarea de la München, iar Hurezeanu a plecat
primul. La Deutsche Welle.

Despre performanţele secţiei române sub conducerea mea să vorbească
alţii. Sau să se documenteze despre ele. La dispoziţie le stau arhivele institutu-
lui transferate la Universitatea Central Europeană, dar şi arhivele mele perso -
nale (inclusiv analizele secţiei de cercetare începînd cu anii ’60) pe care le-am
donat universităţii unde azi funcţionez ca profesor. În ceea ce a fost bun în aces-
te performanţe, datorez enorm de mult colegilor. (Ceea ce a fost gresit îmi asum
în întregime). În primul rînd lui Vlad Socor şi lui Dan Ionescu. Mai puţin alto-
ra, al căror nume trebuie totuşi menţionat: Mihai Sturdza (cînd nu se ocupa de
heraldică, adică mai tot timpul), Crisula Ştefănescu (cu analize cultural-politice
demne de „Flacăra” păunesciană) şi răposatul Paul Gafton. Care mi-a prezentat
o primă lucrare cu titlul „AIDS for Romania”, ce se voia o traducere în limba
engleză a intenţionatului titlu „Ajutoare pentru România” şi care, specialist în
economie fiind, avea dificultăţi în calcularea corectă a procentelor. Oricum, pri -
mii doi au fost curînd transferaţi la secţia română, iar Gafton mi-a spus clar că
nu va discuta în contradictoriu cu mine niciodată deoarece „directorul are întodeau-
na dreptate”. Am avut şi plăcerea de a colabora cu doi arhivişti devotaţi, Carmen
Pompey şi Dan Stancu, dar şi ghinionul că poziţia SS-istului mai sus menţionat
a fost moştenită de o doamnă care avea în comun cu acesta mitomania.

Ce a rămas din toate acestea? La modul personal, enorm de mult.
La urma-urmelor, este vorba de 25 de ani de viaţă profesională.
La modul insituţional, teamă îmi este că nu va rămîne nimic.
Deja la Praga constatasem că RFE/RL nu are memorie insti-

tuţională. Noii directori pur şi simplu detestau cînd le atrăgeam (eu sau altul)
atenţia că la München se proceda „altfel” şi că este păcat să renunţi la proceduri
care fuseseră cheia victoriei în războiul rece. Nu a mai rămas nimeni care să
salveze de la sinucidere instituţională comori cum ar fi arhiva războiului rece sau
a instituţiei monarhiei, pe care, Carmen, Dan şi cu mine o ascunsesem, în ciuda
dispoziţiilor unor „specialisti” washingtonieni de a o distruge, după 1989, cînd
ni se spusese „that is irrelevant history”. Astăzi acele dosare sunt (sper) la
Budapesta. Sau, în cel mai bun caz, cercetătorii viitori vor trebui să cotrobăiască
prin arhive rămase neclasificate, cum sunt cele ale emisiunilor de radio, expe -
diate fără inventar sau opis la Hoover Institute din Stanford, California. Deci,
Requiem pentru un institut de cercetare. Sau mai degrabă burlescă. 

Post scriptum. Finale Disgrazioso: După ce în iunie se anunţase încetarea
emisiunilor în limba româna din motive financiare (sic transit Gloria pfundi!)
ale vajnicului BBC, iată că în ajunul Zilei Independenţei Statelor Unite se
anunţă că şi emisiunile în limba română ale Europei Libere li se alătură într-o
„lume mai bună”. Să doarmă în linişte în Vax Americana.

• (Im)pertinenţe

Michael Shafir
Requiem pentru un 
institut de cercetare
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Unul dintre aspectele mişcării de
avangardă din România despre
care s-a vorbit foarte puţin a fost
cel politic. Se ştia că marea majori-

tatea a artiştilor avangardişti erau oameni de stân-
ga, mai mult sau mai puţin apropiaţi cercurilor
comuniste, în primul rând datorită carierelor pe
care le-au făcut reprezentanţii lor de frunte după
1944, mai cu seamă în perioada realist-socialistă. 

Ocultarea aspectelor ce ţin de legăturile
avangardiştilor români cu activitatea politică a
PCdR are drept explicaţie specificul acestui partid
în cadrul politicii interne româneşti. Departe de a fi
fost doar un partid de stânga, animat de idealuri
egalitariste şi revoluţionare şi de ideea dreptăţii
sociale, PCdR a fost un partid revizionist, tutelat
strâns de Moscova, al cărui scop principal era dis-
trugerea României ca stat naţional unitar, prin sti-
mularea „dreptului la autodeterminare” al minorită-
ţilor şi ruperea provinciilor alipite în 1918 (în pri-
mul rând, Basarabia şi Transilvania). Componenta
antinaţională a activităţii PCdR risca să arunce o
lumină prea puţin favorabilă asupra comunismului
avangardei româneşti, motiv pentru care zelatorii
acesteia au preferat să escamoteze acest aspect, vor-
bind despre artiştii în cauză (scriitori, pictori, sculp -
tori) ca despre nişte „oameni de stânga”, animaţi de
„idealuri generoase”, sau chiar ca despre nişte naivi,
„păcăliţi” de discursul nobil pe care îl etalau teorii-
le comuniste.

Volumul Avangarda românească în arhivele
Siguranţei, îngrijit de Stelian Tănase*, reprezintă
prima investigaţie ştiinţifică a angajamentului poli-
tic al avangardiştilor români. O investigaţie care, în
ciuda lipsurilor şi a neajunsurilor, clarifică aspecte-
le principale ale chestiunii şi face imposibilă, de
acum încolo, escamotarea aspectelor jenante ale
acestei relaţii, deloc inocente, dintre unii artişti afi-
liaţi avangardei şi PCdR.

Documentele publicate de Stelian Tănase,
provenind din arhiva fostei Siguranţe, se referă la
nume de marcă ale avangardei artistice din
România, unele dintre ele, nume de rezonanţă şi în
gazetăria interbelică: Geo Bogza, Victor Brauner,
Scarlat Calimachi, Ion Călugăru, Gheorghe Dinu
(Stefan Roll), Gherasim Luca, M.H. Maxy, Gellu
Naum, Saşa Pană şi Jules Perahim. În mod ciudat,
printre ei este strecurat de editor şi Eugen Ionescu
(opţiune nefericită, pe care o voi comenta mai târ-
ziu.) 

Aceste documente nu privesc activitatea
artistică a celor vizaţi, ci numai pe cea politică. De
altfel, după cum subliniază îngrijitorul ediţiei, pre-
zenţa unor note în dosarele Siguranţei este semnul
că respectivii aveau – sau, cel puţin, erau suspectaţi
că au – o activitate politică oarecare, Siguranţa nefi-
ind interesată, ca succesoarea ei, Securitatea, de
ideile artistice sau de idealurile de care erau ani-
maţi, în forul lor interior, scriitorii români. Numai
când aceste idealuri căpătau o formă de expresie
politică, publică, ei intrau în vizorul aparatului de
represiune al statului.

Mărturisesc că lectura acestor documente,
provenite de la o instituţie a României democratice
de dinainte de 1948, m-a deprimat într-o oarecare
măsură. Bănuiam de multă vreme cam ce politică
făcuseră o parte dintre avangardiştii români, pentru
că ştiam ce politică făcuseră confraţii lor occidentali
şi, de asemenea, pentru că traiectoriile postbelice
ale unora – M.H. Maxy, Jules Perahim, Geo Bogza,
Gellu Naum, Scarlat Calimachi – erau mai mult
decât elocvente cu privire la conivenţa dintre ei şi
extrema stângă. Meritul cărţii îngrijite de Stelian
Tănase constă în aceea că identifică unele documen-
te (nu toate, din păcate) care clarifică pe deplin gra-
dul de implicare al acestor scriitori şi artişti plastici
în activitatea subversivă, antinaţională, a mişcării
comuniste din România. De asemenea, pe urmele
acestor documente, cartea elucidează şi locul ocupat

de avangarda românească în ansamblul propagandei
pe care NKVD (strămoşul celebrului KGB) a pus-o
în funcţiune în întreaga Europă, spre a atinge obiec-
tivele fixate de Comintern.

O primă observaţie care se poate face la lec-
tura cărţii este aceea că nu toată avangarda româ-
nească a fost afiliată PCdR şi Cominternului.
Grupul de la Contimporanul, în special Ion Vinea,
Marcel Iancu şi Miliţa Petraşcu, nu a aderat la
comunism şi nu a avut de-a face cu filierele propa-
gandei şi spionajului sovietic. Sub rezerva descope-
ririi (puţin probabile, totuşi) a unor noi documente
care să spună altceva, putem spune că avangarda
promovată de „nucleul dur” al Contimporanului s-a
mărginit la contestaţia artistică şi la o revoluţiona-
re a conceptelor cu care operează arta, fără a trece
în domeniul politicului.

O a doua observaţie vizează funcţia pe care
conducătorii Cominternului au repartizat-o avangar-
diştilor români, în cadrul mecanismului de propa-
gandă comunistă pe care Moscova l-a desfăşurat în
Europa. În acest context, avangardei româneşti i-au
fost atribuite două misiuni: 1) de a submina, prin
agitaţie şi propagandă comunistă, structurile statu-
lui democratic şi capitalist românesc („coloana a V-a”),
şi 2) de a fi „cureaua de legătură” dintre cei ce deci-
deau la Kremlin şi cei care, în Vest, executau ordi-
nele transmise prin intermediul unora dintre avan-
gardiştii români.

Astfel, avangardiştii afiliaţi PCdR se folo-
seau de notorietatea dobândită pe calea artei, pen-
tru a organiza conferinţe de propagandă comunistă
sau pentru a susţine, în cadrul presei de stânga din
România (legale şi ilegale), puncte de vedere favora-
bile Moscovei. Documentele selectate de Stelian
Tănase sunt cât se poate de transparente în acest
sens: Siguranţa cunoştea toate aceste reţele şi toate
aceste mijloace de informare în masă, folosite de
avangardişti pentru a face propagandă comunistă şi,
din păcate, şi antinaţională. Geo Bogza, de pildă,
participă la o reţea de popularizare în România a
unei acţiuni de denigrare a statului român, organi-
zată de comuniştii francezi, pe tema „victimelor fas-
cismului românesc”: nimeni alţii decât „onorabilii”
Cristian Racovski şi Ana Pauker! Ion Călugăru, la
rândul lui, dimineaţa scrie la Cuvântul lui Nae
Ionescu, iar seara ţine conferinţe de propagandă
comunistă prin diverse cluburi muncitoreşti semi-
subversive. Gheorghe Dinu, alias Stefan Roll, răs-
punde de organizarea presei comuniste; analiza ter-
tipurilor prin care, odată închis de Siguranţă un
asemenea organ, făcea să apară altul sau se refugia,
cu tot grupul, în redacţia unei publicaţii legale, ne
face să ne întrebăm care era adevărata sa meserie:
cea de scriitor, ori cea de spion? În sfârşit, alţii călă-
toresc la Paris, spre a transmite comuniştilor fran-
cezi ordinele Moscovei, periclitând astfel relaţiile
dintre România şi Franţa.

Oa treia observaţie: unele documente
(informări) atestă existenţa unui
adevărate reţele, antrenate pentru
preluarea puterii, în cazul în care

statul democratic românesc s-ar fi prăbuşit.
Momentul 1944 şi înfrângerea în războiul purtat
împotriva Uniunii Sovietice au oferit acestui grup
subversiv şansa de a ieşi la lumină şi de a prelua,
de fapt, puterea. Citez câteva dintre numele pe care
le frecventau asiduu avangardiştii români aflaţi în
atenţia Siguranţei: Ştefan Voicu, Sorin Toma (vă
amintiţi de Putrefacţia poeziei…?), Matei Socor,
Athanasie Joja, Mihail Roller, Horia Roman, Emil
Gulian, George Macovescu, Ion Vitner. Din păcate,
pe aceeaşi listă a celor cu activităţi subversive comu-
niste apar şi nume surprinzătoare, ca Alexandru
Graur (unul dintre cei mai mari lingvişti români),
Mihnea Gheorghiu sau Alexandru Balaci. Semn că,
în mare măsură, ierarhiile instaurate în cultura
română după 1948 fuseseră hotărâte dinainte, la
Moscova…

Trebuie spus, în fine, că, deşi meritele aces-
tei ediţii sunt incontestabile (înainte de toate, fap-
tul că, începând cu ea, despre politica avangardei nu
se mai poate vorbi în eufemisme), nu ne aflăm în
faţa unei cercetări impecabile. Sunt aceste documen-
te singurele existente în dosarele Siguranţei? Între-
barea e legitimă, de vreme ce unele dosare alătură
note din anii ’20 cu note din anii ’40, creând senza-
ţia că alte documente, intermediare, au dispărut. Cu
atât mai mult cu cât unii dintre cei vizaţi au virat,
în anii ’40, către legionari: Siguranţa nu avea nici o
informaţie despre acest viraj năucitor? Având în
vedere minuţiozitatea cu care erau citite, de către
ofiţerii de contra-spionaj, textele lor din presa comu-
nistă, e puţin probabil.

Prezenţa lui Eugen Ionescu în acest
peisaj e de-a dreptul derutantă. Nu
numai pentru că el nu este avangar-
dist, ci un existenţialist („trăirist”)

care descoperă absurdul. Ci şi pentru că singurele
note care-l vizează sunt din perioada ’43-’46 şi se
referă la originea etnică a sa şi a soţiei sale, mai târ-
ziu la refuzul său de a se întoarce în ţară şi a cola-
bora cu autorităţile comuniste nou instalate. Într-
una dintre aceste note scrie chiar negru pe alb, că:
„Amândoi [soţii Ionescu – n.m./ R.V.] nu au făcut
nici un fel de politică şi nu figurează în cazierele
noastre”, motiv pentru care apreciez că prezenţa lui
Eugen Ionescu în acest context e inoportună.
Probabil că Stelian Tănase crede, nu ştiu de ce, că
Ionescu e avangardist şi, când a găsit prin dosare
unele documente care-l priveau, s-a gândit să spo-
rească (inutil) audienţa cărţii…

Excelentă este însă ideea îngrijitorului de a
alătura documentelor din arhivele Siguranţei fişele
de ilegalişti pe care respectivii avangardişti le-au
completat, după instaurarea comunismului în
România, spre a-şi primi răsplata „jertfei patrioti-
ce”. Fişele de ilegalist spulberă orice posibilă îndo-
ială cu privire la motivele pentru care aceşti artişti
au aderat la politica anti-naţională a PCdR: nu din
inocenţă (cum afirmă zelatorii avangardei), ci în
deplină cunoştinţă de cauză.

O carte tristă, care ne obligă să ne revizuim
drastic opiniile cu privire la avangarda românească.
În special delaţiunile unora dintre ei la adresa cole-
gilor sunt de-o mizerie morală greu de descris în
cuvinte. Puţini s-au salvat prin operă (dar Operă nu
a dat nici unul, nici măcar Gellu Naum), iar locul
majorităţii nu este în istoria literară, ci, mai degra-
bă, într-un muzeu al ruşinii şi, dacă vocabula nu e
prea tare, al trădării naţionale…

*) Avangarda românească în arhivele Siguranţei, ediţie îngrijită şi
prefaţă de Stelian Tănase, Editura Polirom, col. „Istorii subtera-
ne”, 2008.

Răzvan Voncu
Foto: Aura Christi

RĂZVAN VONCU
Avangarda kaghebistă
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Laura Bândilă: Domnule Mircia Dumitrescu, cui se adresează creatorul de artă?
Mircia Dumitrescu: Un artist cred că mai degrabă lucrează pentru el însuşi.

Şi are două probleme grave de rezolvat. Una dintre ele e să se ancoreze într-o meserie
cât mai apropiată de absolut şi celaltă să se lămurească cu sine însuşi. Din toată expe-
rienţa mea am văzut că cei mai apropiaţi plasticienilor au fost tot scriitorii care aveau
un alt limbaj, dar dacă erau buni în meseria lor şi cunoşteau alfabetul foarte bine şi apro-
pierea de alt alfabet se făcea tot cu genialitate. Cazurile sunt evidente la Charles
Baudelaire, la Nichita Stănescu. Te uiţi şi la Nicolae Breban care e scriitor, dar între
timp a fost şi regizor de film şi tot el ştie să se apropie cu înţelegere de limbajele plas -
tice şi cele muzicale. Deci întotdeauna m-am simţit înţeles mult mai bine de scriitori.
Este vorba despre cunoaşterea alfabetului unei meserii. Cu cât îţi respecţi meseria şi alfa-
betul ei, cu atât poţi comunica mai bine cu cei din jurul tău. Alfabetele sunt apropiate.

Aveţi mai multă încredere în munca artistului decât în talentul înnăscut?

Cred că o bună educaţie şi o bună pregătire împinge cu adevărat omul pe
un făgaş bun. Nu ştii niciodată dacă esti super talentat decât în momen-
tul în care te-ai realizat. Această idee – vai ce talentat am fost când eram

mic - este o butadă. E clar că munca este totul. Şi am văzut lucrul acesta şi la marii
creatori. Îl iau ca exemplu, în momentul de faţă pe scriitorul Nicolae Breban care nu
există zi de la Dumnezeu în care să nu se aşeze pe scaun şi să scrie numărul de pagini
pe care doreşte să le scrie. Nu are perioade de răgaz. De altfel, majoritatea creatorilor
nu se odihnesc. Cred că mai degrabă când se odihnesc lucrează.

La Sala Brâncuşi, unde de curând aţi avut prima expoziţie în ţară, după 35 de
ani, ca privitor, receptor de artă, am ignorat munca din spatele acelor lucrări. Am văzut
mai degrabă expresia unui om inspirat, foarte talentat, a unui om aplecat spre lume şi
spre sine însuşi.

Mi-a plăcut mult mai mult fraza aplecat spre lume, pentru că aceasta este exact
ce-am urmărit. Totul apare ca un jurnal. Cu toate că multă lume a spus că este vorba
despre o retrospectivă, nu este aşa.

E mai mult o expoziţie biografică.
Mai degrabă, întrucât eu, din 73, nu am mai expus în ţară. Aceasta este a doua,

ceea ce nu înseamnă că nu aştept să o fac şi pe a treia, dar tot într-o perioadă mare de
gestaţie în care gândurile iniţiale se pot modifica, se pot accentua. Deci această apleca-
re înspre lume şi înspre tine este exact ce mi-am propus. Talentul de mult ori se con-
fundă cu munca pe care ai depus-o, cu iubirea pe care ai avut-o faţă de meserie şi de
propria-ţi performanţă. Cu cât înveţi mai mult, cu atât poţi aborda probleme din ce în
ce mai grave. 

Astăzi, când faci un lucru bun eşti considerat ne-bun, sau când te afli pe stradă
cu un album de artă la subţiori, eşti perceput ca făcând parte din lumea celor oarecum
neînţeleşi. Are viaţa artistului legătură cu Legea Codului Fiscal? Sau cu deciziile celor 322?
Sau cu scumpirea legumelor?

Este deja o problemă care apare târziu în artă. Artistul era iniţial respec-
tat ca un meseriaş, un breslaş. Vreau să spun că şi în secolul al XVIII-lea
el avea un statut bine definit. A început după aceea o modificare a înţele-

gerii artistului, mai ales pentru că acesta începuse să devină, în romantism, mai boem.
De la dandy a ajuns boem, datorită sărăciei şi datorită greutăţilor materiale şi hai să

spunem, la un moment dat, chiar datorită fanatismului multora care şi-au urmărit pro-
priul drum. Îţi trebuie rezistenţă şi curaj să te zbaţi pentru ideile în care crezi şi pe care
le iubeşti. De altfel, artiştii sunt foarte aproape de Dumnezeu. De la Papa Ioan Paul al
II-lea la Părintele Galeriu, mulţi oameni mari ai bisericii consideră că artiştii sunt cei
care îl laudă pe Dumnezeu prin ceea ce fac şi că au o comunicare directă cu trans -
cendentul.

Eveniment

Laura Bândilă în dialog cu MIRCIA DUMITRESCU
„Bătălia pe care o ducem noi cu noi înşine”

�
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Este un mijlocitor. 
Da, un mijlocitor. Pe de altă parte, normal că un om care îşi asumă o

responsabilitate nu poate accepta sacrificiul pe care îl fac unii artişti şi îi consideră clar
scoşi din societate. Cine ar putea să-l ia în serios pe Van Gogh care nu putea să se
întreţină singur, avea nevoie de un sprijin material. Chiar se presupune că sinuciderea
lui apare în momentul în care şi-a dat seama că fratele va avea un copil şi nu-şi va putea
asuma şi responsabilitatea susţinerii lui, mai ales că nici el nu era vreun mare bogătaş.
Acelaşi lucru s-a întâmplat cu Gauguin, din om de bancă cu familie, renunţă la tot şi
sigur că intră în domeniul omului ce iese din societate. E un proscris. Ei, unii au cura-
jul să-şi asume această formulă pentru că societatea nu are nevoie propriu-zis de ei, dar
nici artistul, în încăpăţânarea lui, nu face compromisuri şi-şi urmează traiectul. E nor-
mal ca în acest caz lucrurile să nu se mai poată împăca.

Artistul care renunţă să aibă o viaţă socială nu este în mod necesar şi genial.

Eun pericol aici. Sunt şi foarte mulţi artişti care se cred geniali şi în final
nu sunt nimic. Iar mă referer la Breban care are o carte foarte intere-
santă, „Riscul în cultură” şi acolo vorbeşte exact de această zbatere a artis -

tului care nu-şi dă seama de demersul lui, îşi urmăreşte ţelul, şi în timp ce urcă munte-
le nici nu mai vede drumul până ajunge în vârf, iar când ajunge e mândru că are o pano-
ramă enormă la picioare, dar ridică capul şi vede un alt munte şi-şi dă seama că toată
zbaterea lui a fost interesantă, atât i-a dat Dumnezeu, dar n-a ajuns la celălalt munte
care acum îl umbreşte. Sau din contră l-a făcut să se înţeleagă mai bine. Foarte frumoa -
să imaginea cu toate că pare la mintea tuturor.

Dar dumneavoastră, domnule profesor, aveţi viaţă personală? Sau sunteţi precum
poetul şi soldatul?

Am avut tot timpul, foarte multă viaţă personală (deşi mi-a răspuns zâmbind,
ceva, nu pot spune exact ce, m-a făcut să nu-l cred până la capat – n. Ed.). Eu am o viaţă
personală poate pentru asta nici n-am vrut să expun foarte mult, n-am vrut să am o
dezbrăcare în public pentru că viaţa mea a fost oricum publică. Cu toată boemia pe care
am trăit-o din 65 până acum. Numai că oamenii s-au schimbat, mulţi nu mai sunt, dar
m-am împrietenit cu alţii, cu tineri, cu scriitori. Am mai puţini prieteni printre graficie-
ni, dar am printre sculptori. Ştiţi cum e, niciodată nu eşti profet în ţara ta. 

Unde v-aţi petrecut copilăria?
Eu am avut un noroc mare, m-am născut într-un sat cu o istorie nemaipome-

nită, în sensul că acolo era vatra unuia dintre cel mai frumoase temple găsite la noi,
Tempul de la Căscioarele, descoperit de Vladimir Dumitrescu. E lacul Greaca, care a fost
asanat, e aici lângă Olteniţa. Am avut o copilărie nemaipomenită. În timpul războiului,
mama m-a lăsat acolo cu verii mei şi lacul era plin de peşte. Peştele stătea ca tutunul pe
prispa casei. Bunica mea, deşi era văduvă de război şi săracă, iarna ne dădea peşte cu
mămăligă. Îmi amintesc cu mare drag de bunica, pe care am luat-o mai târziu la
Bucureşti unde spunea mereu ca nu-i place puiul că miroase a peşte. Şi eu nu înţelege-
am cum miroase găina a peşte. Dar într-un an am plecat la Portiţa şi am aflat că sute-
le de kilograme de scrumbie prinse în năvoade erau trimise să se facă din ele făină, cu
care se hrăneau mai apoi puii de la ferme. Şi asta mâncam noi. Şi nu ştim ce mâncăm
nici acum, că pepenele miroase a castravete şi roşiile a dovleac. De asta e bine să tră -
ieşti în natură.

Aţi moştenit iubirea pentru artă din familie?
Mama mea, Bălaşa Dumitrescu...

Ctitoria lui Mircia Dumitrescu: „Caietele Eminescu”

�
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Ce nume frumos...

Da. Noi am avut toţi nume foarte frumoase. Bunica mea se numea Despina,
tatăl meu Atanase. Vedeţi acuma avem nume de americani şi tot ce vreţi.
Atunci primeam nume legate de glia asta. Da. Mama mea, spuneam, a

făcut Şcoala profesională „Tudosca Doamna” şi a făcut covoare, a fost şi profesoară un
timp. A avut lucrările luate de Alexandru Tzigara-Samurcaş şi duse la Expoziţia de Artă
Naţională a României. Dar nu e vorba de o moştenire a talentului, ci pur şi simplu aşa
s-a întâmplat. Mama ar fi vrut să fac Şcoala de Construcţii. Eu eram bun şi la matema-
tică, dar mi-a plăcut mai mult desenul.

Ştiţi, când am venit să văd expoziţia, v-am spus la telefon că am chemat cu mine
un foarte bun prieten, dar că aş fi vrut să vină la Sala Brâncuşi a Palatului Parlamentului
şi alţii. Replica dumneavoastră a fost atunci că ei au de pierdut. Le spunem ce, domnule
profesor?

[Râde]. Acuma să vă spun, zice serios. Este o expoziţie solidă. Din păcate sun-
tem sub zodia comercialului, a efemerului, a derizoriul, ca modă. Şi moda aceasta va
împinge multe generaţii până se vor trezi că nu ăsta este drumul. Arta, aşa cum am spus
la un moment dat, trebuie să-ţi dea nişte relaţii cu lumea. Să înţelegi de ce te-ai născut,
de unde vii şi unde vei ajunge. Numai ca să faci jocuri şi să ajungi într-un sistem ludic
sau în efemeritate este contra naturii de ziditor. Această luptă, o are orice creator, să-şi
depăşească timpul, să rămână dincolo de timpul prezent. Ca în poezia lui Nichita 

„Daimonul meu către mine”, care în final spune „preschimbă-te în cuvânt”. Ei,
cuvântul acesta parcă rămâne o piatră. Vă daţi seama ce-am fi fost dacă n-ar fi fost sta-
tuile de granit în Egipt, dacă n-am fi avut o ceramică arsă, dacă era numai din pământ
sau din nisip?

S-ar fi ales pulberea.
Aşa se întâmplă şi cu arta noastră. Dacă nu avem încredere în durabilitatea

artei noastre, nici privitorului nu-i putem cere prea mult. Şi cred că nu are sens să se
uite la ea. 

De altfel, existenţa noastră este atât de perisabilă şi de efemeră încât de
multe ori te întrebi, ce ne-am face dacă am fi nişte fluturi pentru o zi. Ar
trebui să lucrăm într-o zi ca să rămână ceva după urma noastră. Avem

avantajul că trăim ceva mai mult. Noi trebuie să avem o operă, nu pentru o zi, ci ca să
rămână pentru o sută de ani, două sute.

Cât o fi lumea.
Idealul ăsta ar fi, să rămână cât o fi lumea! Asta-i ideea
Are sfârşit lumea asta?

A, sigur! [De data asta l-am crezut. A spus-o aproape şoptit şi apoi a accentuat
fără drept de replică... – n. Ed.] Are. Şi pe studenţii mei i-am învăţat să citească cărţi
despre înţelegerea universului acesta. Totul este o prefacere şi avem un drum fatalist
într-un fel. Ce-i frumos e să te lupţi şi cine ştie poate vom trece într-un alt univers.

Veţi reedita expoziţia de la Palatul Parlamentului?

Nu, nu o mai reeditez. Am, în schimb, însă un mare noroc că Institutul
Cultural Român mi-a publicat o carte cu lucrările expuse, trebuie să
mulţumesc colectivului director de-acolo, şi în felul acesta nu m-am

despărţit cu părere de rău de expoziţie. Şi mai am un film. Vreau să fac şi un DVD şi
să-l ataşez cărţii. Pentru că a fost o expoziţie foarte solidă, nu că ar fi vorba de laudă,
trebuie să ne ştim fiecare adevăratele măsuri. Nu m-a interesat să am recenzii, deşi au
fost toate la superlativ, m-a interesat să comunic cu cei care au dorit să vadă această
expoziţie. Eu am vrut să fac o expoziţie mult mai mare. Am expus pe aproape 1000 de
metri, eu am vrut să ajung la 1500, având lucrările, dar nu ştiu din ce motive (mai ales
că nu au folosit tot spaţiul), nu mi-au dat mai mult. Am crezut că este necesar să mai
avem şi noi modele. Am vrut să devin un model de aşteptare, în cazul de faţă. E foarte
greu să aştepţi 35 de ani, să nu intri pe simeze, mai ales că eu aveam lucrurile
gata făcute.

Mircia Dumitrescu cu Johnny Răducanu

�

Expoziţia Mircia Dumitrescu. Un eveniment de nivel european.
Nicolae şi Cristina Breban, Anne Orban

Decalogul pentru Mircia întocmit de Nichita Stănescu
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Nu aţi mai expus în ţară din 73, dar aţi avut expoziţii în afara României
Asta nu contează. Contează să vorbeşti publicului din spaţiul în care te-

ai născut. Cel din afară te ia ca pe un străin şi te judecă ca pe o curiozitate sau poate
avea o anumită înţelegere faţă de temele universale, dacă le ataci. Dar tu vorbeşti mai
bine aerului tău, aerului pe care îl respiri tu. Expoziţia pe care am făcut-o acum a stat
mai mult sub semnul explicării, a forţei pe care o are grafica cu cele două domenii mari:
aceea de multiplicare şi aceea a legăturii ei cu cuvântul. Am atacat ilustraţii de carte,
nu facilă, ci ilustraţia mare a literaturii universale şi clasice. Am expus însă foarte puţine
cărţi dintre cele pe care le-am ilustrat, pentru că am aproape 100 de titluri, dar cărţi
majore. Aceste ilustraţii pot demonstra cu uşurinţă că nu m-am repetat ca stil, ci am
exploatat toate posibilităţile meseriei mele. Eu am încercat să fac un Creangă care să se
deosebească de Ovidiu, Ovidiu să se deosebească de Philippide, Ghilgameş să intre în
atmosfera lui Ghilgameş şi aşa mai departe. Mă pierdeam în autorul pe care îl ilustram,
mă pierdeam în cuvintele celui pe care îl reprezentam, ca un bun regizor, cred eu, şi nu
demonstrându-mi mie că sunt deştept. Aceasta a fost o primă parte. A doua parte a fost
aceea a comunicării clare a lucrurilor pe care am vrut să le spun, în gravuri şi am arătat
şi o mică parte a posibilităţilor mele de desen, de acuarelă. De altfel, în catalog nici nu
apare ideea de culoare. De asemenea, în cărţile lui Nichita, gravura este şi ea epică la
fel ca şi poezia. Într-un fel lucrările nu sunt nişte ilustraţii la versurile lui Nichita, ci
nişte compoziţii care împreună cu poezia creează o atmosferă specială. M-a interesat foar-
te mult ca cititorul dacă ar fi dat paginile (n-am vrut să „răsfoiască” toţi vizitatorii car-
tea care deschisă avea 4 metri, de aceea le-am expus şi pe perete), să aibă frică de coala
de hârtie, pentru că trebuia el să se mişte. Vedeţi, în general, noi dăm pagina mai depar-
te, în pat sau la masă, aici trebuia să mergi pe lângă carte şi să ai grija să n-o mototo-
leşti, să n-o rupi, ea foşnea, avea o legătură japoneză. Lucrarea de artă a devenit astfel
un obiect şi exprimă cu adevărat ideea de happening atât de vehiculată astăzi, dar care
apare ca simplu surogat occidental şi nu plecat din interiorul cultural naţional. De ase-
menea, cărţile mele care sunt legate în piele, sunt ca nişte jurnale zilnice în care am
desenat întâmplări inspirate din real. Şi în plus am avut norocul, ca împreună cu dom-
nul academician Eugen Simion să realizez un vis pe care l-a avut şi Maiorescu şi Noica
– Caietele Eminesciene. O bucurie pentru cel care a dorit să vadă scrisul eminescian la
scara 1 pe 1, să vadă toate tăieturile pe care le-a făcut poetul cu creion roşu sau albas-
tru, eu încercând să dau exact ductul şi spiritul eminescian. N-o spun cu lipsă de modes-
tie, dar era o problemă pe care trebuia să o rezolve un profesionist. 

Nu-mi spuneţi nimic despre lucrările de sculptură?

Lângă sculptură, dacă aţi văzut, am expus şi gravura pe lemn. Ciclul poziţio-
nal, de pildă. În acelaşi timp am expus şi plăcile în metal, în zinc, care
erau ilustraţiile la Ovidiu. În plăcile ovidiene se vedea foarte uşor basore-

lieful, pentru că am atacat cu acid şi au dat planuri, planuri. La gravurile în lemn se
vedea probitatea în tăietură, n-aţi văzut cifrele, dar era un Gutenberg de foarte mare cali-
tate. Am simţit nevoia să fac gravură tridimensională. De altfel, sculpturile mele nu sunt
masive, exceptând poate singura Femeie, pe care aţi văzut-o, dar aceea era ea, ca perso-
naj, o agresiune a săracului minotaur tânăr. Restul sunt, cu mici excepţii, „volume plate”
care prind relief. Exact cum era şi gravura în lemn. Eu consider că nu le fac ca un sculp-
tor, ci ca un grafician, minţind spaţiul.

Îl păcăliţi...
Îl trişez, e o scândură şi eu te fac să crezi că e ditamai grăsana.
Expoziţia are un personaj colectiv evident... nu poţi ignora „haita” de pisici... ce

rol are pisica?
Pentru mine pisica este cu totul tragică. Am început-o într-o perioadă marcată

de sărăcie. Am vrut să fac un om care după multe zile de nemâncat este hrănit abun-
dent şi crapă. Că pisica e schiloadă, dar şi-a umplut burta.

E o pisică subnutrită, hrănită la un moment dat cu mai mult decât organismul
ei poate suporta.

Da, exact cum sunt copiii aceia care au burţile mari, mari. Numai că era un
mesaj la adresa regimului, ca şi lucrarea Priveghi. Adică ajung câinii să fie mai umani
decât noi care întoarcem foarte uşor capul pentru a ne feri de responsabilităţi şi obli-
gaţii. Ceea ce e dureros. 

Cu alte cuvinte să dăm câinilor ce-i al câinilor, cămaşa de pe noi şi afecţiunea
maternă.

Cam asta, da. Mi-au plăcut şi oile. Mai mulţi priteni mi-au luat câte un exem-
plar şi l-au pus în grădină. Ele stau pe 3 picioare, aproape în linie dreaptă, şi au un echi-
libru foarte fragil. Dar dacă le pui un postament capătă
echilibru. Unii spun că e capră, eu zic ca e oaie. Dar dacă
vor s-o ia de capră…

Fiecare lucrare este o expresie a durerii şi iubirii.
Ca poezia lui Nichita. N-am ştiut dacă mă aflu la o întâl-
nire cu spiritul unui poet sau cu cel al unui artist plastic.
Am avut sentimentul că mă aflu într-o sală de operaţie.
Lucrările dumneavoastră sunt disecţii pe inima şi visele
noastre. Ce urmăriţi? Vindecarea lumii? Sau mă aştept la
prea mult? 

Cred că este un răspuns dat mie însumi şi de

comunicare cu celălalt, ca şi acum când stăm de vorbă despre probleme noastre, cele pe
care le-am avut şi cele pe care le vom avea. În general timpul prezent nu prea există.
Acum stăm de vorbă, dar peste puţin timp mă voi duce să mă ocup de expoziţia stu -
denţilor mei, cu un moment în spate am băut o cafea. Prezentul a şi trecut.

Dar are înrâurire asupra viitorului.
În felul ăsta putem spune că trăim într-un prezent continuu şi lucrurile încep

să se încurce. Însă când mă refer la lucrările pe care le-am creat mă gândesc că n-aş fi
vrut să fiu un scriitor, dar nu pot să mă lipsesc de cuvinte şi atunci imaginea plastică
şi cuvântul s-au legat într-o expresie care nu devine academistă, dar are un realism
magic. Vedeţi, mă întorc la ce aţi spus dumneavoastră, o comunicare cu lumea, în sen-
sul că aş vrea să extrag din lume, exact miracolele care se petrec, în momentul în care
nu le vedem. Fiecare din aceste miracole au în spate o înţelegere ce pleacă de la înşuru-
barea ta în real. Intrarea în real te face să evadezi din real. Şi asta s-a văzut în fiecare
imagine pe care am expus-o. Toti au fost fascinaţi de sculpturile mele, deşi eu ţin la sculp-
tură ca la o gravură în spaţiu. Dar gravurile mele au fost foarte puţin receptate, cu toate
că sunt, cred, unul din cei mai buni gravori din ţară, poate, alături de Horea Teodoru şi
de Ion State.

Aveţi un regret.

Nu suntem pregătiţi să înţelegem lucrul acesta. Pentru că gravura la noi în
ţară n-a avut evoluţia unei gravuri de sistem occidental, în sensul celui al
lui Rubens, care chiar şi-a deschis o şcoală de gravură în care lucrările lui

erau tipărite. El a avut şi primul copyright al gravurilor şi le vindea peste tot. Ca amba-
sador a fost un nemaipomenit de bun comerciant. Şi nu am avut nici sistemul de gra-
vură din timpul luteranismului şi protestantismului german, în care aceste foi multipli-
cate erau bătute pe uşile bisericilor, lumea le citea, râdea de papalitate, deveneau mani-
feste, de altfel se şi numeau flugblatter, adică foi zburătoare şi înţelegerea era cât se
poate de apropiată publicului. La noi gravura a venit prin micile afinităţi ale unor mari
artişti cum au fost Aman sau Horia Teodoru, dar în public nu a avut rezonanţă. Mai târ-
ziu în cele două războaie a fost Ştefan Popescu.

Ştefan Popescu se află în Colecţia Casei Regale a României şi în cadrul Muzeului
Peleş datorită faptului ca a fost unul dintre cei mai îndrăgiţi pictori români de către Regina
Maria a României şi Casa Regală a României. Dar şi una din lucrările dumneavoastră
se află, din acest an, în colecţia Casei Regale. 

Da, am una. Sorin Dumitrescu m-a rugat să-i dau o lucrare care alături de alte-
le va ajunge apoi în colecţia regelui Mihai I. Am dat un „Dovleac”, mare aşa, ca o pic-
tură japoneză.

La expoziţia aceasta recentă aţi expus şi câteva lucrări din ciclul Cartea Plantelor.
Mi-au plăcut foarte mult.

Aceste lucrări le-am făcut de drag de real. Dar aţi văzut că la un moment dat şi
acolo trişez şi intru puţin în metafizic.

Revenind la gravură…
Da. Tonitza a făcut unele lucruri, Pătraşcu, dar tirajele de gravură erau de două

exemplare, trei şi în general nu tematici abordate de mine şi State, care am încercat să
dăm o dimensiune socială lucrărilor, mai ales că pornisem nişte gravuri într-o perioadă
destul de dificilă, prin 67-68 şi până în 80. Aceste gravuri aveau mici şopârle în cadrul
imaginii.

Cum sunt „Compoziţiile lungi, dar inutile”? 
Da, acelea au apărut în 1983. Aveam şi alt titlu în 1984 „Cei doi viţei ai vacii şi

mândria ţărăncii colectiviste”. Jocurile de cuvinte semănau într-un fel cu flugblatter-ele
de care amintisem, dar la noi receptarea gravurii se face prost. Ceea ce mă încântă, ce-am
reuşit să fac, şi asta fără ajutorul Uniunii, împreună cu o echipă de artişti foarte buni
ne-am adunat şi prin propriile forţe am reuşit să avem legături, la ora actuală, cu atelie-
re de gravură din Franţa, din Danemarca, Ungaria, Finlanda. Facem schimburi, pentru
că fiecare atelier de gravură de acolo are câte o galerie. Noi îi aducem aici, lucrările noas -
tre se mişcă în alte ţări europene. Acum e mai simplu, înainte nu aveam voie pentru că
lucrările erau considerate de patrimoniu, pe care însă nu le cumpără nimeni, poţi să le
arzi aici, dar erau patrimoniu. Acuma fiind în Uniunea Europeană ne putem mişca, gra-
vura cred că va renaşte dacă vom avea condiţii. Pe acest lucru mă bazez, pentru că le
transportăm foarte uşor. În fiecare galerie unde ajung sunt ramele, eu am aici, nu cărăm
rame şi geamuri ş.a.m.d. Comunicarea se face direct şi bătălia cea mai mare va fi acum,
ca după globalizare, să nu mai fim tributari modelor care au intrat la noi în ţară, ime-
diat după revoluţie, (toţi începem să copiem, să devenim americani, să devenim englezi,

ca să avem şi noi faliţii noştri) ci să devenim cât mai naţio-
nali şi cât mai puternici în meseria noastră, ca să putem
comunica cu ceilaţi şi să arătăm cine suntem noi de fapt.
De altfel, eu cred că oricare popor te respectă când începe
să te înţeleagă pe tine ca alt popor, nu când îl mai mai-
muţăreşti.

Am vorbit despre comunicarea cu lumea, nu am
vorbit deloc despre comunicarea pe care aţi avut-o cu Nichita
Stănescu şi unul dintre momentele expoziţiei a fost dedicat
acestui mare poet, în preajma căruia v-aţi aflat, pe care
l-aţi cunoscut.

�
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Vedeţi, sunt mulţi care spun „eu am fost prieten cu Nichita”. Eu nu pot afirma
că am fost prieten cu Nichita Stănescu, decât că mie mi-a fost foarte drag, că am avut
nevoie de el aşa cum am avut nevoie de toţi cei pe care i-am avut în jurul meu, aşa cum
am avut nevoie de Eugen Schileru, cum am avut nevoie de Kazar, cum am avut nevoie
de profesorii de liceu, cum am avut nevoie de mama, şi de tata care a murit foarte devre-
me săracu. Spun că am avut nevoie de Nichita aşa cum am avut nevoie de Breban, de

Tudor George, care s-au purtat cu mine aproape ca nişte părinţi ce m-au înconjurat cu
dragostea lor. Nu vorbeam pe vremea aceea, tăceam foarte mult din gură, că n-aveai ce
să spui la 20 de ani. De-asta mă şi sperie această dorinţă a tineretului de a ieşi pe sime-
ze cu o rapiditate atât de mare, neavând prea multe de spus, decât a arăta mici ecouri
ale artei altora. 

Când l-aţi cunoscut pe Nichita?

L-am cunoscut în 79, nu era foarte tânăr, era deja pe ultima sută de metri,
către plecare. Asta nu înseamnă că nu a fost o iubire serioasă şi am avut
ocazia să înţeleg multe de la el, şi cu această ocazie m-am împrietenit cu

foarte multă lume din jurul lui. De altfel şi Breban spune „eu l-am preluat pe Mircia din
atelierul lui Nichita Stănescu”. Dar în atelierul meu, întrucât era chiar în centru, era un
fel de boemie, unde dormeam pe jos. Îmi amintesc de Velea, Pituţ, Apostu sau nu ştiu
care nu a trecut prin atelierul meu din G-ral Berthelot. Covaci, Breban şi mulţi alţii.
Toate generaţiile au fost pentru că eram în centru şi ţineau foarte mult la mine. Nichita
făcea cu mine trocuri. Lui îi plăceau desenele pe care le făceam şi de fiecare dată când
arăta interes faţă de un desen, eu i-l dăruiam iar el îmi dăruia o poezie.

Şi aşa s-a născut proiectul pe care l-aţi expus la Sala Brâncuşi a Palatului
Parlamanetului?

N-a fost nici un proiect, a fost un troc. El imi dădea o poezie pe care o scria pe
dimensiunea foii de hârtie pe care eu desenam. La un desen mare scria pe o foaie mare,
la un desen mai mic, scria pe o foaie de dimensiune mai mică.

Nu desenaţi chiar pe o foaie de doi metri cum sunt cele care au fost expuse pe
rastelul de la expoziţie?

Nu chiar, dar am avut poezii scrise de el pe foi de un metru,
pentru că aceasta a fost şi dimensiunea lucrării mele. El a hotărât con-
diţiile, că eu oricum îi dăruisem desenele.

Sunt aceste poezii cuprinse în vreun volum... au fost publicate
până să le expuneţi dumneavoastră?

Câteva am dat ediţiei lui Condeescu, câteva sunt în volumul
care a apărut la Fundaţia lui Eugen Simion. Ele au fost 33, dar eu i
le-am dat domnului Tomozei, după moartea lui Nichita, ca să apară
într-un volum. Mi-a returnat numai 27, se vede că restul le-a rătăcit.
Din păcate nici el nu mai există.

Ce v-a marcat la întâlnirea cu poetul Nichita Stănescu?
Asocierile pe care le făcea. Era fantastic. Se declanşa din nimi-

curi. Vă pot spune o povestioară a unei poezii pe care mi-a dedicat-o.
Stăteam la el la celebra masă rotundă Bonanţa cu cele şase scaune
mari şi late şi-i dăduse cineva cadou un desfăcător de bere, în forma
unui picior de femeie, parcă ar fi fost un ciorap, îndoit, aşa din genun-
chi, şi cu un toc ascuţit şi urât. Mă uitam la Nichita care tot îl rotea
în mână. Tot îl rotea, tot îl rotea. Mă întrebam ce-o face el cu kitsch-ul ăla,
dar n-am zis nimic şi am plecat la mine la atelier, am luat un desen şi
zice dă o foaie, şi a început să scrie. Că venise în vizită la mine cu un
rucsac în care „crăcane de femei mult retezate, ţinute mult la fum, deci
afumate, mi le-a adus pentru mâncat” şi continuă, continuă şi termină
brusc poezia „apoi ne fură rău şi vomitarăm, ciozvârtele cu poftă mult
mâncate” şi nu-mi mai amintesc acum fraza finală, dar încheie „pupând
în ploaie dulcele noroi”. Adică lucrurile curgeau atât de frumos, încât
m-a apropiat foarte mult de el pentru că şi eu desenez din nimic. Adică
nu pot să spun unde găsesc declanşarea pe care mi-o dă realul. Plec
din real şi dintr-o dată el se umple de un alt real. Şi am văzut la marii
scriitori acest lucru, apucă puţin din real şi dup-aia te trimit dincolo.
De asta vorbesc şi de Kafka foarte mult. E adevărat că mă bucură să
ştiu că s-a născut în aceeaşi zi cu mine, la 3 iulie, dar şi el pleacă la

fel în toate povestirile lui. Are aşa o introspecţie ce fuge
din real şi intră în parabolă. De altfel Nichita a fost un
risipitor, mi-ar fi plăcut foarte mult ca scrisul lui să fie
păstrat în caiete ca să rămână, aşa, ca piatra. Eu am avut
noroc că am desenat în caiete şi îmi place să cred că sunt
un fel de scripturi, nu în termen religios, ci în sensul de
cărţi scrise. Au rămas închegate.

Filocalii.
Exact. Dar, în pofida acestui fapt, Nichita a

rămas el o totalitate. Asta e bătălia pe care o ducem noi
cu noi înşine, să rămânem o unitate în care să existăm cu
darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu. 

Domnule Mircia Dumitrescu, n-am vorbit deloc despre vocaţia dumneavoastră de
profesor. Sunteţi foarte apreciat de studenţi, ei ţin foarte mult la dumneavoastră. Au numai
cuvinte de laudă.

Să ştiţi că la început sunt destul de dur. De ce? Pentru că vin copii din toate
părţile. Din şcoala medie copiilor le intră în cap că sunt artişti şi rătăcesc într-o apa-
rentă degringoladă boemă, uitînd că ei au venit la Universitate cu un anumit scop.
Primul an e cel mai greu în facultate. Întâi trebuie să-i educi, să-i trezeşti la realitate,
să ştie de ce au venit în şcoală. Ideea că trebuie să le dai tu o motivaţie este penibilă
pentru că dacă ai intrat în facultate fără dorinţa de a fi mai bun decât Leonardo Da
Vinci sau Van Gogh sau ce maestru vei fi având tu ca model, nu văd de ce ai mai venit.
Şi apoi trebuie să le repui alfabetul, cu adevărat, în mână. Pentru că vin cu diferite
păreri şi cunoştinţe false despre artă. Cu o construcţie falsă în ei. Alfabetul nu-l ştiu.
Ştiu doar unele litere din alfabetul plastic şi au nevoie să-i pui pe un făgaş corect şi nor-
mal. Sunt foarte mulţumit de studenţii pe care i-am avut în general pentru că am apli-
cat o gramatică plastică fermă. Deşi în final toţi sunt diferiţi, promoţia din acest an este
foarte bună. 

Sunt studenţii şi prietenii dumneavoastră?
Ca să vedeţi că sunt prietenii mei, dacă în primul şi al doilea an discuţiile sunt

foarte tranşante, după aceea mergem împreună în practică. Am făcut tabere la Lăzarea,
la Ipoteşti. Am reuşit să fac în aşa fel să nu plătească. Am făcut şi expoziţii care au cir-
culat la Viena şi Budapesta. Am făcut cărţi bibliofile cu sonetele eminesciene. Aceste
tabere îi unesc foarte mult. Suntem împreună, suntem un colectiv. Am început să fim

ca o iubire. Ne ajutăm unii pe alţii. Nu avem distanţe. Ne respectăm,
ne iubim şi ne uneşte aceeaşi pasiune. Unii vin la şase, la şapte în
şcoală, au dormit chiar în facultate. Şi generaţia mea aşa era. Numai
că noi aveam şase ani de meserie, ei fac acum patru. Este ultima pro-
moţie, pentru că în curând vor face numai trei ani şi doi de master,
când majoritatea îşi iau servici. E un fel de master – bâlbâială. Cred
că se întâmplă un lucru foarte grav. Ideea de magister este compro-
misă pentru că în sistemul de învăţământ de astăzi profesorii nu-şi
mai asumă responsabilitatea de a forma oameni şi caractere. Noi am
avut mari profesori, cum a fost Ciucurencu, Kazar, Baba care au creat
unităţi artistice. În momentul de faţă se ajunge la un nivel foarte
scăzut de implicare cu cadre profesorale, ele însele debusolate. Cred
că acesta este sistemul occidental, deşi Berlinul îşi păstrează osatura,
deşi Şcoala de la Budapesta nu doreşte să intre în sistemul curricular
de la Bologna, dar lucrurile sunt complexe şi e mult de discutat.

Ce poate fi la mijloc, tendinţa de globalizare?
E şi asta, dar şi incompetenţa noastră pentru că suntem ser-

vili şi lipsiţi de coloană. Aş putea spune că este vorba şi de prostie.
Nu poţi să-l scoţi din învăţământ pe Dan Grigore pentru că a zis că
nu vrea să-şi dea doctoratul. În loc să te milogeşti de el să stea în
învăţământ, tu nu-l ţii. Este ceva îngozitor! Nu poţi să-l dai afară pe
Paul Vasilescu, pe Mirel Zamfirescu. Este o penibilitate ca un act for-
mal de doctorat să conteze. Vă daţi seama ce-ar fi făcut cu Picasso! El
scria un roman sau scria despre opera lui dacă vroia să scrie. De ce?
Numai ca să ai un titlu de doctorat! Intrăm într-un formalism la fel de
grotesc ca în timpul comunismului, hârtia conduce!

Nimeni nu-i deasupra legii.
Sau egalitate, dar nu pentru căţei. Noi suntem căţeii!

Iunie 2008
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Nu e oare expoziţia retrospectivă un
autoportret complet al artistului?
Desigur, nu un autoportret fizic ci

unul pur intelectual şi spiritual. Un autoportret şi
totodată o mărturisire mai mult sau mai puţin disi-
mulată a trecerii prin lume, a felului de a percepe
văzutul şi nevăzutul. O curajoasă dezvăluire, pusă în
operă, a tristeţilor, bucuriilor, împlinirilor, dezamăgi-
rilor, prieteniilor, iubirilor, un nu răspicat spus tre-
cerii necruţătoare a timpului. Când în viaţa noastră
artistică agonizantă devii martorul unui spectacol
vizual, miraculos de bogat în sensuri, cum s-a arătat
dintr-o dată, cu o nebănuită forţă, expoziţia retros-
pectivă a profesorului şi graficianului
Mircia Dumitrescu, începi să-ţi pui o aseme-
nea întrebare. Ani şi ani de zile artistul
acesta de o inegalabilă prolificitate „tace” şi
stă „ascuns” în atelier, la facultate, în cercu-
rile intime de prieteni. Apoi, pe neaştepta-
te, răbufneşte ca un vulcan pe care-l credeai
stins şi acoperă sub magma fierbinte a crea-
ţiei sale toate neputinţele, micimile şi neîm-
plinirile artistice contemporane. Dintr-o
dată, te gândeşti că nu e chiar totul pierdut.
Ba încă, îţi revii ca dintr-o lungă letargie şi
te bucuri fără rezerve. 

Expoziţia personală a lui Mircia
Dumitrescu deschisă o lună de zile (mai-
iunie 2008) la Sala „Constantin Brâncuşi” a
Palatului Parlamentului este, fără îndoială,
evenimentul cultural cel mai complex al
sfârşitului de primăvară. Prin dimensiuni,
tematică, problematică, structură. Ar putea
fi, anticipez, chiar evenimentul expoziţional al între-
gului an, fiindcă nu întrevăd prea curând o altă
expoziţie de asemenea anvergură. Imensele săli ale
galeriei s-au dovedit neîncăpătoare pentru o operă
atât de vastă. De data aceasta Miricia Dumitrescu
şi-a propus şi a reuşit cu succes să dezvăluie şi o altă
faţă a personalităţii sale artistice: pe cea de sculptor.
Şi nu s-a mulţumit cu mici lucrări modelate în lut,
cum mai fac graficienii sau pictorii, ci a expus
lucrări de mari dimensiuni cioplite ori tăiate în
lemn, lucrări de sine stătătoare, metafore plastice
ale unui suflet de poet, mereu atent la miracolul
lumii vii.

Cu ocazia acestei ample retrospective, asu-
pra conţinutul căruia voi stărui mai departe, a fost
lansat şi un impresionant album al artistului, cuprin-
zând tot ceea ce conţine expoziţia de la Palatul
Parlamentului. Un album ce se deschide cititorului-
privitor, deloc întâmplător, cu „Decalogul pentru
Mircea” al lui Nichita Stănescu. Dialogul artistic din-
tre poet şi grafician îşi găseşte de altfel în expoziţie
un spaţiu privilegiat, ocrotit sub aripa nevăzută a
prieteniei ce i-a legat mulţi ani. De altfel, chiar aşa
a conceput artistul compoziţia dedicată întâlnirii din-
tre textul poetic (Nichita Stănescu) şi desen (Mircia
Dumitrescu), ca pe o monumentală structură de
obiecte în formă de aripi din lemn, desfăşurate în

spaţiu, îngemănând cuvântul scris şi linia trasată pe
hârtie sub semnul divin al inspiraţiei. S-ar putea
oare spune că Mircia Dumitrescu nu respectă cele
zece „porunci” din Decalogul ce i-a fost dedicat? („1.
Să nu-ţi minţi ochii cu ochi. / 2. Să nu-ţi furi realul
în real. / 3. Să nu te înşeli pe tine însuţi ca şi cum
ai fi altul. / 4. Să nu vorbeşti în numele nimănuia,
căci numele tău al nimănuia este. / 5. Să-ţi faci chip
cioplit. / 6. Să-ţi faci chip din linii. / 7. Să-ţi faci chip
din trilul ciocârliei. / 8. După ce le-ai făcut toate
acestea, încearcă să le-mbrăţişezi dacă poţi. / 9.
Îmbrăţişarea chipului cu chip sărut se numeşte. / 10.
Numai chipul se îmbrăţişează cu chipul, căci braţele
sunt făcute pentru ararea câmpului. Amin.”) Le res-
pectă, fără nici o îndoială. Le respecta chiar fără a-i
fi fost atât de poetic formulate. Nichita i-a intuit
prietenului său vocaţia şi drumul de urmat, Mircia
s-a lăsat purtat de metafora inegalabilă a lui Nichita,
chipurile celor doi s-au îmbrăţişat într-un sărut fra-
tern în sala dedicată uneia dintre cele mai frumoase
prietenii artistice ale lumii contemporane. 

Conotaţii religioase are, chiar din titlu, şi
textul poem al lui Ioan Buduca din albumul artistu-
lui: „Mircia / Scara lui Iacob”. Apelarea dimensiunii
religioase este pe deplin justificată pentru un discurs
plastic ce-l conţine pe Dumnezeu necondiţionat. Una
dintre sălile galeriei „Constantin Brâncuşi” a fost
intitulată „Drumul crucii” iar lucrările expuse în ea
(grafică şi sculptură) au abordat explicit, într-o viziu-
ne personală, cel mai dramatic moment al popasului
mântuitor pe care Dumnezeu întrupat L-a făcut pe
pământ. Centrul acestei ample compoziţii este o
„Cină de taină” cioplită în lemn. Tocmai de aceea,
autoportretul pe care şi l-a conturat Mircia
Dumitrescu prin recenta-i expoziţie personală este
orientat spre răsărit. Fiindcă spre răsărit ne rugăm,
fiindcă spre răsărit e Dumnezeu.

Complexitatea spectacolului vizual de la
Palatul Parlamentului e dată nu doar de multitudi-
nea artefactelor expuse, ci şi de varietatea preocupă-
rile lui Mircia Dumitrescu. Publicul a putut privi,
citi, cerceta, numeroase dintre ediţiile bibliofile rea-
lizate de autor de-a lungul timpului, volumele a căror
ilustraţie a realizat-o, gravurile în tehnicile lemnului
şi metalului, acuarelele, desenele, picturile şi, surpri-
ză totală, chiar şi sculptura pentru care graficianul
se dovedeşte foarte înzestrat. Fără rezerve, afirm că
sculptura ar putea constitui un capitol aparte al
creaţiei sale. Mircia Dumitrescu are vocaţia monu-
mentalului, a formelor bine definite, intuiţia plastică

fără de care forma vie, „corpul purtător de
sculptură”, cum inspirat zice Vasile Gorduz,
n-ar putea trece graniţa de la natural spre
obiectul artistic cu adânci conotaţii cultura-
le. Cum e de bănuit, nu fără rost se arată
lemnul a fi materialul ales de artist pentru
reprezentările în trei dimensiuni. Pentru
Mircia Dumitrescu lemnul e favorit şi în gra-
vură, adevărata provocare pentru un artist
căruia nici o tehnică nu i-a rămas străină.
Dar cum ar putea fi altfel când lemnul, spre
deosebire de oricare alt material e viu şi nu
permite nici retuşuri nici trucuri. Şi mai
ales, cum ar putea fi altfel când omul, iden-
tificat cu arborele în majoritatea culturilor
tradiţionale, reprezintă pentru artist moti-
vul cu adevărat inepuizabil.  

Lucrările structurate tematic din
expoziţia de la Palatul Parlamentului conţin
şi propun lecturii plastice meditaţia artistu-

lui asupra trei mari subiecte: existenţa în cotidian,
cu toate înălţările şi poticnirile ei, mitologia şi, pe un
palier net superior, trăirea întru spirit, premisă a
înveşnicirii fiinţei pieritoare. În luxurianţa, dinamis-
mul şi onirismul lor, lucrările semnate Mircia
Dumitrescu desfăşoară, nedespărţite de bariere,
toate categoriile estetice, de la frumos şi sublim la
urât şi grotesc. Fiindcă, aşa cum se spune, nimic din
ce-i omenesc nu i-a rămas străin acestui artist ireme-
diabil îndrăgostit de forma vie, acestui artist cu o
adâncă şi statornică vocaţie a prieteniei.

Mircia Dumitrescu visează să itinereze aceas-
tă expoziţie sau poate doar o parte din ea. Sper că
visul i se va realiza. Ar fi o împlinire pentru cel ce
„şi-a făcut chip din trilul ciocârliei”. Timp de o lună,
Bucureştiul a fost gazda unei expoziţii de ţinută
europeană.                    

LUIZA BARCAN

Autoportret
cu faţa spre

răsărit

Domnul profesor Mircia Dumitrescu 
împreună cu alumnii săi
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Eveniment cultural strălucit la Parlament
în sălile destinate manifestărilor artisti-

ce expoziţionale! Sala Brâncuşi, împodobită
cu impresionantul ansamblu al creaţiei
artistice a graficianului Mircia Dumitrescu,
a fost ovaţionată de artiştii plastici şi de cei
mai exigenţi oameni de cultură ai capitalei
la vernisajul expoziţiei din 7 mai. Graţie
acestei manifestări de anvergură, reprezen-
tativă pentru cultura spirituală a României
actuale, Parlamentul a primit cuvenita
nobleţe a rangului. Elevata ţinută a discur-
sului vizual desfăşurat pe întreaga claviatu-
ră a artelor plastice, lucrări de grafică şi
carte bibliofilă, pictură şi sculptură, enorma
cantitate a exponatelor au produs asupra
întregii asistenţe efectul unei puternice sur-
prize, readucând prezentului ceva ce s-a
pierdut în anii comunismului – exaltarea
entuziasmului sincer faţă de actul de cultu-
ră produs sub imperiul conştiinţei artistice
libere.
Unanima emoţie estetică a participanţilor şi
elogiile colegilor de breaslă, sentimentul de
solidaritate, au atins o exaltare cum de
mulţi ani viaţa plastică românească nu a
mai cunoscut. Reacţiile de admiraţie ale
publicului şi elogiile artiştilor în faţa desfă-
şurării de originalitate, forţă creatoare şi
profesionalism etalate de opera lui Mircia
Dumitrescu, dau măsura preţuirii valorilor
reale ale artei de referinţă.

Artistul

Cine este Mircia Dumitrescu,
ce loc ocupă el şi opera sa
în cultura plastică româ-

nească sau în ce măsură i se datorează for-
maţia serioasă a numeroase generaţii de
studenţi sunt realităţi bine cunoscute şi
preţuite de lumea plasticienilor. Perso -
nalitatea artistică puternică a lui Mircia
Dumitrescu, dublată de reputaţia presti-
gioasă la catedră ca maestru şi dascăl,
creator de rigori, sunt subiectul considera-
ţiei unanime a breslei, în ţară şi peste
hotare. Profesor, doctor în arte vizuale,
Mircia Dumitrescu aparţine generaţiei de
plasticieni a căror concepţie estetică şi
creaţie se bazează pe profesia stăpânită la
nivel tehnic superlativ. De la prima sa
expoziţie personală, din 1973, până astăzi,
prestaţia lui Mircia Dumitrescu a fost con-
semnată constant în viaţa artistică naţio-
nală şi internaţională. Expoziţia actuală,
supusă severei selecţii a artistului, cuprin-
zând câteva sute de lucrări din tot ceea ce
el a creat în aproape patru decenii de acti-
vitate, integrează şi imagini create în pri-
mii ani ai activităţii. Mircia Dumitrescu
şi-a propus, astfel, să ne dezvăluie traiec-
tul întregii sale evoluţii plastice, manifesta-
rea primind caracterul parţial retrospectiv
al activităţii de până acum. Tonusul vigu-

ros şi tensiunea unei particulare încleştări emoţionale au
rămas nealterate în timp. 

Pentru mulţi dintre privitori, chiar pentru colegii
de breaslă, rămâne un semn de întrebare îndelunga tăce-
re a artistului înainte să iasă în public cu desfăşurarea
acestui impresionant spectacol de forţă şi valori creatoa-
re.  Mircia Dumitrescu impresionează şi surprinde datori-
tă aşteptării, nobil răbdătoare, a maturizării sale artistice,
a deplinei împliniri profesionale în concepţia, viziunea şi
soluţiile propriei opere originale.

Despre măiestrie
Demonstrate, cunoaşterea, experienţa şi măies-

tria dusă până la virtuozităţile stăpânirii meşteşugului,
devin religie şi crez pentru artiştii înrobiţi artei. Mircia
Dumitrescu este unul dintre aceştia. Desenul, apa vie a
tuturor artelor plastice, este generatorul de imagine fecun-
datoare asemenea naturii simbolice a zeiţei Geea, zeiţa
pământului. Stăpânirea legilor desenului înseamnă
cunoaştere prin studiu a geometriei numerelor şi forme-
lor, înseamnă inteligenţă şi raţionament finalizate în ştiin-
ţa artelor plastice. Pentru graficianul competent, practica-
rea perpetuă a diferitelor tehnici, specifice artelor grafice,
preocuparea vie pentru îmbogăţirea expresivităţii estetice
a imaginii sunt factori decisivi ai performanţelor. O operă
este valoroasă proporţional cu dificultăţile şi soluţiile folo-
site. Cu cât dificultăţile sunt mai mari şi soluţiile sunt pe
măsură, opera este mai prestigioasă. Desenul este regele
recunoscut al artelor plastice şi în special al artelor grafi-
ce. Cu aceste aprecieri pătrundem în feuda acestui virtuoz
al desenului, reprezentant al grafiei penelului care este
Mircia Dumitrescu, maestru al inciziei înscrise în albul
fascinant şi incitant al hârtiei. Desenator de vocaţie, gra-
fician de formaţie, Mircia Dumitrescu  afirmă concepţia şi
viziunea artistică, modalităţile de stăpânire a tehnicilor
sub semnul rigorilor estetice ale profesiei şi, totodată, ale
pasiunii de a comunica preaplinul sufletului odată cu foa-
mea spirituală şi lăcomia sa de a face artă. El se destăi-
nuieşte lumii, confraţilor, iubitorilor de imagine plastică.
Se dăruie în avalanşa trăirilor sale bogate şi îmbogăţite de
evenimentele vieţii şi de emoţiile artistice consumate în
febra lucrului.

De la proiect 
la lucrare deplin încheiată

Emoţie, gând, reflecţie, sinteză sunt întruni-
te în mulţimea lucrărilor etalate în uriaşele
săli ale Parlamentului. Expoziţia lui Mircia

Dumitrescu impresionează, am spune, până la şoc, prin
prezenţa sutelor de lucrări, pe deplin încheiate. Pe parcur-
sul lecturii celor aproximativ cinci sute de imagini, de la
cartea-bibliofilă, ilustraţia de carte şi lucrările de grafică,
pictură sau sculptură, spiritul exigent analitic este incitat
să descifreze codul problemelor abordate de artist şi să
mediteze asupra semnificaţiilor lor. Odată cu eposul şi
simbolica, obiectele culturale, tablourile şi sculpturile
devin o perpetuă invitaţie la descoperire estetică.
Uimitoarea revelaţie se dezvăluie în faţa sentimentului de
încheiere deplină a universului grafic al fiecărei lucrări în
planul expresiei ideatice şi emoţionale şi, totodată, în cel
al tehnicii savante. Nici o neglijenţă în articularea tuturor
segmentelor morfologice, în diversitatea semantică şi rit-
mica dinamicii compoziţionale. La toate acestea, prospeţi-
mea tensiunii este vie, imaginea trăieşte. Fiecare lucrare
conţine coerenţa deplină a sentimentului şi stării. Ideea
este clară, fără ambiguităţi. Imaginea include sinteza.

Coeziunea articulării ideii cu emoţia concentrează
forţa comunicării speciale a artei lui Mircia Dumitrescu. A
comunica intenţia creatoare profundă şi a o transforma în
concepte, stil, expresie spirituală devine act de cultură.
Acest sens al demersului, ducerea până la capăt a concep-
ţiei şi viziunii proprii de către artist, în modalităţi grafice
adecvate, abordarea integrală a soluţiilor şi tehnicilor spe-
cifice domeniului definesc traseul parcurs de la ideea ini-
ţială, prin procesul dezvoltării ei complexe, până la mode-
larea concretă a formei ultime. Opera încheiată este
dimensionată şi elevată, astfel, la altitudinea împli-
nirii complexe a gândului artistului. Opera primeş-

Adriana Crainic Botez
Un regal la Parlament: 
Expoziţia Mircia Dumitrescu

Căscioarele… şi prietenii

Nicolae Breban
Mircia Dumitrescu –
un adevărat ctitor

Mircia Dumitrescu a fost unul dintre primii şi puţinii care m-au ajutat în 1990, la întoarcerea
mea definitivă de la Paris, să „construiesc” revista Contemporanul. Ideea Europeană, sfătuin-

du-mă să dedic primele zece numere marilor artişti plastici români, începând cu „criştii” de lemn
ai lui George Apostu, prietenul meu, răposat cu câţiva ani înainte, la Paris. 
Grafician, pictor, sculptor, Mircia Dumitrescu este unul dintre puţinii artişti plastici de vârf, care
– precum în vremea tinereţii noastre! – trăieşte şi creează cu o forţă şi naturaleţe cuceritoare în
cel puţin două medii culturale: plastica şi literatura. Marea şi complexa sa expoziţie recentă l-a
impus indubitabil pe Mircia Dumitrescu printre vârfurile artiştilor plastici de la noi, iar îngrijirea
monumentalei ediţii Caietele lui Eminescu, la cererea Academiei Române – ca pe un adevărat cti-
tor al cultului eminescian.

�
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te forma capacităţii autorului ei de a-i da
viaţă bogată atât în analiticul  semantic şi

al articulaţiilor expresive, cât şi în rezultatul sin-
tezei complete. 

Insistăm asupra acestei însuşiri a crea-
ţiei lui Mircia Dumitrescu, de creare în suite sau
cicluri de lucrări pe deplin încheiate, rezultate
din abordarea responsabilă moral a procesului
de elaborare, întrucât, pentru mulţi artişti,
temele ori subiectele atacate şi dezvoltate în
creaţie rămân la stadiul schiţei de idee, de etapă
sau secvenţă lăsată în suspensie, desprinsă din
desfăşurarea procesului artistic nefinalizat.

Decalog pentru Mircia

În spaţiul încărcat cu lucrări realiza-
te la nivelul măiestriei tuturor tehni-
cilor graficii, sala cu pagini bibliofi-

le focalizează atenţia asupra ilustraţiei la versu-
rile lui Nichita Stănescu Decalog pentru Mircea,
xilogravuri cu accente expresioniste în care
negrul formelor se desprinde de pe pereţii deve-
niţi insuficienţi pentru uriaşele pagini de carte.
Într-un frumos dialog al inspiraţiei artistice din-
tre poet şi plastician, Nichita Stănescu, inspirat
de creaţia lui Mircia Dumitrescu, a compus ver-
suri dedicate artei acestuia pentru ca versurile,
la rândul lor, să inspire plasticianului suita unor
xilogravuri uriaşe. Zece pagini înfiorate de
amintirea momentului sau a momentelor când
viaţa pare eternă se oferă astăzi privirii uimite
de dimensiunea neobişnuit de mare a paginilor
de carte. 

Bibliofilia a primit rang princiar, amin-
tind valorile inestimabile ale manuscriselor
medievale. Desfăşurarea pe patru metri a pagi-
nilor-aripi de pasăre cu text grafiat şi imaginile
crescute în albul hârtiei pe înălţimea unei jumă-
tăţi de metru susţin pledoaria cărturarului, ado-
rator al literei şi semnului dătător de sensuri şi
semnificaţii culturale. Mircia Dumitrescu oma-
giază cartea, poezia, semnele distincte ale spiri-
tualităţii omului: litera şi semnul grafic. El ne
face parteneri la emoţia şi crezul său, ne invită
în labirintul sacru al menirii cărţii şi la accepta-
rea unei noi concepţii de vizualizare a imaginii.
Lentila plasticianului reflectă panorame emoţio-
nale asupra lumilor văzute şi cunoscute, fără
necesitatea cuvintelor. Mai mult decât cuprinsul
vorbelor citite, scrise ori rostite în versuri,
imaginea complexă a lumii, fixată în pictură, ne
îmbogăţeşte cunoaşterea pe calea vizuală într-un
timp record cum nici o altă artă nu o poate face.
Secvenţă cu recurenţă emoţională, imaginea
creată de plastician comunică mai mult decât
cuprinsul vorbelor şi a literelor asamblate în
poeme. Privită doar o clipă, în unică secundă,
imaginea comunică despre cosmic, este sinteză
despre lumi văzute sau imaginate, evocă sensuri
şi semnificaţii trăite, cunoscute, transferate în
poetic. Însuşi poetul versurilor scrise pe pagini-
le devenite cărţi, s-a inspirat  din imagisticul,
seducător poetic, al formelor pictate.

Vizualul şi mirajul artei, calea miracu-
loasă de comunicare şi aflare a mulţimilor de
informaţii despre lume şi frumos, continuă să

fascineze fără să se repete în forme, pete şi
culori. Versul şi gândul cuprins în literele vorbe-
lor, corelarea cu imaginea grafică, iată o trimite-
re la lumea făuritorilor de culturi şi sens spiri-
tual. Plasticianul, poetul sau muzicianul, artiştii
oricărui domeniu al zeilor şi muzelor, comunică
despre emoţiile sufletului lor, despre valori esteti-
ce înalte. Ei sunt aceia care descoperă frumosul
lumilor noastre, pun lumina reflectorului magic
al transfigurării realului şi irealului în care trăim
şi visăm, medităm, sperăm, ne iluzionăm asupra
vizibilului şi invizibilului lumilor terestre sau
imaginare. Cu aceste infinite forme nobile ale
gândirii şi imaginării ne răsfaţă cei mai înzestraţi
dintre artiştii acestui pământ  binecuvântat de
lumină. 

Memorialul Durerii, readus aten-
ţiei şi conştiinţelor vii, începe să
primească un loc particular în

universul imagistic al artiştilor. Creaţia lui Mircia
Dumitrescu reflectă sensibilitatea şi condiţia etică
a artistului provocat să proiecteze în imagini
revolta despre ororile trecutului încă prezent în
vieţile multor contemporani. Mircia Dumitrescu
reacţionează în faţa evenimentului. Preocuparea
lui Mircia Dumitrescu este vădită nu numai în
creaţie ci şi în iniţierea unor acte responsabile
încă din anii de după revoluţie, prin concretizarea
unui concept comemorativ dedicat suferinţelor şi
tragediilor provocate de totalitarismul regimului
comunist. Atitudinea profund morală a artistului
implicat în evenimentul şi viaţa semenilor contu-
rează dimensiunea umană a unei structuri artisti-
ce vii, receptive la eveniment şi fenomen existen-
ţial, la valorile afirmative sau negative, la calita-
tea vieţii. Să păstrezi memoria vie a victimelor
comunismului sau fascismului, să întreţii flacăra
neuitării suferinţei gratuite, nedrepte şi umilitoa-
re sunt declaraţiile unei atitudini etice, dinamic
afirmative. 

Negru intens şi griuri, negrul fracturat
în fâşii de piatră sfărâmată, chipuri de martiri cu
ţeste de priveghi. Dimensiunea suferinţei este
regăsită în situaţii de nestăpânit, în faţa asime-
triilor sociale ori naturale. Negru şi alb, inserţii
învolburate şi alburi rupte. Figuri sacrificate sub
năvăliri de ape ucigaşe. Porţi luate de tsunami.
Privirea îndurerată, pierdută în disperare şi oroa-
re, strigătul după salvare sunt reevaluate în for-
mele cu sens simbolic. Duhuri şi monştri groaze-
lor, oroarea de urât, fantomele trăirilor apar în
siluete cocoşate, negre cu braţele scobite în nepu-
tinţe, îndreptate către cer. Imagini, grafiate cu
precizie, sunt înmărmurit gravate grav. Frumosul
rezidă în diversitatea semnelor şi tensiunea for-
mei expresive. Împletitura de linii rupte, scrijeli-
te, liniatura şi efectul exploziv al maselor de plin
şi gol degajă tensiunea tragicului. Este ceva din
lumea actuală a planetei noastre în imagistica
acestui mare artist. O lume intensă, o lume care
îşi cere dreptul la normalitate. Strigătul expresio-
nist al imaginilor lui Mircia cere nemărginită
cuviinţă pentru sacrul vieţii, respect pentru
maternitatea îmbrăţişării necondiţionate, dăruite
în jertfă, pentru erotica sănătoasă înălţată în
armonia vieţii. Imaginea lui Mircia Dumitrescu se
pliază pe emoţia cutremurată a fiecăruia dintre
noi. Sufletele se confundă şi se regăsesc în arta
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făurită de artist cu febra gândului şi a vibrării sufletului. Textul şi versul, însămânţate
în semnele desfăşurate pe orizontala celor patru metri de hârtie îndoită, lasă prioritate
forţei liniei şi petei grafice. Preaplinul sufletului, încărcat de zăcământul greu al stări-
lor de neputinţă şi revoltă, îşi cere dreptul de a spune tuturor despre cutremurul pămân-
tului şi al cerului, dar mai ales despre nevoia regăsirii conştiinţelor pierdute. Imaginile,
proiectate în torent de fluxuri explozive pe ecranul alb, se ţes cu pete suprapuse, curbe,
cu tuşe alergate ca de spaime şi nevoi de ţipăt. Angoasant şi adevărat, cortegiul stări-
lor fundamentale se proiectează grav, în splendide imagini grele de semnificaţii, cu acea
joasă şi particulară voce desprinsă din tensiunea artistică şi temperamentul puternic al
artistului. 

Simbolica gravă

În căutarea sacrului, valorile creştine primesc contururi şi semnificaţii cu
aureola biblică a adevărului şi a dreptăţii legendare. Iluminate de chipul unic
al lui Iisus în suferinţă, Christos cu spini, momentele de patos tragic,

Calvarul, tema Patimilor, abordate de marii creatori ai artei milenare, sunt readuse în
creaţia lui Mircia Dumitrescu. Tratat în grafia xilogravurii şi a cioplirii în lemn, dezvă-
luit de negativul de pe albul imprimat cu negru şi de pozitivul reliefurilor sculptate, chi-
pul etern îndurerat primeşte forma de stigmat, simbol al jertfei sacre. În reculeasă cuge-
tare, experienţa, creativitatea, gestul cu nerv şi vervă permit multiplelor idei şi subiec-
te abordate să se succeadă cu reţinută dilatare expresionistă. Acumulare şi cunoaşteri,
experimente duse spre soluţii inedite, finalizate în imagine-sinteză, sunt dătătoare de
infuzii energetice şi de impulsul căutării altor scheme logice şi expresive, cu alte semne
şi soluţii morfologice. 

Despre stilul încărcat cu tensiune, despre afectul şi universul subacvatic al fiin-
ţei lui Mircia Dumitrescu mărturiseşte cu gravitate simbolica artei lui dobândită de-a
lungul vieţii, în decursul evenimentelor şi al etapelor de lucru de lung travaliu. 

Pledoarie pentru profesie în slujba artei

Desfăşurată în spaţiul celor trei uriaşe săli, expoziţia creaţiei lui Mircia
Dumitrescu este un adevărat banchet spiritual al artelor plastice, un nobil
„desfrâu” al operelor de grafică, pictură şi sculptură oferit de creaţia unei

personalităţii responsabile moral faţă de rosturile artei şi ale profesiei. Expresie a abun-
denţei prin sine însăşi şi prin ţinuta exigentă, expoziţia echivalează cu spectacolul de
gală susţinut la vârsta sintezelor, când un plastician, printr-un gest, o linie sau o pată
de culoare poate să arate şi să exprime ceea ce, în mulţimea anilor de muncă, a acumu-
lat experienţa şi cunoaşterea, vocaţia şi talentul, forţa creatoare, mâna şi ochiul, inteli-
genţa, fantezia şi sensibilitatea înmagazinate în sute de mii de desene, gravuri şi grafi-
că de şevalet. Tot ceea ce ştie un artist şi stăpâneşte ca măiestrie dobândită într-o viaţă
se transformă, astfel, în corolar cu semnificaţie crucială pentru traiectul vieţii şi profe-
siei sale. 

Exponent al unei generaţii încrezătoare în valorile perene ale profesionalismu-
lui dobândit prin lucrul şi exersarea funcţiilor determinante ale vocaţiei, Mircia
Dumitrescu impune un punct de vedere al ţinutei exemplare, model nu numai pentru
studenţii şi tinerii absolvenţi ai academiei, ci şi pentru întreaga breaslă.

Manifestare de referinţă, expoziţia lui Mircia Dumitrescu este integrată lumii
deschise viitorului şi marilor competiţii profesionale ale prezentului, răspunde epocii
actuale cu gravitatea formaţiei datorate rigorilor milenare ale umanismului european. 

Căscioarele… şi prietenii

Aura Christi
Copilărosul Mircia cel Mare

Mircia Dumitrescu este unul dintre cei mai mari graficieni români. Este, în ace-
laşi timp, un formator de şcoală şi de tinere mentalităţi, ca să nu zic tinere

talente. E un generos căruia noţiunile „a oferi”, „a face daruri”, „a se înzidi” în
artele plastice, în studenţii domniei sale îi stau în sânge. E suficient să-i faci o vizi-
tă în celebra mansardă, „podul” – cum îi spune mucalit Mircia –, unde (mi s-a
comunicat ritos) e un permanent du-te-vino, ca să te convingi de faptul că acest
artist plastic, stigmatizat de în-străinare, parcă ar căuta cu tot dinadinsul să-şi
apropie ucenici, să-i formeze, modelul absolut fiind, în această ordine de idei, rela-
ţia Apostolilor cu Iisus. Sau cea a maeştrilor Renaşterii – cu ucenicii săi. Sau,
revenind la realitatea noastră de litere, Nichita şi tinerii săi apostoli de litere; da,
Nichita cel mult iubit, de existenţa căruia Mircia nu încetează să se bucure, consi-
derându-l un dar incredibil făcut literaturii europene. Sau autorul Animalelor bolna-
ve, pe care, deşi a fost invitat nu o dată să o facă, nu-i în stare – ca şi Ioan
Groşan – să-l tutuiască. 

Mircia Dumitrescu e o personalitate puternică, extrem de puternică şi vie şi
copilăroasă (nu-i este străină nici pe departe candoarea!); se va lansa în lungi,

fierbinţi şi supărate teorii pe marginea „slăbiciunilor”, limitelor eternei „tranziţii”
fără de sfârşit de care s-a lăsat cuprinsă ţara noastră. 
Mircia – aidoma unui mare copil – va schimba registrele, va desface paleta, recur-
gând la grafică, sculptură, desen, în intenţia de a-şi conserva fondul copilăriei infil-
trate în preajma iubitelor lui Căscioarele… Rapiditatea cu care recurge la diferite
genuri, remarcată cu prilejul relativ recentei expoziţii desfăşurate în Sala Brâncuşi,
este uluitoare. De mult nu mi-a fost dat să văd o expoziţie de un nivel perfect
european, de o impresionantă anvergură şi densitate ideatică, o expoziţie care să
conţină tone, megatone de metafore… ca aceea gândită şi realizată de Mircia
Dumitrescu, omul-spectacol, care pendulează între două lumi: artele plastice şi lite-
ratura!
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Integrarea în Uniunea Europeană
înseamnă, şi pentru cetăţenii Ro -
mâniei, o mai mare acomodare cu alte
ţări, alte realităţi, alte credinţe. Ea

presupune, deocamdată, impactul cu alte populaţii
majoritar creştine. În situaţia actuală, în care ţări
ortodoxe nu sunt decât România, Bulgaria, Grecia
şi Cipru, cei de aici pătrunşi – temporar ori per-
manent – în celelalte ţări comunitare nimeresc, şi
sub raport religios, în condiţia de minoritari, faţă
de catolici şi protestanţi. Acest statut, ca şi altele
asemănătoare, reclamă să fie asimilat în compor-
tamente şi adeziuni. El pretinde să devină o con-
stantă lăuntrică, neimpusă ci asumată, una orga-
nic „ecumenică”, deocamdată independentă de gra-
dul apropierii oficializate între Biserici. Inte r -
acţiunii asumate dintre credinţele creştine i se va
adăuga însă, previzibil, şi o tot mai imperioasă
nevoie a permeabilităţii faţă de credinţa iudaică şi,
mai ales, faţă de cea islamică. Există de pe acum
milioane de musulmani în ţările UE, pe alocuri
într-o proporţie pe care oamenii politici nu o pot
nesocoti. Primirea Turciei, oricât ar întârzia, va
spori brusc şi enorm numărul acestora în cadrul
UE şi, corespunzător,  obligaţia de a atenua bloca-
jele reciproce dintre cele două monoteisme foarte
răspândite în lume, ca şi încercarea de a pătrunde
mai adecvat alterităţile reciproce. Totodată, se
impune dialogul cu iudeii. Cel iudeo-creştin ar tre-
bui să fie, în principiu, mai simplu în temeiul sur-
selor sacre comune, dar a fost grav perturbat în
decursul mileniilor; cel iudeo-islamic ar avea şi el
îndreptăţire în geneza comună (e vorba doar de
„veri primari”, prin Avraam, respectiv fiii Ismael
şi Isaac); de astă dată însă îl bruiază istoria recen-
tă.

Cu formularea problemei în aceşti termeni,
începem să depăşim cadrul strict european. Or, în
măsura în care va continua ceea ce numim globa-
lizare, cu roluri decisive repartizate, alături de
Japonia, miliardelor de oameni din China şi India,
enoriaşii celor trei religii „avraamice” nu vor putea
nesocoti dialogul de fond cu adepţii altor religii:
hinduismul, budismul, daoismul, confucianismul,
şintoismul etc. Dincolo de gradul efectiv în care
unii sau alţii se vor apropia de „străinătăţi” şi le
vor apropria spiritual, refuzul deschiderilor se va
dovedi anacronic şi contraproductiv. Credinciosul
poate să rămână încredinţat de virtuţile propriei
sale religii; dar ridicarea acesteia la rang de cre-
dinţă unic mântuitoare, cu refuzul făţiş ori ascuns
al celorlalte, ridică exclusivismul la nivelul încă
unei „ideologii” partizane.

Compatibilitatea interconfesională se dove-
deşte însă unilaterală în absenţa reciprocei tole-
ranţe dintre credincioşi şi necredincioşi. Nu avem
nevoie de statistici (deşi, la rândul lor, ele sunt edi-
ficatoare) pentru a pricepe cât de mulţi oameni fie
nu-şi practică religia, fie sunt indiferenţi faţă de
ea, fie o refuză – pe cea în care s-au născut ori pe
oricare alta. Numărul fiecărei categorii variază de
la un continent la altul, de la o ţară la alta, de la
un grup la altul. Cercetătorii dezbat motivele.
Chestiunea de principiu se rezumă însă la accepta-
rea şi a acestor diversităţi. Cu alte cuvinte, necre-
dincioşilor le incumbă obligaţia de a-i respecta pe
credincioşi, după cum şi invers, credinciosul se
cuvine să admită dreptul oricui de a fi sau de a
rămâne necredincios. Această premisă a convieţui-
rii este deseori tacit nesocotită sau brutal încălca-
tă, mai vizibil în unele părţi de lume decât în alte-
le. În orice caz, la noi s-au înmulţit cazurile când
atât unii prelaţi, cât şi unii publicişti manifestă nu
doar neacceptarea altor crezuri, dar mai ales into-
leranţa faţă de lipsa credinţei religioase. Termenii
refuzului pot fi atât de radicali încât ele inhibă, de
partea cealaltă, dezvăluirea măcar a nesiguranţei
în existenţa divinităţii, cu atât mai mult – asuma-
rea necredinţei. Aşa s-a ajuns la hulirea oricui
care, în trecutul îndepărtat sau apropiat, a recu-
noscut că este agnostic, liber cugetător ori ateu;
mergându-se chiar până la admonestarea blândă a
unor vechi gânditori greci şi romani, care nu avu-
seseră încă acces la transcendentul monoteist. 

Infuzia unor principii religioase şi în felul
de a fi al omului nereligios este de ordinul eviden-
ţei. Atât legislaţia, cât şi moralitatea ultimelor
milenii au filtrat fundamentale precepte religioase,
din Cărţile întemeietoare şi din înţelepciunea Înte-
meietorilor. Modernitatea, oricât de laică, este
impregnată de ecouri din marile religii. A recu-
noaşte transferul nu obligă însă decât la stima cul-
turală şi civilizatoare faţă de sursele credinţei, nu
şi la adoptarea personală a unei religii. Orice euro-
pean sau american cât de cât instruit frecventează
Biblia, ar trebui să cunoască, măcar parţial,
Coranul, i-ar fi util dacă ar intra în contact şi cu
alte texte asiatice de temelie, adică să se familiari-
zeze cu cât mai multe izvoare care au alimentat, în
decursul timpului, moralitatea omului sau măcar o
zonă centrală a ei. 

De aici nu rezultă, totuşi, obligaţia de a
echivala moralitatea cu religiozitatea, de a condi-
ţiona morala exclusiv de credinţă. Secole de-a rân-
dul a fost acceptată, cel puţin în ţările evoluate, lai-
citatea, secularizarea, despărţirea Bisericii de Stat.
Şi chiar dacă unii derivă toate relele din aceste
prezenţe moderne, deplângând nostalgic spirituali-
tatea medievală şi sugerând chiar nevoia întoarce-
rii la binecuvântatul Ev Mediu, acest elan involun-
tar şi nerecunoscut fundamentalist nu are cum să
anihileze, din realităţi şi din conştiinţe, nici însem-
nele de modernitate şi nici reverberarea lor inclu-
siv ca putinţă şi ca drept de a-ţi asuma necredin-
ţa. Nu poţi lăuda libertatea de alegere fără să
accepţi atât opţiunea între credinţe, cât şi pe cea
pentru necredinţă. Iar cine îl descalifică pe orice
necredincios ca, eo ipso, imoral, nelegiuit, neom,
ar putea suporta acţiunea de bumerang a judecăţii
lui: însuşi verdictul pronunţat e descalificant.

Dovezi oferă numeroase personali-
tăţi ilustre, mai ales din ultimele
secole, care şi-au recunoscut
necredinţa şi sunt veneraţi de

urmaşi pentru descoperiri culturale decisive.
Exemplificarea lor în ştiinţe şi arte, în literatură şi
filosofie nu comportă vreo dificultate. Dar, cum se
ştie, exemple se găsesc pentru orice. Decisiv e
substratul capabil să împrumute cazului oarecare
statornicia neîndoielnică. „Pe ce te bazezi?”, vorba
cunoscutului personaj de roman, e interogaţia de
fond şi în situaţia dată. Pe ce se poate bizui mora-
litatea necredinciosului? E un subterfugiu să te
mulţumeşti cu răspunsul: pe resturile credinţei
predecesorilor. Pot intra şi ele, chiar inconştient,
în aliajul principiilor şi comportamentelor. Dar
verticalitatea dobândită fără prelungirea ei trans-
cendentă – când e certă – trebuie să aibă o deci-
sivă justificare proprie. Ea priveşte chiar acumulă-
rile umanizării, balansul dificil între stările de bar-
barie şi de civilizaţie, treptata intrare în posesiune
a ultimei, în ciuda pericolelor de regresiune.
Adversarii acestei direcţii complicate de investiga-
ţie o vor refuza din capul locului ca pe o reeditare
a poveştii baronului Münchhausen, care trăgându-se
de păr în sus reuşeşte să se desprindă de pământ.
Obiecţia are o parte de dreptate, căci moralitatea
decantată din umanizare pare a semăna, într-ade-
văr, cu un cerc vicios, în care efectul şi cauza sunt
nedepartajabile. Dar şi obiecţia la adresa obiecţiei
va urma negreşit: tocmai întrucât imanentul s-a
resimţit prea neputincios în explicitarea perfor-
manţelor sale, el şi-a proiectat în exterior râvnita-i
putere într-o maximalizare transcendentă. Cu alte
cuvinte, necredinciosul nu va socoti credinţa nici
gratuită şi nici de dispreţuit, numai că o va deriva
din sinele uman, ca pe o supra-compensare oblă-
duitoare. Divinităţile de orice fel, zei ori dumnezei,
ar explica inexplicabilul, ar justifica nejustificabi-
lul: „credo quia absurdum”! Aşadar, pentru un
necredincios dificultăţile nu le aboleşte credinţa,
chiar dacă el recunoaşte valoarea comandamente-
lor morale prezente în religii, în cele zece
„porunci”, în „fericirile” Predicii de pe munte sau
în prescripţiile din Sure. Dacă te conformezi impe-
rativelor din afară şi de sus, îţi uşurezi soarta –
zice el; dacă îţi forjezi în schimb imperativele din
structurările lumeşti şi interioare, îţi asumi pove-

rile condiţiei umane prin propria-ţi răspundere şi
cu propria-ţi demnitate. Necredinciosul în cauză se
consideră astfel într-o situaţie mai grea decât cre-
dinciosul, întrucât se constrânge prin proprii
puteri, fără sprijin divin, să-şi salvgardeze şi să-şi
fortifice moralitatea.

Nu are rost să ne afundăm în hăţi-
şul de argumente şi contraargu-
mente, nici să împărţim solomo-
nic dreptatea. Evidenţa (simplă şi

complicată, deopotrivă) impune convieţuirea dintre
credincioşi şi necredincioşi. Şi unii, şi alţii există,
în proporţii variabile, chiar dacă vor continua să
se înfrunte. Acesta e cadrul general, pe care ar fi
cazul să-l acceptăm cu toţii. Aspectele particulare
abia de aici încolo se înmulţesc. De pildă, temerea
Bisericilor că „postmodernitatea” le fisurează cre-
dinţele şi le împuţinează enoriaşii. Şi, cu adevărat,
uluitorul avans tehnic şi civilizator este întovără-
şit de o „sieşi suficienţă” a vieţii recente, mai ales
în contexte urbane, una care apelează tot mai rar
la suplimentări şi ajustări religioase; după cum, de
asemenea, constatăm lesne, în aceste condiţii, o
crescândă amoralitate ori imoralitate. Nimic din
ceea ce este „problematic” în contemporaneitate
nu trebuie ocultat – nici avertismentele ecleziasti-
ce de o mare gravitate.

Dincolo şi dincoace de oricâte asemenea
problematizări, terenul lor rămâne existenţa în
comun a celor care cred în valori absolute sau rela-
tive, transcendente sau imanente, supramundane
sau lumeşti. Iar premiza discuţiilor care nu vor
înceta să se încingă este o recunoaştere elementa-
ră: printre credincioşi întâlnim oameni morali şi
imorali, printre necredincioşi – oameni imorali şi
morali. Apelul la numărul lor, într-o parte ori alta,
e irelevant, oricum nu avem la îndemână instru-
mente de cuantificare. De unde provine totuşi
repartizarea fiinţelor morale în ambele tabere? Ce
moralitate pun în joc? Pe ce temei? În ce fel? Cu
ce efect?

ION IANOŞI
Credinţă, necredinţă (II)



Eseul Un dialog despre gândirea politică se
înscrie în prelungirea cărţii lui Terente Robert şi
Sorin Vieru Riscul gândirii (Editura Humanitas,
1991) şi face parte dintr-un volum inedit care
vorbeşte despre noile riscuri ale gândirii politice
şi sociale. Din tematica eseului de faţă: acţiune şi
gândire politică – cine gândeşte politic – clasa
politică  (CP) – afilierile membrilor CP – afilieri
cunoscute şi necunoscute, recunoscute şi nerecunos-
cute – structurile şi componenţa clasei politice –
elita politică conducătoare – conflicte din interio-
rul şi din exteriorul CP – democraţie parlamenta-
ră şi gândire democratică – stilul ofensiv
şi deformările lui – intermediarii –
curente principale în gândirea politică a
zilelor noastre – o propunere de resusci-
tare a iluminismului – neoiluminismul.

– III –

Pe de altă parte, terenul
prietenos pentru anumite
succese s-a constituit prin
mari sacrificii de vieţi

omeneşti, prin prea multe blocaje şi prea
mult şomaj al unor gândiri individuale ca
să nu ne punem întrebarea: cât de efi-
cientă este gândirea politică? Cu alte
cuvinte: care este raportul dintre costuri-
le sociale pe care le cere şi efectele pozi-
tive pe care le stimulează sau doar le îngăduie?

M: Şi, de asemenea: oare se poate întreve-
dea o mai mare eficienţă a ei în viitorul apropiat
sau îndepărtat? Dacă da, cum? Dacă nu, de ce?

V: Să trecem de la considerente generale la
„o analiză de caz”: gândirea politică a naţional-
socialismului german. Nu este aceasta un exemplu
cras de totală ineficienţă?

Z: Exemplul e bine ales… Dacă ne distan-
ţăm… Adică dacă ne situăm într-unul din secolele
următoare, când nu va exista nici urmă de primej-
die a renaşterii, a învierii gândirii hitleriste.

În prezent, mai avem destule semne că
revenirea la un naţionalism visceral şi sălbatic este
posibilă. Dar avem şi destule motive să sperăm că
totuşi ea nu va avea loc.

V: E o speranţă raţională? Nu cumva e o
simplă nevoie de a spera?

Z: Datele de care dispunem nu sunt certe,
dar  chiar dacă ar fi, ele nu oferă posibilitatea unei
concluzii logic valide: sunt insuficiente pentru aşa
ceva. Dar speranţa este rezonabilă. Tocmai fiindcă
gândirea politică a oamenilor politici şi a celor din
preajma lor este parţial completată şi parţial con-
trabalansată de gândirea altora, mai puţin califi-
caţi, mai puţin inspiraţi, dar mai numeroşi.

M: Fie, să admitem de dragul discuţiei că
învierea gândirii hitleriste sau revizuirea ei în sen-
sul rău al cuvântului este absolut imposibilă. Să
lăsăm de o parte faptul că vorbim despre o  gândi-
re criminală la maximum. Să ne întrebăm atunci,
fără tabuuri: cât de eficientă sau ineficientă a fost
gândirea naţional-socialismului muncitoresc ger-
man?

Această gândire şi-a propus în principal
trei lucruri: să cureţe Germania de evrei, să facă
şosele foarte bune şi să promoveze Germania la
rolul de hegemon al Europei. Nu şi-a propus să rea-
lizeze aceasta liniar şi fără jertfe.

A reuşit numai parţial să golească Ger -
mania de evrei şi să reducă rolul lor în economia
şi cultura germană.

Şoselele făcute s-au dovedit bune şi rezistă
în timp. Economia germană este în prezent ceea ce
ştim cu toţii că este. Că a trecut prin ani de dezas-
tru e foarte rău: dar i-a depăşit.

N: Nu prin mijloace proprii, nu cu ajutorul
gândirii naziste!

Z: Cu ajutorul capitalului inamic, cu ajuto-
rul plutocraţiei combătute de nazişti. Ce să-i faci,
aceasta este dialectica istoriei; nu seamănă decât
foarte de departe cu  dialectica lui Hegel.

Hitler a plătit cu viaţa, ca şi mulţi dintre
adepţii săi, dintre afiliaţii gândirii sale (care pe el
personal îl cam dispreţuiau). Dar să recunoaştem
că în războiul germano-rus până la urmă Germania
a învins, iar Rusia a ieşit înfrântă.

L: Germania a învins, în sensul că şi-a refă-
cut economia uimitor de rapid şi a mers mai
departe, datorită tocmai rupturii sale cu trecutul
ei nazist. Iar Rusia a ieşit din război nu înfrântă,
ci ruinată.

Înfrângerea Rusiei nu este rezultatul celui
de al doilea „război rece” şi al victoriei gândirii
politice – hai să spunem, liberale – asupra gândi-
rii politice comuniste. Dar te-am întrerupt.
Continuă-ţi gândul!

Z: Iar în războiul mondial pentru succesiu-
nea Angliei nu a câştigat Franţa. Au câştigat  SUA
şi Germania.

L: Prea multă sofistică. Austria a rămas în
exteriorul Germaniei. Austria, patria lui Hitler. Ca
să nu mai vorbim de alte teritorii.

Z: Ei da, oraşul lui Kant a rămas la ruşi,
Polonia e independentă, Cehia e independentă… Şi
la ce le serveşte?

Sigur, nici economia Rusiei nu-i la pământ,
departe de asta. Dar unde este mai echitabil distri-
buit venitul naţional?

N: Sunt de acord că în prezent Germania,
politic vorbind, e mult mai unită decât orice altă
ţară europeană, dar acesta este rezultatul epocii
postnaziste, nu al celei precedente.

V: Mai important e altceva. Consecinţele
unui fapt istoric nu se judecă la un moment dat,
ales oarecum la întâmplare; Germania mai este
ameninţată de mari primejdii; nu putem prevedea
nici cum se va descurca, nici cu al cui ajutor.

L: În general, în epoca civilizaţiei neoimpe-
riale şi a hiperindustrializării nici o ţară nu-şi
poate rezolva problemele (anomie, corupţie, mala-
dii psihosomatice) fără ajutor din exterior şi fieca-
re ţară ştie aceasta. Mi se pare că una peste alta,
acesta este rezultatul principal al gândirii politice
din secolul XX: un modest început de trecere de la
gândirea ofensivă la gândirea chibzuită.

M: Sau, cum ar spune Sheldon, de la domi-
naţia dolicocefalilor la cea a mezocefalilor…

L: În era globalizării analiza unor cazuri
particulare este pur şi simplu în afara problemati-
cii actuale. Şi devine un exerciţiu neproductiv,
acceptabil doar pentru componenta postmodernis-
tă a zilelor noastre, nu şi pentru alte componente
ale civilizaţiei contemporane care, e cazul să ad -
miţi, au altă pondere!

Z: Ei bine, de dragul discuţiei, recunosc.

In ce priveşte globalizarea, ea se află
abia la început, circulaţia liberă a
oamenilor de rând încă nu a ajuns la
stadiul în care se afla înainte de

august 1914, când plecai fără probleme dintr-un
târg moldovenesc la Hamburg, iar acolo, cu ceva
bani te instalai, fie şi incomod, în clasa a doua a
unui vapor (eventual a treia!...) şi ajungeai în Ţara
Tuturor Posibilităţilor, unde erai primit fără obli-
gaţia de a şti limba şi fără prea multe cercetări
medicale. Te duceai şi gata.

L: „O, les beaux jours!” Frumoasele vre-
muri de altădată, când circulai nestânjenit, ca I. L.
Caragiale, care pleca din Bucureşti şi ajungea în
două zile în Germania, ca să asculte un concert la
Leipzig! Problema este însă că oamenii de rând nu
prea circulau pe vremea aceea cu bilet dus-întors.
Ori plecai definitiv, ori încremeneai în proiectul
tău locativ. Globalizarea a schimbat radical situa-

ţia şi, dacă adun ceea ce e de adunat şi scad ceea
ce e de scăzut, bilanţul este net pozitiv.

Z: Globalizarea totuşi nu poate înainta,
fiindcă gândirea politică nu-i prea înţelege rostul.
Rostul ei îl înţeleg numai oamenii de afaceri şi acei
oameni politici care, într-un fel sau altul, se află în
preajma oamenilor de afaceri.

Unde sunt vremurile când Mani -
festul Comu nist îi declara burghe-
ziei un război aprig în viitor, dar
deocamdată chema la sprijinirea

ei pentru distrugerea sechelelor feudalismului?
Eu vreau doar să vă amintesc

înţelepciunea din bătrâni care ne spune:
„tot răul spre bine”. Dacă suntem cu
toţii de acord că doctrina nazistă i-a
adus Germaniei tot răul posibil şi încă
ceva în plus – căci ce altceva puteai cere
clasei politice naziste decât capitulare
necondiţionată? – nu înţeleg de ce nu
vrem să recunoaştem că tocmai datorită
acestui rău economia germană de astăzi
o duce mai bine decât multe altele, dacă
nu chiar cel mai bine în contextul actual. 

L: Total absurd! Economia ger-
mană nu datorează nimic, dar absolut
nimic, gândirii naziste! Totul se datorea-
ză, în primul rând, despărţirii radicale
de această gândire care şi-a dovedit efi-
cienţa prin crearea de autostrăzi, dar şi
prin punerea la punct a unei economii
de război în care sclavagismul a fost
reînviat. Iar în al doilea rând, se datorea-
ză păstrării – chiar şi în perioada pute-
rii hitleriste – a unor străvechi tradiţii

de disciplină şi conştiinciozitate din cultura germa-
nă a muncii, iar după război şi introducerii unor
soluţii care au combinat creator şi complementar
idei de esenţă liberală cu idei social-democrate.
Mecanismele de piaţă liberă în combinaţie cu
măsuri de protecţie socială, plus anumite tradiţii
culturale mai vechi – iată formula „miracolului
economic vest-german”, această floare care a înce-
put totuşi – totuşi! – să se cam usuce astăzi, în cli-
matul fierbinte al globalizării.

V: Este interesant tot ceea ce s-a spus, dar
să nu ne abatem prea tare de la tema noastră. Ce
anume nu merge în gândirea politică a zilelor
noastre? Este ea destul de morală, destul de
coerentă, destul de eficientă?

Iar dacă nu, de ce?
N: De ce ar fi morală? A fost vreodată?

Cine ştie… Dar, oricum, de la Il Principe cel puţin
gândirea politică stă bine pe propriile ei picioare.
Ceea ce nu înseamnă încă şi coerenţă: în politică
nu consistenţa logică decide, ci raportul de forţe.
Politica este continuarea războiului, dar: cu alte
mijloace. Singurul bine pe care îl poate produce
politica este evitarea războiului între naţiuni, pre-
cum şi atenuarea sau „civilizarea” conflictelor din
interiorul fiecărei societăţi în parte. Când reuşeş-
te, zicem că o politică este eficientă, când nu –
atunci nu. Dacă era cu totul ineficientă, războiul
atomic dintre „lumea liberă” şi „socialismul real”
ar fi avut loc, şi supravieţuitorii  ar  fi azi scutiţi
de asemenea discuţii.

În pofida numeroaselor ei momente şi
chiar secole de ineficienţă, de la prăbuşirea Im -
periului Roman de Apus, gândirea politică euro-
peană nu a stat pe loc; ea a forjat precondiţiile
necesare pentru dezvoltarea gândirii ştiinţifice şi a
aplicaţiilor ei, pentru succesul limitat (şi adesea
întârziat) al luptelor de clasă şi pentru utilizarea
(evident nu în termeni morali a) unor coincidenţe
favorabile Europei. Bineînţeles, o atare afirmaţie
ar fi bine să fie dezvoltată pe larg într-un manual
de istorie; dar deocamdată gândirea politică prefe-
ră stilul ipocrit.

Z: În timp ce gândirea politică europeană
era eficientă, a fost oare eficientă şi gândirea poli-
tică chineză? Poate că în altă parte nu a existat
gândire politică, dar în ţara lui Confucius şi a
societăţilor secrete ţărăneşti, a revoltelor ţărăneşti
ce schimbau dinastia, este evident că a existat o
gândire politică care, în cele din urmă, a dus la
prăbuşirea unei mari civilizaţii.

Revenind la prezent, este acum eficientă
gândirea politică europeană?

L: Ştim cu toţii: nu este destul de eficientă,
efectele obţinute de ea nu sunt pe măsura costuri-
lor suportate de populaţie. 

(fragment)
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TERENTE ROBERT ÎN DIALOG

CU SORIN VIERU

Gândirea politică



Vânătoarea de oameni nu este niciodată
bună. Ea face întotdeauna victime inocente.
Dar vânătorii au inima împăcată. Ei nu au

în mâinile lor nici puşti nici pistoale. Ei doar se joacă cu
sufletul oamenilor. Hămesiţi de sângele celor puri, îi hăi-
tuiesc îmbătaţi de propria lor putere. Geniul îi scandali-
zează, inocenţa li se pare o anomalie diabolică şi demnita-
tea – o ridiculă pretenţie. Desigur, mi se va spune că exa-
gerez, din motive sentimentale. Vânătorii de oameni au
întotdeauna inima împăcată. Vor spune că Cezar Ivănescu
a murit în urma unei banale operaţii şi nu pentru că tru-
pul îi era epuizat de nemiloasa hăituire. Noi nu putem păs-
tra tăcerea când o pagină ruşinoasă a istoriei literaturii
române s-a scris acum, la începutul secolului 21. Cerneala
acestei pagini este sângele cald încă al sufletului unui
mare poet.

L-am cunoscut pe Cezar la Paris, acum aproape
zece ani. Cezar era invitat de doamna Simona Modreanu
la Centrul Cultural Român. Îi cunoşteam, bineînţeles, poe-
zia, dar nu ne întâlnisem niciodată. M-am cutremurat
ascultându-l cântând. Vocea sa mi se părea că vine de foar-
te departe, din timpurile imemoriale ale istoriei noastre.
Recunoaşterea noastră a fost imediată, ca şi cum ne-am fi
cunoscut dintotdeauna. O prietenie spirituală rară s-a năs-
cut atunci. 

Am descoperit în Cezar nu numai o fiinţă în con-
formitate cu imaginea sa de mare poet, dar şi un om de
o profundă cunoaştere filosofică, mai ales în domeniul filo-
sofiei orientale. Un om bun, de o bunătate aproape de
neimaginat în lumea de astăzi. Am aflat că a ajutat o mul-
ţime de oameni să îşi actualizeze potenţialităţile lor în
domeniul literaturii. Unii au devenit scriitori cunoscuţi, ca
Aura Christi, căreia i-a inventat de altfel minunatul pseu-
donim. O memorabilă întâlnire, la Lido, cu Clara, fiica sa

adoptivă, mi-a arătat cum această bunătate a lui Cezar se
exercita nu numai în literatură, dar şi în domeniul vieţii
de fiecare zi.

Era atât de generos încât era incapabil să concea-
pă răutatea, trădarea, mârlănia. În sinea lui era un copil
inocent şi timid. Această afirmaţie poate surprinde. Toţi
ne amintim de redutabilul polemist, de setea lui de a vorbi
şi povesti fără încetare, de accesele lui de mânie. Dar aces-
te manifestări erau cele de auto-apărare ale unui mare
timid, surprins de tulburata lume în care trăim şi de nemi-
lostiva trecere a timpului care ne apropie de moarte. Îmi
vine în minte o scenă trăită la ediţia din 2007 a Salonului
Gaudeamus de la Bucureşti. Cezar reeditase la „Junimea”
trei cărţi ale mele şi organizase, într-un spaţiu ingrat, la
capătul unei scări, o prezentare a lor de către Magda
Stavinschi şi Solomon Marcus. Lumea trecea, grăbită să
consume cât mai multe evenimente. Şi îl auzim pe neaş-
teptate pe Cezar, urlând în microfon: „Dacă aţi ştii că în
faţa voastră se află Cioran, Eliade sau Ionesco, tot aşa veţi
trece, orbilor?”. Printr-o extraordinară coincidenţă, tocmai
atunci trecea în faţa micului nostru grup un cunoscut gra-
fician, care ocupase un important post diplomatic la Paris.
Ne-am dat mâna, dar persoana, vizibil jenată, s-a făcut că
plouă şi a plecat mai departe. Dar lumea s-a strâns ca
urmarea apelului-strigăt şi evenimentul a rămas pentru
totdeauna înscris în memoria mea.

Avea proiecte editoriale extraordinare şi
nutrea multe speranţe în privinţa
dezvoltării editurii „Juni mea”, ajutat fiind

şi de o excelentă echipă. Cumpărase drepturile a două
colecţii conduse de mine la Paris (multe cărţi au fost deja
traduse datorită abnegaţiei Doamnei Simona Modreanu) şi
în noiembrie 2007 am discutat cu el, la Iaşi, despre conti-
nuarea colaborării noastre. Mă bucuram că, în contextul

României de astăzi, un mare poet poate fi şi un eficace
editor.

Într-o noapte, răsfoind, ca de obicei, paginile elec-
tronice ale ziarelor din România, cad pe infama şi neruşi-
nata ştire, provenită dintr-o sursă neidentificată. O avalan-
şă de noroi încerca să sugrume vocea poetului. După câte-
va zile, i-am telefonat de la Paris. „Să nu crezi, Basarab,
un singur cuvânt din ce spun ăştia!” – îmi spune, vizibil
obosit, Cezar. L-am asigurat că un asemenea gând nici nu
se putea ivi în mine. Mi-a descris în amănunt acţiunile pe
care dorea să le întreprindă pentru a-şi apăra demnitatea.
Dar am înţeles că ceea ce îl mâhnea cel mai mult era reac-
ţia unor persoane apropiate lui, care, cel puţin pentru un
moment, au putut da crezare infamei ştiri. Cezar avea, ca
şi mine, cultul prieteniei, pe care o punea mai presus de
toate. Nu putea înţelege infidelitatea în prietenie.

Pe 9 februarie 2008, în preajma unei confe-
rinţe pe care trebuia să o ţin la Teatrul
Naţional din Bucureşti, i-am telefonat spu-

nându-i că îl aştept şi că invitaţia sa se află la casa teatru-
lui. Mi-a spus că, din cauza evenimentelor, nu poate veni.
„Dar te voi îmbrăţişa în faţa tuturor, Cezar!” – i-am răs-
puns. „Da, dar dacă prezenţa cuiva în sală m-ar enerva, aş
putea reacţiona în mod nepotrivit.” L-am înţeles. A fost
ultima noastră convorbire pe acest tulburat pământ.

Moartea lui am trăit-o ca o supremă injustiţie.
Dar opera lui rămâne, intactă, în imediata vecinătate a
operei unui alt mare nedreptăţit, Mihai Eminescu. Este
convingerea mea intimă că noile generaţii vor descoperi,
mai mult decât contemporanii noştri, dimensiunea de
mare poet a lui Cezar Ivănescu.

Acum puţină vreme, Aura Christi şi Lucia
Dărămuş mi-au trimis, prin curier electronic, o casetă con-
ţinând un testament spiritual al poetului. Mărturisesc că
am izbucnit în plâns, ceea ce nu mi se mai întâmplase de
multă vreme. Printr-un miracol al Internetului, vocea lui
îmi parvenea, vie, de dincolo de lumea noastră. Cuvinte
potolite, înţelepte, pătrunse de o infinită dragoste faţă de
ţara unde s-a născut, fără nici o urmă de ură pentru vână-
torii de oameni. Fie ca lacrimile mele să îi aline sufletul
încă însângerat.

Paris, 21 iunie 2008
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• Corespondenţă din Paris

BASARAB NICOLESCU
Poetul şi vânătoarea de oameni

Domnule Preşedinte,

Festivalul Internaţional de Neoavangardă,
care şi-a desfăşurat cea de-a doua ediţie la
Iaşi, în perioada 4-8 iunie 2008, a fost un

succes. O spun în calitate de preşedinte al Asociaţiei
Culturale „Feed Back” şi director al festivalului, bazat pe
impresiile excelente ale scriitorilor şi cercetătorilor din
străinătate (Germania, Rusia, Irak, Rep. Moldova,
Ungaria, Chile), participanţi la colocviul „Avangarda de
după avangardă. Tendinţe neoavangardiste în literatura şi
arta contemporană”. O spun bazat pe impresiile cîtorva
personalităţi de prestigiu care au ilustrat prin experiment
muzical şi teatral manifestarea (Ada Milea, Horaţiu
Mălăele, Florin Săsărman, Ion Caramitru), încântate de
modalitatea originală a festivalului de a apropia publicul
iubitor de artă autentică. Şi mă bazez, mai ales, pe bucu-
ria celor prezenţi la happeningurile stradale, la spectaco-
lele din Parcul Voievozilor şi Copou, la lansările de cărţi
organizate pe strada Lăpuşneanu, la poemele scrise ad-hoc
pe panouri, în stradă, de cei traversaţi de inspiraţie. Dar
unii n-au fost interesaţi de toate astea, nici de înalta ţin-
ută intelectuală a colocviului, nici de prezenţa unor mari
poeţi români ca Şerban Foarţă (căruia i-a fost decernat
Premiul de Excelenţă), Liviu Ioan Stoiciu, Octavian
Soviany sau Emil Brumaru. Un ziarist de la „Gardianul”
s-a oprit doar la un moment de 24 de secunde (conform
inregistrării pe camera de filmat), cînd a fost incendiată o
piramidă construită din ziare vechi, un gest absolut sim-
bolic, prin care cei prezenţi spuneau „NU” subculturii şi
gustului derizoriu în artă şi aprobau totodată experimen-

tul autentic, producător de valori artistice, promovat de
festival. 

După încheierea festivalului, ziaristul Cătălin
Coca publica un articol diversionist, total în afara rea-
lităţii, în care subsemnatul era acuzat că a ars cărţile lui
Mircea Cărtărescu: „În lipsa CD-urilor cu manele, la Iaşi
a fost ars Cărtărescu”. Curînd s-a dovedit prin cele peste
treizeci de fotografii şi filme, prin declaraţiile celor aprox.
50 de martori, că n-a ars nici un CD şi nici o carte de
Cărtărescu. Nimic, în afară de cîteva ziare vechi arse sim-
bolic. Această ştire diversionistă a alertat opinia publică,
mai ales că era însoţită de o fotografie fascistă din anii
‘30, în care oamenii lui Hitler ardeau cărţi într-o piaţă.
Iată cum imaginaţia bolnavă a unui ziarist iresponsabil ne
dădea roluri de fascişti care ard cărţi prin pieţe! 

Fără să verificaţi veridicitatea articolului,
Dumneavoastră, Domnule Nicolae Mano -
lescu aţi căzut în capcana ziarului „Gar -

dianul” şi aţi dat un comunicat vitriolant, în care mă stig-
matizaţi pe nedrept: „Ca scriitor şi preşedinte al Uniunii
Scriitorilor din România consider inacceptabil gestul poetu-
lui Daniel Corbu de a da foc unor cărţi, tabloide şi CD-uri
pe considerentul că ele ar contribui la răspîndirea subcultu-
rii. (…) Găsesc de neînţeles faptul că un poet a putut incen-
dia volume ale unui coleg al său, al unui mare poet cum
este Mircea Cărtărescu, în numele luptei cu nonvaloarea şi
cu prostul gust”. În acelaşi fel, pornind de la ştirea din
„Gardianul” care distorsiona realitatea, s-a pripit şi D-l
Gabriel Liiceanu, editorul lui Cartărescu, dar şi Mircea
Cărtărescu, comunicatul acestuia din urmă avînd drept
titlu „Vreau o anchetă despre cărţile arse la Iaşi”. După
articolul din 9 iunie, ziarul „Gardianul” revine în 12 iunie
cu un articol prin care-şi asumă eroarea de informaţie din

articolul precedent şi precizează că „nu s-a pus pe foc nici
un CD şi nicio carte sau revistă, fiind arse – simbolic –
nişte ziare vechi”. Articolul incalificabil din „Gardianul” (9
iunie a.c.) face acum obiectul unui proces deja pe rol, fiind
de domeniul evidenţei că personal n-am denigrat pe
Mircea Cărtărescu, autorul excelentei cărţi „Levantul” şi
al „Orbitorului”, cel mai spectaculos roman apărut în
România ultimilor douăzeci de ani, darămite să-i ard
cărţile. Între scriitorii care au fost de faţă la aprinderea
piramidei de hârtie şi care pot depune mărturie că la Iaşi
nu s-au ars cărţi, figurează: Academicianul Mihai Cimpoi
(Chişinău), criticul literar Vasile Spiridon (Piatra-Neamţ),
poetul Octavian Soviany (Bucureşti), poetul şi pictorul
Vasilian Doboş (Iaşi), profesorul universitar Nicolae Creţu
(Iaşi), poetul Ion Tudor Iovian (Bacău), poeta Miruna
Vlada (Bucureşti), regizorul Alexandru Boureanu
(Craiova), poetul Paul Gorban (Iaşi), poetul Valeriu Matei
(Chişinău), poetul Ion Cocora (Bucureşti), poetul George
Bădărău (Iaşi), ca şi poeţii Johann Lippet (Germania),
Salah Mahdi (Irak), Evgheni Stepanov (Rusia), Aron Gaal
(Ungaria). În plus, „momentul piramida” a fost suprave-
gheat de pompierul Muzeului Literaturii Române – Iaşi. 

Personal nu cred, Domnule Preşedinte, în
ideea, acreditată de unii, că prin comunica-
tul Dvs., al lui Gabriel Liiceanu sau Căr -

tărescu, prin toată zarva făcută de presă (două bloguri au
fost puse la dispoziţia amatorilor pentru acest „eveni-
ment”) s-a urmărit publicitatea lui Mircea Cărtărescu, care
nu ar fi avut nevoie de publicitate pornită de la ştiri false.
Dar consider că ar fi onest acum, Domnule Nicolae
Manolescu, pentru că vă consider preşedinte şi apărător
nu doar al unor scriitori ci al tuturor scriitorilor români,
să reveniţi la comunicatul din 9 iunie a.c., pentru că este
provocat de o minciună sfruntată şi a adus grave prejudi-
cii morale subsemnatului. 

Daniel CORBU

Scrisoare deschisă domnului NICOLAE MANOLESCU,
Preşedintele Uniunii Scriitorilor din România
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Intrat în tradiţie, festivalul internaţio-
nal de teatru şi film studenţesc
„Hyperion” a însemnat, şi la ediţia sa
din 2008, un moment cultural impor-

tant, atractiv, în viaţa culturală a Capitalei.
Manifestarea teatrală, ajunsă la ediţia a opta, a
cuprins anul acesta opt spectacole teatrale foarte
variate (prezentate de studenţi ai Facultăţii de
Arte „Hyperion”, ai Universităţii Naţionale de
Artă Teatrală şi Cinematografică, ai Universităţii
„Spiru Haret” şi ai teatrului-laborator @lma @lter
din Sofia)  şi un „workshop” susţinut de conf. univ
Tomi Cristin, bursier la „The Koshtarra
Arts” din Londra, în timp ce manifesta-
rea cinematografică, ajunsă la ediţia a
patra, a avut în program peste cincizeci
de filme studenţeşti (de ficţiune, docu-
mentare, de animaţie şi experimentale)
din multe ţări ale lumii, printre care
Polonia, Statele Unite ale Americii,
Germania, Marea Britanie, Canada,
Spania şi, fireşte, România. Un Salon
Internaţional de Fotografie şi o
Expoziţie de Pictură Estera Lungu (stu-
dentă a Facultăţii de Arte „Hyperion”),
organizată în holul Aulei de la Biblioteca
Centrală Universitară „Carol I”, au
întregit „sumarul” complex al valorosu-
lui festival teatralo-cinematografic stu-
denţesc, iniţiat de preşedintele Ins -
titutului European de Cultură pentru
Comunicare şi Educaţie prin Imagine,
prof. univ. dr. Geo Saizescu, rămas, în
continuare, „sufletul” amplei manifes-
tări culturale. 

Palmaresul competiţiei teatrale a fost sta-
bilit de un juriu internaţional prezidat de prof.
univ. dr. Ion Toboşaru, un juriu din care am avut
plăcerea şi bucuria să fac parte, alături de artistul
plasic basarabean Iurie Matei, de jurnalista Irina
Budeanu, de regizorul Dinu Cernescu, de drama-
turgul George Genoiu, de actorul Alexandru
Lazăr. Principalul premiu al competiţiei (pentru
„cel mai bun spectacol”), trofeul „Hyperion” a
revenit spectacolului cu piesa Helena de Euripide,
realizat de Facultatea de Arte „Hyperion” (clasa
prof. univ. dr. Eusebiu Ştefănescu şi prof. asoc.
Rodica Mandache). Neîndoios, această opţiune
repertorială a fost cea mai inspirată, de-a dreptul
captivantă: este vorba despre un text mai puţin
cunoscut din creaţia ilustrului tragedian clasic, şi
nu tocmai „tipic”, pentru că Helena nu este o tra-
gedie în sensul tradiţional al cuvântului, ba i-aş
spune chiar o „dramă cu happy-end”. În plus, per-
sonajele acestei piese (în care este reconsiderată şi
corectată tradiţionala poveste a frumoasei Elene
din Troia) polemizează chiar cu zeii, cu voinţa
acestora, impunându-şi propria voinţă şi propriul
crez, modificând, practic, istoria şi mitologia.
Spectacolul devine, la rându-i, captivant, prin dis-
tribuirea inspirată şi temerară a Teclei Tudor în
rolul titular (tânăra interpretă a primit – ex-aequo
– premiul pentru „cel mai bun rol principal femi-
nin”), prin alte interpretări de excepţie, cum ar fi
aceea a absolventei Meda Victor în rolul Casandrei
(o actriţă de-a dreptul pasionantă, distinsă şi ea,
ex-aequo, pentru acest rol şi pentru alte două
interpretări din festival cu premiul pentru „cel
mai bun rol secundar feminin”), din distribuţie
remarcându-se, de asemenea, Alec Creţulescu
(Menelaos), laureat şi el al premiului pentru „cel
mai bun rol secundar masculin”, Graţiela Teohari
(Theonoe), Andreea Zivideanu (holograma
Helenei). Facultatea de Arte „Hyperion”, prin
aceste premii şi prin alte distincţii importante în
palmares, poate fi considerată „câştigătoarea”
merituoasă a ediţiei 2008 a Festivalului. O altă
clasă a facultăţii „Hyperion”, care a montat come-
dia lui N.V. Gogol, Căsătoria, a împărţit Premiul
Special al Juriului, cu studenţii Universităţii
Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică,
realizatorii spectacolului cu drama cehoviană
Platonov. Spectacolul clasei prof. univ. Catrinel
Dumitrescu şi prof. asoc. Emil Hossu cu piesa
Căsătoria a impus prin inventivitate şi modernita-
te, prin „desenul” său plastic (ritmat ingenios şi
antrenant), prin câteva interpretări vioaie, printre
care aceea a studentei Aylin Cadir (Duniaşa), dis-
tinsă – ex-aequo – cu premiul „Păcală” sau
Cristina Păun (Fiokla, rol în care apare, altădată,
şi Dalia Puşcă). Un spectacol complex, realist-poe-
tic, a fost şi acela al clasei de la U.N.A.T.C. coor-
donate de prof. univ. dr. Adriana Popovici cu piesa
Platonov, o montare deloc uşoară, regizată minu-

ţios de prof. asoc. Liviu Lucaci şi asist. univ. drd.
Ştefana Samfira, cu câteva interpretări remarcabi-
le, distinse, la rândul lor, de juriu, printre care
aceea a lui Adrian Nicolae (Platonov), actor lau-
reat şi el cu premiul pentru „cel mai bun rol prin-
cipal masculin”, Alexandra Fasola (Anna
Voiniţeva), premiul pentru „cel mai bun rol princi-
pal feminin”, Şerban Gomoiu (Nikolai Trileţki), şi
el ex-aequo, premiul pentru „cel mai bun rol secun-
dar masculin”. Premiul Preşedintelui (Geo
Saizescu) a revenit unui eminent profesor al
Facultăţii de Arte „Hyperion”, Damian Crâşmaru,
a cărui clasă – cu asist. Mircea Constantinescu –
a montat un spectacol ataşant cu piesa Stele în
lumina dimineţii de Alexandr Galin, o evocare rea-
listă şi lucidă a unei lumi de tristă amintire din
epoca stalinistă (portretul lui Iosif Visarionovici
dominând însăşi scena), cu un final memorabil –
aluziv la realităţi contemporane – în care moartea
unei tinere, victimă a aberaţiilor vremii, coincide
cu momentul apoteotic al intonării imnului sovie-
tic, prilejuit de trecerea prin apropiere a flăcării
olimpice. Din spectacol am reţinut şi câteva inter-
pretări notabile, realizate de Oana Rufu („rătăcita”
Lora), Anca Manolescu („femeia-comisar” Valen -
tina), Ruxandra Iancu (ale cărei tonuri ironice, în
rolul Annei, au fost recompensate şi prin premiul
„Păcală”), Teodora Mădaşa (Maria, fata cu destin
tragic). Clasa prof. univ. dr. Eusebiu Ştefănescu şi
prof. asoc. Rodica Mandache de la Facultatea „Hy -
perion” a prezentat în festival, pe lângă Helena,
alte două spectacole de mare originalitate, unul cu
o dramatizare după Mihail Sebastian, Femei...
Femei... cu Alexandru Bogdan (care a împărţit pre-
miul pentru „cel mai bun rol principal masculin”)
şi cu Meda Victor (Renée Rey) şi altul shakespea-
rean, Lumea întreagă e o scenă..., cu un colaj inci-
tant de texte şi, de asemenea, cu Alexandru
Bogdan (Hamlet) şi Meda Victor (Gertrude). Cu
un spectacol bine realizat, Casa Bernardei Alba
după Federico Garcia Lorca a participat la festival
şi Facultatea de Teatru a Universităţii „Spiru
Haret”, clasa prof. univ. Constantin Codrescu şi
conf. univ. Vlad Rădescu, una dintre interprete,
Andreea Grama (interpreta Ameliei) primind,
ex-a  equo, premiul pentru „cel mai bun rol secun-
dar feminin”  Au dezamăgit, în acest festival, stu-
denţii bulgari, care şi-au intitulat atrăgător specta-
colul, Verde sălbatic, dar atât realizatorul, Dimităr
Atanasov, coregrafa, Petia Yosifova, cât şi cei câţi-
va interpreţi – Stoil Atanasov, Tanya Gudzheva,
Martina Milkova, Zornitsa Antonova, Virdzhinia
Peynova – s-au complăcut într-un „dolce far nien-
te” nereprezentativ. 

Juriul festivalului de film – prezidat
de criticul şi istoricul de film francez
Yves Bes şi în componenţa căruia au
figurat criticul de film Dana Duma,

regizorul bulgar Dimitri Dimitrov, producătorul
italian Andreea Vendetti, regizorii Andrei Blaier,
Cristina Nichituş, Cătălin Saizescu – a acordat

trofeul „Hyperion” filmului Sinopsis docu-dramă de
Vlad Trandafir (U.N.A.T.C.), o realistă poveste de
viaţă, cu secvenţe grăitoare şi adevărate ale coti-
dianului nostru cel de toate zilele. Premiul pentru
„cel mai bun film de ficţiune” a revenit filmului
german Între ziduri de Ana-Felicia Scutelnicu,
povestea tragică a unor imigranţi ilegali din
Moldova în Germania. Pentru filmul Interior scară
de bloc, tânărul regizor Ciprian Alexandrescu de la
U.N.A.T.C. a primit, meritat, premiul de regie.
Premiul pentru cel mai bun documentar a fost
acordat peliculei poloneze 52 la sută, de Rafal

Skalski, un scurt metraj despre truda
gigantică a unor micuţe viitoare baleri-
ne. Pentru unul dintre cele mai fru-
moase filme ale festivalului (preşedin-
tele juriului ne-a mărturisit că este
vorba despre filmul care l-a impresio-
nat cel mai mult), intitulat La campa-
nella, Elena Mircea (Facultatea
„Hyperion”) a primit premiul pentru
poem cinematografic. Un film original
şi incitant, Filmele mele nefăcute de
Eva Pervolovici, a fost distins cu pre-
miul pentru film experimental. Alt
film valoros din festival a fost
Legadema de Cristian Negoescu (Uni -
versitatea „Media”), autor care a fost
recompensat cu premiul pentru scena-
riu, ex-aequo cu Corina Sindie („Hy -
perion”), pentru filmul poetic Femeia
din bibliotecă. Iată şi alte premii din
palmares: Premiul pentru imagine –
Pierre Daudelin (Canada) pentru fil-

mul Nothing Girl; Premiul special pentru film de
animaţie – Terra Nova de Leonardo Costache
(„Hyperion”); Premiul „Ion Truică” (tot pentru
filme de animaţie) – Opere alese neînţelese de
Alexei Gubenco („Hyperion”); Premiul pentru
interpretare masculină – Tudor Aaron Istodor
(Sinopsis docu-dramă, Interior scară de bloc);
Premiul de interpretare feminină, ex-aequo –
Reka Barabas pentru filmul Cucu (Universitatea
„Sapientia”) şi Ramona Iacov pentru Recuzita
(Universitatea „Media”); Premiul „Păcală” pentru
film comic – Genius diabolis de Robert Lakatos
(Universitatea „Sapientia”). 

Din juriul Salonului internaţional
de artă fotografică au făcut parte
regizorul Al. G. Croitoru – preşe-
dinte, scriitoarea spaniolă Elena

Santamaria, directorii de imagine Vlad Leu şi
Florin Toader, regizorul Ion Truică. Laureaţi au
fost Răzvan Băleanu (Universitatea „Media”),
Robert Badea şi Adrian Galea („Hyperion”) – pre-
miul I, Mihai Gheorghe, Mihai Pâlşu, Marius
Mihalache („Hyperion”) – premiul II, Marius
Bogdan şi Marius Bulboacă (U.N.A.T.C.) şi
Sebastian Bolia („Hyperion”) – premiul III, în
timp ce Laura Berbecel („Hyperion”) a primit pre-
miul „Ion Truică”. Să consemnăm şi faptul că pre-
şedintele festivalului a acordat un premiu al său şi
studentei Estera Lungu de la „Hyperion” pentru
valoroasa expoziţie de pictură vernisată în zilele
festivalului. 

CĂLIN CĂLIMAN

Teatru şi film studenţesc
la „Hyperion”
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Celebrată cu multe aluzii la simbo-
listica cifrei 7 (şapte ani de acasă
sau 007, agentul James Bond,

parodiat în clip-urile oficiale) a şaptea ediţie a
Festivalului Internaţional de Film Transilvania
a confirmat maturitatea manifestării anuale
care a făcut din Cluj un fel de capitală cinema-
tografică a României. Festivalul cu  merite de
necontestat în afirmarea Noului cinema româ-
nesc are deja un statut internaţional solid,
atestat şi de numărul şi calitatea personalităţi-
lor care au onorat invitaţia de participa, într-o
calitate sau alta. Fără doar şi poate prezenţa
lui Catherine Deneuve (Premiul pentru înteaga
carieră oferită unei personalităţi din cinemato-
grafia europeană), însoţită de neştirbita ei aură
de frumuseţe, pe scena Naţionalului clujean, la
gala de închidere, va rămâne imaginea de mar -
că  a ediţiei.

O imagine al cărei clasicism nu estompează
însă modernitatea conţinutului şi a „punerii în pagi-
nă” a TIFF-ului cu numărul 7. Tinerii iniţiatori ai
festivalului, Tudor Giurgiu (preşedinte onorific) şi
Mihai Chirilov (director) şi-au păstrat voinţa de a
prospecta şi capta noutatea din producţia  mondială
şi energia de a aduce pe ecranele de la Cluj eşantioa-
ne reprezentative pentru noile evoluţii cinematogra-
fice. Structurat cu imaginaţie, programul reunind
aproximativ 200 de titluri a oferit motive de interes
pentru cinefilii de diferite niveluri: o competiţie cu
12 pelicule semnate de regizori tineri, cicluri pentru
cei însetaţi de noutate (Supernova) sau pentru cei cu
gustul provocării (Fără limite, Umbre) ori pentru cei
care apreciază reevaluarea  operelor deja intrate în
istoria cinematografului (Prăbuşirea casei Usher,
capodopera impresionistului francez Jean Epstein şi
Căruţa fantomă, misteriosul horror semnat de suede-
zul Victor Sjöstrom). Deşi a fost greu de optat pen-
tru o atracţie sau alta, obişnuiţii festivalului au reu-
şit să navigheze  între sălile şi ecranele puse la dis-
poziţie de TIFF pentru a nu rata un titlu din catego-
ria must see. Numărându-mă printre ei, recunosc difi-
cultatea de a mă decide, dar şi satisfacţia de a fi ales
inspirat cele patru-cinci filme ale porţiei cinefile zil-
nice. Pentru mine ediţia a fost o bună ocazie de a
discerne (şi de a-mi confirma) care sunt tendinţele
înnoitoare în cinematograful de azi. Cum bine zicea,
la Gala Premiilor Gopo, Thierry Frémaux, acestea se
conturează cel mai bine în Mexic, România şi Asia.

Mistere latino-americane

Dacă privim palmaresul TIFF-ului 2008, cele
mai importante premii au luat direcţia Mexicului.
Marele Premiu a revenit lung-metrajului Sha -
kespeare, colţ cu Victor Hugo de Yulene Olaizola, sin-
gurul documentar din competiţia oficială. Un docu-
mentar „ficţionalizat” însă, în care tânăra absolven-
tă a şcolii superioară de film dialoghează cu bunica
sa (personaj fabulos, plin de culoare şi spontaneita-
te, fostă actriţă) despre un fost chiriaş, un ins şar-
mant dar atins de schizofrenie. Din puzzle-ul con-
struit din vorbe şi fotografii al amintirilor se confi-
gurează portretul unui ucigaş în serie rămas neiden-
tificat la momentul uciderii unui mare număr de
prostituate în Mexico City, cu trei decenii în urmă.
Tonul personal al relatării şi ştiinţa dozării suspan-
sului au adus trofeul în mâinile junei regizoare.
Preferatul criticilor (printre care mă număr) a fost
însă filmul unui compatriot al câştigătoarei : Lacul
Tahoe de Fernando Eimbke, care a cucerit la TIFF
Premiul Special al Juriului. Pentru mine, care am
descoperit talentul acestui regizor de la debutul aces-
tuia cu Sezonul raţelor a fost o plăcută confirmare.
Cineastul ştie să povestească original cu mijloace
minimaliste, să ţeasă un halo de mister în jurul eve-
nimentelor aduse pe ecran. La jumătatea drumului
dintre comedie şi dramă, povestea unui adolescent
care încearcă să repare maşina moştenită de la tatăl
său, decedat de curând, ocoleşte cu abilitate capca-
nele melodramei plasate la tot pasul. Din această
perpetuă provocare şi evitare în ultima clipă  se
naşte farmecul filmului, în care personaje caraghioa-

se îşi ascund suferinţa în spatele unor gesturi hila-
re. Eimbke este, desigur, un nume de care vom mai
auzi. A rămas în afara palmaresului la TIFF (dar
premiat în alte festivaluri internaţionale, printre
care Veneţia) un alt film mexican cu un tonus puter-
nic, Zona de Rodrigo Pla, de fapt o coproducţie din-
tre Spania şi Mexic. Povestea unor adolescenţi dintr-
o zonă defavorizată a capitalei, ucişi în timpul infil-
trării lor într-un cartier rezidenţial de locuitorii iste-
rizaţi de frică ai acestuia, devine o paradigmă a
lumii de azi şi a faliei care separă societatea în
bogaţi şi săraci.

Nu numai filme din Mexic, ci şi din Chile şi
Argentina, au configurat o interesantă hartă a cine-
matografiilor latino-americane. În primul rând prin
prezenţa chilianului Matias Bize, tânărul regizor pre-
zent cu două pelicule, Binefacerile plânsului şi
Sâmbătă în care foloseşte din nou cu brio (ca în En
la cama, prezentat anul trecut) mijloace minimaliste
pentru a suprinde crize şi tentative eşuate de conci-
liere din relaţiile unor cupluri. Tot din Chile a venit
amuzantul Bere cu ouă de Cristobal Valderama, o
comedie neagră cu tentă horror, ale cărei gaguri
foarte bine calibrate compensează simplitatea poveş -
tii. Cineasta argentiniană Albertina Carri a surprins,
cu La rabia, o radicală reprezentare a sălbăticiei şi
subdezvoltării unei dezolante localităţi din pampasul
argentinian, care a cucerit premiul FIPRESCI.

Confirmări

Pentru mine TIFF 2008 a fost şi ocazia
altor confirmări. Una dintre ele ţine de
cinematograful asiatic, o sursă inepui-

zabilă de autori interesanţi, stăpâni pe un limbaj
cinematografic rafinat. După ce s-au familiarizat, la
ediţiile trecute, cu lumea hong kong-ezului Wong
Kar-wai sau cu aceea a sud-coreeanului Kim Ki-duk,
obişnuiţii festivalului s-au lăsat acum seduşi de thai-
landezul Pen-ek Ratanaruang, protagonist al ciclului
3x3. Cele trei filme ale sale, Ploy, 6ixtynin9, dar mai
ales Tranzistorul iubirii ne-au făcut să descoperim un
povestitor original, dotat cu simţul detaliului şi al
suspansului, dar şi cu o vocaţie aparte a umorului
născut din situaţii groteşti. Inserţiile umoristice în
situaţii de melodramă creează momente antologice,
făcându-ne să simţim, uneori, că Ratanaruang e un

fel de Almodovar thailandez.
Plăcerea unei alte confirmări a venit,

pentru mine, în timpul vizionării filmului
Paranoid Park, care îl readuce pe cineastul
american Gus van Sant pe coridoarele liceeleor
americane (ca în Elephant), unde întâlneşte
adolescenţi cu figuri serafice capabili de crime
oribile. Cineastul cultivă cu rafinament contras-
tul dintre graţia mişcărilor acestor tineri (mai
ales când descrie plutirea patinatorilor pe ska-
teboard) şi brutalitatea crimei pe care ajunge s-
o comită adolescentul debusolat, ajuns în com-
pania unor drogaţi. Şi tot o confirmare ameri-
cană a fost, pentru mine, extravagant-poeticul
I’m Not There de Todd Haynes, un minunat
film despre mitul Bob Dylan, poetul muzician
care a fost şi pentru mine, la vârsta adolescen-
ţei, un amestec de Arthur Rimbaud şi de
emblemă hippie.

Iar confirmări au venit şi în timpul
Zilelor filmului românesc în care am
putut vedea lung-metraje în avanpre-

mieră : Boogie de Radu Muntean, Nunta mută, debu-
tul în regie al lui Horaţiu Mălăele, Întâlniri încruci-
şate, debutul regizoral al Ancăi Damian, cunoscută
până acum ca operator, Elevator, semnat de un alt
debutant, George Dorobanţu, câştigător al premiului
pentru opera prima, Marilena de Mircea Daneliuc şi
Călătoria lui Gruber de Radu Gabrea. Interesant este
că, la fel ca în cazul competiţiei oficiale Premiul pen-
tru lung metraj al secţiunii Zilele filmului românesc
a revenit unui alt documentar, (de asemenea cu ele-
mente de ficţiune) Podul de flori de Thomas Ciulei.
Cred că unul dintre efectele recentelor succese ale
tânărului cinema românesc în marile festivaluri
internaţionale (întregite de recentul Palme d`or pen-
tru scurt metrajul Megatron de Marian Crişan) a fost
transformarea orizontului de aşteptare într-o enor-
mă presiune asupra cineaştilor noştri. O presiune
care nu are întotdeauna efecte stimulatoare. Dar
aceasta este o altă temă asupra căreia voi reveni.

DANA DUMA

Fotograme 
latino-americane 
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La început de nou an 2008 s-a lan-
sat în oraşul de pe Bega mult
aşteptata Istorie secretă a literatu-
rii române, Editura Aula, Braşov,

scrisă de unul dintre cei mai cunoscuţi critici lite-
rari timişoreni, Cornel Ungureanu. Cartea de faţă
încununează cu succes şi celelalte apariţii editoria-
le ale autorului. Este vorba de volumele Geografiei
literare. Însuşi autorul acestui volum
declară în prefaţă: „Istoria... pe care o pro-
punem se vrea o alternativă a istoriilor
actualităţii imediate. Iar istoriile literatu-
rii române au fost mereu propuse de o
actualitate imediată în care existau urgen-
ţe, constrângeri, (de)solidarizări. (...) Felul
în care au fost întâmpinate Geografiile...
m-a îndemnat să cred că e necesară o
Istorie alternativă (secretă!) a literaturii
române, care poate clarifica rolul acelor
cărţi” (p. 18). Aşadar, această carte se
vrea o continuare a muncii laborioase de -
puse de autor în realizarea unor lucrări
atotcuprinzătoare dedicate geopoliticii şi
geografiei literare ale României.

Volumul este stucturat în două
părţi mari, fiecare dintre acestea având
un titlu sugestiv: Despre aşezarea hotare-
lor... (partea întâi), ...şi despre destrăma-
rea lor (partea a doua). Ceea ce reţine
atenţia cititorului e diversitatea tematică
abordată de autor, de la apariţia primelor
documente cu caracter folcloric, la litera-
tura bănăţeană. Capitolele importante ale cărţii
tratează teme legate de Geopolitica şi geografia
literară în Europa Centrală (şi de Est); Geopolitica,
de la 1848 la 1918. Mihai Eminescu, Ioan Slavici,
A.C. Popovici, Lucian Blaga, Emil Cioran; Geopo -
litica de la 1918 la 1989. Deschiderile spre Răsărit
(în partea întâi); Arta paricidului la români; Vârs -
tele erotice ale literaturii. Şi cele pornografice; Pro -
vinciile literaturii (în partea a doua).

Studiul debutează cu un istoric dedicat
Balcanilor, consideraţi a fi Europa Centrală,  ade-
văraţi „cetăţi de refugiu”, şi cu explicarea terme-
nului cel mai des folosit astăzi, geopolitica.
Aceasta este o ştiinţă, dar o „ştiinţă damnată”,
mai ales după cel de-al Doilea Război Mondial:
„Dar nu doar geopolitica fusese compromisă, ci tot
ce definea, într-un fel sau altul, Europa Centrală
– ceea ce purta numele de Mitteleuropa. Cele
două concepte erau strâns legate unul de celălalt”
(p. 23). Totuşi, geopolitica era considerată a fi un
dezastru, era asimilată nazismului hitlerist, deşi a
existat înainte de Hitler. Termenul de
Mitteleuropa a fost definit şi lansat la începutul
secolului XX de către F. Naumann în cartea sa,
Germania pretutindeni. Chiar şi autorul volumului
de faţă a dedicat o lucrare pe această temă,
Mitteleuropa periferiilor, apărută la editura
Polirom, 2002. Mai departe, criticul aduce la lumi-
nă noi informaţii despre Şcoala Ardeleană, de la
Ioan Inochentie Micu Clain la Andrei Şaguna,
ajungând până la studii despre Mihai Eminescu.
Centrul şi calea spre el, Ioan Slavici şi iluzia geo-
politică, A.C. Popovici, Lucian Blaga, Emil Cioran,
Vasile Voiculescu, N. Steinhardt, Mircea Eliade,
Mihail Sebastian etc. „Urmaşii” lui Mircea Eliade:
Sorin Alexandrescu, Ioan Petru Culianu, Liviu
Bordaş, Eugen Ciurtin, Mircea Handoca, contribu-
ie în mod vizibil la înţelegerea scriitorului şi
savantului Mircea Eliade. Aceste capitole pun
accentul pe dezvoltarea intelectuală deosebită a
istoricului religiilor, dar şi a diaristului Mircea
Eliade: „Care ar fi drumul drept, calea regală, sau
care ar fi ieşirea din labirint, iată întrebări obse-
dante în timpul unei creaţii înfăptuite într-un ritm
infernal, cu o forţă de muncă unică şi cu o voinţă
fără egal. Dacă Şantier (1934) e «romanul indi-
rect» care poate da imagine efortului pe care scrii-
torul îl face în perioada sa indiană, Fragments
d’un journal (1973) e elocvent pentru felul în care
acesta îşi definitivează opera de maturitate” (p.
205). În paginile Jurnalului portughez, Mircea
Eliade „nu mai corijează pagini, nu mai selectea-
ză confesiuni, nu mai vrea să facă o bună impre-
sie” (p. 207), ci se arată cititorului exact cum e,
îşi deschide total sufletul, nu mai întâlneşte nici
un fel de oprelişti care-i cenzurează mintea,
„...aceasta a fost istoria sa: istoria sa secretă, care
angajează deopotrivă intimitatea, fanatismul poli-
tic, credinţa şi necredinţa” (idem)

Capitolul Generaţia ezoterică cuprinde
informaţii despre Marc-Mihail Avramescu, Vasile

Lovinescu, Belu Silber, Jeni Acterian, Mozes
Gaster, Geo Dumitrescu, Marin Preda, Ion
Caraion şi Nicolae Labiş. Acestora autorul le dedi-
că studii şi monografii. Aduce în discuţie o temă
predominantă în literatura română interbelică,
tema „omului revoltat”, privită din mai multe
ipostaze critice şi „exerciţii de înţelegere”. Astfel,
se întrevede în opera literară a scriitorilor mai sus
menţionaţi, „ideea de revoluţie şi ideea de impas
în acest «timp nou»”. 

În partea a doua a volumului de faţă auto-
rul reia explicaţia termenului de geopolitică, adân-
cindu-i astfel semnificaţia şi lărgindu-i aria de răs-
pândire. Se poate vorbi de geopolitică în literatu-
ră, manifestată sub forma „fenomenului numit
transgresiune”. 

Aici autorul dedică studii minuţioase unor
opere de o valoare capitală pentru literatura româ-
nă. Este vorba despre operele unor scriitori con-
sacraţi precum Mihail Sadoveanu, Mateiu
Caragiale, Hortensia Papadat-Bengescu, Camil
Petrescu, George Călinescu, Zaharia Stancu,
Eugen Barbu, Mircea Streinul. Aceste studii sunt
reunite sub cupola unei teme comune, „arta pari-
cidului”. Apoi autorul are în vedere câteva coside-
raţii teoretice despre avangardă, iniţializând o
„propunere de globalizare”, reunind la un loc „cele
patruzeci de isme”. În demersul său autorul ape-
lează la observaţiile pertinenete ale lui Ortega y
Gasset, dar reluate de Matei Călinescu în volumul
său dedicat studiului modernităţii, Cinci feţe ale
modernităţii. Modernism, avangardă, decadenţă,
kitsch, postmodernism, apărută la Editura Polirom,
în 2005. Criticul Cornel Ungureanu ajunge la con-
cluzia că „toţi istoricii avangardelor ar vrea să
scrie istorie, care să descopere, în trecut, alte
reguli ale jocului care să afirme spiritul tânăr al
unei epoci de renaştere. Fiecare mare scriitor (sau
fiecare autor anonim) poate să păstreze şansa (să
deţină secretul) unei iniţiative «avangardiste», evi-
dent noi, contestatare, globalizante”. Din seria
scriitorilor avangardişti, cei care îi reţin atenţia
criticului sunt: George Bacovia, Tristan Tzara, Ion
Vinea, Geo Bogza, Urmuz, Gellu Naum, Virgil
Teodorescu. 

Un amplu studiu îi este dedicat şi
literaturii licenţioase, ce capătă
din ce în ce mai mult priză la
public, ajungându-se astfel la

dezolanta concluzie că sexul se vinde cel mai bine.
În Vârstele erotice ale literaturii. Şi cele pornogra-
fice autorul subliniază faptul că: „Epoca postmo-
dernă este legată de un şir de deschideri succesi-
ve spre imagine, iar în cadrul acestor deschideri
filmul, revistele, ziarele, televiziunea comerciali-
zează atât imaginile-şoc, cât şi textele care să-i tul-
bure, excite, confişte pe cititorii ceva mai fragili.
Dacă transformările moderne ale poeziei sau ale
prozei, ale romanului sau ale dramaturgiei (prin
câţiva autori geniali) desfiinţează graniţele între
ce este permis şi ce este interzis, dacă lupta cu
tabuurile aduce un spor de notorietate unui

Flaubert sau Baudelaire, dacă sexologii şi psihana-
liştii sfârşitului de secol (evident, al XIX-lea) fac
recapitulări care să valideze operele lui Sade (...)
şi Sacher-Masoch (...) în numele ştiinţei lor, (...) a
psihopatologiei sexuale, ultimele decenii ale seco-
lului XX încearcă să dizolve limitele între erotism
şi pornografie”.

Criticul realizează o trecere în revistă a
unor texte cosiderate licenţioase la vre-
mea respectivă (este vorba de începutul
secolului XX – n.n.), texte ale lui Geo
Bogza, Mircea Eliade, N. D. Cocea,
Felix Aderca, Tudor Arghezi, George
Călinescu. Chiar Nicolae Iorga publică
în „Neamul românesc” un clasament al
„pornografiei”, un „top pornografic”, pe
primul loc situându-se H. Bonciu, fiind
urmat de Geo Bogza. De la jumătatea
secolului XX, „perioada 1948-1989
rămâne a interdicţiilor; cooperativa
«avântul pornografic», atinge maxima
productivitate după 1989” (p. 429),
după cum precizează şi Irina Mavrodin
în Cucerirea zonei interzise, din volumul
Operă şi monotonie, apărut la Editura
Srisul Românesc, din Craiova, în 2004.
În prezent s-a atins extrema „avântului
pornografic”, dovadă fiind editarea la
scară largă, „pe bandă rulantă” a cărţi-
lor „de succes – seriile de succes ale
literaturii erotice/pornografice” (idem),
dar şi colaborarea la unele reviste cu

tentă erotică a unor „scriitori de succes”, precum
Alexandru Paleologu, Andrei Pleşu, Horia Roman-
Patapievici ş. a. În studiul dedicat Provinciilor lite-
raturii, autorul evidenţiază faptul că în cele câte-
va cărţi dedicate Europei Centrale, „oraşul provin-
cial devine centru şi se comportă, în unele mani-
festări culturale, ca o adevărată capitală a scrisu-
lui sau a artelor”. 

In acest ultim capitol, criticul realizea-
ză o analiză succintă a unor repere
fundamentale din literatura Ardea -
lului (Victor Iancu), Basarabiei (Has -

deu, Stere, Goma), Bucovinei (Hurmuzachi,
Flondor, Nandriş, Mircea Streinul, Lucian Costin),
sau Banatului (Victor Vlad Delamarina, Dositei
Obradovici, Nicolae Oţălea, Anişoara Odeanu etc.).
„Gabriel Ivul sau Petre Lupul, Efrem Zăcan,
Mihail Halici sau Nicolae Oţălea sunt personalităţi
inaugurale ale scrisului românesc, uneori definito-
rii pentru Europa Centrală a contactului etnic şi
a dialogurilor intraconfesionale.”

În Încheierea la volumul Istoriei secrete a
literaturii române autorul precizează foarte clar
scopul acestei lucrări, aceea de a încerca „să recu-
pereze opere uitate, abandonate din întâmplare
sau din graba cercetătorilor improvizaţi, din
absenţa mesajului epidermic, atât de necesar
lumii noastre postmoderne, postistorice, postcolo-
niale, postcomuniste ş.a.m.d.”. Criticul îi îndeam-
nă pe cititori să completeze cu noi informaţii volu-
mele ulterioare ale acestei interesante şi fructua-
se cercetări şi lansează invitaţia de a practica arta
scrisului, cu consecvenţă: „Nu vă pierdeţi vremea,
timpul dumneavoasră unic, între succese jurnalis-
tice pasagere. Alegeţi Istoria! Doar prin contribu-
ţia dumneavoastră adevărata istorie a literaturii
va putea să-şi adauge volumele şi înţelesurile nece-
sare”.

VIVIANA POCLID

DEHELEAN

Istoria secretă a 
literaturii române
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Într-o epocă care a stat sub semnul per-
manentei schimbări, al permanentei
revoluţii – sociale, politice, economice
–, pare cel puţin ciudată o filosofie clă -

dită pe ideea imobilităţii, a fixităţii lucrurilor şi a
lumii, aşa precum 2500 de ani înainte o enunţa
filosoful presocratic Parmenide. Şi totuşi... După
„Sturm und Drang” al lui Goethe şi Herder, după
continuul drum spre autodepăşire de la anorganic
la organic, până la om, al sistemului filosofic al
idealismului estetic al lui Schelling, după sistemul
idealismului logic şi dialectic al lui Hegel, bazat pe
continua contradicţie dintre teză şi antiteză, răs -
turnat şi perpetuat până în zilele noastre de mate-
rialismul dialectic, continuat de războaie de export
ale ideologiei, se părea că nu mai există nici un
punct fix, imobil, în lume şi istorie...

Şi totuşi... Emanuele Severino, considerat
de mulţi ca cel mai important filosof al
Italiei după Vico – vezi „Filosofia in Italia”,
de Thomas Soren Hoffmann, Mariverlag,
2007, etc. – se recheamă azi, direct, la Par -
menide. Problema principală în Parmenide,
care nu a fost depăşită până astăzi, susţine
Emanuele Severino, deşi în mod curent se
crede că a fost depăşită deja de Platon şi
Aristotel –, este aceea a contradicţiei dintre
totalitatea lucrurilor care alcătuiesc realita-
tea, care, în experienţa comună, apar şi
dispar, şi principiul raţional al „venerabilu-
lui” şi „teribilului” Parmenide, că „ceea ce
este”, nu poate proveni din „ceea ce nu
este” şi nu se poate întoarce în „inexis -
tenţă”, deoarece aceasta ar însemna identi-
tatea a „ceea ce este” cu „ceea ce nu este”,
a „fiinţei” cu „nefiinţa”, adică negarea prin-
cipiului de identitate de la baza filosofiei
occidentale. Din această cauză, neputându-se
contrazice principiul non-contradicţiei (A nu
este non-A) care stă la baza logicii, iar rea-
litatea fiind una cu gândirea, Parmenide
afirma că existenţa lucrurilor, împreună cu
transietoritatea lor, era o pură iluzie a
simţurilor.  În cartea sa din 1964,  „Întoar-
cerea la Parmenide”, Emanule Severino
dădea un răspuns la această contradicţie –
pe care Platon la timpul său încercase să o
rezolve afirmând realitatea Ideii „nefiinţei”,
la paritate cu aceea a „fiinţei” –, indicând
timpul drept cauza iluziei în care a căzut
civilizaţia occidentală, „timpul devenind
astfel structura Occidentului”. Iar „structu-
ra Occidentului este voinţa ca lucrurile să
fie timp şi deci, nimic”, de unde violenţa şi
nihilismul, afirma Severino. „Violenţa şi
nihilismul se realizează prin tehnică, care
îşi propune să producă şi să distrugă fără
limită, deoarece lucrul este conceput ca ceva care
vine din nimic şi se întoarce în nimic.” Adică, pro-
ducţia face să treacă lucrurile din „nimic” la
„fiinţă”, iar apoi de la „fiinţă” la „nimic”, ceea ce,
prin optica lui Parmenide, este imposibil şi aceasta
este eroarea, afirmă Severino, şi marea iluzie şi
capcană în care a căzut civilizaţia occidentală,
clădită pe timp. Fiindcă „ceea ce este” nu poate fi
şi în acelaşi timp nu fi. Tot ceea ce există este
etern, afirmă Severino, numai că această eternita-
te ne este ascunsă de ceea ce el numeşte o „struc-
tură originară a destinului adevărului”. Această
arcană „structură originară a adevărului” aminteş -
te de „aletheia” presocraticilor, la care s-a reche-
mat şi Heidegger, ea coincizând cu „dezvăluirea”
doar parţială a adevărului, care, afirmă Severino,
„apare însă dintotdeauna în partea cea mai adâncă
a fiinţei fiecăruia dintre noi”. Fiindcă lucrurile
lumii nu pot fi iluzie, ele sunt „existente”, au
„fiinţă”, şi deci sunt toate eterne; variaţia pre-
zenţei lor nu înseamnă apariţia lor din nimic, ci o
apariţie şi o dispariţie a „eternilor” în sfera con -
ştiin ţei noastre, după voinţa de revelaţie a unui
„destin al Adevărului”. Şi suntem aici pe aceeaşi
lungime de undă cu Heidegger... Deosebirea este că
pentru Heidegger nu există nimic etern, însăşi

„Fiinţa” (Sein) fiind, pentru el, „istorică”.
În baza credinţei în creaţia şi nimicirea

lucrurilor, Nietzsche a argumentat imposibilitatea
existenţei unui Dumnezeu. Credincioşi şi atei au în
comun acea credinţă în creaţie, care este autentică
şi extremă nebunie, afirmă Severino, căci lucrurile
fiind eterne, exclud posibilitatea unei creaţii şi
apoi a unei nimiciri a lor. Pe un ton foarte optimist
sunt ultimele cărţi ale lui Emanuele Severino,
„Gloria” – 2001 – şi „Depăşirea” („Oltrepassare”)
– 2008 –, care continuă un discurs început de dân-
sul în 1958 cu „Structura originară a Destinului
Adevărului” („La struttura originaria del Destino
della Verita”).

Într-un limbaj figurat, poetic, în „Gloria”, el
arată că „umbra Nopţii, de care Destinul este
ascuns, va dispărea; iar cu Noaptea vor dispărea
civilizaţiile şi epocile aparţinând ei. Va apare Ziua

care ne va mântui de Noapte”. În „Depăşirea”
(”Oltrepassare”) el susţine că „Ziua va fi apariţia
în noi a totalităţii nesfârşite şi concrete a Fiinţei”.
Spre deosebire de Parmenide, la a cărui filosofie
se recheamă totuşi în mod esenţial, Severino
afirmă că lumea, lucrurile, sunt reale, nu iluzie a
simţurilor,  devenirea neputând fi creaţie şi nimici-
re a lor, ci apariţia şi dispariţia „eternilor” în
„lumina eternă a conştiinţei omului”. „Toată ace-
astă viaţă este destinată să fie depăşită şi păstrată
în fiecare dintre noi. Moartea, aşa cum o înţelegem
noi, nu există”. „Esenţa omului, revendicată în
egală măsură de Destin şi de ţărână, este hărăzită
celei mai ample deschideri a infinitului.” „Para -
disul nu există, dar suntem hărăziţi fericirii”, scrie
Severino în „Depăşirea”.

„Întoarcerea la Parmenide” este răspunsul
lui Severino la contradicţia Fiinţei, a ceea ce
există, cu creaţia şi nimicirea ei, adică imposibili-
tatea identităţii fiinţei cu nefiinţa. Heidegger con-
sideră „Fiinţa” (Sein), „istorică”, căci pentru el nu
există „adevăruri eterne”, „deasupra istoriei”.
Fiinţa însăşi, este „istorică”.  Pentru Severino, este
însă necesar ca Fiinţa să fie eternă, pentru că „ceea
ce este” nu poate în acelaşi timp fi şi apoi nu fi. O
gândire care ne aminteşte de alţi mari cugetători

moderni şi contemporani, pe plan în special isto-
ric, ai Europei moderne şi contemporane, lăsaţi în
uitare de neîntreruptele valuri „ale lui Heraclit”,
ale ideologiei revoluţionare a lui 1789. Pentru noi,
în „Întoarcerea la Parmenide” şi în opera lui
Severino în general, răsună ceva din credinţa
ances trală a poporului nostru, exprimată şi de
Eminescu în „Ce te legeni codrule?”, de pildă, sau
de Sadoveanu, de perenitate a fiinţei şi a naturii,
şi mai presus de toate, a existenţei unui „adevăr
etern”, în ciuda triumfului, de multe ori, a nea-
devărului. Adevăr etern, deasupra istoriei, care la
Heidegger nu mai există şi, desigur, nici la
Nietzsche.

RALUCA NITA
Italia: cartea, victima 
societăţii de consum

Trăieşte printre rafturi pline de
cărţi, respiră aerul unor poveşti
mai mult sau mai puţin rafinate,
mai mult sau mai puţin inedite. Are

puterea de a transforma omul dintr-o creatură
marcată de curiozitate într-un cititor
adevărat. Librarul: “ultima frontieră,
avangarda din armata cărţii”, cum îl
definea Umberto Mauri, creatorul Şcolii
de la Veneţia. Astăzi poate hotărî să
rămână un simplu investitor mizând pe
carte specializată (călătorii, artă, litera-
tură pentru copii, animale, ştiinţă), teh-
nică (computer, internet, web) sau poate
capitula definitiv, lăsând loc unui hiper-
market, spre exemplu, unde poţi
cumpăra tot ce vrei şi ce nu vrei: de la
ultimul roman al lui De Carlo la un
Hermann Hesse de buzunar, până la cel
mai nou album Bruce Springsteen, tri-
couri şi imprimeuri şocante sau docu-
mentare pe DVD. Aceasta este în mare
parte imaginea de azi a librăriilor italie-
ne, nu foarte diferită de cea din restul
Europei, după cum sublinia Giovanni
Peresson,  fostul preşedinte al Asociaţiei
italiene a editurilor (mici, mari sau mij -
locii), toate angajate într-o bătălie co -
mună: aceea de a atrage cât mai mulţi
cititori, transformându-i din ocazionali
în permanenţi, adică fidelizându-i. 

În Italia, librăriile sunt în număr
de 1830, pe primul loc la nivel regional
se afla Lombardia (366), urmată de
Lazio (203), Emilia Romagna (178) şi
Veneto (166). Ultimele locuri sunt ocupa-
te de Molise (5), Valle d’Aosta (6),
Basilicata (8) şi Calabria (19). O familie
italiană cumpără într-un an cărţi în
valoare de 130,50 euro. 51,3% dintre ita-
lieni citesc o singură carte pe an. 

Dacă în 2001, se vindeau 100 mi -
li oane de exemplare din 267 milioane
publicate, anul acesta numărul lor este

sensibil mai scăzut. 55 000 de titluri, 4226 de edi-
turi. 87,6% dintre italieni au în casă o bibliotecă.
Cu toate acestea, continuă să crească numărul citi-
torilor de ocazie în detrimentul adevăraţilor iubi -
tori de carte (cei care citesc cel puţin 12 cărţi pe
an).

Se observă incapacitatea librarilor de a
atrage, de a convinge. O singură carte pe an este
citită de circa 50% din locuitorii Italiei. 40% sunt
vândute în librării cu tradiţie (Feltrinelli,
Mondatori, Fnac, Demetra, San Paolo), 48,5% în
marile librării independente (gen Hoepli la
Milano), 27,8% în mici librării şi 32,4% în super-
marketuri, spaţii comerciale etc. În ciuda tuturor
eforturilor, ghidaţi inclusiv de expresia “vine mun-
tele la Mahomed”, cartea rămâne un lux, o activi-
tate elitistă, o întâmplare fericită. Acestea sunt
păcatele unei societăţi mult prea pragmatice, exce-
siv de individualistă. Chiar dacă, se ştie, un gând
scris rămâne pentru totdeauna, iar o frază poate
reprezenta eternitatea unei slăbiciuni ascunse.
Deocamdată totul pare zadarnic deşi Mallarmé
spunea: „Lumea e făcută să sfârşească într-o
carte”.

Corespondenţe din Italia

EMIL RAŢIU
Întoarcerea la Parmenide
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Alvaro Siza…
…54 de proiecte. Curator: Carlos Castanheira. MNAC, Calea 13 Septembrie,
Bucureşti. 5 iunie – 31 august 2008. Vernisaj şi lansare catalog/album monografic:
joi 5 iunie. 19:00. etajul 3. Organizatori: igloomedia, MNAC. Parteneri: Ordinul
Arhitecţilor din România, Uniunea Arhitecţilor din România, Primăria Sectorului
1, Filiala Teritorială Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România, Audi.
Parteneri media: 24 Fun, Re:PUBLIK, Igloo, Arhitectura. În acest al cincizeci şi
patrulea an al carierei lui Alvaro Siza, 54 de proiecte stau mărturie pentru un
arhitect care, cu pasiune şi discreţie, a revoluţionat arhitectura contemporană.
Expoziţia oferă o perspectivă generoasă asupra activităţii lui Siza, proiectele fiind
prezentate prin schiţe, machete, texte, fotografii şi filme, ce fac vizibilă cristaliza-
rea fiecărui concept. Născut în 1933 la Matosinhos, lângă Porto, Alvaro Siza a
schimbat de-a lungul timpului înfăţişarea oraşelor portugheze, în primul rând prin
proiectele sale ample, publice, dar şi prin influenţa exercitată asupra mai multor
generaţii de arhitecţi. În 1992 i-a fost decernat prestigiosul premiu Pritzker, iar
anul trecut, la prima ediţie a Trienalei de Arhitectură de la Lisabona, a primit
Premiul pentru întreaga activitate, ca o recunoaştere a calităţii deosebite a arhitec-
turii sale, marcată de simplitate şi rafinament. Într-o vreme a conceptualizărilor
exacerbate ce reduc arhitectura la simplu ţesut lingvistic, în epoca virtualului şi a
imaginii prelucrate, Siza îşi manifestă interesul pentru relaţii spaţiale, materialita-
te şi lumină ca elemente expresive ale peisajului natural şi construit. La vernisaj
va fi lansat şi un album-catalog, primul din seria iglooprofil, care cuprinde toate
proiectele din expoziţie.

Muzeul Naţional de Istorie a României…
…în colaborare cu alte 30 de muzee, universităţi şi institute de cercetare din ţară
şi cu sprijinul deosebit al colegilor din Elveţia, a vernisat la începutul lunii iunie
2008 expoziţia „Meister der Steinzeitkunst – Frühe Kulturen aus Rumänien” la
Historisches Museum Olten, Elveţia. Ea va fi deschisă pentru marele public până
în 1 octombrie a.c. Expoziţia a beneficiat de sprijinul guvernului român şi în spe-
cial de cel al Ministerul Culturii şi Cultelor. Este prima expoziţie deschisă în
străinătate dedicată întregii epoci neolitice pe teritoriul ţării noastre. Rezultatele
cercetărilor câtorva generaţii de arheologi, timp de mai bine de un secol, vor fi
astfel reunite cu scopul evidenţierii veritabilelor capodopere ale artei preistorice
din epoca pietrei. Prin intermediul celor 1.112 piese de metal, lut, os, corn şi
piatră, vizitatorii vor putea redescoperi un capitol al istoriei trecute, de acum mai
bine de şase milenii, a spaţiului nord-dunărean care, în cea mai mare parte, a
rămas necunoscute publicului din centrul şi vestul Europei. Expresie a forţei crea-
toare dar şi a simţului frumosului a comunităţilor umane ce au locuit pe actualul
teritoriu al ţării noastre, aceste piese se constituie într-un argument peren al nece-
sităţii şi utilităţii cunoaşterii valorilor de patrimoniu pe care muzeele din România
le posedă certificând astfel nivelul european al colecţiilor lor. Expoziţia face parte
dintr-un amplu proiect internaţional al cărui obiectiv este de a face cunoscută
bogăţia culturilor epocii neolitice din România. Această expoziţie reprezintă o pre-
mieră mondială întrucât cu excepţia câtorva piese rare cunoscute în lume, nici un
ansamblu de obiecte din această perioadă nu a mai fost vreodată prezentat în
afara ţării. Următorul popas al expoziţiei va fi la Muzeul Regal de Artă şi Istorie
din Bruxelles, după care îşi va continua periplul european până la sfârşitul anului.

Icoanele praznicelor…
…sunt – cu precădere – un Nou Testament în culori, care, în fapt, conturează ico-
nografic momentele mari ale vieţii Mântuitorului şi, implicit, ale istoriei mântuirii.
Istoria Praznicelor începe încă din zorii creştinismului, când, potrivit datelor trans-
mise, la început, pe cale orală, creştinii comemorau evenimente din viaţa
Mântuitorului. Toate evenimentele din viaţa lui Iisus Hristos sunt paradigmatice
pentru viaţa omului şi, pentru că sunt atât de importante, era necesar ca ele să
fie aşezate în culori, potrivit cuvântului scripturistic, pentru cunoaştere, pentru
comemorare şi pentru venerare. Încă de atunci, din primul secol al creştinismului,
se păstrează elemente iconografice, bineînţeles, într-o formă rudimentară, elemente
care surprind aspecte din viaţa Mântuitorului. Cu timpul, iconografia „dezvoltându-
se” şi icoanele devenind tot mai actuale, în spiritualitatea răsăriteană, graţie picto-
rilor greci, iar apoi, prin excelenţă, ruşi, şi tematica, în funcţie, şi de cerinţele cre-
dinciosului de rând, s-a diversificat. Ciclul praznicelor a rămas, însă, definitoriu
pentru programul iconografic al bisericilor ortodoxe, registrul celor douăsprăzece
sau patrusprezece icoane, deschizându-se, din iconostasul altarului, privirii celui
care intră în biserică. Totodată, în biserici există analogul, tetrapodul sau suportul
icoanei de închinat, potrivită sărbătorii apropiate. De menţionat este că fiecare
mare praznic are o perioadă de patrusprezece zile de prăznuire, pre şi post
sărbătoare. Această perioadă se întinde între ziua înaintea prăznuirii şi odovanie.
Satul românesc a fost întotdeauna un martor desăvârşit al praznicului, un
păstrător al lui şi „un condus” de el. Condus, pentru că anul agrar sau alte
momente din anul social al satului se petreceau conform sărbătorilor, chiar dacă
acestea, uneori, de la an la an îşi modificau datele. Omul aparţinând lumii satului
tradiţional nu a rămas străin de icoana praznicului, ducându-şi-o în casa lui, praz-
nicul marcându-i, încă de la naştere, viaţa. În felul acesta, pe înţelesul lui, dar, sub
nici o formă depărtat de tradiţia autentic ortodoxă, ţăranul, înzestrat şi cu talent
artistic, a devenit creator de icoană deci „scriitor” – prin culoare – de teologie.
Expunerea cuprinde trei module: „Iconostasul”, „Praznicul în sat” şi „Atelierul
ideatic al iconarului”. Iconostasul este aşezat, potrivit arhitecturii eclesiastice
răsăritene, dinaintea unei abside de altar, şi cuprinde numai registrul praznicelor,
pentru a fi evidenţiată importanţa şi locul acestora, prin arhitectură şi iconografie,
în viaţa creştinului. Praznicul în sat este structurat pe submodule, fiecare cuprin-
zând icoana, elementele liturgice şi obiectele care, în satul românesc, întregesc
imaginea praznicului. Atelierul ideatic al iconarului este compus din elemente
atât tehnice (pensule, culori, suporturi), cât şi sugestive pentru înselarea actului
creator.
Icoanele din expoziţie sunt lucrări pe lemn şi sticlă ale artiştilor iconari Lucia
Nica, Marilena Suciu şi Nicolae Munteanu. Aceste icoane vor fi expuse ocazional
în bisericile de lemn din muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului şi, totodată,
vor îmbogăţi colecţiile de icoane ale Complexului Naţional Muzeal „ASTRA”.
Expunerea „Praznic şi icoană – Luminile din sat” a fost vernisată în sala de
expoziţii din „Casa artelor”, în cadrul „Zilelor muzeelor”, rămânând deschisă până
pe 1 iulie. Cea care au vizitat-o au înţeles de ce „Praznicul şi icoana” sunt „lumini-
le din sat”...

Adiere de martie printre ultimele frunze nedesprinse de iarnă.
Susur de clepsidră. Doar vrabia în alertă se lasă pătrunsă. Să
presimtă ea, oare? Fiecare fulg reia o însingurare.

Adevărul a devenit de prisos. Piesa nu mai are cortină. Nici sfârşit. Doar
succesul, ori eşecul mai contează. Epuizând, sleind. Ninge. Unduie mireasma ful-
gilor topindu-se pe-o geană de copil.

Geamătul au ralenti al textului. Fresca unui geamăt asirian. Crux Ansata.
Purtată deja în Egipt de preoţi. Divinitatea este o stare a conştiinţei. O stare via-
bilă. Azi ne suntem doar amânare a simplităţii, firescului. Viaţa instruieşte în
tăcere. Fără de vorbe, fără de larmă. Când se va pricepe că adevărul este un dat
al fiinţării, nu al dizertaţiei?

Geniala premoniţie a limbii: a încolţit un gând. Cine ne presară seminţele
gândului în minte, ca ele să poată încolţi? Când mă bântuie neliniştea ramurii,
am ajuns la marginea iernii. Însemnat de noapte, traversez auzul. Altfel întâm-
pin apa picurînd de pe olane. Şi din acest nimic, pe nesimţite, înfiripări. Şopo-
te răsfrânte în improvizaţie de pasăre. Suspin de fulg în primul ghiocel.

Sub înverziri, doar zumzetul fără de trecut al gâzelor, noaptea, deşi orni-
cul îşi topeşte peste case bătaia stinsă-n ecoul tăcerii; liniştea – oglinda auzului.

Nevinovăţia nu cunoaşte noaptea. Unduie laolaltă cu viaţa. Nu o mode-
lează, nefiind conştientă, copilărind fără de finalitate în etern. Poate tocmai de
aceea ne suntem aici. Apoi, dintr-odată inocenţa a tânjit să afle. O străbătea
dorul nedefinit al aflării. Va străbate astfel, nenumăratele ţări mohorâte ale
conştiinţei întru maturizarea spiritului. Bântuită de reîntoarcere, acum. Fiindcă
doar dacă pierzi ceva, eşti în stare a preţui. Cu inocenţii dumnezeu ar fi fost tare
singur, mereu. 

Copilul şi soţia lui Gauthama mai dorm, când el se va întoarce înapoi în
mica odaie, după aflările lui definitive.

Şi-a înălţat braţul înspre o ramură. O şuviţă a alunecat dezvelindu-i pro-
filul în montura înfrunzirilor. Totul, atât de firesc, încât o necunoscută tandreţe
m-a înfiorat. Am recunoscut  deodată în gestul ei un gest uitat, cu neputinţă de
reamintit şi totuşi, dureros de intim cândva. Odată. Mistuită în surogatele
însoţindu-mă în vieţi de vieţi, ea mă aştepta acolo, mântuită de vremi. Când ne
vom putea oare dărui, cu deplina încredere a câinelui, ce-şi înalţă ochii lui curaţi
înspre noi?

Cât de limpede e lacrima, deşi e un distilat al unui conglomerat de
simţiri cu neputinţă de decantat. Însă câţi nu se sting în fond de lacrimă la
inimă. Lacrimi lăuntrice, împovărând, otrăvind. Afară şuieră deodată năpraznic
vântul sub un cer de recluziune. Mistuite păsările. Doi băieţi şi o fetiţă, în şir
indian, în spatele unui pechinez. Nimic nu se întâmplă fără un scop. Am deve-
nit fiinţe pur teleologale: ne plimbăm pentru sănătate. Două bătrâne o iau pieptiş
prin parcul desfrunzit, vânturând ritmic beţe de schi: nu se aude decît păcănitul
sec al beţelor pe asfalt. Nimic spontan. Nimic cu o dăruire deplină, în care să te
uiţi total. Fragmente de lumină. Până şi ciorile înscriu în aer note albe. 

Doar un accident ori vreo boală mai trezesc: este forma comună,
ştearsă, surogatul de satori al masei, s-ar zice. Deîndată uitată,
la cea mai mică ameliorare. Şi totuşi, ea se strecoară homeopa-
tic de pe acum în orice gest, orice act. Clamând adânca nevoie

de refacere a unei rupturi. O insaţietate inexplicabilă va însoţi orice dăruire,
până nu se realizează atotidentificarea. Harul iubirii în care se mistuie toate

ANDREI ZANCA

Din Cartea surâsului
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În unul din numerele anterioare din
Contemporanul discutam despre auste-
ritatea stilistică a romanului reportaj
occidental, în speţă cel de limbă engle-

ză, plasând originile acestei „anorexii” a prozei în
exigenţele pieţei publicistice, ale redactorilor de
carte, sau ale cititorilor de azi, mult prea comozi
pentru a deschide tomuri proustiene. Este inutil
să inventariem multiplele cauze care au aruncat
peste scriitura împodobită senzorial a romanului
modernist veşmântul auster al unui discurs sim-
plu, alert, obsedat de eficienţa transparen-
ţei; cert este faptul că scriitura noului
roman reportaj a fost revendicată fulgeră-
tor de repede de corifeii postmodernismu-
lui. Gestul e paradoxal întrucât nimic din
structura simplă, mimetică, minimalistă a
acestor romane nu aminteşte de jocurile
textualiste sau de problematizările existen-
ţei întru fictiv atât de dragi criticilor pos-
tmoderni, ba chiar dimpotrivă, neagă majo-
ritatea atributelor unei asemenea proze
obsedate de ontologia simulacrelor. Şi
totuşi, transparenţa mimetică a romanului
reportaj moştenind ambiţiile stilului non-
ficţional al lui Truman Capote este trăsătu-
ra fundamentală care înregimentează aceas-
tă scriitură în zona discursurilor anti-elitis-
te, implicit anti-moderniste. Moartea auto-
rului este reînscenată în fiecare din aceste
romane într-o retragere a lui: ambiţia scrii-
torului este aceea de a atinge maxima per-
formanţă stilistică, non-stilul, ieşirea din
Literatură sau gradul zero al scriiturii pe care îl
anunţase Roland Barthes.

Dacă găsirea unui nou limbaj artistic, epu-
rat de clişeele prăfuite ale convenţiei Literaturii
era pentru Roland Barthes şi ulterior pentru noul
roman francez un deziderat estetic, valul criticii
marxiste care s-a suprapus ulterior peste istoria
romanului în a doua jumătate a secolului trecut a
transformat problema limbajului literar într-un
considerent etic. O umbră de „imoralitate”, de
„totalitarism” lingvistic, într-un sens mult mai lax
al termenilor, tinde să destituie valoric vocile
canonice ale marilor scriitori modernişti – izolaţi
în turnul lor de fildeş, autizaţi în propriul lor eli-
tism, aceştia nu mai par în sensibilitatea marxis-
tă a criticului contemporan suficient de dialogici,
de plurivocali. Pentru Terry Eagleton, principalul
teoretician marxist al teoriei literare postmoder-
ne, deschiderea limbajului literar către Alteritate,
spargerea monologismului unei singure dominan-
te stilistice, discontinuitatea intenţiilor de semni-

ficare sunt criterii de valorizare estetică. Şi totuşi,
în mod paradoxal, în spatele ironiei deconstructi-
viste, a jocurilor postmoderne cu absenţa sensului,
a metaficţiunilor istoriografice, se ascunde nu
numai un „spirit al vremii”, sau o nouă paradigmă
estetică, ci mai cu seamă crispările unei etici mar-
xiste. O etică menită a submina, stilistic şi ideolo-
gic, pretenţiile de coerenţă şi de autoritate a ori-
cărei voci, pe care o ilustrase deja într-o notă per-
sonalizată M. Bahtin, în paginile dedicate dialogis-
mului în roman: „Romanul presupune descentrali-
zarea verbal-semantică a universului ideologic, o
anumită «lipsă de adăpost» a conştiinţei literare,
care a pierdut ambianţa lingvistică peremptorie şi
unică a gândirii ideologice”.  Romanul contempo-
ran este, pentru criticii literari îndrăgostiţi de
Bahtin, spaţiul predilect al glasurilor „lipsite de
adăpost”, menite a-şi exhiba, de cele mai multe ori
ludic, în gesturi teatrale, caracterul ficţional sau
lipsa de pretenţii gnoseologice.   

La polul opus, extrem de iritante
pentru reflexele etice ale momentu-
lui, marile voci ale modernismului
înalt se afirmă printr-o individuali-

tate stilistică inconfundabilă: Marcel Proust,
Virginia Woolf, Thomas Mann, Hermann Broch,
James Joyce construiesc, în spatele personajelor,
decupaje subiectivizante ale lumii, capabile, fieca-
re dintre ele, de a susţine procesul de semnificare
al unui univers ficţional. Indiscutabil, celebrul
monolog al lui Molly Bloom sau lunga rememora-

re subiectivă din În căutarea timpului pier-
dut tind să înglobeze totalizator, în geogra-
fia unei singure subiectivităţi, construcţia
lumii. Chiar dacă ambiguităţile stilului
indirect liber, ale fluxului conştiinţei sau
ale pluriperspectivismului lichefiază cen-
trii de autoritate discursivă, redundanţa
stilistică, ca de altfel orice marcă a identi-
tăţii autorului se insinuează în percepţie
marxistă drept o autosuficienţă vocală
pasibilă de a-l exclude din text pe un vir-
tual „Celălalt”. Orice muzicalitate stilistică
repetitivă, orice monodie care construieş-
te ritmic armonia unei voci discursive
instaurează o sobrietate pur monologică a
stilului, o convenţionalitate specifică ce se
constituie pe sine drept „adăpost” al vocii
stilistice. Dacă plângi sau cânţi discursiv,
îţi invoci spaţiul protector, autolegitimant
– de această dată, nu un adăpost ideolo-
gic, ci unul stilistic. Ca tonalitate a scrii-

turii, nimic nu este mai apropiat de această semi-
autizare monologală decât patosul îndrăgostit de
sine al unei predici paulinice. Potrivit lui Bahtin,
patetismul discursiv restaurează în roman orice
tip de autoritate contestabilă şi în consecinţă cu
atât mai fascinată de puterea monologismului în
scriitură: „discursul patetic în roman [...] este
cuvântul predicatorului fără catedră, al judecătoru-
lui temut fără putere juridică şi represivă, al proro-
cului fără misiune, al politicianului fără putere poli-
tică, al credinciosului fără biserică”. La polul opus,
anti-patetic, se instituie discursul ironic, carnava-
lesc, deschis plurilingvismului, cel care reuşeşte să
destindă patetismul legitimator sau autizat al unei
singure voci într-un dialog deschis al unor perspec-
tive plurale contradictorii. O lectură exagerată a
lui Bahtin, iniţiată de David Lodge şi extrem de
populară astăzi, opune convenţionalismului stilis-
tic, de predilecţie modernist, carnavalescul dezin-
hibărilor lingvistice postmoderne.  

OVIDIU MIRCEAN

Romanul contemporan
între patetism şi etica

auto-subminării

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

Aristotelic de calităţi şi de cantităţi manipulabile,
o fenomenologie complexă a spiritului, un traiect
exotic al imaginaţiei şi al gândirii, sau o banală
frecvenţă de consum. În platitudinea existenţială,
aceste frecvenţe şi traiectorii de exil se întreţin
unele pe altele, adâncind sau ridiculizând o situa-
ţie mai mult sau mai puţin Caragialească, un abuz
al umorului sau o lipsă a lui, un abuz al caracteru-
lui sau o lipsă profundă a caracteristicilor. Prin
textura abuzivă (familiară, de altfel) a con-
tra(di)cţiilor, exilul se reduce la şi se extinde în
afara existenţei – se poate aciui într-un slogan,
într-o paradă ideologică, sau într-un sentiment de
a fi peste tot şi niciunde. Se poate răscumpăra
într-o tutungerie, la târgul de carte, în grădina din
spatele casei, sau poate fi uitat, asimilat fără nici
un efort de povara obsesivă (sau obiectivă) a zilei
de ieri sau a celei de mâine. Deznodămândul aces-
tei rătăciri în exil, în necunoscut, în existenţă, se
poate măsura, se poate temporiza, se poate lua pe
credit – ca timp pierdut; obscen; ingenuu –, sau se
poate suspenda între două tendinţe, între două
rătăciri acerbe ale aceleiaşi obsesii de asimilare, de
conceptualizare sau de răscumpărare a pierderilor,

a obscenităţilor şi a ingenuităţii. Ca orice maşină-
rie (fenomeno)logică, maşinăria de exil se
(re)produce singură, consumă şi devine profitabilă
(printr-un bilanţ minuţios între lipsă şi exces),
instaurând un regim postum al exilului. La propriu
şi la figurat, exilatul de ieri se încarnează în cel de
astăzi; se v-a încarna în cel de mâine – obţinem
astfel o genealogie precară a reînvierilor, o separa-
re între producţia şi consumpţia stilurilor de exil,
a pălăriilor şi a jachetelor, a mimicii şi a angoase-
lor proprii exilului. O stereotipie incalculabilă a
trăirilor, a senzaţiilor şi a realităţilor obsesive de
pe urma cărora exilantul poate profita, închipuin-
du-se inteligent, fericit, liber, sau (cel puţin) în
deplinătatea drepturilor civile şi morale. O stereo-
tipie a exilului ce nu se mai poate deosebi de nimic
pentru că nimic nu mai este altceva decât stereo-
tip, expertiză a exilului pe tema fericirii, a inteli-
genţei, sau a dreptului de a fi (întâi de toate)
„om”. 

În penumbra acestei maşinării de exil –
gigantică, agresivă, obsesivă în felul ei de a se per-
petua – exilantul îşi mărturiseşte singurătatea,
anxietatea, indiferenţa. În mărturia lui descoperim
o singurătate cinematică, o anxietate absurdă, o
indiferenţă indescriptibilă. Descoperim, dacă se
poate spune aşa, o nuanţă mai puţin plăcută a exi-
lului, mai puţin estetică, mai puţin umană. În felul

lui distant şi propice, exilantul ne trimite înapoi
către casă. Înapoi către un habitat iluzoriu, amor-
ţit între bulevarde şi staţii de metrou prăfuite,
între senzaţia de a fi trecut cândva pe acolo şi
neplăcerea sau nepriceperea de a reîntâlni umbre-
le trecutului. Agamben înţelege această dislocare a
concretului drept o expropiere a experienţei, o sus-
pensie a spaţiului în timp, în afara existenţei şi a
istoriei. Expropriatul rătăceşte în trecut şi/sau în
viitor, prin intermediul unui prezent de nerecunos-
cut, care-i îngăduie să se preumble peste tot şi
niciunde (această obsesie filologică aproape eter-
nă!), să-şi (răs)cumpere în fel şi chip identitatea,
sinea, dreptatea, plăcerea – sau cel puţin promisiu-
nile şi promiscuităţile lor existenţiale, rătăcirile
care operează în mod firesc la nivel fantasmic, la
nivelul lapidar al sinelui, al identităţii, sau chiar al
dreptăţii. Din punct de vedere existenţial, expro-
priatul nu rătăceşte numai în timp, el rătăceşte (la
propriu) de la o companie la alta, dintr-un oraş în
altul, de pe o stradă pe umătoarea. Traseul lui
sucombă în rubricile ziarelor, în sălile de cinema,
în rapoarte şi în fişiere guvernamentale, în bilan-
ţuri medicale, bancare, spirituale; într-o
(în)lănţuire de situaţii, de stări, de evenimente,
care se succed, se întersectează, se întrerup, se
răsfiră, se multiplică, proiectându-l într-o totalita-
te-în-continuă-mişcare, într-un habitat Heraclitic în
continuă expropriere (sau expiere). 

Aparent, exilantul se poate mişca în
orice direcţie, îşi poate ajusta tra-
seul în funcţie de preferinţele şi de
capriciile fiecărui moment, poate

reveni oricând la medierea nostalgică a trecutului
sau la calculul prompt al viitorului. La nivel fan-
tasmic, exilul îi conferă libertatea de a crede în
puterea informaţiei, a democraţiei şi/sau a
capitalului, în puterea din ce în ce mai

Corespondenţă din Canada

IRINA BOCA
Maşinăria de Exil 
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obscură a discernământului sau în efectul
metamorfic (să nu spunem euforic) al izbânzi-

lor de zi cu zi. Maşinăria de exil îi conferă acest
„drept uman” de a mişuna în mod arbitrar înăun-
trul labirintului existenţial, de a extinde umbrele
lapidare ale „luptei de clasă” la nivelul
(in)confortului citadin, al aparaturilor sau al rela-
ţiilor sociale, al politicii sau al economiei de tran-
zit, de scăpare prin exil, prin exod, prin dislocare.
Tot ce-i rămâne de făcut exilantului este de a se
exila cât mai des cu putinţă, de a se surghiuni
deopotrivă în afara realităţii şi a virtualităţii, în
afara muzelor de zi cu zi şi a traseului de consum
(pentru a intra într-altul – în fabuloasa industrie a
învăţământului, spre exemplu), în afara habitaturi-
lor de până mai ieri (casa, societatea, naţiunea,
etc.), a relaţiilor (ne)profitabile, a prieteniilor şi a
ambienturilor mai mult sau mai puţin sincere, mai
mult sau mai puţin manipulabile. 

În plin exod, exilantul dobândeşte o aură
flamboaiantă, o senzaţie aproape liturgică de dega-
jare a  poverii (in)existenţiale, de eliberare de la
datoria doctrinară a progresului şi a civilităţii, de
la insinuarea impersonală a cererilor şi a ofertelor,
sau de la comuniunea faustică a binelui individual
cu estetica bunătăţii (sau invers). Bunătatea înţe-
leasă de Platon ca formulă „inteligibilă” a binelui
colectiv bâjbâie astfel într-o multiplicitate inexpli-
cabilă de inversii şi de conversii estetice, psihice,
motorii; într-o halucinaţie sau o experienţă a halu-
cinaţiei de „mai bine”, „mai inteligibil”, „mai for-
mulaic”; sau într-o formulă de consum care permi-
te confuzia bunătăţii cu binele, cu estetica, cu
flamboaianţa viageră a eticii de corporaţie, de
magazin universal sau de partid. Această depozita-
re Heideggeriană a frisoanelor existenţiale în (con-
tra)temporalitate, în răspăr (ideo)logic şi/sau
(onto)logic, această dislocare a prezenţei din/în
textura prezentului pe care o recunoaştem drept
reţea (de putere; de expropriere; de „eliberare”) şi
pe care ne-o imaginăm deseori în sinteze
(in)comunicabile, în rupturi, în fâşii, în fisuri mon-
dene (mai mult sau mai puţin virtuale) ale ierarhii-
lor politice, corporative sau liberale, dislocă şi
depozitează (aproape simultan) un anumit exil, o
anumită traiectorie a exilului pe care Derrida

(Margins of Philosophy, 1972) o denumeşte, la
modul cel mai serios: „vulgară”. Putem depista
aşadar o nuanţă „vulgară” a exilului, o nuanţă sau
o prezenţă în ruptură cu metafora exilului, un
efort mai mult sau mai puţin ecumenic de a dislo-
ca exilantul din chingile timpului şi al reloca, în
plan fizic, la nivelul vulgului. Cel mai bun exemplu,
deşi exemplele – ca şi metaforele – întreţin aceeaşi
aură de cvasi-ruptură a prezentului din textura tre-
cutului sau a viitorului, este proletarizarea masivă
a exilaţilor – aşa numita politică de emigrare
(bazată pe criterii „profesionale”) care sucombă de
la an la an într-o banală statistică de relocare (sau
reformare) a emigranţilor cu studii superioare în
funcţie de profitabila „lipsă de experienţă vestică”,
„lipsă de studii vestice”, lipsă de „corecti(tudin)e
politică” sau de noroc. Exilantului cu studii supe-
rioare îi lipseşte experienţa de muncă, îi lipseşte
reţeaua de cunoştinţe şi de relaţii, îi lipsesc „ela-
nul” şi bafta (pro)verbială prin prisma cărora
poate deveni cu adevărat exilat. Reţeaua, sau mai
bine zis textura lipsurilor – ca şi textura afectivă
sau aflictivă – în care se trezeşte propulsat emi-
grantul; în care se trezeşte propulsat omul de
astăzi – omul recent pe care Patapievici îl ancorea-
ză simultan în Aristotelianism şi-n misticism –, se
perpetuează prin dislocări (deseori banale) şi relo-
cări psihice, fizice, intelectuale, financiare etc. 

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

exil îşi dislocă măruntaiele, relocându-le mereu în
altă parte, în altă conjunctură, la alt nivel de
(ex)propriere sau de exilare. Putem vorbi despre o
reţea a exilului, dar la fel de bine putem vorbi de
enclave exilice (mai mult sau puţin profitabile), de
un duet conştiincios al exilării prin asimilare sau
de un duet al asimilărilor prin expulzare – de o
întreagă multiplicitate a exilărilor în şi din sinea
evenimentelor, istoriilor, timpului; de un întreg
mecanism de multiplicare prin evenimentizare,
istoricizare, temporizare a exilului. Exilantul poate
fi în dezacord cu traseul exilului, în ruptură cu
legăturile trecutului, în rezonanţă cu prezentul
(mereu altul); poate fi îndrăgostit de o nălucă a

exilului sau se poate detaşa, frunzărind în grabă o
revistă de actualitate; poate vota din plăcerea de a
revizita senzaţia libertăţii, din plăcerea de a-şi
exersa în mod concret libertatea (de a se pitula
într-un ghişeu de plastic şi a vota, bifând un nume
sau un număr care să-i promită ceva), sau se poate
sustrage de la datoria civică, mimând altceva. În
textura exilului – ca şi-n textura unei ţesături sau
a unui gând – buclele de la suprafaţă şi cele de
dedesupt se întrepătrund, se extind, se ocolesc
unele pe altele, filigranând o suprafaţă, o adânci-
me, o absenţă, ce pare a fi mereu altfel. În aceas-
tă fabuloasă textură – depozitară, dislocaţionară şi
interdependentă în acelaşi timp – exilantul se
regăseşte ocilând între diferite alternative de exil,
diferite obsesii ale exilului sau sentimente exilabi-
le, în care nuanţele, greutăţile, (in)actualităţile,
devin cu atât mai profitabile cu cât devin mai stri-
dente, mai comunicabile, mai (în)depărtate. Exilul
de acasă şi exilul de peste „mări şi ţări” (sau de
peste ocean) au în comun această textură aproape
maşinică, aproape umană, de alternare, de
(ex)propriere şi de sentimentalizare a exila(n)tului
în rezonanţă cu el însuşi, cu lipsurile existenţiale,
cu experienţele exodice sau cu (ne)profitabilităţile
lor, cu plăcerea sau cu stupoarea de a fi exilat de
peste tot şi de niciunde, de ieri, de mâine, sau de
oricând. Textura existenţială a exilului se poate
ramifica într-o multiplicitate din care unicitatea a
fost extrasă (Badiou), se poate reduce la ţesătura
afectivă a politicii (Derrida), se poate rupe la nivel
fantasmic (Baudrillard; Žižek) sau se poate regene-
ra estetic (Nancy). Exilantul poate pleca de acasă
indiferent cum sau când, cu condiţia să
(re)producă această „plecare”, această ieşire din
habitatul „convenţional”, din existenţa sau din stu-
poarea de până mai ieri, din somnul de veghe sau
de sub pătura socială cu care-şi acoperea goliciu-
nea, sperând să o dea uitării. În exil, multiplicita-
tea dobândeşte această aură de „ieşire din impas”,
de evacuare, de uitare sau de acoperire a goliciu-
nilor: doctrinare, unice, profitabile, dar numai atât
– deocamdată.   

�

(Continuare din pagina 10)

Cu totul altfel stau lucrurile în cazul
gestului de ameninţare venit din
partea unei fiinţe fragile şi care nu
constituie o primejdie evidentă.

Pumnul Matrioşei este valabil şi de neînvins
numai pentru Stavroghin. Ameninţarea este fixa-
tă, de data asta, într-o ipseitate minată, în care zac
o serie de proiecte reprimate. Ca şi apăsarea unui
buton, pumnul mic al Matrioşei declanşează dezas-
trul general. Nu moartea fetiţei şi nici remuşcări-
le unei fiinţe crude nu sunt importante, ci gestul
ameninţător, croit pe măsura terorii interioare a
personajului constituie aici subiectul de interes.

Dacă ameninţarea exterioară are partea ei
sublimă, prin aceea că de cele mai multe ori inclu-
de sensurile unei provocări, ameninţarea venită
dinăuntru este ineluctabilă. Ea se dezvoltă pe un
şir lung de refulări şi constrângeri care sunt elibe-
rate instantaneu de un singur gest. Mecanismul
nu este tipic pentru eroul de tip stavroghinian. În
fond, orice act de ameninţare se naşte pe credinţa
într-o întâmplare neîntâmplată, adică pe frica de
neînlăturat, situată în miezul unui complex gene-
ral: de a nu fi la înălţimea celorlalţi oameni, de-a
fi exclus, de-a fi ignorat. De aceea, însemnele auto-
rităţii (sociale, paterne, conjuncturale) au forţa de
a reactiva locul anonim în care se află subiectul.
Iar din această poziţie a anonimatului, tot ceea ce
are identitate constituie o ameninţare certă.
Comoara râvnită este păzită de un duh rău, vrăji-
torul deţine un obiect magic, împăratul are în
mână sceptrul puterii, iar războinicul deţine arma
ucigătoare. În toate aceste situaţii, simplul gest
are forţa de a activa frica abisală a omului care
şi-a pierdut respectul de sine. Cutezătorii, trufaşii,
obraznicii înving pentru că transformă orice act

ameninţător într-o provocare. Eroul de basm se
confruntă cu obstacolele întâlnite în cale pentru că
el a plecat în lume ştiind că are de trecut aceste
probe sau pentru că nu are de ales. De aceea,
învinge fie motivat de scopul nobil al întreprinde-
rii sale, fie înarmat cu naivitatea neofitului. În
schimb, pentru eroul modelat după canoanele
sociale nu există decât aşteptarea din faţa porţii
închise, ca în parabola kafkiană, pe care am
expus-o mai sus. Orice devine un obstacol pentru
omul care nu-şi poate depăşi obstacolele interioa-
re. De aceea, imaginea pumnişorului ameninţător
constituie un icon al neputinţei lui Stavroghin.
Demersul psihologic al personajului se construieş-
te pe o ideologie de bravadă, care nu ia în calcul
legăturile emoţionale din viitor. Gestul Matrioşei
are aceeaşi forţă ca şi admonestarea dascălului
care îndreaptă arătătorul spre elevii săi sau ca
sabia ridicată.

Gestualitatea minimalistă este bazată pe o
desfăşurare bogată de scenarii, mituri ori întâm-
plări ordinale, fixate într-un timp anterior, şi pe
care ameninţatul le intuieşte ori cel puţin este pre-
gătit afectiv să le recepteze în contextul istoriei lor
legendare. Gestul ameninţător este un avertisment
pentru cel care îi cunoaşte sensul, adică pentru
omul educat în acelaşi cod cultural. Iar forţa unei
ameninţări vine din grija individului faţă de viito-
rul său. În general, basmele, miturile şi textele
religioase expun ameninţări demontate de un erou
excepţional. Acesta opreşte un curs ale evenimen-
telor care ar putea să evolueze negativ. Oedip dez-
leagă enigma, Alexandru Macedon taie nodul gor-
dian, Sf. Gheorghe ucide balaurul.

Literatura modernă, cu precădere
cea existenţialistă, insistă pe imagi-
nea unei ameninţări insurmontabi-
le. Fără să mai fie atât de înfrico-

şătoare, rezumată adeseori la pumnişorul Ma -
trioşei, ameninţarea distruge, nemaifiind nevoie
de o derulare a evenimentelor. Rămasă în ipostaza
drobului de sare, ca întâmplare neîntâmplată, ame-
ninţarea fisurează afectiv şi declanşează ample psi-
hoepii în jurul unui personaj sau al unei colectivi-
tăţi. Funcţia de anulare evenimenţială a actului
ameninţător alimentează o desfăşurare epică se -

cun dară, coborâtă în subterana dostoievskiană ori
diseminată într-un univers al întâmplărilor banale,
unde eroul care pare să-şi accepte ratarea, îşi tră-
ieşte de fapt drama de a fi ameninţat.

În toate aceste situaţii, actul ameninţător
constituie un nod narativ, un nucleu sintetic şi
conflictual, fiind totodată un centru în care func-
ţionează cenzura exercitată asupra direcţiei epice.

BIBLIOGRAFIE:

GREIMAS, J. ALGIRDAS ŞI FONTANILLE, JACQUES
(1997) – Semiotica pasiunilor. De la stările lucrurilor la stă-
rile sufletului, Bucureşti: Ed. Scripta.
MINOIS, GEORGES (1998) – Istoria infernurilor, Bucu -
reşti: Ed. Humanitas. 
DURAND, GILBERT (1977) – Structurile antropologice ale
imaginarului, Bucureşti: Ed. Univers.
ELIADE, MIRCEA (1992) – Sacrul şi profanul, Bucureşti:
Humanitas.
HASDEU, BOGDAN PETRICEICU (2000) – Literatură
populară. Basme populare româneşti, Bucureşti: Ed. „Grai
şi suflet” – Cultura Naţională.
(2004) – Anonimul Brâncovenesc, în Cronicari munteni, ed.
Dan Horia Mazilu & Academia Română. Bucureşti: Ed.
Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă & Univers
Enciclopedic.

DOINA RUŞTI

Pumnişorul Matrioşei (II)



38

ANUL XIX ♦ Nr. 8 (677)

CO
N

TE
M

PO
RA

N
U

L.
 ID

EE
A

 E
U

RO
PE

A
N

Ã

(Continuare din pagina 12)

Mo tivul pentru care poetul continuă
să scrie este acela că misterul
lumii nu poate fi oprit, că stirpea

poeţilor aparţine unei permanenţe existenţiale:
„Nu vă miraţi. Poeţii, toţi poeţii sunt/un singur,
nempărţit, neîntrerupt popor./Vorbind, sunt muţi.
Prin evii, ce se nasc şi mor,/cântând, ei mai slu-
jesc un grai pierdut de mult.//[…]//Ei tac ca roua.
Ca sămânţa. Ca un dor./Ca apele ei tac, ce umblă
sub ogor,/şi-apoi sub cântecul privighetorilor/izvor
se fac în rarişte, izvor sonor” (Poeţii). Autorefe -
renţialitatea, metapoezia devin preocupări tot mai
prezente în lirica postumă. Cu destulă fidelitate,
cu mare concreteţe, autorul este concentrat asu-
pra propriului destin, răspunde propriilor între-
bări. Frecventele deambulări prin mijlocul naturii
îl pun în contact cu firea adevărată a lumii, îi
menţin vie starea de sensibilitate, uimirea şi exta-
zul, dar îl şi scot din supliciile melancoliei.

Ingratitudinea publică, interdicţia politică
impusă sunt compensate prin cufundările francis-
cane în spiritualitatea naturii. Pentru poet, stările
de latenţă, potenţiale sunt fertile: tăcerea, somnul,
recluziunea, moartea sunt, ca şi seminţele, aurora-
le, conţinând învieri. Întoarcerea în eternitate este
regăsirea casei pierdute. În afara laturei saturnie-
ne şi, într-o anumită măsură, introvertite, precum
şi a aprofundării orizontului de mister al lumii,
postumele decantează şi o poezie a iubirii târzii, în
peisaje când autumnale, când vernale: „Îngânând

prin văi tăria/sună ramul, sună glia./Focuri ard,
albastre neguri./Pomii simt dureri în mu -
guri.//Prinşi de duhul înverzirii/prin grădini ne-
nsufleţim./Pe măsura-naltă-a firii/gândul ni-l dez-
mărginim.//Ce-am uitat, aprindem iar./Sub veş-
minte ne ghicim./Căutăm în primăvară/un tărâm
ce-l bănuim.//Căutăm pământul, unde/mitic să ne-
alcătuim,/ochi ca oameni să deschidem,/dar ca
pomii să-nflorim” (Focuri de primăvară). O renaş-
tere, un vitalism venit parcă din poezia de începu-
turi, o a doua tinereţe par a-l transporta pe scrii-
tor într-o lume edenică, par a-i crea o stare de nor-
malitate. Prin voinţa de a-şi păstra intactă condi-
ţia de scriitor, Blaga îşi protejează imaginarul, nu
se lasă contaminat din afară. El desparte clar pla-
nul metafizic de cel afectiv, pentru că, indiferent
de conjunctura istorică nefericită, darul vieţii tre-
buie trăit deplin: „Nu-i apă să astâmpere de
ajuns,/nu mi-e destul viaţa, cartea./Iubire-aş vrea,
pierzare, jar,/cum voi simţi odată moartea.//Nici
din lumină n-am destul,/căci ea-i doar o legendă,
iată./Nimic sub zare nu-i destul,/vreau totul înc-o
dată!” (Încă o dată). Nu e vorba de o atitudine epi-
cureică ci, dimpotrivă, de cunoaştere şi iubire,
principii atât de proprii sistemului de gândire bla-
gian. Existenţa, gândirea sunt combustii miracu-
loase: „Cât e întinsul şi-naltul luminii,/Dumnezeu
singur arde suav câteodată prin tufe/fără de-a mis-
tui. El cruţă şi mângâie spinii./Altfel noi ardem
iubito. Altfel ne este ardoarea./Cât e întinsul, cât
e înaltul,/noi ardem şi nu ne iertăm,/noi ardem,
ah, cu cruzime-n văpăi/mistuindu-ne unul pe altul”
(Cântecul focului).

Angrenat în vârtejul lumii, poetul are
imaginea morţii ca tragic firesc,
înscris în jocul dintre realitate şi

aparenţă, deschizând calea spre taine. Când moar-
tea sa înseamnă simplă integrare, înţelegem că,
esenţial, nedreptăţile care i se fac nu-l revoltă, cel
mult îl mâhnesc: „Făpturi în umbra anului apun/şi
drumuri, fapte, cad în nefiinţă./Sunt, totuşi, înc-

atâtea cu putinţă!/Din destrămări şi negură m-
adun.//În valea, încercată de-ndoieli/şi numai rar,
ce rar, de vreo credinţă,/sunt, totuşi, încă multe
cu putinţă,/minuni, aurore, râset şi-nvieri.//Când
orice aşteptare s-ar părea/deşartă, cu putinţă-i,
draga mea,/un zumzet planetar, de stupi, în
vară.//Şi dincolo, în noapte, s-ar putea/ca ochii
mei, să nu mai moară/de când păstrează-n ei
frumseţea ta” (Sfârşit de an). În utopia lui Lucian
Blaga, totul este reversibil. Izolat cu meschinărie
de o societate anticulturală, poetul răspunde
printr-o retragere de bună voie în propriul univers
de valori. A ignora răul politic înseamnă a-l desfi-
inţa. Bârlogul lui Faust, despre care s-a vorbit
atâta, postumele, la care a scris neîntrerupt, au
constituit robinsonada sa, insula sa spirituală,
carapacea de scăpare. Se întâlnesc în această poe-
zie, în pofida dramei autorului, arabescuri de
mare fineţe, notaţii hipersenzoriale, imagini femi-
nine de-o voluptate delicată. Adeptul omogenităţii
lirice, Lucian Blaga nu iese din perimetrul pur al
poeziei, nu amestecă domenii, socotindu-se însă
un simplu translator: „Chiar şi atunci când scriu
stihuri originale/nu fac decât să tălmăcesc./Aşa
găsesc că e cu cale./Numai astfel stihul are un
temei/să se-mplinească să fie floare./Traduc întot-
deauna. Traduc/în limba românească/un cântec
pe care inima mea/mi-l spune îngânat suav, în
limba ei.” (Stihuitorul).

In ciuda vicisitudinilor, poetul rămâne
fidel canonului tematic, stilistic pe care
şi l-a impus de la început. Omul s-a sim-

ţit frustrat, nedreptăţit, a suferit, scriitorul, ca şi
sfântul, şi-a dus povara aureolei. Au mai existat
scriitori izolaţi, Ezra Pound a fost ţinut într-o
cuşcă, Luis-Ferdinand Céline a fost reprobat iar
cărţile lui au fost proscrise, la fel i s-a întâmplat
lui Curzzio Malaparte. Pentru un deceniu şi jumă-
tate, Lucian Blaga a fost unul dintre cei mai sin-
guri scriitori din Europa, dar poate şi cel mai feri-
cit.

•••CĂTRE CITITORII DIN STRĂINĂTATE

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

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

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

•••CĂTRE CITITORII DIN ŢARĂ

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

Preţul abonamentului pe un an: 36 lei

Taxele de expediere sunt incluse 
în această sumă. 

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

FUNDAŢIA CULTURALĂ IDEEA EUROPEANĂ
cont: RO87RNCB0072049676950001 – BCR Filiala Sector 1,
Bucureşti     
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În democraţia noastră second-hand, în
libertatea la mîna a doua (mulţumesc,
Nicolae Breban!), şi culpabilizarea se

face pe alese. Vina e, la noi, ca şi minciuna: prin
omisiune, prin diversiune, prin distorsiune.
Activişti PCR activi (şi nu-i tautologie!) care ne diri-
jau gîndirea, ne păzeau să nu ieşim din rînd(uri), se
ocupau cu „repartizarea judicioasă a cadrelor”,
adică ne debarcau sau ne avansau după criteriile
lor strîmbe, după pohta ce-o pohteau, sînt invitaţi
în emisiuni TV, ca surse de autoritate şi de presti-
giu şi-şi şlefuiesc biografiile ca pe lentile.

Sursele de confuzie sînt multiple. Memoriile
unui dac ambiţios, aşa se intitulează o recenzie la
re-memorările lui Petru Groza. După relatarea lui
Pamfil Şeicaru, singurul gazetar condamnat la
moarte în contumacie de Tribunalul Poporului, cini-
cul Groza, internat o lună în lagărul de la Tg. Jiu
pentru trădare de ţară, s-a apărat:

„Cum mă acuzaţi de vînzare, cînd toată
viaţa n-am făcut altceva decît să cumpăr?”.

Mai ales conştiinţe, ca şef de guvern.

Mihai Şora crede că procesul (24/26
februarie 60) lotului Noica a fost
„opera” lui Leonte Răutu; ca şi

„demascarea” din Aula Facultăţii de Drept contra
Miliţei Petraşcu, soţilor Marius Nasta etc. Scenariul
şi regia: Răutu. Imediat după sentinţa dată în 28
februarie, „Scînteia” îl omagia la 50 de ani. Zbirul
ideologic absolut primise ca mărţişor ordinul
Steaua RPR. Iar noi, postsocialist, îl ocărîm pe
Noica, îi judecăm „structura stalinistă”. Leonte
Răutu doarme-n pace („Trăiască lupta pentru
pace!”) lîngă Ana Pauker, re-brandizată în Scufiţa-
Roşie inocentă, mîncată de lupul Dej; lîngă Iosif
Chişinevshi, luptătorul cu „ghiarii şi cu dinţile” con-
tra marilor nume ale culturii româneşti. În pătucul
lor şi-au dat duhul şi Răutu, şi Nicolsky, dinostali-
nozaurii carnivori.

Adriana Georgescu, şefa de cabinet a prim-
ministrului Rădescu, a fost torturată de acest
Nicolschi, sau cum i s-o fi scriind numele, cu y ori
nu, mască onomastică pentru Boris Grünberg. În
procesul de la Berna (unde Ambasada României i-a
dat în judecată pe „torţionarii anticomunişti”),
Adriana Georgescu şi-a scos în faţa judecătorului
(care o ironiza că arată bine după schingiuirea la
care a supus-o Securitatea) placa dentară. A dove-
dit că nu mai avea un dinte. Ca profetolog şi-a dat
duhul şi Brucan, complet deculpabilizat pentru că a
ştiut să-şi cumpere indulgenţe şi de la Rusia şi de
la America.

„Fraţilor, avertiza nea Petrache Ţuţea,
licheaua nu evoluează.” Alţi vechi stalinişti îşi
mănîncă în linişte indemnizaţiile de merit, re-com-
punînd jurnale cu „efect de real” ca să se auto-eroi-
zeze.

Şi pentru că noi preferăm monologul (ca să
ne minimalizăm greşelile proprii, dar şi ca să le
scoatem în evidenţă pe-ale celorlalţi), eseul-eveni-
ment, Vinovaţi fără vină, a rămas fără ecoul pe care
ar fi trebuit să-l aibă. Însuşi autorul lui s-a îndoit
de impactul cu mediul intelectual-literar, ştiind bine
de ce. Şi cîte n-ar fi de discutat (şi de clarificat) pe
temele propuse de N. Breban, mereu actuale ca:
transferul de la vina de origine, de rasă la vina de
clasă, de la grupul de vinovaţi din conducerea sta-
tului totalitar la vina colectivă de a nu reacţiona la
frig, foame, întuneric; „teatrul victimizării româ-
neşti”, altfel spus, al autovictimizării etnice.

Romancierul de talie înaltă „descrie”
vinovăţia ca „obiect aşezat în spaţiu”,
nu în vid. O face cu condeiul de pro-

zator al descrierii, îndemnîndu-ne să deosebim bine-
le din rău şi răul din bine. Ce-i repugnă e insul care
se crede exemplar intelectual şi moral, lins-prelins
şi absolvit de orice vină. Ca actorul Rebengiuc, ofe-
rind hîrtie igienică pentru o gură mai curată. Iar
soluţia o dă Nicolae Breban ferm (şi-l citez tel quel,
fără alt comentariu): asumarea „vinei trecutului”.
Cu riscul ca această asumare „să «conţină» eventual
mai multă vină (sublinierea îi aparţine lui N.
Breban) decît mai puţină!”.

MAGDA URSACHE
Exerciţii de conştiinţă

PAUL ARETZU

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

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