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MIHAI CIMPOI

Eurocentrismul

Eurocentrismul promovează un hegemonism
valoric european în toate domeniile. În
filosofie, el se manifestă în preocuparea de a

gândi fiinţa şi fiinţarea, în cultură şi filosofia culturii
accentul se pune pe însăşi crearea de valori (oriento-
centrismul nu recunoaşte tocmai puterea de creativi-
tate şi caracterul original al culturii europene), în
religie, totul se axează pe raporturile eului cu
Dumnezeu, în istorie, prioritate are reprezentarea sub
forma mişcării (devenirii, evoluţiei).

Eurocentrismul se impune odată cu înfruntarea ci-
vilizaţiei greco-romane cu „barbare”, devenită axa doc-
trinară a catolicismului medieval care vedea în Roma
centrul spiritual al lumii şi a filosofiei lui Hegel şi con-
cepţiilor lui Michelet.

Există o modelare – pură sau practică – a Europei
gândită sau visată de poeţi, filosofi, oameni politici:
Goethe propunea o unitate culturală, iar Napoleon
(după cum remarca Nietzsche în Voinţa de putere) ar fi
vrut să impună o unitate politică; Ştefan cel Mare se
gândea la o unitate creştină, Eminescu îmbrăţişa o
idee de Ligă Spirituală a Europei, care să armonizeze
interesele speciale, adică naţionale, şi cele general-con-
tinentale.

Modelul Europei nu poate fi, evident, unul structu-
ral sau configurator; este un model utopic sau semi-
utopic care oscilează între raţiunea pură şi raţiunea
practică.

Despre o Uniune Europeană vorbeau Hugo, Stefan
Zweig, iar despre un Consiliu European Novalis.
Roman Rolland lansa ideea unei Europe-cetate, iar
Chateaubriand releva „nenumăratele legături care alcă-
tuiesc ţesătura culturii europene”. Trecând în revistă
aceste pledoarii făcute în eseurile despre Europa,
Greta Tartler expune ideea-cheie a demersurilor eseis-
tice ale lui Paul Michael Lützeler, care vede o con-
strucţie a identităţii europene ca „identitate multicul-
turală, dar păstrătoare a respectului faţă de specificul
fiecărei raţiuni europene”: „Paul Michael Lützeler con-
sideră, în linia lui Hans Kohn, că, dintre cele două
modele ale noţiunii (apuseană, teritorial-politică şi
răsăriteană, etnică, modelul etnic, bazat pe limba
comună, cel care a făcut posibil naţional-socialismul în
Germania, n-a fost depăşit. Identitatea europeană dez-
voltă acest model dialogal: două sau mai multe feluri
de logică se confruntă în mod complex (complementar
şi antagonic), aşa încât unitatea culturii europene se
poate naşte numai din sinteza creştin-iudaic-greco-
romană, ci şi din antagonismul acestor elemente”.
Lützeler crede că existenţa doar a moştenirii „creştin-
iudaic-greco-romano-umanist-iluminist-romantic” ar
duce la o delimitare prea rigidă faţă de culturile
Americii, Asiei, Africii (a se vedea ancheta din Viaţa
românească, nr. 1-2, 2007).

(continuare în pagina 38)
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Dacă e să considerăm întreaga perioadă comu-
nistă română nu ca o absurditate a istoriei sau doar
o vină a imperiilor brutale ce ne înconjoară, german
şi rus, ci şi ca o „boală”, o eroare, o vină a noastră,
şi a noastră, atunci, cu necesitate va trebui să ne
analizăm altfel reacţiile şi chiar... destinul. A da vina
pe alţii este folositor, uneori, pentru a-ţi păstra
încrederea în tine – şi, uneori, e chiar adevărat! –
dar, a la longue ne împinge nu numai într-o deplină,
profundă şi labirintică eroare, dar ne strică puterea
de a judeca, de a percepe realitatea. De altfel, în ceea
ce priveşte lunga şi încă teribil de tulburea perioadă
comunistă – tulbure şi din pricina noastră, a istori-
cilor, a literaţilor noştri! –, noi am avut dreptate de
a „da vina” pe Nemţi şi apoi pe Ruşi de a ne fi târât
într-o aventură care ne-ar fi împins în afara fruntari-
ilor noastre istorice, îmbolnăvindu-ne şi de „maniile”
lor ideologice, nazismul – teoria rasei conducătoare!,
şi comunismul – o nivelare în jos a valorilor şi
o calomniere a tradiţiei naţionale! Apoi, însă,
mai ales în ceea ce privea „vina Ruşilor sovieti-
ci”, am cam amestecat borcanele, cum se spune:
cum se ştie, după 1958 nu se mai găsea nici un
tanc sovietic şi nici vreun „acţionar” rus la
Sovrompetrol sau la minele de uraniu din
Oradea, dar... noi, spre uimirea şi uneori sarcas-
mul occidentalilor, continuam să ne comportăm
ca atare. Ce a fost asta, o „inerţie a sclavului
eliberat?” sau o formă a uneia dintre acele
viclenii cu care i-am păcălit în secole pe acei
migratori care ne foloseau pământurile şi
energiile?... Ne-am „prefăcut” de a fi încă ocu-
paţi, deşi, cum o spune Paul Goma, nu eram
ocupaţi decât de noi înşine. Dar eu nu-i
împărtăşesc sarcasmul colegului meu care, nu
ştiu din ce pricini, întârzie să se întoarcă în
ţara şi literatura sa, luând legătura, sănătoasă
şi înţeleaptă, cu pământul său fără a da o prea
mare importanţă „contemporanilor vremelnici”;
această „auto-ocupaţie”, reală sau
clamată ca atare, cum o spuneam,
are şi raţiuni de mentalitate şi
istorice. Dar... trişeria pe care o
comitem uneori „noi”, grămăticii şi
istoricii, este de a amesteca paiele cu
fânul, de a trage mult peste margin-
ile unei perioade o alta, de a comite
abuzul, uneori distinct alteori
ascuns, de a imputa sau de a greva
o perioadă cu servituţiile alteia,
precedente; în timp ce vecinii noştri
de la nord, victime ale aceleiaşi teri-
bile „ocupaţii liberatoare”, s-au com-
portat în această lungă perioadă de
vreo jumătate de secol ca şi cum nu
ar fi avut trupe de ocupaţie sovietice
– or, ei le-au avut în spate pe toată
perioada! –, noi gemeam „adânc şi
ascuns” sub o ocupaţie militară expi-
rată de ani buni, mai trâgând cu
ochiul în stânga sau în dreapta pen-
tru a vedea efectele! Grav nu e atât
acest teatru al victimizării pe care l-
am jucat şi dobândit în secole –
repet, pe drept sau pe nedrept! – cât
faptul că acesta, aceste „lamentaţii”
nu numai că nu reuşeau să-i
convingă totdeauna pe vecinii, depăr-
taţi sau nu, de justeţea durerii noas-
tre, dar ne tulburau, finalement, pro-
pria noastră putere de judecată, de
analiză şi de percepţie a realului.
(Am analizat aceasta, de altfel, într-
un eseu scris la Paris în „anii negri”,
’88’-’89 – Spiritul românesc în faţa unei dictaturi.)

Miguel de Unamuno, în magistralul său eseu
Sentimentul tragic al vieţii, spune: „Un om slab se
întreabă: – care e vina altora, care e aportul altora
la injustiţia existenţei; un om puternic, se întreabă,
însă – care e vina mea, ce trebuie să fac eu ca să
înceteze această injustiţie?!” Noi, Românii, trebuie
să recunoaştem, ne punem foarte rar problema în
acest mod, al „omului puternic” şi, încă o dată dăm
vina pe „împrejurări”. De altfel, o ideologie generală,
universală, a lumii moderne, ieşită din marea
descoperire a lui Charles Darwin, în Originea speci-
ilor, care deduce variaţia lor, a speciilor, în timp,
prin „mişcarea ambientului, a împrejurărilor”, ne-au
dus, ne-au condus în acea eroare tipică pe care o pro-
duce aproape totdeauna o mare, o epocală desco-
perire: noi credem, acum, azi, că totul, totul are o
origine, o „explicaţie” din şi datorată „condiţiilor de
mediu”: climaterice, geografice, istorice, ba, mai ştii,
chiar şi rasiale! Şi, încă o dată pentru a „ne desme-
tici” de prea multă „inteligenţă modernă”, trebuie să

ne întoarcem la origini, la Greci, unde, alături de
marea şcoală evoluţionistă a lui Heraclit sau materi-
alistă a lui Democrit, co-exista şi cealaltă, nu mai
puţin prestigioasă, cea eleată, care-l avea pe Parme-
nide ca mentor: aceea a lucrurilor „fixe”, cele care
rămân veşnic neschimbate, a sintezei veşnice şi dog-
matice, constructoare adică, forţele care se opun
etern descompunerii şi entropiei, cele care până la
urmă se află la geneza unui anumit spirit pozitiv pe
care l-am putea numi speranţă! Grecii aveau drep-

tate: omul, omul veşnic şi cugetător vede mereu cu
„un singur ochi”, după naştere, după fire, după vre-
muri, dar şi după un element etern inanalizabil,
căruia, faute de mieux, i s-a spus temperament.
Aristotel le-a pus numele – dyscolos şi eucolos, noi,
modernii vorbim de introvert sau extrovert, precum
C. G. Jung; Galenus şi şcoala medicală vorbeşte de
sangvin şi flegmatic. Pentru a scurta, putem deduce
că omul, omul istoric, dar cu siguranţă omul nostru,
modern, în afară de „piatra fatalităţii” pe care o
duce în spate – cu osebire cei din „partea orientală
a Europei!” – şi care judecă totul şi toate după un
determinism general şi irevocabil, acest om mai
crede, cu preponderenţă şi cu o tărie din care nu-l
scoate nici un om şi nici o teorie, că „totul curge”,
cum zicea Heraclit! În sensul că nu vom mai întâlni
nici în prezent şi nici în viitor elemente ale trecutu-
lui, de parcă Timpul sau Geniile care ne conduc ar
dispune de o imaginaţie, de o fertilitate şi o trucu-
lenţă extraordinare, capabile de a isca mereu şi
mereu forme şi idei noi, fondatoare, structurante!

Nu putem omite faptul că printre piscurile moderne
ale acestui mod de a gândi se află marele Hegel, cu
ale sale celebre categorii dialectice, cu modul său de
a gândi, foarte seducător, o recunoaştem – seducă-
tor şi în sensul de adevărat! – după care ne aflăm
într-o progresie infinită, rezultată categoric din acea
contradicţie esenţială între „eul” nostru şi propria sa
negativitate, veşnic dinamică, fapt ce explică orig-
inea viului! Dar şi a istoriei – cea fizică ca şi cea
umană! Din „inferiorul negat” se va naşte, cu certi-
tudine, un „alt inferior”, superior celui anterior care,
la rândul său, în acest joc de alternanţe vii, dinam-
ice, va deveni un fel de „inferior-superior” căruia i se
va opune un „alt principiu negator” care îl va propul-
sa din nou „mai sus” pe această scară a unei dialec-
tici fără sfârşit. Jocul între teză şi anti-teză ce pro-
duce necesarmente o „sinteză” etc.

Evident, eu, deşi parmenidian nu numai în con-
cepţia mea, în opera mea de romancier, dar şi în
„înclinaţia” mea, în „firea” mea, nu voi contesta
ideatica hegeliana, această, cum o spuneam,
extrem de seducătoare metodă de a gândi şi de
a înţelege, metodă care găseşte azi, în uriaşa şi
lunga noastră modernitate, nu numai numeroşi
adepţi, dar care, se pare, se şi potriveşte cu „spir-
itul secolului”. Hegel, un urmaş al lui Heraclit şi
nu al lui Platon, după decenii de marginalitate,
găseşte azi un formidabil teren de „însămân-
ţare”, de „experimentare”, şi e suficient să ne
amintim că însuşi marele Marx i-a fost în
tinereţe ucenic. Dar, în ce mă priveşte, în afara
unor rezerve care ţin, cum o spuneam, de firea
mea profundă, cea care-mi dictează reflexele de
gândire – ne-aparente, e drept, dar uneori mai
determinante decât toate influenţele şi educaţiile
raţionale! – faţă de sistemul hegelian, care, aşa
cum se întâmplă, chiar dacă „intră sau iese” din
modele totdeauna tiranice de gândire ale soci-
etăţii, îşi va păstra mereu „o parte de adevăr”

sau „o faţă a lui”! – am unele
rezerve „mai mici”, să spunem;
de exemplu, confuzia insistentă
şi intrată într-un fel de automa-
tism al gândirii între „superi-
or” – element văzut în poziţia
sa în spaţiu, fizică, aşa cum,
sub un portic, arcada e supe-
rioară pragului, acelaşi „superi-
or”, în filozofia hegeliană
prinde însă un sens calitativ
net, intrând aproape în ordinea
morală, de bine – rău. Adică,
ceea ce este superior nu numai
că se opune inferiorului, dar
primeşte şi o calitate în plus,
de o natură sau alta, şi, până la
urmă, devine reprezentantul
pur şi simplu al „câştigului”, al
„înaintării”, al „binelui”, al
„scopului atins”. E un „superi-
or” dacă vreţi, văzut pe linia sa
„verticală”, or eu, în ce mă
priveşte, îl contemplu, acelaşi
„superior”, pe lina sa „orizon-
tală”: superiorul, în credinţa
mea „parmenidiană”, îi urmea-
ză pur şi simplu inferiorului,
cel care a fost „odată” inferior,
aşa cum bilele se urmează într-
un şirag. Deoarece, dialectica
hegeliană între „eu şi non-eu”
eu o înţeleg ca o simplă şi fun-
damentală naştere, „fabricaţie”
a viului şi... nimic altceva. Ce

poate fi mai esenţial, mai „vital”! Nu pot introduce
în acest proces fundamental nici o altă componentă
sau „concluzie” şi nimic nu pote fi mai depărtat în
modul meu de a gândi decât acest instinctiv, difuz şi
instinstent „ameliorism” care se furişează în această
aşa-zisă „spirală hegeliană”, de unde maestrul însuşi,
aplicându-şi geniala metodă asupra istoriei, conchide
sfârşitul timpului social şi al „progresului”. Ideea
însăşi de „progres” – o idee-idol a vremii noastre! –
susţinută, e drept, nu atât de cercetarea ştiinţifică
care a făcut „descoperiri” mai puţin spectaculoase
decât se crede, cât mai ales din fascinanta (pentru
unii, nu puţini!) mişcare a tehnicii, derivă din meto-
da „dialectică hegeliană”, printr-o firească vul-
garizare a ei şi, de acest „progres ineluctabil” au
profitat, printre altele, şi cele două sisteme politice
barbare care au grevat secolul trecut cu acea „capac-
itate fără limite” a abuzurilor şi crimei!

fragment

NICOLAE BREBAN

O vinã a imperiilor
brutale?
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Tatiana Dragomir, Fotograme, roman
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007, 
224 pagini (debut)

Tatiana Dragomir (n. 1963) este prezentă
de ani buni în presa literară cu povestiri
şi fragmente de roman care au atras

atenţia cititorilor, dar şi a criticii, aducându-i şi
câteva premii la concursuri literare naţionale. A
colaborat la „Flacăra”, „Luceafărul”, „Vatra”,
„Convorbiri literare”, „Nord literar”, „Aiudul liter-
ar”, „Ziua literară”. Romanul său de debut oare-
cum târziu (manuscrisul a fost remarcat de juriul
Concursului de debut al filialei Cluj a Uniunii
Scriitorilor cu regretul că autoarea depăşea limita
celor 35 de ani impusă de regulament) vorbeşte
despre un prozator format, cu mână sigură,
stăpân pe instrumentele sale şi în stare să creeze
o lume vie, convingătoare estetic. Ca în Dimineaţa
pierdută a Gabrielei Adameşteanu, de pildă, sau ca
în Îngereasa cu pălărie verde a Adinei Kenereş –
alăturarea se susţine, chiar fără modificarea pro-
porţiilor –, autoarea ştie să povestească şi să
„joace” vieţi cu un har cuceritor. Ea scrie o proză
de un realism extrem de colorat, seducător, cu per-
sonaje prinse în limbaje de o varietate impresion-
antă şi individualizate prin câteva linii, cu accente
discrete pe psihologii şi o perspectivă pictural-cin-
ematografică asupra existenţelor umane. Un
echilibru fin între ingrediente moderne ale pove-
stirii cu tâlc şi condimentări textuale postmo-
derne ţine în frâu libertatea textului conferind
romanului consistenţă şi prospeţime. 

În condiţiile unei circulaţii normale a
cărţii româneşti, Fotogramele Tatianei Drago-
mir ar fi, neîndoielnic, un best-seller. Excelent
ochiul prozatoarei şi uimitor slujit de cuvin-
tele gata să se muleze pe cele mai infime
detalii încărcate de sens existenţial. Toate
măruntele feţe cotidiene şi cotinocturne ale
personajelor sale – minore, gureşe, colorate,
fără stare şi fără direcţie, îndurând viaţa, dar
nerenunţând la ideea de a descoperi măcar o
urmă a Vieţii cu majusculă – sunt scrutate cu
o privire pe cât de pedantă, cu vagi accente
cinice, uneori, pe atât de capricioasă, aş zice,
în stare să prindă esenţa lucrurilor, miezul lor
omenesc, dar şi să le nimicnicească, să le
scoată la suprafaţă derizoriul, şi el extrem ome-
nesc. Vocile romanului, cele mai multe feminine,
traduc psihologii diverse şi complicate. Cititorul se
lasă purtat într-o lume forfotind de limbaje şi ges-
turi, toate pe cât de insignifiante, pe atât de me-
morabile, de „grele”, gata să facă şi chiar făcând
sens. 

Privirea cinematografică despre care vorbeam
e identificabilă în secvenţe precum aceasta, decu-
pată aproape la întâmplare, în care senzaţia de
concreteţe, de palpabil e remarcabilă: „A întins
mâna peste pieptul lui, să apuce sticla de pe
scaunul ce ţinea loc de noptieră, şi din greşeală i-
a atins pielea transpirată. Şi-a admirat braţul sub-
ţire (ca de obicei, click pe imagine şi store pentru
mai târziu). Mişcare frântă din cot, geometrică, de
macara proiectată pe un cer proletar, înnegurat.
Se iubea foarte tare în clipa aia. A înghiţit vinul
acru direct din sticlă, încet, fără zgomot. Parcă-i
era şi mai sete după el. Cu toate precauţiunile ei
ca să nu îl deştepte, după câteva secunde s-a
pomenit că Tom se întoarce spre ea scâncind şi îi
îmbrăţişează şoldurile. Doamne, ce căldură!
Fusese una dintre cele mai fierbinţi nopţi şi se
anunţa o zi infernală. S-a dezlipit încet de tot de
pielea lui şi a început să se târască pe cearşaful
umezit de transpiraţie, către marginea patului. El
i-a dat drumul din braţe cu oarecare părere de
rău. S-a ridicat şi el într-un cot şi s-a întors spre
uşă, întinzându-se spre scaunul pe care fusese mai
înainte sticla. Degetele lui au bâjbâit prin zonă
câteva secunde; în sfârşit, după un timp s-a aşezat
din nou pe spate. Câteva secunde ea i-a zărit părul
zburlit de pe frunte, luminat de flacăra vânătă a
unui chibrit. Umerii lui osoşi licăreau. Era foarte,
foarte departe. S-a răsucit din nou spre ea, cu
două ţigări aprinse în mână. Magda a apucat una
pe nimerite, numai cu vârful unghiilor ca să nu se
ardă de la jar. După primul fum s-a simţit puţin
ameţită, poate şi din cauza vinului. Trăgea din
ţigară, întoarsă spre el, şi când se aprindea jarul
din vârf se tot apleca puţin asupra pieptului lui,
să-l pândească. Ochii lui sclipeau câteva secunde,
mijiţi, apoi se făcea din nou beznă...” 

Titlul romanului, Fotograme, are acoperire
dublă, multiplă. Pe de-o parte, personajul „central”

visează o expoziţie de fotografii şi îşi exersează la
propriu ochiul, transformând fiecare secvenţă într-
o reproducere statică, autonomă şi interpretabilă
a realităţii înconjurătoare. Dincolo de acest amă-
nunt biografic, detaliat laitmotivic de-a lungul
cărţii, fotograma este şi „citită” şi interpretată,
actualizându-se toate valenţele sale simbolice, par-
abolice, parodice. Ea e oglindire simplă a prezen-
tului, flancată de obsesiva trimitere la îndelung
proiectata expoziţie: „A rămas din nou singură, cu
toate pozele din mintea ei. Moleşeală fără somn.
Ce tihnă era în camera încinsă! Zapând la greu, a
revăzut, a mia oară, un instantaneu din ajun, pe
care i-l povestise şi lui Tom. Chipul uscat, făinos,
al unei ţărănci bătrâne privind spre turla cate-
dralei, cu capul dat puţin pe spate, cu un fel de
ghiduşie neaşteptată în priviri [...] Magda îi
dăduse târcoale de câteva ori, realmente făcuse

traveling în jurul ei [...]
Ce păcat că nu prinsese
măcar imaginea asta...”
Pe de altă parte, fotogra-
ma poate traduce şi ma-
niera de a intra în scenă
a trecutului, felul în
care semnele memora-
tive aleg să se „întrupe-
ze”: „traversează o clipă
de panică subită; senza-
ţia o izbeşte ca un
pumn în stomac. Se
chirceşte în jurul locului
dureros care-i opreşte
respiraţia. De nicăieri
vine asupra ei amintirea
unei alte senzaţii, de pe
la începutul adolescen-
ţei, când începuse să i
se pară că e locuită, sau
cum să zică – bântuită
de altcineva, că mintea
îi este sufocată de vreun
geamăn pitic, stafidit,
parazitând-o dintr-un
cotlon neştiut. Genul
acela de amintiri pe ca-
re le suspectează cel
mai tare de falsitate.
Lucruri care nu s-au
întâmplat niciodată în
realitate.” Să spun aici,
într-o simplă paranteză,
că tema geamănului interior, aici doar pomenită şi
cu prelungiri mai degrabă subtextuale, ironice cât
încape („Ce-aş mai vrea să devin şi eu de-ade-
văratelea o figură din asta. Să fiu stăpânită de
vreun monstruleţ sufletesc şi să fac mare caz cât
îmi tormentează el conştiinţa...”), devine un
recital superb în Territoria, debutul prozastic al
cunoscutului muzicolog Oleg Garaz, scriitor de
aproximativ aceeaşi vârstă (n. 1964), despre care
va fi vorba în „restanţa” următoare. 

Arta componistică în sens larg, cea care
include compunerea de texte, de imagini, de

scene, de volume şi perspective, dar şi de variante
de biografie/viaţă/existenţă, îşi are proiectată
esenţa în aceleaşi fotograme: „Îşi derulează
rapid colecţia de poze din memorie.
Virtualitate pură, muzeul ei personal. De pre-
tutindeni vin de-a valma radiografii transpar-
ente, clişee ratate, dagherotipuri, instantanee
color, colaje, laolaltă cu alte imagini, sleite, ase-
meni pozelor făcute după clişee jegoase şi
pătate, vechi de un secol, în care abia se dist-
ing câteva siluete cu membre scheletice,
chipuri negricioase şi ochi de tuberculoşi, ori
portrete retuşate până la grotesc, în care nu se
mai pot recunoaşte trăsăturile familiare.” A
trăi, a visa, a îmbătrâni înseamnă a „aduna în
minte detaliu după detaliu, după detaliu, după

detaliu.” Colecţia de imagini se comportă ca un
parşiv joc de cărţi, insinuant, alunecos, remania-
bil. Poveştile se intersectează, coincidenţele, oricât
de picante, nu fac decât să sublinieze monotonia
şi inter-şanjabilitatea destinelor, cheful de vorbă se
iscă suficient sieşi, înflorind fraza, ficţiunea
întrece net realitatea, aceasta rămânând amorţită,
sfrijită, undeva în urmă. Însă şi cumva
îmbunătăţită. E semnul sigur al literaturii de bună
calitate.

(continuare în pagina 38)

IRINA PETRAº
Cum să ţii pasul cu zecile, sutele de cărţi care se adună,
munţi, în jurul tău? Cărţi citite, răsfoite, cu fişe de lectură
drept semn de carte, cu însemnări pe marginea filei. O cro-
nică, ori două pe lună şi multe promisiuni nerespectate.
Această rubrică va recupera, măcar în parte şi telegrafic,
restanţele „criticei” care sunt. Fără nici o ordine 
sau ierarhie.
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Joyce în româneşte. Cu câţiva ani în urmă, scri-
ind un eseu despre Impasul lui Ulise, regretam
inexistenţa unui text tradus în limba noastră din

opera teribilului irlandez, a celui care, pornind din îngus-
ta lui patrie, răsturnase o lume. Şi o refăcuse, prin cuvân-
tul său, nu în trei zile, ca acel Nazarenean divin care-l
urmărise o viaţă întreagă, din credinţa copilăriei, prin
crizele adolescenţei, refuzurile tinereţii, până la dia-
logurile ambigue ale maturităţii, ci folosind pentru con-
strucţie întreaga-i viaţă.

Am spus: prin cuvântul său. Dacă am căuta o formulă
care a prezidat destinul lui James Joyce, al acestui mare
răzvrătit, n-am putea găsi alta mai apropiată decât: In
principio erat Verbum. La început a fost Cuvântul, fraza cu
care se deschide Evanghelia lui Ioan. Orice poet este un
om al cuvântului. Dar – printre marii poeţi ai secolului
XX – Joyce este cel care, mai mult decât alţii, a incarnat
o adevărată dramă a cuvântului. Acest poliglot, având o
vocaţie excepţională a limbilor, a avut o relaţie specială
(teologii medievali ar fi tratat-o drept demonică) cu uni-
versul lexical. Trăind într-o lume agonică, el a încercat să
o descompună şi să o recompună prin cuvântul său. Nu
cunosc întreprindere literară mai riscantă, mai plină de
ispite, de curse, de obstacole, de şansa eşecului lamenta-
bil şi, concomitent, a triumfului excepţional, ca aceea a
translaţiei universului verbal joyceian în categoriile unui
alt univers lingvistic. Nu putem socoti apariţia în limba
română a acelui Portret al artistului în tinereţe, care e
vestibulul lui Joyce la marea construcţie din Ulise, decât
ca pe un examen al propriei noastre limbi literare.
Examen strălucit, ne grăbim să o spunem. Frida
Papadache nu ne surprinde cu această nouă traducere din
Joyce. Eminenta traducătoare ne-a oferit o frumoasă ver-
siune românească a ciclului de nuvele Oameni din Dublin
ale marelui irlandez. De astă dată, ea a avut de înfruntat
piedici noi, deloc comune. În prefaţa pe care o semnează
– mic studiu inteligent asupra tinereţii artistului Joyce –
Frida Papadache face, chiar, o profesiune de credinţă a
unui traducător de vocaţie. Vorbeşte despre traducere ca
interpretare, nu fotografiere, a operei de artă. Deşi atât de
atentă la caracterul placentar al traducerii, la originalul
tradus, nu consideră fidelitatea drept virtutea esenţială a
traducătorului. Într-adevăr, „există – cum ne spune ea –
o parte de trădare... în fiecare traducere”. Felix culpa!
Nimic mai fericit decât o traducere a originalului în sen-
sul depăşirii sensului literal, şi al recreerii originalului cu
toate valenţele sale literare. Litera ucide, spiritul vivifică.
Traducătoarea lui Joyce se întreabă (examen de conştiinţă
care îi face cinste) dacă l-a trădat pe maestrul care a tră-
dat în fel şi chip limba pe care o moştenise de la bunii
săi, îmbogăţind-o ca nimeni altul, dacă l-a trădat pe Joyce
traducând: „a day of dappled seaborne clouds” prin „o zi
cu nori rozaurii purtaţi de valuri”? O putem linişti, în ce
ne priveşte: nu l-a trădat pe Joyce, ci, lucrând în spiritul
compoziţiei lingvistice joyciene şi nu în litera, intra-
ductibilă, a textului original, ni l-a transpus pe Dedalus în
deplinătatea virtualităţilor sale estetice. Noua traducere
are semnificaţia unei resurecţii a lui Joyce în limba
română.

Dar nu este, oare, resurecţia, una din obsesiile ori-
ginare ale creaţiei joyceiene? Mai mult decât alte sim-
boluri descoperite de comentatorii lui Joyce, sau mărtur-
isite de el ca fiind cele care au determinat, din interior,
construcţiile sale literare, resurecţia constituie o cheie a
universului său.

Resurecţie prin verb. Prin esenţa sa, cuvântul pentru
Joyce înseamnă resurecţie. A rosti un cuvânt echivalează
cu evocarea, chemarea la viaţă a unei realităţi. Obiectele,
fiinţele sunt necontenit ameninţate, sunt minate de un
rău ontologic care le descompune. Surprinse de cuvânt,
ele cunosc o existenţă nouă. Desigur, o existenţă nomi-
nală. Chiar această nominalitate îl pasionează pe Joyce.
Copil, el a cunoscut voluptatea frazelor, le-a gustat ca pe
nişte entităţi în sine. Ca şi micuţul Jean-Paul Sartre care,
cu vreo două decenii mai târziu, în biblioteca bunicului
său, va descoperi o bizară existenţă nominală a tuturor
existenţelor – elefantul din Larousse părându-i-se mai
real, mai adevărat decât cel din grădina zoologică – tot
astfel copilul Joyce savurează suculenţa cuvintelor şi
frazelor. „Parc-ar fi fost poezii, da’ nu erau decât propo-

ziţiuni ca să înveţi să scrii corect: Wolsy a
murit la Schitul Leicester... Tăciunele este
o boală a plantelor... Ar fi plăcut să stai
întins pe covorul din faţa căminului, cu
capul proptit în mâini, şi să te gândeşti la
propoziţiunile astea”. Ciudat, Joyce va păs-
tra întotdeauna această apetenţă nominal-
istă. El nu se va delecta, însă, cu valenţele
fonic-estetice ale cuvintelor, cu sonorităţile
diverse ale vocabulelor, pentru care – ca
un tip auditiv – avea o deosebită sensibili-
tate. Faptul însuşi de a găsi în lumea
cuvântului o altă realitate, o lume nouă, va constitui
izvorul delecţiunilor sale.

Iată, în Portretul artistului în tinereţe, un tipic exem-
plu de nominalism: „Dumnezeu era numele lui Dumnezeu
întocmai cum Stephen era al lui Stephen.” Preocuparea
pentru aceste nomina, esenţială în creaţia joyceiană, îşi
are, fără îndoială, sorgintea în lecturile sale din filosofii
medievali şi, îndeosebi, în textele referitoare la marea dis-
pută dintre realişti şi nominalişti. Noţiunea Dumnezeu ca
şi numele Stephen ca şi noţiunea de culoare albă nu au –
socoate un nominalist – o realitate substanţială. Culoarea
nu are o realitate independentă de aceea a lucrurilor care
au această culoare, numele Stephen de persoanele la care
se referă. Ca noţiuni, ele au o realitate doar în mintea
omului. Exprimate, nu sunt decât flatus vocis, simple
sunete ale vocii noastre, cuvinte prin care denumim cate-
gorii de obiecte şi fiinţe. După o concluzie logică a nomi-
nalismului, Dumnezeu unic nu există decât în mintea
noastră, în realitate existând trei Dumnezei diferiţi.
Elevul iezuiţilor n-a ignorat, probabil, disputele medievale
care au dus, în 1092 la condamnarea nominalistului
Roscelin. Dar însuşi irlandezul pasionat pentru aceste
probleme abstruse nu fusese suspectat de erezie, de către
lectorii şi auditorii primelor sale lucrări? „Băiatul acesta
are erezie în compunerea lui” – spune domnul Tate, pro-
fesorul de engleză, ţintuindu-l pe Sephen Dedalus.

Erezia nominalistă de care – în faţa unui tribunal
ecleziastic – s-ar fi făcut vinovat James Joyce, nu-şi avea
izvorul doar în lecturile sale, ci într-o forma mentis care îi
era particulară. Cuvintele exercitau asupra spiritului său
o vrajă din care nu se putea smulge. Ele îi ofereau o
oglindă stranie, în care lucrurile lumii acesteia se răs-
frângeau, revelându-se. Cuvântul e un revelator; el scoate
la iveală lucrul în sine, esenţa. Iată o notaţie interesantă,
în acest sens, din Portretul artistului: „Cuvintele pe care
nu le pricepea şi le repeta într-una până le învăţa pe dina-
fară; şi prin ele întrezărea realităţile lumii dinprejuru-le”.

Realităţile lumii. Nominalismul lui Joyce are anumite
limite. Fireşte, cuvintele sunt pasiunea primordială a lui
Dedalus, ca şi a creatorului său. Vorbind despre ado-
lescenţa lui Stephen Dedalus, autorul Portretului insistă
tocmai asupra acelor momente în care spiritul eroului său
– alter-egoul său – are revelaţia unui univers al Verbului.
Astfel, fiorul pe care-l provoacă adierea răcoroasă a
dimineţii ce se strecoară prin crăpătura uşii unui compar-
timent în care călătoreşte tânărul Dedalus sfârşeşte pen-
tru el printr-un „şir de cuvinte neroade pe care le adapta
ritmului insistent al trenului”. Cuvintele îl asediază, îl
obsedează. Reflecţiile lui Stephen, monologurile sale inte-
rioare sunt, adeseori, simple echolalii, repetări în ecou ale
cuvintelor ori frazelor auzite. Alteori, sunt constatări ale
realităţilor curente şi, mai exact, ale cuvintelor care
denumesc aceste realităţi. „Sunt Stephen Dedalus” – îşi
repetă sieşi tânărul erou al Portretului. „Merg alături de
tatăl meu pe care îl cheamă Simon Dedalus. ne găsim în
Cork, în Irlanda. Cork este un oraş. Locuim la Victoria
Hotel. Victoria şi Stephen şi Simon. Simon şi Stephen şi
Victoria. Nume.” ăncercând, încă din adolescenţă, să-şi
amintească momente ale copilăriei, nu reuşeşte să evoce
decât nume: Dante, Parnell, Clane, Clongowes. Până şi
literele din care e alcătuit un nume ajung să dobândească
pentru Joyce-Dedalus o realitate apăsătoare; „Literele
numelui Dublin îi apăsau greu gândul, îmbrâncindu-se
mânioase între ele, cu o stăruinţă greoaie şi aspră.”

Numele, acele nomina, singurele reale pentru un
nominalist, nu sunt însă pentru Joyce simple flatus vocis.
Realitatea la care se referă există. Şi cu ce stringenţă,
pentru acest irlandez sensibil şi senzual totodată!

Portretul artistului în tinereţe e un autoportret în care
analogiile dintre chipul real al omului Joyce şi
întruchiparea sa literară sunt la fel de numeroase ca şi
discrepanţele. Dar portretul interior, moral, al scriitoru-
lui, e cât se poate de veridic atunci când îşi mărturiseşte
divagaţiile sensibilităţii şi senzualităţii juvenile. Sărutul
mamei (la fel de preţios ca acea sărutare-cuminecătură
serală pe care o primea copilul Proust şi care e una din
sursele vieţii sale emoţionale, cuminţenia reţinută a micu-
lui elev diligent, apoi dezlănţuirea erotică a adolescentu-
lui, acea „senzualitate rece, crudă, lipsită de iubire”, toate
trăirile patetice ale copilăriei şi tinereţii sunt pentru
Joyce-Dedalus experienţe ale sufletului în contact, ori în
conflict, cu o lume prea-reală. Scriitorul putea să spună
despre eroul său juvenil: „Nimic din lumea reală nu-l
mişca şi nu-i spunea ceva decât dacă îi reda vreun ecou al
strigătelor furioase dinlăuntrul său”. Dar adevărul e că
realitatea, acel Dublin care-i „dădea senzaţii noi şi com-
plexe”, acel întunecat fenomen al oraşului său natal, ca şi
toate întâlnirile cu lucrurile şi oamenii ale tânărului artist
în devenire, sunt pentru el tot atâtea agonii şi prilejuri de
renaştere. Un sentiment agonic al existenţei nu înseamnă
– o ştim de la Unamuno – doar sentimentul unui sfârşit
apropiat, ci acela al unei lupte pe viaţă şi pe moarte, între
viaţă şi moarte. Ceea ce ne împresoară pe noi, cititorii
cărţii lui Joyce, este acest timpuriu sentiment agonic, acel
conflict al cărui teren este fiinţa artistului în tinereţe.
Agonia crucificatului între dublele apetenţe ale unui suflet
şi realitatea din jur. Chemarea simţurilor care se deşteap-
tă şi mortificarea lor în sera ecleziastică a şcolii, apetitul
purităţii (o dată nevinovăţia pierdută) şi ispita tuturor
necurăţiilor. Târât de apetiţii nesăbuite, căzând pradă
apatiilor intempestive, Stephen Dedalus găseşte o unică
ieşire din această agonie: învierea prin cuvânt. Ştim că el
îşi va propune să se folosească, în lupta pentru eliberarea
şi realizarea sa, de armele tăcerii, exilului şi vicleniei. În
realitate, el se va folosi de ceea ce Hamlet numea „words,
words, words” – de cuvinte şi iar cuvinte.

Dacă Portretul artistului e un edificiu construit
conştient (şi suntem convinşi că Joyce nu putea să scrie
decât construind după planuri mai mult ori mai puţin
absconse, dar întotdeauna ştiute de el), centrul său,
încăperea esenţială cu care comunică toate culoarele,
scările şi odăile clădirii este marele capitol al retretei, al
exerciţiilor spirituale conduse de părinţii iezuiţi la care
participă Stephen Dedalus. Bun cunoscător al congre-
gaţiei care i-a dat dascăli şi l-a format, Joyce închipuie,
parodiind stilul predicilor ce se ţin cu asemenea prilejuri,
un tablou al morţii, al judecăţii de apoi şi al infernului.
Apocalipsa acesta se poate asemui cu noaptea valprugică
din Ulise. Traducătoarea noastră – trebuie să menţionăm
– atinge perfecţiunea în aceste pagini, găsind tonul cel
mai potrivit cu putinţă. Duhorile iadului, agonia din sufle-
tul băiatului („Vântul zilei de apoi sufla prin cugetul lui;
păcatele sale, târfele cu ochi de giuvaiere ale închipuirii
lui fugeau dinaintea uraganului chiţăind ca şoarecii
îngroziţi, şi ghemuindu-se sub coame de păr”), resurecţia
sufletului împăcat o clipă... pagini admirabile.

Aşadar, moarte şi resurecţie, cicluri (ca acele corsi e
ricorsi din filosofia lui Vico, a cărui gândire l-a sedus pe
Joyce), pendulări existenţiale marchează etapele acestei
Bildung, ale acestei formări a tânărului Joyce-Dedalus.
Devenire a omului întru artă. Căci sensul devenirii îl dau
nu atât tribulaţiile adolescentine – asemănătoare cu cele
ale adolescentului, în general, – ci resurecţia finală în care
ele îşi dobândesc justificarea. „Să trăieşti, să greşeşti, să
cazi, să izbândeşti, să creezi iar viaţă din viaţă”.

Nicolae Balotă
Foto: Aura Christi

NICOLAE BALOTĂ

RESURECŢIA
LUI JOYCE



6

ANUL XVIII ♦ Nr. 10 (667)

CO
N

TE
M

PO
RA

N
U

L.
 ID

EE
A

 E
U

RO
PE

A
N

Ã

Ştefan Bănulescu (1926-1998) a devenit
ceea ce nu fusese, un scriitor de noto-
rietate, la mulţi ani după un bizar

debut critic şi o tinereţe publicistică. În 1949, îl
comenta pe Gogol. Iar în prima parte a deceniului
7 publica un volum de reportaje. E drept că apropi-
ate de eseu. Semnează şi un volum de portrete şi
interviuri, acesta în colaborare cu unul dintre
reporterii emblematici ai vremii comuniste. Să nu
uităm şi accidentul său poetic, unicul volum de o
originalitate derutantă, paradoxală, părând luat
direct din folclor. A scris puţin, dar, iată, oarecum
variat. Debutul prozatorului, cu nuvele, în 1965,
uimea nu doar literar, dar şi biografic, ceea ce nu
se prea putea spune atunci. Legătura inextricabilă
dintre biografie şi operă, un caz real de singulari-
tate, s-a revelat cu adevărat mai greu. Cu excepţia
scurtei perioade când a condus revista „Lucea-
fărul”, scriitorul a rămas retras. 

Din tot ce-a scris prozatorul acesta, rămân
nuvelistul şi „romancierul”. Proza lui, de o
izbitoare, insolită şi dificilă noutate, nu
este, totuşi, lipsită de ascendenţă auto-
htonă, din toate zonele geografice. Îi
urmează mai cu seamă pe sud-dunăreni,
realişti critici, cu tangenţe sămănătoriste
sau poporaniste. Dar şi moderni, chiar şi
pe „extrem-moderni”. Să nu-i uităm ascen-
denţa universală, chiar dacă această relaţie
i s-a părut hazardată: Faulkner, Borges, G.
G. Marquez. Greu de ştiut cât i-a citit şi
imitat creator cu adevărat pe toţi aceşti
autori. Singular în sensul propriu al cuvân-
tului nu e nimeni. Poate fi însă clasabil şi
prin inclasare. Performanţa rămâne de
reţinut, mai ales într-o literatură contro-
lată de stat, nu doar economic, dar şi în
spirit şi literă. Proza lui Bănulescu a „stat”
doar pentru că a scăpat (ne)înţelegerii. Dar
n-a fost lipsită de falsa critică de comandă
ideologică, după obiceiul vremii şi al sistemului
ultradogmatic.

Ştefan Bănulescu a creat un univers pro-
priu, atipic şi definitoriu, deplin articulat tematic,
tipologic, narativ. Modelul produs a emulat, la rân-
dul său. A cucerit şi intimidat, a provocat mai ales
prin accesibilitatea sa complexă, anticanonică.
Vechiul este nou şi noul este vechi. „Toate-s vechi
şi nouă toate”, versul eminescian, îl defineşte, în
istorisirile sale nutrite de istorie, cotidian, mit, cul-
tură. E un model, devine modelator şi se fixează
într-un timp atemporal, al adâncimilor, tocmai pen-
tru că se află „Dincolo de mode şi timp”, cum,
iată, aşadar, că şi versul lui I. Barbu îl caracte-
rizează. Trece prin sau peste clasicism, roman-
tism, modernism expresionist ori suprarealist,
postmodernism, dar nu ignorându-le, dimpotrivă,
ci înţelegându-le prea bine,  pentru a nu se
despărţi de fiecare din ele, rămânând, fireşte, în el
însuşi. Trece, la fel, prin misterios, fantastic,
mitic, pe care le preia, dar le amprentează, le
poartă în propriile amprente, evident fără
asemănare cu altele.

El este un spirit răsăritean, saturat de ci-
vilizaţia, cultura orală şi scrisă, realul şi imagi-
narul bizantin, prezentul şi istoria sa. Este o voce
care reîntemeiază o spiritualitate tratată fabulato-

riu, cu o atenţie ce nu i-a mai fost acordată,
luminându-i aspectele cosmo- şi geo-antropologice,
mentalitare, dar şi existenţiale, cu valorile ei insu-
ficient cunoscute.

Dimov îl credea un mare prozator oniric
involuntar sau mai curând împotriva propriei
voinţe. Contrastele, acomodate de el cu naturaleţe,
capătă instantaneu un aspect şocant şi enigmatic.

Realismul său, misterios
pentru cititorul constrâns la
această diferenţă faţă de
autor şi operă, nu avea pen-
tru scriitor secrete. Pentru
că el nu intră, ci ademe-
neşte într-un univers unde
ajunge stăpânul ispititor. La
el realul este magic, într-un
fel particular, concret. Pen-
tru că magia l-a instituit în
cotidian şi în istorie, într-un
fel indiscernabil, decât prin
exterioare (pre)judecăţi de
interpretare şi înţelegere.
Dar magicul este pentru el
realism aspru, cum spune în
Nota autorului, la ediţia din
1979 a volumului care da-
tează din 1965, Iarna băr-
baţilor. Şi tot acolo, lumea
nuvelelor este numită „uni-
vers unic”, el vorbind şi de
„teritoriul sever” al acesteia.
Noua ediţie recunoştea o

etică a auto-revizuirii nuve-lelor, pentru a înlătura
artificiile impuse autorului din afară, venite prin
constrângeri nenaturale şi în interiorul său. 

În nuvelele din  Iarna bărbaţilor, 1965 (tra-
duse în Germania şi Franţa abia din 1995), lumea
pare un cosmos strident pentru un intrus şi pen-
tru un profan, dar omogen pentru un familiar.
Obişnuitul, pentru scriitor, devine insolit, pentru
cititorul lui. Totul ajunge altfel, începând chiar de
la dramele personajelor.  Legile de configurare
sunt constitutive acestui univers. Autorul nu le
impune, doar le dezvăluie. În studiul său despre
evoluţia romanului, pe relaţia realitate-idee, Toma
Pavel a preluat o observaţie: nuvela a rămas mai
realistă, spre deosebire de romanul care a rămas
proteic-idealist. Iată de ce este Bănulescu esenţial
un nuvelist, chiar dacă scrie în multe subspecii ale
prozei ficţionale ori documentale, ori în specia
romanului: pentru că este un realist. Realitatea sa
nu este realitatea celor care n-o cunosc direct, ci
mediat, prin scrisul său. 

Prin nuvelele sale pătrundem într-o
lume de constituţie barocă: autarhică, fix-
ată, dar într-o mută sau locvace, mereu
neîntreruptă căutare. Grotescul acestei
lumi vine din mutilarea sa dură şi totodată
voluptoasă. Proza sa nuvelistică este o
reconstituire, o eliberare testimonială a
unei lumi care se realizează, altfel spus se
autentifică, prin mit şi simbol. Cum memo-
ria este o expresie a limbajului, discursu-
lui, scriiturii, ea este sursa hotărâtoare a
onto-retoricii narative. Gândirea devine
suspectată de artificiu şi ideologie, dacă
rămâne ruptă de mărturia directă.
Fantasticul provine din reconstituirea
fidelă neîntreruptă. Este un fantastic al
loialităţii realiste.

Un univers al primitivităţii înţelep-
te ajunge să fie scos de autor ca dintr-o

arhivă. Când imaginează, Bănulescu reconstituie,
nu închipuie, şi cu atât mai puţin el nu
preînchipuie, cum se spunea cu un termen arhaic.
Nu există termen pentru a-i defini modul de a pro-
ceda. Ne-ar trebui cuvântul „deschipuie”, în sensul
că lasă chipul, realul, să se reveleze. Dar poate că
va fi găsit un echivalent al acestui termen artifi-
cial.

Pentru revelarea prin naraţiune, Bănulescu
pune în slujba memoriei tot restul, fără a privile-
gia senzorialitatea, cu atât mai puţin un simţ
anume, ori reflexivitatea. Apropierea lui de „şcoala
privirii”, de noul roman francez, oricum neunitar
din perspectivă poetologică, rămâne superficială şi
în mod sigur nedefinitorie. Dimov avea mai multă
dreptate, dar din perspectiva cititorului şi nu a
autorului. Bănulescu pare a metamorfoza şi el real-
itatea în vis, după „legislaţia visului”. Pare, dar nu
e nevoie să se obosească. La el metamorfoza aceas-
ta e deja făcută. Memoria doar o transcrie. Memo-
ria deopotrivă cu viaţa sunt la el visul.

Bănulescu face proză de observaţie, dar
obiectul observaţiei nu ne este accesibil decât în
transcriere. Bănuiesc în această transcriere o tra-
ducere, o interpretare, în definitiv o creaţie, de
maximă fidelitate. Viziunea lui nu e vedenie. Bănu-
lescu nu receptează, dar, ca să spun astfel, inter-
ceptează lumea. Şi ne-o oferă direct, fără
supunerea la canoane retorice, pentru că n-ar mai
reconstitui-o în stare genuină. Fantasticul ori
absurdul nu sunt produsul unei intenţii, ci al unei
atenţii. Ele ajung efecte ale spontaneităţii şi
fidelităţii faţă de realitate. Realitatea aceasta este,
nu devine, simbolică. Nuvelistul nu camuflează
simboluri, dimpotrivă, le decamuflează, fără nici o
ostentaţie. Nu caută idei, mesaje parabolice.
Realitatea se dezvăluie integral, deci şi în gândirea
proprie. Autorul foloseşte realitatea pentru ea în-
săşi, nu se foloseşte de ea pentru cine ştie ce
motive, chiar „literaturizante”.

Lumea aceasta arhaică, mitică, metafizică
este doar o lume a prezenţei. Chiar dacă există cer-
curi ale realităţii, ale prezenţei acesteia, străbătute
de conştiinţe tot atât de fantasmatice pe cât de
realiste. Între text şi cititor există şi o diferenţă de
semnificare, pe lângă cea de raportare la referent.
Neînţelesul pentru cititor este plin de înţeles pen-
tru text. Dificultatea constă tocmai în aflarea
căilor reale de semnificare. Într-o bună comuni-
care cu cititorul din text, presupus de teoria lec-
turii. 

MARIAN VICTOR BUCIU

Lumea lui
Ştefan Bănulescu

În nuvelele din 
Iarna bărbaţilor, 1965

(traduse în Germania şi Franţa
abia în 1995), lumea pare un
cosmos strident pentru un

intrus şi pentru un profan, dar
omogen pentru un familiar.
Obişnuitul, pentru scriitor,

devine insolit, pentru cititorul
lui. Totul ajunge altfel,

începând chiar de la dramele
personajelor.  

Legile de configurare sunt
constitutive acestui univers.

Autorul nu le impune, doar le
dezvăluie. 
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Pe muchie de hîrtie

MAGDA URSACHE
Simili(ati)tudini

Motto: „Nu mai ţin minte unde am citit că un
popor este evaluat nu după oamenii lui mari, ci după
felul în care îi tratează. Poporul român este tratat în
lume exact după felul în care a tratat oamenii lui de

seamă”. 
AURA CHRISTI, Labirintul exilului

Nu sufăr de apocaliptită (şi-i mulţumesc
pentru vocabulă lui Dan C.
Mihăilescu), dar mi-e imposibil să nu

constat un ne-simţ generalizat faţă de cei care pun
preţ pe carte: o scriu şi o citesc.

Cum paradigma de/des s-a dovedit teribil de
tentantă, ani în şir s-au produs contre la reperele
mari ale culturii române, etichetată drept minoră,
periferică, nedemnă de-a propune modele cu
impact peste graniţe.

N-a scăpat mai nimeni (mai ales spiritele
naţionale) de noile „înfierări”, date drept revizuiri,
în numele unui euruniversalism aducînd bine a
internaţionalism stalinist întors pe dos.

Publicarea Doinei lui Eminescu (ca Poemul
lunii februarie) de o revistă ieşeană a fost taxată
dur de „România literară”, considerată atac la
xenophilie. Ni s-a indicat să nu mai „rumegăm”
atîta ca nişte (b)ovini ce-am fi interbelicul, să
sfîrşim odată cu trecutul negru-verde-
roşu, adică „trioul sacru” Eliade-Cioran-
Noica. Blaga, eliminat din literatură,
scos cu portarul din Universitate, tre-
buia ocărît postum şi pentru Luntrea
lui Caron. „O boală învinsă e orice
carte”. Pe ultima n-a învins-o.
Fabuloasa creativitate a lui Arghezi a
fost contestată după o logică ridicolă:
colaboraţionismul. În ce-l priveşte pe
scriitorul trăitor/muritor în socialism,
s-a programat, global, demi(s)tificarea
lui.

Denigrările („Cine mai citeşte
Eminescu, Sadoveanu, Rebreanu?”) au
apărut pe fondul unui tsunami de cărţi
subţirele la propriu şi la figurat, edi-
turile de nişă fiind gata să publice
romane de gang sau literatură pe înţe-
lesul tuturor. „Vechii” au numai slăbici-
uni; „noii” sînt revelatori ca temele la
ordinea zilei: violarea curcanului ori a
cîinelui (spre disperarea societăţilor de
protecţie a animalelor). În special fetele
sexiste, atît de previzibil non-con-
formiste, se deschid spre exhibiţionism
subcultural, în ignorarea faptului că
intensitatea narativă nu-i dată de fraza
verde şi crudă sau de scenele de sex explicit.
Avertizez tinerimea editoare şi editată că s-a mai
scris pe teme date (atunci, de PCR) şi se ştie ce-a
ieşit. 

Florin Mugur, Modest Morariu, Romul
Munteanu au fost acuzaţi că ar fi tipărit cărţi de
valoare sub comunişti. O fi condamnabil că edi-
turile mari (ca Minerva, Meridiane, Cartea
Românească) ne-au ţinut treji şi spiritual, de le-am
desfiinţat/privatizat/re-brenduit? Iată că simbolul
cultural Meridiane nu mai este, ca să ridice „arti-
ficial”, cum se indigna cineva, nivelul lecturii.
Spus cu alte cuvinte, nu se „dădeau” non-books,
paperback, (cum a făcut-o Ion Lilă, lansînd prin
editura Miron literatură-trash) şi nu se puteau
cumpăra/citi decît cărţi dense. De unde imposibi-
litatea de a se forma categorii de lectori. Ca şi
cum nu existau şi-n lumea, în fine, dispărută citi-
tori numai de „Femeia”, de Zincă şi, eventual, de
Păunescu. Categorii de lectori au fost şi vor fi,
indiferent de regim şi de sistem, chit că acum le
spunem celor avizaţi, care citesc ziare quality şi
cărţi consistente, cititori premium, ca benzinei.

Atacurile generalizate (care pe care!) au făcut
să se deterioreze grav relaţia vie (mulţumesc, Aura
Christi!) dintre maestru şi discipol. Continuitate
spirituală? Preda (s-a declarat) nu mai e pentru
Şcoala de la Tîrgovişte „model operativ într-o
bătălie a viitorului”; fracturiştii au acuzat „stilul
mort” al Şcolii de la Tîrgovişte ş.a.m.d. Cele mai
multe lovituri de pedeapsă le-a primit literatura
estică, esopică, bazată pe aluzie politică, pe trimi-

teri „pe dedesubt” la Ceauşescu şi la Dzeu
Popescu. Dacă numai atît cuprindeau cărţile
incriminate, da, de acord! Dar să nu uităm că în
anii ’60-’70-’80 s-au scris şi est-seller-uri. Că Preda,
Breban, Paler, Ţoiu, Noica, Paleologu (nu-i proză
ce scriu ultimii doi?; ba da!) au scris sub ceauşism
aceste est-seller-uri, iar critica le-a analizat/apreci-
at din punct de vedere estetic, acelaşi şi vestic, şi
estic: (v)estetic. Critica de întîmpinare se orienta
perfect: probă că au luat odată premiul de debut
Mircea Dinescu şi echinoxistul Adrian Popescu.
Relaţia normală scriitor-critic, poet-poet, prozator-
prozator azi nu se mai poartă. Cu atît mai lăud-
abilă mi se pare afecţiunea statornică a lui Ion
Lăcustă (Cu iubire, fără drumuri…, „Cafeneaua li-
terară”, ianuarie 2007) pentru „Costi” Stan, pri-
eten în „aventura scrisului”.

Bine zis, aventură. Ori bursă de iluzii. Mi-am
spus şi eu, cu naivitate, postsocialist: E bine cînd
există concurenţă; E bine c-o să trăiesc din pix; E
bine că a dispărut cenzura. Fără să-mi imaginez
cîte tipuri de cenzură voi mai cunoaşte. Pînă şi
aşezarea în librării a cărţilor pe edituri nu-i lucru
curat (şi corect). Cele cu alonjă, mereu în frunte;
cele mici, la subsol.

La fel de tentantă ca paradigma de/des s-a
dovedit şi o alta: post. S-a vorbit de post-Literatură
şi de post-scriitor. Şi pentru că neadevărul că n-a
existat cultură ante annum 1990 trebuia mereu
probat, s-a alcătuit un portret-robot al scriitorului:
o nulitate umflată cu pompa, un parazit conectat
la banca U.S., Fondul literar. Poeţii cei mai facili,
prozatorii cei mai fazi ar fi împrumutat bani fără
număr fără număr, fără a-i da înapoi. Tîrîţi pe

plita pamfletului au fost Bogza, Nichita Stănescu,
Preda, consideraţi „marile capete moi” ale litera-
turii socialiste. Cum e în datul nostru să luăm în
rîs lucruri grave, s-a batjocorit viaţa, opera,
moartea poetului-sugativă, adică Nichita Stănescu.
Scriitorii ca inşi parazitari nu făceau altceva decît
să zacă pe banii Uniunii prin spelunci, unde să-şi
facă rost de vreo ciroză. Stîlpii de cafenele trăiau
bine fără să muncească. Supus oprobriului era
cazul unei poete care ar fi declarat că nu poate
lucra cu program fix, pentru un salariu. Aşadar,
dacă nu erai bun de profesor, de doctor, de ingi-
ner, atunci te făceai scriitor şi aveai traiul zilnic
asigurat, plajă la Neptun şi pensie. Ca Bacovia,
pesemne, pensionar al Uniunii Scriitorilor. Pe
ultimul cupon, din 18 mai ’57, scria: 2000 lei.
Bacovia, căruia i-au trebuit 8-9 ani să definitiveze
poemul Decor. Şi da, nu putea fi nici avocat, nici
notar: doar Bacovia. 

Sigur că nu s-au adus în discuţie cazuri de
scriitori şicanaţi, cenzuraţi, marginalizaţi, scoşi
din slujbe. Gh. Grigurcu, de-o pildă, a şomat 16
ani, după ce-a fost dat afară de la „Familia”, în ’74,
din motive politice. Cezar Ivănescu a fost iarăşi
marginalizat după ’89, bătut de mineri, listat ca
naţionalist ori reacţionar. O spune mai bine el
însuşi: „Posed o fabuloasă experienţă a sărăciei, o
posed şi n-am ce-i face”. Cu toate astea, au fost
declaraţi in corpore profitori ai comunismului,
„asistaţi” ai U.S. „Doctorul” Sorin Antohi, ca unul
neatins de protocronisme, a cerut desfiinţarea
MCC, pe motiv că n-ar trebui daţi/aruncaţi bani
pe o cultură oricum provincială, pe subvenţionări
de reviste care şi-au trăit traiul etc. Ce stat care

se respectă nu-şi subvenţionează (egal
protejează) cultura? Bine că dăm un
tencălău de euro pentru clipul publici-
tar „Să muşcăm un pic din România”.
Pîn’ n-o rămînea nimic. 

În ultima vreme, contrele la
numele mari ale culturii au mai con-
tenit, dar sub corcoduşii româneşti s-a
instalat o şi mai nocivă pace. Coloana
Infinitului e la pămînt („dă-o-n colo, i
se zicea sula lui Guţă”; Guţă, pentru
necunoscători, e ministrul care a spri-
jinit înălţarea ei, Armand Călinescu),
în 2007 – an Grigorescu – n-am găsit
decît un eseu aplicat, în „Argeş” despre
pictor, că de altele nu ştiu. Numele
colecţionarului Krikor H. Zambaccian
se pomeneşte în legătură cu Adrian
Năstase şi cu averea mătuşii Tamara,
muzeele se închid unul după altul,
retrocedate ori privatizate, bibliotecile
publice (mai funcţionează dreptul de
„depozit legal”?; mulţi autori ar avea
surprize-surprize dacă ar consulta ca-
taloagele Bibliotecii Naţionale: că nu-s!)
cad una după alta ca redutele ori
funcţionează în clădiri grav deterio-
rate, ca la noi în Tîrgul Ieşilor, dulcele. 

„Minuni în vremea noastră nu cred a se mai
face”, întoarcerea la carte (cu foi moi) fiind la tim-
pul surfatului pe Net, destul de improbabilă. Vă
aduc aminte că fosta ministresă a Culturii şi
Cultelor, Mona-Modana, pe numele de politician, a
declarat că-i pare rău că a încurajat TVR Cultural,
că n-are performanţă. Ca şi cum divertismentul n-
ar avea oriunde rating mai mare, n-ar bate la
puncte dialogul cultural. Sau la noi „matusa-
lemice” pot fi numai artistele de revistă, Stela şi
Stamate, nu şi scriitoarele? 

În ce mă priveşte, m-am obişnuit cu josul
scării sociale; n-am fost client al Fondului literar,
îmi fac meseria de scriutor pe gratis, fără să cred
că faptul acesta îmi diminuează demnitatea, ca
Gabriel Liiceanu. Nu-mi trebuie maşină perfectă,
BMW sau Maybach, nici „reşedinţă” de lux, nici
inel cu diamanţi, cum pronunţă Prigoană, care are
statut şi contract de vedetă televizuală. Ce mă de-
ranjează e lipsa de respect pentru truda scriito-
rilor, lăsaţi cu creierul în soare. 

Spus limpede, dacă scriitorul ar fi indepen-
dent financiar, atunci ar rămîne nedeterminat
politic. N-ar mai exista compromisuri, oportunis-
me, cedări, grupuri de sprijin pentru politicheţi.
Nu s-ar mai produce promovarea imposturii intele-
ctuale contra cost.

Aveţi alte soluţii, scriitori şi scriitorese? Ce să
facem oare? Să intrăm în grevă de semnătură sau
să continuăm a ne impune privaţiuni de dragul
cărţilor noastre?

Sigur că nu s-au adus în
discuţie cazuri de scriitori

şicanaţi, cenzuraţi, 
marginalizaţi, scoşi din 
slujbe. Gh. Grigurcu, de

pildă, a şomat 16 ani, după ce
a fost dat afară de la Familia,

în ’74, din motive politice.
Cezar Ivănescu a fost iarăşi
marginalizat după ’89, bătut

de mineri, listat ca naţionalist
ori reacţionar. O spune mai

bine el însuşi: „Posed o 
fabuloasă experienţă a sără-

ciei, o posed şi n-am ce-i face”.
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Fundaţia Culturală IDEEA EUROPEANĂ a iniţiat câteva proiecte – „Minorităţi şi diversi-
tate culturală”, „Contribuţia scriitorilor evrei în cultura română”, „Scriitorii români şi
diaspora. Grecia 2007” – proiecte de anvergură care se vor desfăşura în lunile septem-
brie şi octombrie în Bucureşti, Israel (Haifa, Ierusalim, Tel Aviv) şi Grecia (Salonic,
Atena), beneficiind de sprijinul DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢIILE CU ROMÂNII DE
PRETUTINDENI şi, respectiv, al Ministerului Culturii şi Cultelor (PROMOCULT · 2007). 
Cu acest prilej vom publica câteva texte, inclusiv fragmente din cărţi în curs de
apariţie la Editura Ideea Europeană, reportaje, fotografii, menite să trateze temele
abordate pe parcursul acestor turnee... Pentru început, oferim lectorilor noştri un 
fragment dintr-un incitant dialog susţinut de Leon Volovici şi Sandu Frunză, precum
şi eseuri semnate de Monica Săvulescu Voudouri şi Aura Christi.

Pe Sandu Frunză l-am cunoscut la Ierusalim, acum vreo zece ani.
Venise cu o bursă la Universitatea Ebraică. Tocmai îşi termi-
nase doctoratul despre filosofia lui Dumitru Stăniloae, pe care îl

şi frecventase în ultimii ani ai filosofului ortodoxist. Din perspectiva orto-
doxiei, aşa cum o percepe Sandu Frunză, antisemitismul unor teologi orto-
doxişti din anii ´30 e o erezie. Despre istoria modernă a evreilor nu cred
că ştia prea multe, dar avea o deschidere plină de simpatie spre lumea
evreilor din România, din care au ieşit şi noii lui prieteni, profesori la uni-
versitatea din Ierusalim – Moshe Idel, originar ca şi mine din Moldova, şi
clujeanul Michael Finkenthal. 

După experienţa spirituală şi academică la Ierusalim, Sandu Frunză,
acum conferenţiar la Facultatea de istorie şi filosofie din Cluj, s-a îndreptat
tot mai decis spre studiul iudaismului şi al gândirii iudaice moderne,
despre care a şi scris o carte substanţială, ca şi spre teologia şi filosofia
Holocaustului, din perspectivă creştină şi din perspectiva unor gânditori
evrei religioşi, cu deosebire americani.

Cu Sandu Frunză şi cu Mihaela, soţia lui, m-am întâlnit apoi în
fiecare an la Cluj, am devenit buni prieteni, ei au intrat în peisajul Clujului
meu, de care mă simt tot mai legat prin prietenii de toate vârstele şi prin
studenţii cu care sunt în contact. 

Acum câţiva ani, Sandu a avut ideea de a realiza câteva dialoguri cu
intelectuali evrei, ca un fel de iniţiere a lui într-un univers aproape
necunoscut, dar atât de apropiat geografic. A început cu profesorul Nicolae
Kallós, de care fusese foarte legat, cu un traseu evreiesc foarte diferit de al
meu: de cultură maghiară, marxist, supravieţuitor al lagărelor de la
Auschwitz şi Buchenwald. 

Timp de două zile, de dimineaţa până seara târziu, am stat amândoi,
Sandu şi cu mine, în locuinţa lui clujeană, improvizând ceva de mâncare,
în absenţa Mihaelei, plecată cu o bursă la o universitate europeană. După
transcrierea benzilor, am revizuit amândoi textul, am mai răspuns, pe cale
electronică, la câteva întrebări. Între timp au mai trecut vreo trei ani. Dar
un text nedus până la capăt nu stă liniştit în sertar şi în cele din urmă a
luat forma unei cărţi care are ca nucleu dialogul clujean, urmat de acele
texte ale mele cu caracter mai confesiv care ar putea completa sau ilustra
mai concret traseul pe care mi-am propus să-l reconstitui. De fapt, nu e o
„călătorie” prin memorie de la Iaşi la Ierusalim, ci o mişcare continuă dus-
întors, cum se întâmplă în fiecare moment al vieţii noastre. Trăim afectiv,
fără să ne dăm seama, în trecut şi în clipa de faţă. 

LEON VOLOVICI

SANDU FRUNZĂ: Ajung acum la chestiunea antisemtismului. În relaţi-
ile cu vecinii neevrei existau manifestări antisemite evidente, le-ai trăit ca o
experienţă personală, dincolo de evenimentul înfiorător al pogromului?

LEON VOLOVICI: La Iaşi, cotele apelor antisemitismului au fost tot-
deauna mai ridicate, poate pentru că era şi o mare comunitate evreiască,
poate şi datorită Universităţii de unde s-au recrutat liderii politici şi teoreti-
cienii mişcărilor antisemite, poate şi apropierea de graniţa (şi influenţa)
rusească. De aici au ieşit A.C. Cuza şi mişcarea legionară a lui Codreanu. Ei
au rămas şi în memoria colectivă a evreilor, mai ales sub impactul atât de
traumatic al pogromului şi tot ce a urmat. „Trăieşti cu această memorie”,
cum se spune în idiş, adică te obişnuieşti cu ea şi o laşi pe un raft mai mar-
ginal al memoriei, te adaptezi, ca să poţi intra într-un fel de normalitate. 

După război, antisemitismul era la un nivel suportabil, părinţii
mei nu păreau să fie obsedaţi de asta. Eram oarecum şi într-
o situaţie mai deosebită. Cum ţi-am spus, tatăl meu era prac-
tic tot timpul printre ţăranii care veneau la atelier, avea cu

ei relaţii foarte bune. La şcoală şi apoi la liceu numărul colegilor evrei scade,
datorită emigrărilor. Prietenii mei din liceu sunt deja în majoritate români,
nu evrei, la facultate sunt în proporţie covârşitoare români, iar în cercetare
eram singurul evreu în Institut, aşa că acesta era mediul meu şi mă simţeam

bine. Nu de aici veneau problemele. Exista, îmi dădeam seama, un strat
latent, un fel de „prundiş” antisemit depus pe fundul apei, din atâtea aluvi-
uni anterioare. În răstimpuri îşi semnala prezenţa într-un gest, o replică, o
vorbă la beţie. Numai rareori devenea un subiect mai acut. 

Dacă vrei, îţi pot povesti câteva experienţe de-ale mele când m-am
ciocnit de existenţa, fie şi latentă, a antisemitismului, fenomen care,
recunosc, nu m-a preocupat în mod deosebit, oricât ţi s-ar părea de curios,
gândindu-te că acum sunt un specialist în problemă. Am studiat asiduu cul-
tura română şi chiar dacă întâlneam întâmplător la un scriitor pasaje anti-
semite, nu făceam din asta o dramă, îmi provocau un semn de întrebare, un
mic regret sau dezamăgire, dar nu eram tentat să mă ocup sistematic de
acest aspect. Nu mă interesa ca obiect de studiu. Dar ţi-am promis exemple. 

În liceu, aveam un coleg de clasă şi prieten, un băiat foarte bun şi
inteligent, care venea des pe la mine acasă, acuma e un medic distins la Iaşi.
S-a întâmplat să vie la noi de Pesah şi i-am dat să guste din pască, din matza
adică, cum obişnuiau şi ceilalţi prieteni ai mei neevrei. A luat, a început să
ronţăie şi mă întreabă – aşa, ca între prieteni, că doar eu nu o să-l mint –
dacă e adevărat că evreii pun sânge de creştin în pască? Ştiam de circulaţia
acestei legende teribile, evreii o pomenesc cu o spaimă care trece de la o ge-
neraţie la alta, pentru că e prevestitoare de pogrom. Şi zic: de unde ai scos
chestia asta? – Mi-a spus tata. Îl cunoşteam, un om foarte blând şi rezonabil.
Auzise şi el povestea, de la părinţii lui din sat. Astea sunt mici şocuri, eu cu
el am rămas buni prieteni, erau incidente care nu aveau consecinţe, dar îţi
provoca dintr-o dată un scurt-circuit. 

În facultate au fost două episoade mai şocante, merită să ţi le
povestesc, dacă ai răbdare. În anul I de facultate, chiar din prima lună, în
amfiteatrul unde se ţineau cursurile, eram cam vreo şaizeci de studenţi, înce-
pusem să remarc privirea ciudată a unei fete, o ştiam din vedere, dar nu
schimbasem nici o vorbă cu ea, o auzeam vorbind cu un accent moldovenesc
puternic, din sat. Era frumoasă, cu ochi negri, foarte expresivi. Dacă ar fi
fost actriţă ar fi fost bună de roluri tragice, avea o privire foarte intensă. Şi
aşa, de la distanţă, în amfiteatru, o surprindeam examinându-mă... cu ură.
Mă gândeam că mă înşel eu, poate se gândeşte la altcineva şi atunci privirea
i se încarcă de mânie. După un timp, am uitat de asta, privirea stranie dis-
păruse. Apoi s-a nimerit să se mute în aceeaşi grupă cu mine, nu-mi amintesc
de ce. Ne-am împrietenit, era o fată deşteaptă şi cu umor, sporit de româna
ei rurală şi dialectală, care-i îi dădea şi un farmec aparte. Eu nu eram în
zona ei de interes erotic, avea experienţele ei furtunoase, avea temperament
şi era şi frumoasă. Eram buni colegi şi în acelaşi cerc de prieteni. Ştii cum
se formează grupurile astea de cinci-şase băieţi şi fete care se mai întâlnesc
şi după ore.

Într-o zi eram, cei din grupul nostru, acasă la una din fete care stătea
în gazdă. Stăteam de vorbă, eu tocmai povesteam ceva, mă asculta şi ea cu
multă simpatie. Ea râdea amuzată de ce-am povestit, apoi s-a oprit, s-a uitat
la mine cu o privire caldă, de data asta, şi zice, de faţă cu toţi, cu accentul
ei moldovenesc: „Măi Leon, tu ştii că eu la începutul anului nu te-am putut

SANDU FRUNZĂ
în dialog
cu LEON VOLOVICI

„Tu ştii că eu 
nu sunt antisemit, 
dar...”

La Iaşi, cotele apelor antisemitismului au
fost totdeauna mai ridicate, poate pentru că
era şi o mare comunitate evreiască, poate şi
datorită Universităţii de unde s-au recrutat li-
derii politici şi teoreticienii mişcărilor anti-

semite, poate şi apropierea de graniţa (şi influ-
enţa) rusească. De aici au ieşit A.C. Cuza şi
mişcarea legionară a lui Codreanu. Ei au

rămas şi în memoria colectivă a evreilor, mai
ales sub impactul atât 

de traumatic al pogromului şi tot ce a
urmat
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suferi? Am crezut că eşti jidan.” Ceilalţi, care ştiau foarte bine că sunt, au
îngheţat. Şi mie mi-a cam luat piuitul. Nimeni nu a scos o vorbă. Cum ieşi
din situaţia asta? Încerc şi eu să ies cu o glumă chinuită, mai mult ca să-i
salvez pe ceilalţi. „Cum ai putut să crezi aşa ceva despre mine?”, ceilalţi râd
şi nu prea. „Aşa am crezut, după nume, aşa mi s-a părut”, zice ea, adâncind
gafa. După câteva minute, eu mi-am „amintit” brusc că trebuie să plec.
Evident că în clipa în care eu am ieşit pe uşă, ceilalţi i-au spus că a făcut-o
lată. Şi am plecat acasă. A doua zi dimineaţa aveam curs, toate trei grupele
de română. Presupun că toată lumea aflase de
nefericita întâmplare. Eu am intrat cam cu cinci
minute înainte de intrarea profesorului, sala era
plină. Aveam şi eu trac, nu ştiam ce relaţii mai
pot avea cu ea după incidentul ăsta. Am zărit-o
în extremitatea stângă din primele rânduri de
bănci. Bineînţeles că m-am dus în partea cealaltă
a amfiteatrului, în diagonală, ca să evităm inter-
sectări penibile. În momentul în care eu m-am
aşezat, ea s-a ridicat de la locul ei, era palidă şi
suptă la faţă. Se făcuse o linişte deplină. Ce va
face fata asta? A străbătut toată sala, a intrat cu
un rând mai înainte, s-a oprit în faţa mea, fără
să-i pese că toată lumea urmăreşte scena, şi mi-
a spus: „Nu ştiu dacă poţi să mă ierţi, zice, dar
te rog să mă ierţi.” Şi în clipa când a spus asta
i-au ţâşnit lacrimile. Eu am tăcut, ea s-a întors la
locul ei, asta a fost tot. După un timp destul de
scurt, cred, am reluat treptat relaţiile cu ea, a
fost o normalizare lentă. Când a simţit ea că e
momentul potrivit şi eram numai noi doi, a ţinut
să-mi dea o explicaţie. Mi-a spus că vine dintr-o
familie de ţărani legionari, din Vrancea,
legionarism care se manifesta în primul rând
printr-o o ură sălbatică faţă de evrei. Deci eu nu
mă înşelasem cu acea privire de la început. Ea,
evident, regreta foarte mult cele întâmplate, îmi
era foarte recunoscătoare că am închis inciden-
tul şi trebuie să spun că am rămas ani de zile,
până la moartea ei, a murit destul de tânără, pe
la patruzeci şi ceva de ani, la fel de buni prieteni
şi colegi, în situaţii foarte dificile. 

Adoua întâmplare. Tot în anul I,
m-am împrietenit cu un coleg
venit de la Cluj unde făcuse
liceul, părinţii erau divorţaţi şi el

crescuse la Cluj la internat. Eram nedespărţiţi în
toate, începând cu studiile, cărţile, plimbatul,
pescuitul la baltă, plimbări în pădure ş.a.m.d. El era pescarul cu talent, eu
eram ucenicul lui. O prietenie adolescentină exaltată, mai ales că şi el avea
impulsuri romantice la vârsta aceea, scria versuri şi filosofa ca Sărmanul
Dionis. Crescuse singur prin internate din cauza despărţirii părinţilor, nu
avea nici cea mai vagă idee despre chestiuni referitoare la evrei. După un
timp a început să vină mai des şi la mine acasă şi într-o zi i-a surprins pe
părinţii mei vorbind între ei într-o limbă foarte ciudată. Vorbeau idiş. Şi zice:
Părinţii tăi vorbesc idiş? Voi sunteţi evrei? El atunci descoperea, pentru el
era ceva foarte exotic. Era ceva foarte simpatic în atitudinea lui, ca şi cum
ar fi descoperit că suntem etrusci, o constatare care dă mai mult exotism
relaţiei noastre decât o afectează cu ceva. La Iaşi el venise cu mama lui, tatăl

lui era inginer la Ploieşti, recăsătorit cu o femeie mult mai tânără. Colegul
meu şi cu mama lui, foarte săracă, închiriaseră o cameră. Ea lucra undeva
ca funcţionară. Şi într-o zi, nu mult după această descoperire a limbii idiş,
el vine la mine şi îmi spune, foarte tulburat, că i-a povestit mamei lui despre
mine şi mama a sărit în sus, i-a cerut să întrerupă această relaţie de priete-
nie, de care băiatul făcea foarte mult caz. Iar ea, de parcă ar fi descoperit
un amor primejdios pentru băiatul ei, ţinea să-l convingă că prietenia cu un
evreu este extrem de periculoasă. Nu ştii de ce sunt în stare evreii, aşa i-a
spus, iar el venea şi-mi povestea mie. Aveam 18 ani şi dintr-o dată aflu că eu
sunt periculos, că pot avea influenţe nocive asupra cuiva. El nu a renunţat
deloc, iar mama lui a acceptat să mă primească acasă, adică vroia să pipăie
pericolul cu mâinile ei, să vadă ce se poate face. Avea un aer de femeie foarte
severă, altfel o femeie cumsecade, care se lupta cu sărăcia şi singurătatea.
Mă întreabă ce e tata, mama, să vadă de unde exact ar putea veni pericolul.
După scurt timp, el mi-a povestit că mama lui, care era într-o relaţie ostilă
cu fostul ei soţ, o părăsise şi nu o ajuta suficient, i-a dat de veste despre
primejdia care-l paşte pe băiatul lor. Iar el, un inginer foarte ocupat, era şi
după un infarct, cu problemele lui şi cu un copil mic din a doua căsătorie,
lasă totul, se urcă în tren şi vine la Iaşi să-şi salveze băiatul, îţi imaginezi!
Şi a apărut la Iaşi şi a vrut şi el să vadă duşmanul. Bineînţeles că eu nu i-
am povestit mamei mele, cu atât mai puţin tatălui meu, erau treburile mele.
El era un tip „îngheţat”, cu nişte ochelari fumurii, nu îi vedeai privirea, dar
îi simţeam ostilitatea. De fapt, ei nu ştiau ce să facă şi întâlnirea cu mine nu
le dădea nimica, ce-or să afle? Dar rezoluţia finală a tatălui tot asta a fost,
adică dacă am venit eu special pentru asta, tu trebuie să ţii seama şi să pui
capăt acestei relaţii. I-a mai povestit, ca să-i anihileze elanurile prieteneşti,
cum a fost umilit, el, ofiţer, şi soldaţii lui, de către evreii din Basarabia, în
timpul retragerii din ´40. Băiatul refuza să facă vreo legătură între una şi
alta, iar noi am rămas mulţi ani foarte buni prieteni. 

Partea cu tâlc în toată povestea asta era că eu devenisem o prezenţă
obişnuită la el acasă, iar el o prezenţă obişnuită la noi acasă. Şi mama lui,
treptat-treptat, s-a schimbat. Epilogul e memorabil. După terminarea fac-
ultăţii, el a ajuns la Bucureşti şi mama lui a rămas la Iaşi. Eu eram acum
prietenul ei cel mai apropiat, mie îmi spunea de toate. Pe urmă a ajuns în
spital, foarte bolnavă, băiatul era la Bucureşti şi mă ruga să mai trec pe la
mama lui, să stau cu ea de vorbă. La spital mi-a şi făcut o mărturisire, uitând
cu totul de felul cum debutase relaţia noastră. Se plângea de băiatul ei, că
nu e destul de devotat. Uite, aşa băiat aş fi vrut eu, aşa ca tine, ceea ce era
supremul compliment, dintr-o dată mă înfiase. Ea n-a pomenit niciodată de
sentimentele ei iniţiale. Nu sunt însă convins că imaginea ei despre evrei în
general s-a schimbat. Sunt reprezentări moştenite, pe care experienţa con-
cretă reuşeşte cu greu – dacă reuşeşte! – să le modifice. Cel mult duc la con-
cluzia de pomină: „Ei, dacă ar fi toţi evreii aşa ca tine...” 

Sunt stereotipuri care se moştenesc şi care pătrund adânc şi de care
chiar atunci când vrei să te eliberezi nu poţi să o faci.

Te eliberezi când e vorba de un anumit individ cu care ai o relaţie
bună. Dacă se întâmplă invers, adică ajungi
într-o relaţie conflictuală, atunci acea per-
soană devine dintr-odată „reprezentativă”,
confirmă regula, adica stereotipul. „Vezi, aşa
sunt evreii”. În mediile în care am fost eu
mai mult timp, adică în facultate şi apoi
institut, relaţiile erau normale, chiar dacă
mai avea loc uneori câte un mic „scurt-cir-
cuit”. Conflictele pe care le-am avut cu unii
sau antipatiile reciproce nu aveau o sursă
„etnică”. Inclusiv dramele şi defecţiunile în
toate amorurile mele, „neevreieşti”.

Dar să închei povestea cu pri-
etenul meu, că mai e şi un
epilog cu tatăl lui. Mama lui
a murit la Iaşi de cancer.

Nevasta tânără a tatălui lui l-a părăsit luând
şi copilul cu ea. Bătrânul, având o rudă la
Iaşi şi aflând că există acolo un fel de azil
„de lux” pentru bătrâni, întâmplător chiar
lângă Institutul nostru, s-a gândit că acolo e
locul potrivit să-şi petreacă restul vieţii. Şi
mă trezesc într-o zi cu un telefon de la el,
dacă pot să trec să-l văd. Eu eram deja ve-
chiul prieten al băiatului lui şi uite aşa m-am
împrietenit şi cu bătrânul. Probabil că şi
bătrâneţea are efectele ei. Vroia să stăm de
vorbă şi să mă roage ceva: dacă aş putea să-i
aduc cărţi despre Cabala, despre Talmud, în
franceză. Şi într-adevăr, împrumutam pe
numele meu de la biblioteca universităţii şi îi
duceam domnului X cărţile astea. Nu ştiu de
unde i-a venit această curiozitate pentru
mistica iudaică, poate vroia să afle, în sfâr-
şit, secretele acestor evrei conspiratori,
poate era o curiozitate normală, de om care
treptat începe să renunţe la aceste fixaţii. Cu
mine era în relaţii foarte amicale, şi-a scos

ochelarii fumurii. Teama lui privind pericolul distrugerii morale a fiului nu
s-a adeverit. Pe fiul lui nu eu l-am stricat, l-a stricat acelaşi duh care l-a detur-
nat şi pe elevul acela al meu din sat. „A căzut la partid”, cum spune Belu
Zilber, dar nu din pasiune, ci dintr-o formă de oportunism cinic, predominant
în anii ´80. Îl vedeam uneori la telejurnal, cu carnetul de reporter oficial în
mână, în timpul vizitelor lui Ceauşescu. Când ne întâlneam din când în când,
simţeam influenţa acestui mediu de partid, grosolan, antisemit, de care el
fusese, în tinereţe, complet străin. 

Existau deja forme vizibile de antisemitism oficial?



În afara de ce se vedea la suprafaţă, în revista Săptămâna mai ales,
aveam nu puţine semnale că acest mediu nomenclaturist de partid practica,
mai ales în interiorul partidului, off the record, la toate nivelele, o formă
primitivă, vulgară, de antisemitism. Micile ieşiri ale prietenului meu erau
benigne, pe mine mă şocau pentru că veneau de la bunul meu prieten de
odinioară şi era încă un simptom al cinismului gazetarului de partid care s-
a acomodat cu „spiritul locului” în care lucra. 

Dar noi am pornit de la altă chestiune. Vorbeam despre stereotipuri
care nu pot fi clintite de experienţa empirică. Adică, am cea mai bună părere
despre evreii pe care-i cunosc, dar despre „evrei” eu am stereotipurile mele
şi una cu alta nu are nici o legătură. O contradicţie care există şi în raport
cu alte grupuri etnice sau religoase, sau... despre femei. Poţi constata această
disjuncţie, s-o numim, la nivelul cel mai înalt. La Dostoievski, de pildă, care
respingea cu indignare orice reproş că ar fi antisemit şi e înconjurat de mulţi
intelectuali evrei, mari admiratori ai lui. Dar el scrie eseuri despre conspi-
raţia mondială a evreilor, ce pericol apocaliptic înseamnă ei pentru lumea
creştină pravoslavă. Iar când un intelectual evreu i-a scris o scrisoare pu-
blică, îndurerat că tocmai scriitorul pe care el şi atâţia evrei ruşi îl venerează,
poate să scrie asemenea fantasmagorii despre evrei, Dostoievski, nu mai
puţin îndurerat şi profund ofensat, îi răspunde: cum e posibil să te gândeşti
că eu aş putea să fiu antisemit? Şi începe să explice câtă simpatie şi compa-
siune are el pentru evrei. El are viziunile lui despre nişte pericole metafizice,
diabolice; în lumea reală el e ireproşabil şi aşa şi era. El trăia, ca atâţia alţii,
în două realităţi care nu comunică între ele, realitatea umană, concretă şi
realitatea unor viziuni născute din temeri apocaliptice şi stereotipuri adânc
înrădăcinate, care pot deveni, în cazul unora, ideologii coerente. Asta vroiam
să spun.

Probabil că uneori, sub presiunea imaginarului colectiv, încep să răz-
bată şi slăbiciunile noastre inconştiente, rămăşiţe ale unei educaţii pe care o
renegăm în timp, dar care îşi spune cuvântul poate printr-o voce pe care nu
mai simţim că o rostim noi, că ne aparţine. Dar, în legătură cu ce spuneai, te-
ai întâlnit vreodată direct cu această formă de antisemitism ideologic? 

Da, dar în împrejurări cu totul excentrice. Ţi-am spus că în sat,
când eram profesor, m-am îmbolnăvit grav, cam după un an.
Am stat câteva săptămâni în spital la Iaşi. Când mi-am mai
revenit m-au trimis într-un sanatoriu lângă Braşov. Acolo, alt

loc iniţiatic. Era în primăvara lui ´64, în sanatoriu erau mulţi bolnavi trimişi
acolo în perioada de convalescenţă, dintre care unii erau foşti deţinuţi politi-
ci, recent eliberaţi din închisori sau de la muncă silnică. Unii lucraseră, ca
deţinuţi, în mină şi sufereau de silicoză. Printre ei erau şi tineri, intraseră la
puşcărie pe la 18 ani, ajunseseră acolo mai mult pentru că părinţii fuseseră
implicaţi în activitate politică ostilă regimului, de pildă au adăpostit un
legionar sau au cerut copiilor să transcrie nişte poezii de Radu Gyr, poetul
legionar cel mai cunoscut. Îmi amintesc de o fată de o calitate umană cu totul
deosebită, pecetea legionară nu se lipise de ea, intrase în lotul condamnaţilor
odată cu părinţii ei. 

Pentru că eram nou venit şi nu puteam alege, m-au pus într-o rezervă
cu un tip îngrozitor de bolnav. Dar nu asta era lucrul cel mai grav. Era un
individ cu care nimeni nu vroia să vorbească, era rău, agresiv, plin de ură
faţă de toţi, n-am întâlnit în viaţă mea un om care să răspândească atâta
ostilitate în jurul lui, el îi detesta pe toţi şi toţi îl detestau pe el. Nimeni nu
mai vroia să stea cu el. Acolo se stătea mult timp, ca în Muntele vrăjit. Erau
şi tot felul de activităţi culturale, la club se juca şah, remi, era o sală cu tele-
vizor, primul televizor pe care l-am văzut. Cei cu care mă întâlneam la masă
sau cu care jucam şah m-au avertizat de la început: vezi că ai încurcat-o, te-
au pus cu inginerul acela nebun, n-ai să rezişti mai mult de trei zile. Am rezi-
stat două luni, până am plecat acasă. Curiozitatea era mai mare decât dis-
confortul. Era atât de bolnav că nu putea dormi decât în poziţia şezând, alt-
fel se sufoca, şi aşa dormea, stând în pat în unghi drept, cum stau eu acum
pe scaun, dar se trezea foarte repede, în propriul lui horcăit. Mă trezea şi pe
mine, bineînţeles, nu se putea dormi. Şi atunci stăteam în capul oaselor şi
începeam să stăm de vorbă la mijocul nopţii. Eu îl ascultam, cum ştii tu să
asculţi, şi eu ştiu să ascult, mai ales dacă e povestea unui om. Pentru mine
era şi o experienţă cu totul inedită. Mi-a povestit că a fost la închisoare, a
fost şef de cuib legionar. Aşa am cunoscut şi eu un legionar, pe viu, aproape
viu. Şi a început să îmi povestească despre toate. Eu până atunci nu cred că
citisem prea mult despre mişcarea legionară, nu m-a interesat în mod spe-
cial, ca obiect de studiu în nici un caz. Legionarii erau, după război, person-
aje frecvente în relatările evreilor despre perioada de dinainte şi din timpul
războiului. În cartier auzeam uneori despre cutare că e „fost legionar”, dar
nu îmi imaginam că o să am contact cu vreunul din ei şi uite că acum stau
pat lângă pat cu un şef de cuib legionar. Lăsând la o parte partea politică, el
era, prin firea lui, poate şi datorită bolii care nu-l lăsa să doarmă, un om rău,
un mizantrop. Nici cu foştii deţinuţi politici nu avea vreun contact. 

Mi-a povestit de activitatea lui de tânăr legionar, la Oradea.
Era, mi-a spus, jumătate ungur, jumătate român, „dar eu
mă simt român”, a ţinut să precizeze. Unele episoade erau,
pentru mine, greu de suportat, de pildă cum a lovit cu bici-

ul, de pe cal, pe câţiva evrei ieşiţi în calea lui. Mi-a dat de înţeles de la început
că nu se teme că va fi turnat. Am dovadă că sunt nebun, zicea, am stat nu
ştiu cât la spitalul de boli nervoase şi mi-au dat o hârtie că sunt bolnav
mintal, mie nu mai au ce să-mi facă. Evident, era o ruină, nimeni nu se mai
uita la el, putea să spună tot ce dorea. Culmea e că se lipise de mine, în
sfârşit cineva îl asculta cu atenţie. 

Ştiind că cel care îl ascultă este un evreu?

Nu ştia, nici nu m-a întrebat. Chiar mă gândeam: ce e în capul omu-
lui ăsta? Ştie cum mă cheamă, dar nu îi trece prin cap că sunt evreu. Poate
asta l-a derutat, ştia că sunt profesor în sat, de română, şi că m-am îmbol-
năvit şi am ajuns aici. Un evreu profesor în sat, de română, în mintea lui
legionară, jumate română, jumate maghiară, nu concepea chestia asta.
Probabil l-a derutat şi numele, nu e chiar evident evreiesc, nu e Leibovici, e
Volovici. Şi Leon e iarăşi ambiguu, a fost şi un papă cu numele Leon. Nu
aveam nici o intenţie de a mă ascunde, dar nici de a-i spune, dacă nu mă

întreabă... Eu chiar mă întreb ce-ar fi făcut dacă i-aş fi spus? Cred că i-aş fi
provocat o mare suferinţă, cum şi-ar fi continuat el confesiunile nocturne,
chiar aşa să decadă, să se confeseze unui evreu? Poate nu vroia să ştie.
Amicii din sanatoriu nu înţelegeau cum de eu rezist, trecuseră de mult trei
zile. Mă ironizau amical, îmi aduc aminte. Uneori eram la club, jucam şah cu
cineva, stăteau şi alţii în jur şi chibiţau, alţii jucau remi, bridge, ce se poate
face la club ca să omori timpul. Şi el deschidea uşa, era încovoiat de boală şi
avea privirea rea, parcă era Cocoşatul, se uita aşa peste sală. Cei de lângă
mine îmi dădeau cu cotul: vezi că te caută prietenul. Într-adevăr, el pe mine
mă căuta, numai cu mine vorbea. Nu suporta pe nimeni, nici pe surorile care
ne îngrijeau. Eram singura persoană care îl asculta, iar mie îmi povestea cum
bătea cu biciul evreii bătrâni... 

Eu încercam să înţeleg, prin el, gândirea legionară, asta a fost prima
mea încercare, eram curios şi aveam şi o curiozitate, cum să zic, ne-emoţion-
ală. Şi în general, cum ai văzut şi din celelalte întâmplări, la gesturi anti-
semite nu răspund imediat cu ostilitate, nu am replică şi nici nu am, sau nu
aveam, impulsul de a-l pune la punct pe cel care mă jignea, intenţionat sau
nu, pe tema asta. La urma urmei, aş fi fost îndreptăţit să răspund brutal:
te... aşa şi pe dincolo... cu antisemitismul tău scârbos. Uneori, faptul că eu
nu răspund cu ostilitate are un efect pozitiv, provoacă aşa, un contraşoc,
poate duce, măcar uneori, la o revizuire, un regret, poate chiar la un mic pro-
ces de conştiinţă. Depinde de calitatea omului. 

...Deci, ca să revenim, „nebunul” pe mine mă căuta şi pleca nemulţu-
mit dacă vedea că eu joc şah, el nu se apropia, din cauza celorlalţi. Iar
noaptea dormeam cât dormeam şi pe urmă el mă trezea cu horcăitul şi tusea
lui, aveam impresia că acuma îşi dă sufletul, aşa se îneca. Îmi amintesc de
discuţiile noastre ideologice nocturne, încercam să înţeleg de la el care era
programul legionar, adică ce vroiau, de fapt, legionarii, în afară de sloga-
nurile lor cunoscute. La data aceea nu citisem materiale legionare şi
broşurile rudimentare ale lui Zelea Codreanu. Şi vecinul meu de salon îmi
explica, între două accese de tuse, că era o lume putredă, coruptă, care tre-
buia arsă pâna la rădăcină. Şi ce vroiaţi să construiţi pe ruinele acestei lumi,
îl întrebam. Curios, întrebarea asta îl găsea nepregătit. La mijlocul nopţii,
simţea şi el că nu putea să-mi spună că voia o Românie ca soarele sfânt pe
cer, dar totul devenea imprecis şi vag, nu-i era nici lui limpede ce doreau ei
să pună în loc, important era să distrugă ce este. Şi să scapi de evrei, fireşte.
Părea şi el derutat că îl întreb ce urma să construiască, pe el îl interesa ce
trebuia distrus. Dacă întrebai şi un comunist înflăcărat în anii ´50 cum va
arăta societatea comunistă, tot căpătai un răspuns neconvingător, o utopie
fără substanţă. 

Să-ţi mai povestesc şi scena finală. După două luni eu am ple-
cat acasă, mi-am revenit, el a mai rămas acolo. Pe mine m-au
condus două fete la staţia de autobuz de lângă sanatoriu, ple-
cam la Braşov şi de la Braşov luam trenul spre Iaşi. Stăteam

de vorbă cu cele două fete şi am observat că legionarul meu ne dădea târ-
coale de la distanţă. Nu se apropia de mine din cauza fetelor care mă con-
duceau. Dar pentru că autobuzul nu mai venea, fetele s-au îndepărtat, s-au
dus până undeva, apoi s-au întors, dar cât timp am rămas singur a venit el
la mine, imediat. Îmi pare rău că pleci, zice, m-am legat de dumneata. Culmea
e că avea lacrimi în ochi. Apoi: aş veni la Iaşi numai de dragul dumitale, aşa
mi-a spus, dar nu pot, sunt prea mulţi jidani acolo. Aici a fost slăbiciunea şi
laşitatea mea, de fapt atunci trebuia să-i dau cu măciuca şi să-i spun că şi eu
sunt unul dintre ei. Ce s-ar fi întâmplat? Probabil că s-ar fi prăbuşit. Mi-a fost
milă de el, l-am văzut şi cu lacrimi în ochi, şi am dat din cap. Venea auto-
buzul, fetele s-au întors să-şi ia rămas bun şi el s-a îndepărtat. Trebuia să-i
spun sau nu? Acuma te întreb eu pe tine.

Fragment din volumul De la Iaşi la
Ierusalim şi înapoi,

În curs de apariţie la Editura Ideea
Europeană
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OCTOMBRIE ♦ 2007

Numele ei este strada Klausner. Este în Tel-Aviv, în partea de nord
a oraşului. În cartierul numit Ramat-Aviv. Adică, Colinele Pri-
măverii. În Ramat-Aviv este campusul universitar. Şi pe terenul

campusului universitar, Muzeul Diasporei. Adică, Beth Hatefutsoht.
Puţine campusuri pot să-l concureze în frumuseţe pe cel din Tel-Aviv.

Clădirile lui sunt moderne, albe, spaţiate de parcuri. Dintr-un loc anume, ca
printr-un portal, la picioare se deschide nesfârşitul Mediteranei. În centru, o sta-
tuie a lui Abraham, purtându-şi jertfa. Şi, mai impresionant parcă decât orice,
la intrare, pe dalele de piatră care par nemuritoare, este încrustată ecuaţia lui
Albert Einstein, părintele relativităţii. În câte universităţi din lume mai calci pe
pietrele care vor dura milenii, aşa cum mai rezistă şi ruinele Templului, pietre
în care este încrustată o ecuaţie care să străpungă legile cosmice?

Pe terenul campusului universitar deci, intrând prin poarta Matatia, este
deschis un muzeu. Al istoriei poporului evreu, de la expulzarea lui din ţara lui
Israel, de acum 2500 de ani, până în zilele noastre. Asta, dacă privim lucrurile
în desfăşurarea lor temporară. Dacă le analizăm pe dimensiunea lor spaţială, pe
strada Klauster se întâlnesc toate străzile lumii. Fiindcă, iarăşi, puţine sunt
străzile, şi oraşele, şi ţările, care să nu fi cunoscut vreodată populaţie evreiască
în diasporă.

Ideea muzeului Beth Hatefutsoht îi aparţine doctorului Nahum Goldman,
fondator şi preşedinte al Congresului Mondial Evreiesc. Ea datează de prin anii
1950. Actuala structurare, în şase departamente tematice, este iniţiativa poetu-
lui Abba Kov-ner. Muzeul a avut deschiderea oficială în anul 1978. Este de fapt
o instituţie culturală cu multiple structuri şi sisteme de func-ţionare, o mare
bancă de date despre viaţa evreilor din toate timpurile şi din întreaga lume. El
îţi oferă informaţii despre istoria, econo-
mia, cultura, etnografia şi desfăşurarea rit-
ualurilor religioase. La comunităţile iudaice
europene, la cele din Mexic, din Asia, din
Africa, din Polinezia sau din cele trei
Americi. Beneficiind de avantajele tehni-cii
moderne, Beth Hatefutsoht este şi un
muzeu online. 

Din când în când, mari expoziţii vir-
tuale pot fi urmărite în cadrul muzeului.
Cele mai recente au fost: evreii din Ungaria,
evreii din România, şi evreii din ţările lumii
arabe. Expertă şi atractivă este expunerea
pe care o fac specialiştii muzeografi pe
aceste teme. 

Comunitatea iudaică din Ţara Hagar
(aşa cum este denumită în tradiţia iudaică
Ungaria), este urmărită în istoria ei,
începând cu primele documente care o
atestă, de prin anul 1251, când ea apare în
cartea privilegiilor, editată de regele Bela al
IV-lea. Documente iconografice vorbesc des-
pre manifestaţia de simpatie pe care o fac
evreii din Buda regelui Matthias I cu prile-
jul căsătoriei acestuia; apoi despre anii de
restricţii care au urmat după privilegiile
acordate de regi toleranţi, ani în care încep
să apară primele ghetto-uri. Sub ocupaţia
turcească evreii n-au suferit oprimări.
Edictul de toleranţă al regelui Joszef al II-
lea este o mostră de lege protecţionistă în
privinţa evreilor. 

Documentele atestă apariţia cartie-
relor evreieşti pe toată cuprinderea ţării, a
pieţelor evreieşti în marile oraşe, a fabri-
cilor care fac tradiţie (proprietarii lor prim-
ind titluri nobiliare), a impunătoarelor clă-
diri ale capitalei ungare, proiectate de
arhitecţi evrei. În 1895, anul marii eman-
cipări, iudaismul este recunoscut ca religie

legală şi egală, alături de catolicism şi protestantism. Doar că tot în aceeaşi pe-
rioadă, ia fiinţă şi Partidul Naţional Antisemit...

Tot în muzeul diasporei apar documentele despre casa în care s-a născut
Theodor Herzl, promotorul statului Israel. Casa, situată în apropierea sinagogii
din Budapesta, este ea însăşi muzeu. 

După primul război mondial, Ungaria introduce legea „numerus clausus”,
pentru a subţia rândurile intelectualităţii evreieşti. Legi anitisemite urmează,
potrivit documentaţiei din muzeu, pe toată perioada de dinaintea celui de-al
doilea război mondial. Ele culminează cu holocaustul, în care au pierit peste
500.000 de mii de evrei. Până în ziua de astăzi, la marea sinagogă Dohany se
cântă kaddish-ul pentru aceşti dispăruţi; şi prin mijloace online, muzeul din
Ramat-Aviv reproduce slujba din Budapesta. 

Nu numai aspectele istorice le pune însă această mare instituţie de cultură
în evidenţă. Ea oferă documentare în privinţa rolului evreilor în economia şi în
cultura naţională a ţărilor gazdă, şi pune la dispoziţia celui interesat informaţii
despre evenimentele din viaţa comunităţii însăşi: lăcaşuri de rugăciune, obiecte
de cult, iconografie din zilele de sărbătoare, fotografii din viaţa familială, din
şcolile de torah, de la nunţi şi de la petrecerile de Purim şi de Rosh Hashanah.
De asemenea de la spectacolele de cabaret, unde, se pare că actorii evrei jucau
roluri cu mare talent.

O altă expoziţie permanentă îi prezintă pe evreii din România, cu toată
istoria comunităţilor din Bucovina, Basarabia, Moldova, Transilvania şi Valahia.
Evrei hasidimi, evrei aşkenazimi, evrei sefardimi… Intelectualitate, cu influenţă
culturală rusească, cu influenţă culturală românească, cu influenţă culturală aus-
tro-ungară, cu legături în capitala luminilor. Târguri sărace, cu lume amărâtă de

meşteşugari, străduţe evreieşti înguste şi
murdare; evreime bogată, industrială, legată
de interesele economice ale Europei Cent-
rale. Lagărele din Transnistria, batalioanele
de muncă forţată din Vechiul Regat, de-
portările din Ardealul cedat… Şi dictaturile
mai recente.

Expoziţia „Şase comunităţi ale
lumii arabe” este un periplu
realizat de maeştri ai foto-
grafiei. Care s-au perindat pe

urmele comunităţilor evreieşti din Irak,
Egipt, Siria, Maroc, Tunisia şi Yemen. Co-
munităţi mari, până la înfiinţarea statului
Israel. Cu viaţa lor tradiţională, cu străzi şi
cartiere întregi cu specific, cu sinagogi mon-
umentale, cu zile de sărbătoare care îşi
puneau amprenta pe întregul oraş. Docu-
mentele prezintă bogăţia meselor de Shabbat
din Maroc, splendida sinagogă Ezra din Cai-
ro, piaţa evreiască de multă vreme închisă
din Kurdistanul irakian, cartierul evreiesc,
căţărat pe o colină înaltă, dintr-un uraş ye-
menit…

* * *

Muzeul diasporei este de fapt
un muzeu al muzeelor. Aici
poţi să te informezi despre
conţinutul muzeelor evre-

ieşti din întreaga lume. Deasemenea despre
modelele de sinagogi. Şi despre organizaţiile
academice şi culturale ale evreilor. Şi despre
organele lor de presă şi media. Despre
librării şi arhive. Despre festivaluri şi mani-
festări culturale. Despre genealogia evre-
iască, pe care tradiţia pune mare preţ. Şi
despre bucătăria evreiască, la mare cinste în
toate familiile, în toate comunităţile, pe
toate meridianele. !

MONICA SÃVULESCU-VOUDOURI

O stradă pe care se
întâlnesc toate străzile 
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Muzeul mai adăposteşte şi alte iniţiative. O expoziţie întitu-
lată „Figuri, locuri, identităţi”, prezintă 65 de portrete din
lumea largă, cu caracteristicile tipului iudaic. Un seminar
naţional întitulat „Rădăcini iudaice în Israel şi în lume”, tot

aici îşi desfăşoară lucrările. Programele online propun pentru toţi cei învăţaţi să
navigheze pe internet rubrici de tipul: comunitatea săptămânii sau personali-
tatea săptămânii. 

Acest Who is Who în lumea iudaică ştiu că m-a impresionat la vizitarea
muzeului. Săli întregi, pe pereţii cărora sunt înşirate portrete ale unor person-
alităţi din toate domeniile de activitate şi de creaţie ale lumii… Scriitori, muzi-
cieni, medici, arhitecţi, oameni de ştiinţă, din prima linie, de rezistenţă, a spir-
itului uman…

Pe lângă ei treceau băieţi şi fete îmbrăcaţi în haine militare, soldaţi şi sol-
date, în al căror program intra, pe lângă trasul cu puşca, şi vizitarea muzeului,
în cadrul orelor lor de culturalizare. Băieţi sau fete desprinşi tot din rândurile
lor, le dădeau explicaţii. Uniformizaţi cum erau de haina militară, semănau per-
fect unul cu altul. La o privire mai atentă totuşi, le desluşeai chipurile diferenţi-
ate. De copii ai unor părinţi sau bunici veniţi la un moment dat în Israel, de pe
toate continentele, din toate ţările, din toate oraşele, de pe toate străzile lumii…

* * *
Mi-am adus aminte de acest muzeu citind un interviu al profesorului Imre

Toth. Profesor de matematică, la Universitatea din Regensburg. Visiting prin
Franţa, prin Italia, prin America. Evreu din Satu-Mare. Şi din Cluj. Şi din
Bucureşti. Şi din Budapesta. Dar mai presus de orice, descoperitor al traseelor
geometriei neeuclidiene în opera lui Aristotel. Imre Toth a trecut ca un meteor
prin anii studenţiei noastre. A intrat în amfiteatru de câteva ori, distins, elegant,
venind de nu se ştie unde şi plecând nu se ştie unde. Şi ne-a explicat, cu creta
în mână, paradoxul lui Zenon. Cum adică, din punctul de vedere al unui anumit
soi de matematică, o broască ţestoasă ajungea mai uşor la o destinaţie presta-
bilită decât Achile, „cel iute de picior”.

Un curs. Două. După care ne-a părăsit în înmărmurirea noastră. Nu şi-a
pus mintea cu noi. După cum, citindu-i acum interviul, văd că nu-şi pusese el
niciodată mintea, cu nimeni. Cu jandarmeria şi cu tribunalele din timpul războiu-
lui, care l-au condamnat la ani grei de temniţă pentru că era comunist. Cu
aparatul de stat stalinist de după război, care l-a dat afară din partid pentru că
era revizionist. Cu lumea Europei de vest, pentru care a publicat acum acest
interviu…

Prin el, Imre Toth explică cititorilor lui cum se poate ajunge prin educaţie
şi acces la spirit dintr-o lume provincială de ghetto din Satmar la cosmopolitism.
Îşi justifică pas cu pas cosmopolitismul. Deşi, nimeni nu l-ar putea bănui, pre-
supun, pe un om care se ocupă de geometria ne-euclidiană, de un alt approach
şi de altfel de sentimente. Ar fi o exludere în termeni. Chiar dacă, în anumite
matematici, ar putea riposta profesorul, tertium e datum.

Minunată în acest interviu – carte a unui scriitor, de fapt, este o idee, pe
care o lansează Imre Toth referitor la esenţa iudaismului. Un liant de mii de ani,
spune el, între diferite ţări, culturi şi popoare. Funcţionând pe baza unor idei
morale cu străşnicie urmate, cum ar fi iubirea de cultură şi non-violenţa.

Părăsesc muzeul din campusul universitar din Ramat Aviv cu senzaţia că
acesta nu-l contrazice pe Imre Toth. Cel puţin în sensul istoric, ca depozitar. Şi
în cel idealist, concentrându-ne asupra jumătăţii pline a sticlei şi nu asupra
celeilate. Ce va aduce cu el viitorul, rămâne sub semn de-ntrebare. 

Globalizarea şi-a creat propriul ei arsenal de lianţi. Multe identităţi etnice
se cosmopolitizează sub ochii noştri. Exodul forţei de muncă dintr-o parte în alta
a globului e la ordinea zilei în cazul multor popoare. Unde te aştepţi şi unde nu,
în cadrul naţiunilor consolidate apar noi minorităţi, ca ciupercile după ploaie.
Deci numărul popoarelor care vor servi de lianţi într-un viitor oarecare s-a
înmulţit.

Situaţia fără ieşire creată prin apariţia statului Israel în Orientul Mijlociu
contrazice şi ideea de non-violenţă. 

Cât despre iubirea de cultură, ea din păcate, salvează din când în când,
dar la nivel individual. Altfel, cum de n-a putut evreimea atât de cultivată a ve-
chiului imperiu austro-ungar să preîntâmpine holocaustul? 

Şi-apoi cultura, în înţelesul ei general, pentru noi, europenii, este strict
cultura europeană. Suntem „cultivaţi”, în această cultură. Despre alte culturi şi
civilizaţii informaţiile pe care le vehiculăm sunt puţine. Iubirea de cultură în
exprimarea oricărui european este iubire faţă de cultura europeană. Ne intere-
sează oare pe noi în ce măsură alte popoare s-au salvat prin cultura şi civiliza-
ţia lor? Câte milioane de morţi a însemnat transferul unei părţi a culturii
africane de cealaltă parte a Atlanticului prin comerţul de sclavii? Ce s-a întâm-
plat oare cu cultura civilizaţiilor Inca şi Maya? Când va veni vremea să se pună
în discuţie şi holocaustul acestor popoare? Unde se vor găsi destule documente
şi pentru a recrea străzile şi oraşele lor? 

Ca să nu mai vorbim şi despre alte depozite de cultură, mult mai apropi-
ate în spaţiu şi timp, care sunt rase de pe faţa pământului, sub privirea noastră
neputincioasă. Muzeul de pe strada Klausner din Tel Aviv este, poate, pentru
diasporele de pe glob, un exemplu. Asemenea lui, multe muzee vor mai trebui
să-şi deschidă porţile. În multe muzee se vor mai reconstitui multe străzi, locuite
de oamenii popoarelor împrăştiate prin lume de-a lungul istoriei. Acolo unde
datele o vor mai permite. Acolo unde urmele n-au fost şterse de tot.

PARTENERI MEDIA: Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România, Con-
vorbiri literare, Poezia, Dacia literară, Crosmedia, Netvision, Erc Press, EuroPress, Radio
România Cultural, TVR Cultural, Agenţia Amosnews

PROIECT REALIZAT CU SPRIJINUL
DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢIILE CU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

!

AURA CHRISTI
Salvatoarea diferenţă

Diferenţa este salvatoare; ea ne smulge din monotonie, din banalitate. Scriu „banali-
tate” şi simt imediat cum buricele degetelor mi se crispează: dacă m-ar fi auzit

Marina Ţvetaieva, ar sări, în mod sigur, ca arsă: „Nimic nu e banal”! Toţi suntem
diferiţi şi ce noroc e întâmplarea că suntem aşa! 

Să accepţi diferenţa fără capricii, aşa cum îţi accepţi propria mână, aşa cum nu pui
sub semnul binelui sau al răului faptul că mama ta are ochi căprui, iar ochii celui

mai iubit poet sunt de culoarea cerului după o ploaie scurtă, de vară. Am învăţat aces-
te simple adevăruri inevitabile în copilărie; nu este, acesta, nici pe departe, un merit
al meu, precum nu poate fi un merit mirabila întâmplare că eşti viu. Aveam, în
copilărie, prieteni bulgari, evrei, ruşi, francezi (am absolvit Liceul român-francez „Gh.
Asachi”), ucraineni, şi nu reţin să fi avut vreodată pretextul de a transforma aparte-
nenţa la vreo naţionalitate, etnie etc., în obiect de discuţie. Nu-mi aduc aminte să fi
vorbit vreodată părinţii mei, rudele mele, profesorii mei, cu dispreţ, desconsiderare
despre vreun ucrainean, român, rus sau evreu. A, da, se spuneau nu puţine bancuri,
anecdote: cu celebrul prost rus (Vanika), cu radio Erevan, cu basarabeni, cu americani.
Iar mai târziu voi auzi şi altele, nu mai puţin interesante, cu ardeleni, evrei şi, cum
altminteri, cu nelipsitul Bulă. Nu cred că în bogata anecdotică existentă în civilizaţia
oricărui popor pot fi detectate semne ale rasismului, xenofobiei sau ale antisemitismu-
lui. Ce este o anecdotă, dacă nu o mică istorioară în care personajul central, reprezen-
tant al unei naţiuni, fie ungur, fie român, fie evreu, înmagazinează, cu umor şi ironie,
la modul exagerat şi, evident, unilateral, deci, trunchiat din start, o parte din
prejudecăţi, limite, stângăcii. Nu poţi judeca o naţiune exclusiv după unele bancuri
vehiculate pe seama ei, aşa cum nu-ţi poţi permite să aplici etichete la adresa unui
popor în funcţie de amicul X sau Z. 

Iată motivele, unele dintre ele, pentru care nu cred că Mircea Cărtărescu are drep-
tate atunci când susţine categoric întrucâtva că „miile de glume, bancuri şi aluzii

despre evrei cu care am fost bombardaţi toată adolescenţa au lăsat urme şi în sufletele
celor mai curaţi dintre noi”. Chiar aşa? Cum poţi reduce o adolescenţă – cu universul
ei bogat, contradictoriu; pregătită să răstoarne munţi, dacă nu să revoluţioneze o lume
întreagă, prin pornirile-i genialoide, flămânde de lecturi, de lucruri nemaiîntâlnite,
mereu noi, aducătoare de alte şi alte descoperiri legate de caracterul fantastic şi brutal
în egală măsură al universului „celor mari” (vorba lui Rilke) –, cum ai putea, aşadar,
să reduci universul adolescenţei la nişte „glume, bancuri şi aluzii” despre evrei, care
au lăsat urme greu de şters până şi în sufletele cele mai pure, glume, mici istorii, ade-
sea, stângace, care „Au sădit o suspiciune difuză, o obişnuinţă de a-l privi pe evreul de
lângă noi cu un alt fel de privire, ca pe un animal ciudat şi potenţial periculos”?! Nu
înţeleg. Evident, se exagerează. Şi e limpede că nu e cazul să exagerăm – alunecând
pe piste false şi, în consecinţă, creând o imagine minciunoasă – pe un teren unde
există atâtea probleme reale! Se exagerează. Din ce motive? Din dorinţa de a repara,
indirect, la modul cel mai laş posibil, enormele, tragicele erori istorice, neasumate de
noi nici astăzi? Se denaturează lucrurile pentru că nu suntem în stare să ne asumăm
vina reală, profundă, în faţa ororilor istoriei, în faţa ororilor comise în trecutul încă
fierbinte, încă sângerând? Conştiinţa vinovăţiei provoacă probabil mecanismul
exagerărilor, al denaturărilor de tot soiul. Iar pe unii dintre noi, îi face să caute anti-
semiţi acolo unde ei, adesea, nu există. În altă ordine de idei, exagerarea se iveşte şi
atunci când unora le lipseşte informaţia pură, imparţială, neerodată, necoruptă de
molima comentariilor, de orice culoare politică, de orice prejudecată (răsfoiţi, în acest
sens, ziarele autohtone, şi veţi vedea că informaţia a dispărut din paginile ei aproape

cu desăvârşire, marea majoritate a gazetarilor se erijează în comentatori politici,
sociali, dau sfaturi în texte sufocate de elementare greşeli gramaticale!). Un prieten
care a urmărit în paginile Conte… Ediţiile Clubului Ideea Europeană dedicate aşa-zisei
„Probleme evreieşti” îmi trimite un e-mail în care îmi vorbeşte de un documentar
transmis la TV reprezentându-l în prim-plan pe mareşalul Antonescu ca pe un indis-
cutabil erou naţional; iar noi vorbim acasă, în familie – excedaţi, îngroziţi de con-
secinţele acelui film documentar – despre adolescenţii care îl vizionaseră şi, fără voia
lor!, din lipsă de informaţie completă, îşi fac, repet, în necunoştinţă de cauză, din
Antonescu un erou, un model… Îmi aduc aminte că după Revoluţia din ´89, găseam în
librării nu puţine cărţi semnate, bunăoară, de Nae Ionescu, cărţi ce cuprindeau texte
scrise în perioada legionară, care nu erau însoţite de prefeţe, comentarii scrise de spe-
cialişti în istoria mentalităţilor, obligaţia cărora era să plaseze în contextul istoric
respectiv acele opus-uri, să le explice, să le trateze cum se cuvine; volumele în cauză
aveau priză, în special, la publicul tânăr, care găsea acele texte explozive interesante şi
le urma, în necunoştinţă de cauză.

Îmi pot imagina cu reală dificultate literatura română fără Felix Aderca, Mihail
Sebastian, Max Blecher, Tristan Tzara, B. Fundoianu, Ilarie Voronca, Gherasim

Luca, Norman Manea, Janina Ianoşi, Ion Ianoşi, S. Damian, Leon Volovici şi alţi scri-
itori, care fac parte din cultura română, sunt trup din trupul ei spiritual. Ca şi Janina
Ianoşi, ca şi Solomon Marcus. (Iată de ce „Contribuţia scriitorilor evrei în cultura
română” mi se pare o expresie nu tocmai adecvată.) Atunci când le citesc cărţile,
departe de mine gândul de a face referiri la poporul căruia îi aparţin. Nu pot judeca
pe cineva în funcţie de apartenenţa la o etnie.  A afirma că domnul X este într-un fel
pentru că e român, iar domnul Y altfel fiindcă este evreu, mi se pare fals, dacă nu de-
a dreptul stupid! La îndemână sunt, firesc, nuanţele: nu gândi în funcţie de categorii,
apartenenţa la o etnie, la o meserie. Nu uita de limbajul nuanţei: există români şi
români, francezi şi francezi, evrei şi evrei, ruşi şi ruşi. Aşa cum există scriitori şi scri-
itori, medici şi medici, cizmari şi cizmari. Aceste învăţăminte moştenite de la Tatăl
meu, Semion, sunt din ce în ce mai vii... în sângele meu.

Modul în care sunt tratate minorităţile într-o ţară denotă gradul de civilizaţie al
acelei ţări.

Ne pregătim pentru realizarea proiectelor noastre; toamna se anunţă bogată în
evenimente la Ideea Europeană. Ne bucurăm de sprijinul şi complicitatea câtorva

vechi prieteni. Punem la punct ultimele detalii cu Leon (Volovici). Alexandru Ştefănes-
cu. Madeleine Davidsohn. Shaul Carmel. Daniela Tomescu. Forfotă. Schimb intens de
e-mailuri, telefoane, faxuri, şpalturi. La un moment dat, smulsă din vârtejul pregăti-
rilor în care m-am lăsat prinsă, exclam în faţa bunului meu prieten, Leon Volovici, cu
gândul la celebrul vers al lui Celan: „Spune-mi că Ierusalimul există”! Abia în acea
clipă realizez emoţia: plină, rotundă, puternică. 

Lui Leon (Volovici) o să-i fac un portret. A scris o carte tulburătoare De la Iaşi la
Ierusalim si înapoi. Volumul stă să meargă la tipar şi va apărea cât de curând la

Ideea Europeana, urmând să fie lansat în cadrul turneului nostru, care va avea loc în
septembrie în Israel. Cartea lui Leon e cu atât mai importantă, cu cât autorul nu s-a
grăbit niciodată să facă marturisiri. Or, aici, în paginile ei, Sandu Frunză izbuteşte
performanţa de a i le smulge acestui cărturar important. Temeinic.

Răscolitoarele versuri – devenite obsesie – ale Marinei (Ţvetaieva) din finalul
capodoperei Poemul Sfârşitului scris în Cehia: „Ghetto-ul alegerii! Zid şi şanţ./Nu

astepta în – durare!/În această cea mai creştinească dintre lumi/Poeţii-s – jidovi”.
Catrenul e tradus de Ion Ianoşi şi Jaina Ianoşi, cu o strângere de inimă: inevitabil,
prin tradu-cere se pierde frumuseţea tragică, melodia însângerată a acestor versuri.
„Catrenul final ajunge la concluzia cutremurătoare (pe care încerc s-o redau cât mai
exact, trecând, cu bună ştiinţă şi cu o dureroasă strângere de inimă pentru frumuseţea
care se pierde, peste rimele şi ritmurile ei intraductibile”, scrie în prefaţa la volumul
de Proză al Marinei, tradus de Janina Ianoşi, volum-eveniment, în curs de apariţie la
Ideea Europeană...
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OCTOMBRIE ♦ 2007

„Zonele marginale au creat 
o mare literatură, o

mare cultură” 

AURA CHRISTI: Sibiul, spre norocul nostru, spre bucuria noastră, este
anul acesta, după cum ştim cu toţii, capitala culturală a Europei. De câteva
zile, aici, în centrul Sibiului, în Piaţa Unirii, se desfăşoară Târgul de Carte
Gaudeamus, al cărui organizator este Vladimir Epstein, absolvent de filo-
sofie, un mare iubitor de cultură română, care, spre deosebire de nu puţini
dintre colegii noştri, consideră că, da, cultura română este una majoră şi
merită să fie cunoscută atât în ţară, cât şi în lume. Suntem aici o mână de
colegi care reprezintă trei, ba chiar patru importante reviste româneşti de
cultură: Euphorion, Cultura, Transilvania şi Contemporanul. O să moderăm
această discuţie: Dumitru Chioaru – redactor-şef al revistei Euphorion – şi
din partea revistei Contemporanul. Ideea Europeană subsemnata. Dumitru, te
rog!

DUMITRU CHIOARU: Vreau mai întâi să prezint colegii sibieni
care participă la această masă rotundă. Din partea revistei
Cultura participă criticul Andrei Terian, redactor, de aseme-

nea, la Euphorion, din partea revistei Euphorion – poetul şi prozatorul Ioan
Radu Văcărescu şi, ca asociată a revistei, Rodica Grigore. Din partea revis-
tei Transilvania criticul Ioan Mariş şi poetul Radu Vancu. Şi tot din partea
revistei Euphorion, domnul Joachim Wittstock şi subsemnatul. Tema noastră
de dezbatere este „Şansele literaturii române în Europa” – o temă foarte ge-
neroasă, de actualitate, şi cred că fiecare ne-am pus întrebarea aceasta atât
ca scriitori cât şi ca cititori. Rodica, ai cuvântul.

RODICA GRIGORE: Problema aceasta a şanselor pe care literatura
română le are o dată cu integrarea în Uniunea Europeană este suficient de
complicată şi dificil de abordat întrucâtva, din punctul meu de vedere. O să
să vorbesc despre lucrurile la care mă pricep. O şansă pe care literatura
română o are, ar fi traducerile. Şi aici sunt foarte multe de spus în legătură
cu traducerile şi cu modul în care literatura română poate fi sau, mă rog,
este promovată pe plan european. Foarte multe traduceri s-au făcut, poate că
nu atât de multe, dar s-au făcut traduceri. Uneori ele au fost realizate sub
egida unor instituţii abilitate în sensul acesta. Problema însă a fost – ştiu
lucrul acesta foarte sigur – următoarea: cărţi apărute în România ce cuprind
traduceri din autori importanţi în diferite limbi străine au parte mai degrabă
de o receptare mai mult în România decât în ţările cărora se presupune că
s-ar fi adresat. Uneori, promovarea a fost deficitară întrucâtva; şi problema
aceasta a şansei pe care literatura română o are ţine foarte mult de modul
în care acest program de traduceri poate să se impună. Anumite traduceri
de calitate, fără îndoială, ar putea să fie publicate la edituri din străinătate
şi nu la edituri din România, pentru că asta este una dintre condiţii. E cazul

unor volume care au apărut în Spania sau ale unor traduceri din limba
română în limba spaniolă care au avut parte de o promovare mai accentuată
în România şi mai puţin în Spania. Pe de altă parte, au existat o serie de
traduceri realizate în spaniolă, care nu au fost făcute sub egida vreunei insti-
tuţii din România şi au avut parte, tocmai din cauza aceasta, de puţină
receptare sau de o slabă receptare în România şi care au fost bine receptate
în străinătate, respectiv, în Spania, despre care vorbim, fără ca această acti-
vitate să fie cunoscută şi în România. Deci, este cumva un fenomen ciudat. 

ANDREI TERIAN: Eu aş începe prin a face două distincţii: în primul
rând, care literatură română, şi în al doilea rând, care şansă? De ce spun
asta? Pentru că eu cred că există diferenţe semnificative între modul în care
sunt percepute scrierile, aşa-zicând, contemporane şi cele din literatura ro-
mână, să zicem, din prima jumătate a secolului al XX-lea. Apoi, care şanse?
Pentru că aici trebuie să facem o distincţie între, de pildă, valoare şi succes,
între cota de critică şi cota de piaţă. De ce am făcut aceste două distincţii?
Pentru că eu cred că în privinţa compartimentelor pe care am încercat să le
delimitez, trebuie abordate, trebuie concepute, mai bine zis, strategii diferite.
Şi anume: în ceea ce priveşte literatura română necontemporană, ca s-o nu-
mesc aşa, eu nu cred că există posibilitatea ca aceasta să mai aibă vreodată
un succes de piaţă în Occident. Eminescu, Arghezi sau – să nu dau exemple
exclusiv legate de poezie –, Rebreanu, Camil Petrescu, Slavici ş.a., nu cred
că vor ajunge vreodată în circuitul principal al cărţilor din vestul Europei.
De aceea cred că cea mai potrivită strategie pentru a promova acest tip de
literatură română, este prin mediul universitar. Există câteva exemple con-
crete. Cred că unul din cele mai mari servicii l-a adus literaturii române în
ultimul timp Virgil Nemoianu, prin cărţile sale Îmblânzirea romantismului şi,
mai nou, Triumful imperfecţiunii. Astfel, Eminescu, Heliade Rădulescu, Slavici
şi ceilalţi sunt acum nişte nume oarecum mai accesibile mediului universitar
american. M-am bucurat foarte mult când am văzut că pe lista de traduceri
a liceelor a intrat şi cartea lui Gheorghe Crăciun, Aisbergul poeziei moderne,
pentru că eu cred că în ceea ce priveşte literatura română din prima parte
a secolului al XX-lea, aceasta este din păcate singura cale viabilă de pro-
movare. 

În ceea ce priveşte literatura română actuală – actuală în sensul cel
mai strict –, aici problema este un pic mai complicată. De ce? Pentru că
lucrul cel mai palpabil la care ne putem aştepta este succesul de piaţă.
Succes care din păcate nu a prea existat nici măcar în cazul lui Cărtărescu,
Ţepeneag sau al altor scriitori... Poate Norman Manea e singurul autor de
succes în acest sens, deşi nu ştiu în ce măsură e vorba de un succes de piaţă
sau probabil că, mai degrabă, de o recunoaştere, iarăşi, din partea criticii.
Singurul succes de piaţă autentic este, din câte ştiu eu cazul Vintilă Corbu
– şi asta e, culmea!, literatură de consum. Dar, în fine. În ceea ce priveşte
promovarea literaturii contemporane, eu cred că va trebui să aşteptăm. Sin-
gurul mod viabil de a realiza aceste şanse va fi în momentul în care o edi-
tură românească va fi suficient de puternică încât să investească pe pieţele
din vestul Europei. 

IOAN MARIş: Ca să reiau ultimele cuvinte spuse de colegul Andrei Te-
rian, legat de marketingul cărţii, de prospectarea pieţei şi inclusiv de
managementul cultural, aici e nevoie de bani. Ungurii au făcut un

IDEEA EUROPEANĂ ·
GAUDEAMUS · SIBIU

Şansele 
literaturii
române în
Europa
– Mai 2007 · Sibiu –

!



14

ANUL XVIII ♦ Nr. 10 (667)

CO
N

TE
M

PO
RA

N
U

L.
 ID

EE
A

 E
U

RO
PE

A
N

Ã

plan de traduceri extraordinar şi s-au dus cu banii şi
cu propunerile, cu titlurile de cărţi... şi aşa au intrat

pe piaţa cărţii europene. Noi suntem încă într-o faza a
Cântării României, cu hei-rupuri din astea... Dar ştim că nu
merge cu patriotisme ieftine. Patriotismul este o chestiune
reală, dar fiind atât de clamat la noi, nu mai crede nimeni
în ce spunem. Am ajuns să ne demitizăm total în toate
momentele şi în toate, mă rog, zilele posibile. Şi sigur pen-
tru promovare, traduceri e nevoie de bani. Mai există o
chestiune legată de un program estetic, de o ideologie li-
terară. Sigur, termenul  ideologie este destul de deprimant,
devalorizat, dar îl mai folosim din când în când. Iată, aici,
de exemplu, la Sibiu, în perioada interbelică exista un cen-
tru multicultural, care a fost şi este păstrat. În perioada
interbelică exista o grupare întreagă condusă mai ales de
profesorul Dima (conceptul de localism creator), gruparea
numită Thesis. Un coleg de-al nostru de facultate a scris şi
o carte pe tema aceasta. Sigur, eu nu pledez pentru
închidere, pentru localism creator. Dar se pot face lucruri
interesante şi în afară cu acest specific, cu acest localism;
şi aş aduce în discuţie o altă chestiune, un alt concept,
iarăşi, foarte dezbătut, mai ales, în mediile culturale
române şi maghiare din perioada interbelică, conceptul de
transilvănism. Un concept pus în discuţie de un prozator
care provenea dintr-o familie amestecată, era şi german, şi
maghiar. În cele din urmă, d-sa a început să scrie în limba
germană; şi cartea lui cea mai mare a fost scrisă, de alt-
fel, în limba maghiară. El lansa acest concept pornind de
la condiţiile reale ale locuitorului din acest areal de ro-
mâni-germani-maghiari-evrei în care fiecare se lansa cu
propriile sale dimensiuni psihologice, etice; deci, era vorba
de un soi de etno-psihologie. Acest concept era grupat în
jurul termenului „etno-psihologie”. Cum se reflectă în cre-
aţiile artistice, nu numai în literatură, ci şi în pictură, în
muzică, dimensiunea etno-psihologică? Sigur că noi, româ-
nii, eram oarecum destul de sensibili la conceptul acesta lansat la foarte
puţini ani după întregirea României. Conceptul se relansa cam prin 1928 şi
încă mai erau revendicările legate de Trianon, mai existau nostalgiile... care
până la urmă mi se par fireşti, de vreme ce există şi astăzi. Să le lăsăm în
pace însă şi să ne vedem de treburile noastre. Dacă tot ne cantonăm în to-
pirea unui proiect revolut, vom reveni acolo şi astfel nu vom mai face nimic.
De aceea mi se pare un lucru extraordinar discuţia de azi. S-ar putea relansa
acest concept într-o dimensiune etno-culturală deschisă spre o Europă mai
mare. Şi aceasta ar fi şansa noastră, a culturii noastre de a ieşi în lume.
Colegii noştri de la Timişoara vorbesc despre un alt concept, Mittel Europa;
şi o fac bine, structurat, teoretic. Există literaturile popoarelor care au făcut
parte din Austro-Ungaria care au un specific aparte şi ele trebuie recunos-
cute şi cunoscute ca atare. Românul transilvănean e altfel, totuşi, decât
românul din Muntenia, decât cel din Moldova. Nu mai vorbim de celelalte
etnii care s-au format şi şi-au cristalizat o cultură în spaţiul acesta etnocen-
tric, ca să zic aşa, chiar dacă este marginal. Unde e marginea şi unde e cen-
trul? Şi zonele marginale au creat o mare literatură, o mare cultură. Sigur
că această literatură nu este receptată, nu este recuperată dimensiunea sa
estetică; şi am rămas şi în receptarea acestei zone literare tot în spaţiul aces-
ta, mai degrabă, al unei etici, al unei morale specifice fiecărui popor decât
în zona esteticului. Deci, trebuie receptată această cultură şi această inter-
culturalitate sau multiculturalitate, cum vreţi, în dimensiunea sa estetică.

RADU VANCU: Îmi pare bine că discuţia nu se trans-
formă, aşa cum mă temeam, într-un fel de discuţie despre
marketingul literaturii, mai degrabă, decât despre literatu-
ra română. Pentru că la întâlnirile literare la care am par-
ticipat în ultima vreme, întotdeauna când se discuta despre
literatura română, eram chemaţi acolo să discutăm despre
literatură şi eram întrebaţi: „Ce faci să-ţi vinzi cărţile?”,
„Cum ajungi la cititor? Ce e de făcut pentru asta?”. Nu cred
că suntem nişte agenţi de marketing, însă mă simt puţin
ataşat…

AURA CHRISTI: Radu, scuză-mă. Asta se întâmplă
pentru că după ’90, în mod absolut reacţionar, unii scriitori
de primă mână – şi e suficient să-l numesc pe Mircea
Cărtărescu, în această ordine de idei; un bun scriitor de alt-
fel – au început să pună accentul pe criteriul vandabilităţii.
Într-un context impus de o economie de piaţă care, nu
rareori, funcţionează fără nici o lege, fără nici un cod al
moralei, într-un context în care economia de piaţă func-
ţionează uneori-adeseori după principiile impuse de un soi
de junglă, a aplica criteriul vandabilităţii într-un domeniu
de o maximă importanţă, pe de o parte, iar pe de alta, de
o maximă vulnerabilitate cum e cel al culturii, repet, însea-
mnă a fi reacţionar. Când vorbeşti de Euphorion, de alte
reviste, ca să ne referim exclusiv la publicaţiile de cultură
care apar în tiraje modice, foarte bune, de o mie, o mie
cinci sute de exemplare, în timp ce reviste similare apar în
Germania, Franţa într-o mie de exemplare tiraj, nu poţi
pune în discuţie criteriul vandabilităţii. Sub nici o formă,
dacă eşti de bună credinţă. E vorba de instituţii nonprofit.
Cum să aplici, în acest sens, acelaşi criteriu, al vandabi-
lităţii, la o carte de Bacovia, da, la volumul Plumb, publicat
în 500 de exemplare, sau la Arghezi?! Pot da şi alte exem-
ple.

„Cu avangarda i-am bătut
pe europeni pe propriul lor teren”
RADU VANCU: Aş vrea să ajung – şi o să şi ajung – şi la Mircea

Cărtărescu. Pentru că din anii ’90 lucrurile au funcţionat haotic. Acum mi
se pare că ele, lucrurile adică, încep să se mai aşeze şi o să dau şi exemple
concrete. În anii ’90, până la sfârşitul anilor ’90 lucrurile au funcţionat cam
în două feluri, evident atunci când au funcţionat. Un mod de acţiune e cel
reprezentat, să zicem, de nişte agenţi foarte harnici, agenţi auto-proclamaţi
agenţi literari, foşti scriitori sau încă scriitori, ca Nora Iuga, de pildă, care
traduce în germană, duce la conferinţe publice poeţi, îi pune în faţa publicu-
lui german. Şi, da, a fost un succes. Nu umbla lumea pe stradă după Ioan
Es. Pop ca să ceară autografe, nu existau minţi care să se îndrăgostească de
poezia lui. Aceasta, într-adevăr, era o modalitate de acţiune, dar prea punc-
tuală, prea puţin susţinută. A doua modalitate a fost cea în care un scriitor
foarte ambiţios ca Mircea Cărtărescu a devenit şi un PR-ist, un agent de
marketing extraordinar, poate cel mai bun PR-ist din România anilor ’90,

!

Dumitru Chioaru şi Nicolae Breban. Sibiu.

N. Breban, Joachim Wittstock, Paul Daian. 
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promovându-şi propria literatură. Bineînţeles dacă n-ar fi avut acoperire în
text ar fi fost un impostor; or, el este un prozator bun, dublat de un agent
de marketing la fel de bun.

Acum lucrurile încep să se normalizeze. Nu mai trebuie să te
gândeşti tu ca scriitor la propriul PR, ci se poate întâmpla
ce se întâmplă, de exemplu, cu Filip Florian. Sper să fie un
simptom al unui început, nu un caz izolat. Simona Kessler,

un nume în piaţa autohtonă, l-a tradus. Evident nu l-a tradus ea, l-a promo-
vat, şi una din cele mai mari edituri americane i-a luat romanul. Un succes
extraordinar. Deci, mecanismul începe să funcţioneze. Tu poţi să stai să scrii
proză. Şi Filip Florian n-a dat deloc din coate în sensul acesta, el a dat o
carte la o editură când i s-a cerut şi asta a fost tot. Adică a făcut exact ce
trebuia să facă un scriitor: a scris, a dat cartea şi asta a fost tot. Filip
Florian a dat un roman foarte bun, intitulat Degete mici. A apărut la Po-
lirom, în România, şi acum are şi un mare scucces, a apărut în ediţii de lux
după prima ediţie. Filip Florian. Da. 

Acum, trecând de cazurile astea individuale şi încercând să discutăm
la modul mai general, aşa cum e formulată şi tema… Cred că are dreptate
auto-proclamatul fazan Alexandru Muşina care spune în Scrisorile unui fazan
următorul lucru: literatura română poate să se vândă în Europa şi s-a vân-
dut numai când a fost fie foarte veche, fie foarte nouă. Nu poţi să-i baţi pe
propriul lor teren cu propriile arme pe francezi, să-l imporţi pe Proust, să-l
transformi aici într-un scriitor român şi după aia să le vinzi tot un Proust…
poate nu chiar la fel de bun. Trebuie să fii ori vechi-vechi şi să ai un etnos
aparte, sau să faci parte din structuri, dintr-astea... ale arhaicului. Când a
fost tradus Creangă, el s-a bucurat de un mare succes. Sunt scriitori vechi,
adică, mă rog, cât pot să fie de vechi, de 100-150 de ani, relativ noi totuşi...
Sunt, dar e vorba doar de acei scriitori care coboară până la straturile ances-
trale. Ăştia se pot vinde. Şi cei noi, de asemenea. Cu avangarda i-am bătut
pe europeni pe propriul lor teren, am fost mai curajoşi decât ei. Aşadar, ori
să fim foarte vechi, ori să fim foarte noi. Altă şansă nu avem. Nici în poezie,
nici în proză; ca să vindem, să avem o şansă în Europa. 

IOAN MARIş: Da, cu avangarda sigur că avem prioritate. Dar e mai
mult o stare de spirit la mijloc. Nu există foarte mari creaţii de avangardă.
Tristan Tzara care a lansat dada-ismul nu a devenit un scriitor foarte mare.
Şi lumea nici nu ştie că e român. Iar noi, acum, la centenar, îi facem, la
Academie, elogii mai mari decât lui Blaga. Să fim serioşi!

RADU VANCU: Şansele literaturii române în Europa nu cred că
înseamnă şansele literaturii române foarte, foarte bune în Europa.
Literatura română ca nucleu. Eu aş fi foarte bucuros şi dacă s-ar vinde, nu
ştiu... ei, nu chiar Corneliu Vadim Tudor, oricum nu face el parte din lite-
ratura română, dar un scriitor de mâna a treia, a patra, dacă s-ar vinde
foarte bine în Europa, aş fi foarte bucuros că se vinde. Ceea ce nu înseam-
nă că el reprezintă imaginea literaturii române în ansamblul ei.

„O şcoală de prieteni
ai literaturii române”

NICOLAE BREBAN: Iar am ajuns la vânzare. O să încep nedidactic,
nedogmatic. Să vorbim puţin de experienţa mea la Paris. Eu am trăit
aproape douăzeci de ani la Paris şi în Germania, dar în Germania n-am avut
răbdare, am plecat de acolo deşi aveam cetăţenie germană şi cunosc limba
germană din copilărie. Nu mi-a plăcut atmosfera ideologică din Germania,
marxistă, ca şi în România; la Germania federală mă refer. Şi am plecat la
Paris, unde am căutat un editor şi am găsit unul dintre cei mai mari:
Flammarion, unde am publicat trei cărţi importante. Importante pentru
mine şi pentru cultura română. În absenţa stăpânilor, Bunavestire şi Don Ju-
an. Deci, am avut succes prin faptul că am găsit o editură importantă care

mi-a publicat textele mele nerevizuite, deşi la Bunavestire doamna Anne
Pons, director la Flammarion, a vrut să scurteze; am spus însă că n-am scur-
tat la comunişti şi că nu voi scurta nici la franţuji. Alături de mine era
Ţepeneag, care ştiţi că face această carieră, de a publica la Paris. Ţepeneag
e singurul scriitor român din ultimii 150 de ani care publică aceeaşi carte la
Paris şi la Bucureşti. O performanţă nemaipomenită pe care lumea în
România nu o observă aşa cum se cuvine. Ţepeneag publică la o mică edi-
tură foarte prestigioasă, POL. Goma a avut ceea ce părea a fi fost un suc-
ces. A fost un fals succes. După revoluţie, când n-a mai avut nimeni nevoie
de el în plan politic, inclusiv Monica Lovinescu, el a fost aruncat. Şi de atun-
ci Goma nu mai publică nici o carte la o editură importantă. El a publicat
la editurile cele mai mari, a publicat patru cărţi la Gallimard, în colecţia „Du
monde entier”.

Trebuie spus, că eu m-am izbit atunci, în anii ’70-’80, de ceea
ce se poate numi politizarea culturii. Foarte mulţi ziarişti de
la televiziuni, redactori, chiar de la edituri, dar mai ales de la
televiziuni, cei de la revistele literare, voiau să ne folosească

contra comunismului. Am avut şi o discuţie aprinsă cu domnul redactor
Antoine Spire, care avea o emisiune la televiziune şi care după aceea m-a
vorbit de rău. Când m-a invitat să avem o întâlnire – aşa se face la Paris: te
întâlneşti cu un redactor de la radio, de la televiziune, de la un mare ziar,
iei masa ca să discuţi, şi el îşi face datoria; la această discuţie eram însoţit
de ataşata mea de presă de la Flammarion –, eu am refuzat să discut critic
despre Ceauşescu. Voia să discutăm despre dărâmarea bisericilor etc. etc. Eu
însumi mi-am dat demisia, am ieşit din toate sistemele. Eu cer să discutaţi
cartea mea ca o carte de estetică, un roman, să mă judecaţi la egalitate cu
autorii voştri francezi, i-am spus atunci. S-a enervat, s-a înfuriat, nu mi-a
făcut articolul, şi peste tot a spus că e ceva dubios cu Breban, că nu vreau
să-l critic pe Ceauşescu. Această dispută a mea a avut loc şi faţă de grupul
Monica Lovinescu, Marie-France Ionesco. Marie-France care era foarte activă
pe vremea aia, foarte negativ activă, în sensul că şi ea şi Monica Lovinescu
voiau să-i împartă pe scriitorii români în comunişti şi anti-comunişti. Cred
că la ora aia cei mai interesanţi scriitori români, cădeam, cu toţii, în parti-
da comunistă: şi eu, şi Nichita Stănescu, şi Marin Preda. Pe când Goma era
singurul purtător al adevărului absolut: şi al celui politic, şi al celui literar,
şi estetic, şi uman. După aceea, aţi văzut că dna Lovinescu a spus că regretă
că l-a cunoscut pe Paul Goma. Foarte grosolan, de altfel. După ce şi-a făcut
răstimp de 15 ani emisiunile cu Goma. De fapt, ea şi Marie-France ne-au şi
despărţit atunci de Goma. Noi eram diferiţi, eu şi Ţepeneag de o parte,
Goma de cealaltă parte. Vedeţi, astea se întâmplau în anii aceia, ani în care
noi am fi putut, românii, scriitorii români aflaţi la Paris să ne afirmăm pe
piaţa culturală franceză. Pentru că era nevoie de noi şi ca promotori ai anti-
comunismului. Ei bine, atunci noi nu am fost uniţi. Noi înşine am adus în
mijlocul nostru ideea dezbinării politice. Şi am pierdut. La ora asta scriitorul
român nu mai interesează pe nimeni la Paris. Ţepeneag a spus de curând că
acum, la cincisprezece ani după căderea comunismului, noi am piedut şansa
de a ne afirma la Paris. Însă ceea ce s-a întâmplat atunci la Paris, continuă
şi acum în România. Fac o paranteză. Eu am avut ideea să facem o Uniune
a Scriitorilor la Paris, pentru că Uniunea de aici, din România, era ilegală,
după ’85 funcţiona nestatutar. Colegii noştri, D.R. Popescu, G. Bălăiţă, C.
Ţoiu ş.a. stăteau nestatutar acolo, la Uniune. Şi am avut ideea, spuneam, să
facem o Uniune la Paris. Pentru că Breban a avut această idee, Ţepeneag m-a
rugat să nu particip la prima şedinţă şi a participat Groşan. Întrebaţi-l pe
Groşan şi o să vedeţi ce zarzavat, ce mahalagism, ce tensiune joasă a fost
acolo. Unde erau Monica cu Goma, ceilalţi. Până la urmă, s-a ales praful şi
pulberea de această idee. Eu am vrut să-l propunem pe Negoiţescu, care era
la München, preşedinte de onoare. Nu s-a ales nimic, n-am putut face nimic...

Ideea politizării culturii a continuat după revoluţie. Doamna M.
Lovinescu a venit la Bucureşti, a locuit la domnul Liiceanu, unde ei doi au
început să facă liste de scriitori valabili şi nevalabili. Breban şi alţii treceau

la nevalabili. Şi Nichita Stănescu, de altfel. Şi alţi scri-
itori erau puşi... la nevalabili. Se făceau liste exact cum
se făceau la partid în anii ’50. Această politizare, dragii
mei, repet, continuă până astăzi. Îl salut pe domnul
Epstein [care tocmai atunci intra în sală – n. red]. O
paranteză. Vladimir Epstein, în afară de managementul
lui excelent şi sufletist, are o idee splendidă apropo de
târgurile de carte şi mai ales apropo de Gaudeamus, şi
anume: Domnia sa vrea să facă ceea ce facem noi aici,
adică să transforme un Târg de Carte într-o tribună a
discuţiilor culturale, literare. Şi cred că trebuie aplaudat
pentru asta. Deci, să-mi continui ideea. Această opoziţie
falsă între etic şi estetic, această est-etică face foarte
mult rău. Grupul lui Liiceanu şi cei din jurul lui conti-
nuă să ducă această politică. Un uriaş poet ca Nichita
Stănescu este trecut în umbră de 17 ani. E o ruşine na-
ţională aceasta pentru întreaga noastră cultură. O impo-
stură jurnalistică, pe numele lui Cristian Tudor Popes-
cu, a cerut în Adevărul să fie arsă opera lui Nichita
Stănescu. Citiţi în această ordine de idei Adevărul lite-
rar şi artistic din decembrie 2003. Şi grav nu e atât că
un oarecare jurnalist carierist şi oportunist, cere acest
lucru. Grav este că instituţiile culturale – Academia
Română, Uniunea Scriitorilor, Ministerul Culturii – n-au
reacţionat. Eu l-am rugat pe E. Simion să reacţioneze.
L-am rugat şi pe Uricaru. Spun aceasta şi într-o carte a
mea. Aceste instituţii însă nu au reacţionat. Când un
corpus cum e literatura naţională nu reacţionează atunci
când este lovit, când este atacat, e un lucru foarte grav:
acest corp este sau mort, sau pervertit.

!Dumitru Chioaru, Rodica Grigore, Andrei Terian
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„Nu vedeţi că Bucureştiul
se confundă mereu cu Budapesta?”

Deci, iată ce se întâmplă! Bine, ce face C.T. Popescu?... Aura
Christi a spus într-un articol din Contemporanul, publicat
anul trecut, că C.T.P. aplică strategia lui Ceauşescu: aţâţă
mahalaua contra elitei româneşti. E o strategie de 50 de

ani, care continuă în alte forme şi astăzi. Politizarea literaturii, discri-
minarea între „Good guys” şi „Bad guys”, între „băieţii buni” şi „băieţii răi”,
pe care le face grupul lui Liiceanu, un fost prieten bun de-al meu, susţinut
de mine sub Ceauşescu când era un „băiat” necunoscut şi plin de idei şi de
talent, insist, continuă. Ultimul meu studiu publicat în paginile revistei
Viaţa românească, după care săracul Ioaniche Olteanu a şi fost dat afară,
Tinerii corifei, sprijină cartea lui Liiceanu şi a tinerilor corifei. Traian
Coşovei, Cărtărescu... Eu am dus la Paris cărţulia lui Coşovei şi Cărtărescu,
Aer cu diamante. Ţepeneag, entuziasmat după o discuţie, a tradus din ea.
Atunci însă eram, totuşi, totuşi, oarecum uniţi. Acuma dezbinarea de la
Paris a pătruns şi la Bucureşti şi în această stare otrăvită n-o să puteţi face
mare lucru. N-o să puteţi face mare lucru. Apropo de succes la Paris, eu
spuneam într-o carte, că succes – m-au întrebat mai
mulţi tineri cum se face succes la Paris – se face la fel
ca la Bucureşti. Adică trebuie să vii, să stai, să locuieşti
într-un centru cultural, să găseşti o editură de prestigiu,
nu orice editură. Şi dacă se poate, să intri într-un grup
de influenţă, sau un grup de afinităţi, cum am făcut eu
cu Nichita, cu Matei, cu Mircea Ivănescu (pe care l-am
vizitat ieri), cu Cezar Baltag. După aceea noi am ajuns
un grup de influenţă, dar la început am fost un grup de
afinităţi ideatice şi estetice. Sau să te afiliezi pe lângă
un maestru al culturii şi în felul acesta vei fi purtat şi
tu în sus, pe valurile gloriei şi ale atenţiei. Să fim exacţi.
Noi am vorbit mai devreme de strategii statale. Marii
scriitori afirmaţi din ţările marginale, necunoscute, nu
au venit prin strategii statale la Paris sau în alte oraşe.
Marquez n-a venit prin statul lui, nici Llosa… Da, da. Nu
i-a interesat nici pe chilieni, nici pe peruvieni Llosa, nici
Marquez. Ei au venit la Paris, au stat acolo. Marquez
povesteşte că era luat nopţile din când în când şi dus la
circumscripţie; fiind cam tuciuriu la faţă, devenea cam
suspect. Aşadar, cei doi scriitori au stat acolo, încleştaţi,
pe trotuarele Parisului, pentru că Parisul era – era,
atenţie, dar nu mai este –, era singura capitală mare
europeană care mai lansa meteci, scriitori suspecţi,
necunoscuţi, venind din zone culturale neprestigioase.
Dacă vii la Paris din America, din Japonia, toate, aproa-
pe toate uşile ţi se deschid. Dacă vii, acum, în ultimii 30
de ani, din America de Sud, pentru că tot continentul a
creat această mişcare, care tot prin Paris s-a afirmat, şi
prin Germania, atunci eşti legitimat de acest curent.
Dacă vii din Azerdbaidjan, Bulgaria, sau Peru, sau
România… Nu vedeţi că Bucureştiul se confundă mereu
cu Budapesta? Etc., etc. N-o să facă mare lucru nici o
instituţie românească, nici guvernul. Sigur că există
strategii. Eu aveam o mai veche strategie. Însă mi-ar fi
trebuit să am în spate bani şi o instituţie. Apropo de Vălenii de Munte… şi
felul cum a făcut Şcoala de istorie Iorga, eu cred că – într-o localitate cum
e Vălenii de Munte, sau Sibiu, sau altă localitate (nu intră în discuţie
Bucureştiul) – am putea crea o şcoală de traducători. Adică o şcoală de pri-
eteni ai literaturii române. Invitaţi fiind tineri scriitori, tineri traducători,
tineri universitari din ţările puternice culturale, ţări cu un prestigiu clar:
Germania, Franţa, Anglia, Suedia, Italia, America. Şi atunci, după 10-15 ani,

creându-se amiciţii între tinerii traducători, scriitori, universitari români şi
cei din ţările enumerate, invitaţii noştri s-ar întoarce în ţara lor şi, prin
relaţiile lor particulare, ar putea obţine contracte de editare pentru scriitorii
români. Aşa s-ar crea un curent, o mişcare care ar duce la un început de
succes. 

Vă asigur că se va face – se face deja! – diferenţa între succesul unui
scriitor de valoare şi  succesul de public. Succesul de public este, evident,
altceva. Pe mine nu mă interesează aşa ceva. Eu am avut în România un
mare succes de public; noi am avut cu toţii un mare succes de public. Voi,
săracii de voi, fiind mai tineri, nu l-aţi avut, aţi scăpat ocazia de a simţi ce
e aia succes de public, ce e marea şansă de a avea o complicitate enormă
cu publicul românesc. Noi am avut parte de o asemenea experienţă: eu,
Nichita, Preda, am avut complicitatea cu publicul pe care străinii, nemţii
bunăoară, ne-o invidiau enorm. Într-adevăr, sute de mii de oameni în
România ne citeau cărţile noastre greu de citit. A fost un moment istoric
care a trecut. Uite şi acum, aici, la Sibiu, la inaugurarea Târgului de Carte
Gaudeamus, ajutorul de prefect a venit şi mi-a spus: „Domnule Breban,
Bunavestire... ţin minte se vindea la negru...”. Da, sigur că da, a fost un
moment în care cărţile noastre n-au fost numai un model de literatură bună,
ci mai mult decât atât: un moment de speranţă – ceea ce este mult mai
important. Şi de aceea unii lectori ne sunt recunoscători. Noi, scriitorii, le dădeam
speranţa că se poate reveni la România valorilor adevărate. Şi asta s-a şi întâmplat. 

„Vom avea succes dacă
vom crede în geniul românesc”

Succes, ca să revin, vom avea dacă vom începe să credem noi
înşine în ceea ce facem, în ceea ce scriem, în geniul româ-
nesc. Există acest geniu, să ştiţi. Chiar dacă noi stăm cu
spatele la el, chiar dacă îl vorbim de rău, chiar dacă îl calom-

niem dibaci sau nedibaci, chiar dacă – precum  domnul Liiceanu – spunem
la Târgul de carte de la Paris: „Literatura română n-are texte care pot fi
traduse în literatura franceză, pentru că e o literatură minoră”. Da, da, şi
este contrazis – talentatul librar Liiceanu – acolo, la Paris, culmea, de nişte
scriitori şi editori francezi. Într-adevăr, cărţi ca Patul lui Procust sau cele
semnate de Mihail Sebastian, au avut un succes de stimă în străinătate, prin
ele s-a arătat că aici, în zona asta marginală, spiritul e totul. Uneori, la
nivele foarte interesante. Deci, vă îndemn să avem o altă consideraţie, o altă
atitudine faţă de spiritul nostru, faţă de talentul, faţă de geniul nostru naţi-
onal. Noi suntem în marginalitate europeană şi trebuie să ne-o asumăm.
Eliade şi alţii dar mai ales Eliade a avut ideea frumoasă, profetică, da-da, că
s-ar putea ca marginalitatea europeană să preia marile teme europene. Şi
eu cred în asta şi vă confirm: Europa Apuseană e un pic obosită în ceea ce
priveşte abordarea marilor teme. E o oboseală, o uzură firească după câte-
va secole de exuberanţă şi de performanţe. De la Renaştere şi până în se-
colul al XIX-lea, Apusul a creat valori şi modele enorme. E un moment de
tasare, probabil ei suferă acuma şi de complexul american. Dar noi am fi
grozavi, am fi chiar grozavi, dacă am aborda marile teme aici, la noi, acasă.
Am face real visul lui Eliade şi al altor idealişti români. Să preluăm noi
sarcina mare a Europei. Nu să ne căciulim pe lângă ei. Să ştiţi că pe mine
m-a enervat felul acesta de a ne căciuli, inclusiv la Festivalul „Zile şi nopţi
de literatură”. Am fost aproape la toate ediţiile. Nu m-a întrebat nimeni, nici
Uricaru, nici alţii, cum se procedează. Mereu a apărut această obsesie: cum
să ajungem şi noi să fim publicaţi în Occident?, cum să ne fofilăm şi noi?,
cum să ne tupilăm şi noi? Ei bine, pentru mândria mea asta e de neaccep-
tat; n-am luat niciodată cuvântul pentru a pleda în acest sens. I-am lăsat pe
ceilalţi să vorbească.

!

Dumitru Chioaru, Rodica Grigore, Andrei Terian, Ioan Radu Văcărescu
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Da, asta ar fi grozav. Şi eu am să vă dau un exemplu: dacă proiec-
tul Aurei Christi şi al Editurii ei, Ideea Europeană, va reuşi, dacă ea va reuşi
să publice cinci volume Breban Don Juan – Don Juan, Pândă şi seducţie şi
trilogia Amfitrion – cu sprijinul Băncii Comerciale Române, voi reveni la
Sibiu ca să ţin o conferinţă cu tema „Don Juan – un mit european”. Şi o să
vă arăt că noi putem lansa aici, în România, putem lansa şi afirma teme
europene mari, de care Europa însăşi e deplin conştientă. Eu mizez pe
această temă şi într-un interviu am tratat această idee care poate părea
unora hazardată: tema Don Juan-ului va prelua tema Fausticului în cultura
europeană.  

IOAN RADU VĂCĂRESCU: E foarte greu să vorbeşti după Nicolae
Breban, dar aş spune şi eu câteva cuvinte cu privire la această temă. Vreau
să amintesc aici că Marquez sau Llosa s-au lansat la Paris în limba spaniolă.
Or, autorii noştri mari, cei care au fost şi sunt într-adevăr cunoscuţi, după
mine, sunt Ionesco şi Cioran, care s-au lansat şi au devenit faimoşi, scriind
în limba franceză. Este o mare diferenţă! Aş da şi un alt exemplu: Andrei
Codrescu care este probabil cel mai cunoscut scriitor român în America. Nu
cred că Norman Manea este cel mai cunoscut. Cel mai cunoscut este Andrei
Codrescu prin poezia, proza lui, dar şi prin alte activităţi.

AURA CHRISTI: Da, dar Andrei Codrescu – apărut de curând şi la
Ideea Europeană cu o carte, Un bar din Brooklyn –, devenind un autor ame-
rican, nu mai scrie în româneşte. Norman Manea, în schimb, se prezintă
pretutindeni în lume ca scriitor român.

IOAN RADU VĂCĂRESCU: Tocmai. Codrescu s-a lansat, scrie în
engleză. E un blestem al literaturii române, din acest punct de vedere. Mari
autori lansaţi în limbile ţărilor în care au trăit, renunţă la limba română în
cazul acesta. Au păţit-o şi alţii, destul de puţini. Cu privire la edituri şi la
traduceri. Nu te poţi lansa în literatura mare a lumii fără o editură mare şi
fără un traducător mare. Degeaba o carte românească este tradusă de un
traducător în franceză, sau în engleză, sau în germană; e tradusă din
română vreau să zic. Nu o ia nimeni în seamă. Nu mă refer aici la Ţepeneag,
bunăoară; el e un scriitor de o altă factură. Cu excepţia câtorva nume, mari
traducători din literatura română în literaturile mari nu avem. Apoi, e vorba
nu numai de faptul de a fi traducători foarte buni, de a cunoaşte româna şi,
foarte bine, limba în care se traduce, ci de a fi scriitori. Vă amintesc un sin-
gur exemplu: relaţia Rilke-Jacobsen. Jacobsen ar fi rămas un autor complet
necunoscut în Europa. Sigur, sunt exemple suficiente. Deci, acesta cred eu
că ar fi norocul, şansa. Mari autori, sau autori importanţi traduşi de mari
traducători, care chiar dacă nu ştiu limba română sută la sută, ei pot bene-
ficia de sprijinul autorului, aşa încât se poate, firesc, revizui o traducere. Se
poate şi acest lucru. Să se lucreze asupra unui material brut, să fie la mijloc
o colaborare. Şi bineînţeles o editură importantă care să lanseze un autor
important.

În toamna anului trecut, la Neptun – Nicolae Breban a amintit şi de
Neptun, de „Zile şi nopţi de literatură” –, premiul pentru promovarea lite-
raturii române în lume a fost luat de Gallimard. Preşedintele juriului, pro-
fesorul Mircea Martin, a spus foarte clar: „Nu pentru ce a făcut Gallimard
până acuma pentru literatura română, ci pentru ceea ce va face de aici
înainte pentru literatura română”. Într-adevăr, Nichita nu are o ediţie la
Gallimard, ceea ce este o mizerie. (Sunt perfect de acord cu maestrul
Breban.) Ca şi alţi poeţi, alţi mari poeţi: Mircea Ivănescu, Gellu Naum. Au
existat tot felul de speranţe apropo de lansarea noastră în străinătate, inclu-
siv cu Cărtărescu, cu proza lui, Orbitor. Ei bine, Cărtărescu n-a spart gura
târgului nicăieri. N-am amintit degeaba de Cărtărescu. Îmi povestea Andrei
Codrescu de curând că şi el a luptat oarecum în acest sens, pentru că nu
este numai problema traducerii la mijloc, este şi problema contextului în
care e lansat un scriitor. Contextul Orbitorului, sau contextul unui alt roman,
unei alte proze din literatura noastră. Orbitor a fost scris şi se găseşte acolo,
în paginile romanului, tematic vorbind, un cu totul alt context. Cititorului

american nu trebuie să-i oferi numai traducerea propriu-zisă, trebuie
să-i oferi şi contextul respectiv, care trebuie explicat, altfel cititorul
nu înţelege nimic, nu ştie despre ce este vorba. Vorbeam de Reb-
reanu, sau de Slavici… Cum poţi să prezinţi Mara sau Ion, sau
Răscoala – aceste capodopere ale literaturii române – unui cititor de
astăzi din străinătate? Cum poţi să le prezinţi dacă nu indici şi con-
textul în care au apărut acestea; tematica respectivă, istorică, psiho-
logică, mentală a vremii. Contextul Mitteleuropa, lansat cu surle şi
trâmbiţe în care eu nu prea cred, se referă doar la o mică parte a
literaturii române, ca să zic aşa. Nu avem o literatură română de
Mitteleuropa. Putem vorbi de acest concept raportat la unguri, la slo-
vaci, la cehi, la austrieci. La români însă mai puţin; dacă vorbim din
punct de vedere sociologic, ca să spun aşa, mai degrabă, decât este-
tic, literar. Ei bine, acest context trebuie pus acolo, în străinătate,
francezul, italianul, suedezul trebuie să înţeleagă despre ce este vor-
ba. Nu ştiu cum; poate în prezentarea cărţii traduse, în notele care
pot fi ataşate volumului respectiv. Şi nu e vorba numai de proză, e
vorba şi de poezie şi de eseistică. Într-adevăr, Andrei Terian are drep-
tate, prin eseistică, prin critică putem face foarte multe. L-aş aminti
în primul rând pe Matei Călinescu, poate înaintea tuturor. Andrei a
vorbit de Virgil Nemoianu. Perfect de acord. Mă gândesc, de exem-
plu, la un lucru extraordinar: capitolul din A citi, a reciti, capitol
scris de Matei Călinescu despre Mateiu Caragiale. Dar uite un lucru
extrem de ciudat şi de interesant, capitolul despre Mateiu Caragiale
al lui Matei Călinescu, apare numai în ediţia română, în ediţia
engleză Rereading nu apare. Să sperăm că o să apară într-o ediţie
viitoare în engleză la o editură importantă. Şi Mateiu Caragiale ar
putea pătrunde măcar în lumea universitară cu o carte, o capodo-
peră a literaturii române, care este tradusă, am înţeles destul de...
N-am văzut nici o variantă. Eu ştiu…, poate nu am căderea să judec,
am acasă o traducere în italiană şi încă una în franceză. Am impre-
sia că faţă de originalul românesc este… Nu ştiu, poate ar trebui să
intervină un traducător de nivelul lui Lampedusa, ca să traducă în
limbile de largă circulaţie o capodoperă a literaturii române. Luc-
rurile sunt foarte complicate, am putea discuta foarte mult despre
traducere, despre şansele literaturii române. Întâi cred că ar fi de

rezolvat problemele interne ale literaturii române, într-o ţară în care bib-
liotecile sunt pe cale de dispariţie – ca organizare, ca achiziţie de carte –,
o ţară în care librăriile sunt papetării, în care interesul e din ce în ce mai
scăzut pentru carte. Cred că asta ar trebui în primul rând: să facem ceva la
noi acasă. Târgurile acestea, întâlnirile, lucrurile acestea sunt, trebuie spus,
foarte bune. 

Într-adevăr, maestrul Breban are ce-şi aminti din anii ’60, ’70, ’80;
scriitorii aveau atunci un succes enorm. Şi eu am acasă ediţia din Buna-
vestire, cea care a fost retrasă din librării. Literatura atunci însemna cam
totul în cultura română, nu exista televiziune, nu exista istorie, nu exista
nimic în afară de literatură. Iar literatura practicată, scrisă atunci, într-ade-
văr, era de înalt nivel. Ei bine, această literatură tradusă acum în America
sau în altă parte, ar trebui şi ea contextualizată. Altfel, nu ştiu ce înţelege
cititorul de acolo despre aceste cărţi. 

NICOLAE BREBAN: O cheie esenţială a succesului este tenacitatea,
insistenţa. Aceşti oameni care au avut succes: Llosa, Marquez, Kadare,
Kundera au avut succes, nu uitaţi, în primul rând, pentru că au insistat, 10,
15, 20 de ani au stat acolo. Au luat masa cu redactorii de la reviste, de la
televiziune, au răspuns la întrebări, şi-au întâlnit editorii. Au fost prezenţi
fizic acolo. Altfel nu există succes. Nici o piesă de Shakespeare, daca ar fi
scrisă astăzi, n-ar lumina Parisul. Nimeni nu are iluminarea talentului şi a
valorii. Structurile sociale care creează succesul sunt convinse în timp de
importanţa, de necesitatea unei lumini, sau a unei valori.

Deci, e vorba de a sta acolo, de a avea contacte permanente, de a
insista şi de a crede. Adică în primul rând, cum construieşti dumneata. Noi
înşine trebuie să începem să credem că suntem o valoare excepţională în
contextual cultural European de azi. Şi nu să-i imităm acuma, repede, pe
americani şi pe mai nu ştiu cine. Eu am spus de câteva ori: în ce priveşte
politica administrativă şi teritorială, să fim conservatori, adică să ne păst-
răm graniţele şi teritoriul. Iar în ceea ce priveşte cultura şi ideile să fim
imperialişti. Să expandăm, aşa cum fac ungurii, cum fac polonezii. Noi nu
facem asta însă. Practicăm un soi de autocritică, nu ştiu de unde, un fel de
masochism foarte ciudat ne caracterizează, plăcerea de a vorbi de rău despre
tine şi despre ceilalţi. Acest lucru de fapt a început şi cu amicul nostru, Ma-
rin Sorescu. Vorbeaţi de Cărtărescu, care – foarte bine – îşi plasează „mar-
fa” literară. Sorescu făcea asta înainte mai bine decât Cărtărescu. Am fost
eu cu Ţepe la emisiunea lui Iosif Sava şi l-am întrebat pe Ţepeneag ce părere
are despre Sorescu? Şi Ţepeneag a zis: „Am o părere foarte bună, e un bun
poet, dar are un maxilar crispat, un maxilar blocat. De câte ori e întrebat
despre un coleg al său român, spune că nu există”. Or, mi-e teamă că acest
lucru se întâmplă şi astăzi. Într-adevăr, fără un context, noi nu putem
pătrunde. Dacă tu fiind la New York sau la Paris, spui că mai sunt 10-15
oameni talentaţi acasă, atunci editorul respectiv sau criticul devine intere-
sat. Apare o mişcare, un flux de idei. Dacă eşti unul singur… Mă rog.
Contează foarte mult acest aspect.

Deci, tenacitatea, insistenţa. Putem face multe lucruri ca persoane
private şi le putem face şi pe linie de stat. E nevoie de strategii ale unor
instituţii de cultură, ale unor guverne. Însă guvernelor în România nu le
pasă de cultura română.

„Să nu uiţi o secundă
că reprezinţi o cultură majoră”

AURA CHRISTI: Trebuie să facem ordine, în primul rând, în ţara
noastră. Eu cred că această ordine ar trebui să înceapă cu noi, scri-
itorii. Pentru că nu guvernele sunt de vină că politicienii nu ne iau în !
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seamă pe noi, scriitorii, pe noi, editorii; ba mai grav, ne tratează cu dis-
preţ. Noi suntem de vină. Noi suntem de vină. Nu suntem solidari; sun-

tem împărţiţi în biserici, bisericuţe, grupuri etc. ’90-’91 a fost un an splen-
did pentru lansarea culturii române în lume. Vorbeai de context, Ioan Radu
Văcărescu. A fost un context splendid, unic atunci! Puteam merge pe acel val
de simpatie, atenţie manifestate de străini faţă de România, faţă de Revoluţia
română, zece ani bine merci; fiecare dintre vârfurile generaţiilor noastre li-
terare putea fi făcut cunoscut cel puţin în Europa. S-a întâmplat mineriada…
care ne-a ras ca imagine. Pur şi simplu. Îl întrebam, apropo, pe domnul Du-
mitru Ţepeneag ce imagine are cultura română la Paris. Nici una. Nu
existăm. Francezii sunt de ei înşişi plictisiţi. Şi au acest drept, având o cul-
tură imensă în spate. Nemţii la fel, ruşii la fel. E vorba de popoare care au
dreptul să fie plictisite, au dreptul să-şi tragă sufletul, pentru că au dat lumii
nume, literaturi enorme. E obositor să fii model de gradul zero tot timpul. 

Să ne afirmăm la nivel de instituţii? Nu cred că se va întâmpla
acest lucru în viitorul apropiat. Sunt scriitor. Îmi cântăresc
bine cuvintele; şi, în plus, fiind şi editor, adică fiind la curent
cu laboratorul editorial, am avantajul de a vedea lucrurile şi

din interior. Sunt extrem de sceptică în privinţa lansării literaturii române
prin intermediul instituţiilor statului. Deoarece statul român, reprezentat
prin instituţiile sale, conducătorii anumitor instituţii culturale duc o politică
în esenţă reacţionară, profund antinaţională. Prin ce anume se manifestă
acuzele grave aduse de mine? Prin faptul că procentul din PIB alocat culturii
este jalnic, este sub orice critică: 0,16%. În timp ce francezii, nemţii, ruşii
alocă culturii în medie 10 %. Şi vă asigur că din sumele alocate, ei, francezii,
nemţii, ruşii, nu repartizează 80 % patrimoniului. Adică nu procedează aşa
cum se întâmplă la noi. Apoi, legea sponsorizării e absolut ticăloasă, şi nu s-a
făcut nimic concret în sensul modificării ei. Nu există o strategie în sensul
promovării literaturii române în străinătate. Tot ce se face, se face la modul
diletant, improvizat. Şi mai e o nuanţă, un adevăr amar la mijloc, cu care am
şi început de fapt: vina e a noastră. Mi-a spus Basarab Nicolescu că acum doi
ani, la un Târg de Carte parisian organizat de AER, condus pe atunci de dl
G. Liiceanu, au fost invitaţi reprezentanţi ai mass media, reprezentanţi ai
celor mai importante edituri franceze. Aşadar, se afla în acea sală crema
cremelor editorilor şi, respectiv, câţiva scriitori şi jurnalişti francezi. G.
Liceanu a declarat în gura mare – el care reprezenta cultura română şi,
respectiv, interesele acestei culturi, nu-i aşa? – că „Literatura română este o
literatură minoră, nu merită să investeşti în ea, nu merită s-o pui în circu-
laţie”. Atunci au reacţionat străinii, contrazicându-l; şi, vă asigur, nu din com-
plezenţă. Aici, în România, deşi s-a aflat această atitudine, n-a reacţionat nici
o instituţie. Ceea ce este foarte grav. Să aduci prejudicii într-o ţară străină
imaginii literaturii tale, a ţării tale, e un fapt foarte grav. Liiceanu nu cred
ca are dreptul moral de a vorbi astfel despre literatura română, întrucât dom-
nia sa nu este un scriitor de valoare, nici critic şi istoric literar a cărui opinie
să conteze nu este, nici filosof nu este – aşa cum se spune. Dacă G. Liiceanu
e filosof, atunci Kant, Hegel, Schopenhauer, care au un sistem filosofic, ce
sunt? Dl Liiceanu este, mai exact, a fost un comentator, un istoric al men-
talităţilor poticnit la jumătatea drumului. Prima sa carte promitea o splen-
didă carieră de istoric al ideilor, de istoric al mentalităţilor, însă d-sa a ratat-o; şi ştie
că a ratat-o, deşi nu are curajul, nici bărbăţia să recunoască public acest lucru. Jurnalul,
cărţile sale, publicate în ultimul timp, sunt un argument grav în favoarea celor spuse
de mine. Eu îmi permit să emit asemenea judecăţi de valoare. Nu mai sunt de mult o
promisiune. Da. Cred că am acest drept. Cărţile publicate de mine mi-l dau. 

„Să-ţi păstrezi
demnitatea, onoarea”

Repet, aşadar, nu cred deocamdată în afirmarea, lansarea mai
exact spus, a culturii române prin intermediul unor instituţii.
Deşi, la drept vorbind, nu e atât de complicat. Eu reprezint
Contemporanul şi Editura Ideea Europeană. Editura noastră

are norocul, şansa de a lucra cu câteva instituţii străine. Suntem la secole
distanţă de ele, dragilor. Nu decenii; repet, secole! Noi batem câmpii… într-o
splendoare. Apropo, în acest sens, nu cred să ajungem în anii imediat urmă-
tori la un nivel apropiat – în ceea ce priveşte susţinerea culturii române, sim-
plificarea tuturor mecanismelor, instrumentelor prin care o cultură şi, deci,
cunoaşterea acesteia devin posibile – de cel al fundaţiilor private din Olanda,
Franţa, Germania. Uimitor este că avem nevoie de bani puţini; care însă tre-
buie folosiţi cu maximă eficienţă, în condiţiile unei totale transparenţe.
Ţepeneag repetă mereu că e vorba de costul a două-trei helicoptere, care,
recunoaşteţi, e un fleac. Da, cu asemenea costuri am putea lansa şi sprijini
câţiva scriitori importanţi, inclusiv tineri şi foarte tineri (afirmaţi deja însă)
în spaţiul european. E vorba de câteva milioane de euro. La sumele astro-
nomice care sunt rulate de guvernele noastre, într-adevăr, suma emisă de
mine, hm, e un fel de ironie. Nu cred să existe în următorii 5-10 ani o comu-
nicare eficientă, strânsă, între Ministerul Culturii, Ministerul de Externe,
Uniunea Scriitorilor şi Institutul Cultural Român. 

Apropo, am lansat, după cum bine ştiţi, un Apel pentru salvarea cul-
turii române vii, în toamna anului trecut, care, până la ora actuală, a adunat
900 de semnături din Israel, România, Franţa, Italia, Germania etc. Semnă-
turile curg în continuare. Bugetul penibil alocat în continuare culturii ro-
mâne indică în mod limpede că guvernanţii noştri îşi bat joc de cultura româ-
nă, nu le pasă de interesul major al României de a-şi modifica imaginea jal-
nică pe care o avem în ochii străinilor. În acest context, cred că vom reuşi
singuri, construind, în timp, relaţii cu partenerii din strănătate, care au deja
încredere în noi şi care nutresc şi un început de simpatie, tratându-ne,
atenţie, ca pe nişte egali. Ceea ce este foarte important. Să-ţi păstrezi dem-
nitatea, onoarea. Să nu uiţi o clipă că reprezinţi o cultură majoră – la cul-
tura română mă refer –, rău cunoscută în ţara ei, rău tratată în ţara ei, ne-
cunoscută în lume.

DUMITRU CHIOARU: Vreau să continui ce a spus Aura. Multe din
ideile de aici mă interesează. Am reflectat asupra lor şi am să le continui.
Ce se întâmplă? Probabil că de la stat ne dăm seama că nu putem aştepta,
din păcate, mare lucru. Problema marketingului revine pe seama lui însă. Nu-i
rămâne scriitorului român decât să scrie bine, să creadă în ceea ce face. Într-
adevăr, statul are nevoie de o strategie, dar şi de un fel de nebunie a la Badea
Cârţan, care să-şi ia cărţile în spate şi să colinde lumea cu ele. Mă întreb
însă în care gen putem cuceri lumea? Sunt convins că poezia – eu sunt întâi
de toate poet –, poezia română nu ar avea trecere în acest moment. Deşi este
o poezie de mare calitate. Probabil că proza ar interesa, mai degrabă.
Exemplele deja amintite sunt – vorbesc de cele de după 1990, ale lui Cărtă-
rescu şi ale lui Filip Florian – simptomatice, pentru că interesează mai mult
proza. Cred că suntem o ţară şi o literatură exotică pentru Occident; asta şi
trebuie să ştim să exploatăm. O strategie pe această temă ar trebui să fie
făcută. Dar îmi dau seama, repet, că numai pe cont propriu se poate face
ceva. Domnul Breban a spus foarte bine că sud-americanii au cucerit pe cont

!

Radu Vancu, Paul Daian, Joachim Witsttock
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propriu. Nu a făcut nici Columbia, nici Peru, nici Argentina mare lucru pen-
tru marii autori care au devenit Marquez, Llosa, Borges. Acesta e un exem-
plu pentru noi. Dar aşa cum bine s-a spus de colegul Ioan Radu Văcărescu,
ei s-au lansat totuşi în spaniolă. Limba spaniolă e într-o ascensiune evidentă.
Ce se întâmplă cu limba noastră? Mie, vorba cronicarului, mi se cam sparie
gându´. Pentru că a început să fie vorbită din ce în ce mai prost şi are din
ce în ce mai puţini vorbitori. Literatura română nu e citită; atâta cât se mai
scrie nu e cititită nici măcar aici în ţară. Ce înseamnă asta? Că ar trebui să
renunţăm la limba română şi să scriem într-o limbă de circulaţie, în engleză,
sau franceză, sau spaniolă? Nu cred că asta e până la urmă calea, deşi există,
am văzut, am reţinut, celebrele nume: Cioran, Ionesco. E Andrei Codrescu,
nu? Sunt numele avangardiştilor români. Ei sunt cunoscuţi nu prin ceea ce
au scris în limba română. Nici Tzara, care a scris poezii bune în româneşte,
nici Voronca, nici Fundoianu, nu sunt cunoscuţi decât prin ceea ce au scris
în limba franceză. Şi atunci? Trebuie să credem în limba noastră. Noi nu cre-
dem într-o limbă care este foarte frumoasă, foarte bogată. Este o limbă de o
expresivitate extraordinară. Nu trebuie neapărat să ajungem la o limbă care
să fie conceptuală. Noi nu avem vocaţie de filosofi, dar o avem pe cea de poeţi
şi de prozatori. Şi limba română, repet, este plastică, o limbă muzicală care
ne poate ajuta. Trebuie să avem încredere în puterea noastră de a crea într-o
asemenea limbă. E o lipsă de încredere care este dezarmantă la scriitorul
român. 

„Am ratat momentele
de sincronizare, de integrare”

Şi mai e ceva: mereu am ratat. Am ratat momentele de sin-
cronizare, de integrare. Adevărul e că numai prin cultură
putem să o facem şi neapărat acum, în acest moment, în acest
context. Pentru că dacă şi cultura o abandonăm, atunci Eu-

ropa, cum zicea cineva, o să aibă impresia că a primit nişte barbari. Cultura
e singura noastră carte de vizită. Ar trebui însă, cum spuneam, să credem
mai mult în ea, să promovăm valorile noastre şi să renunţăm la anumite com-
plexe. Noi am fcăcut o literatură de imitaţie şi-am promovat în general aseme-
nea lucruri care imitau ba Parisul, ba New York-ul. Nu mai interesează pe
nimeni lucrurile astea. Atâta se vorbeşte de postmodernismul românesc, dar
acest curent relansat la noi, nu e văzut decât ca o imitaţie a celui american.
Trebuie scos în evidenţă ceea ce este specific românesc, ceea ce e original
românesc. Altfel, postmodernismul în variantă românească nu cred că intere-
sează pe nimeni. Globalizarea e un moment important. Dacă şi pe acesta îl
ratăm, înseamnă că asta e vocaţia noastră: de a rata mereu. Şi eu cred că
mitul românesc al lui Manole trebuie pozitivat, în acest context.

JOACHIM WITSTTOCK: Le dau dreptate colegilor care au vorbit la
această masă rotundă despre faptul că noi trebuie să ne concentrăm asupra
locului, asupra zonei unde ne aflăm. Da, ei avut multă dreptate. Nu vorbesc
despre lumea largă şi nici despre lărgimea continentului. Legăturile cu alte
ţări, cu alte literaturi sunt foarte importante. Legături pe cale protocolară,
universitară sau cu reviste sau cu edituri sunt foarte însemnate. Dar cred că
şansele scriitorului român, a scriitoarei române, sunt cele care se realizează
aici în ţară. Fiindcă, cum să zic, acestea sunt şi o şansă şi un aspect pozitiv

ca scriitorul să fie receptat în lumea în care se află, să aibă contacte cu citi-
torul şi să nu accentueze atât de mult acest aspect abstract de legătură, poate
puţin întâmplătoare, cu o prezenţă în străinătate, sau ştiu eu, cu o partici-
pare la un colocviu. Desigur, toate acestea sunt foarte însemnate, nu le mi-
nimalizez. Dar, totuşi, şansele literaţilor de aici sunt cele care se oferă aici.
Cum să zic? Ne aflăm în Europa şi acesta e un fapt pe care îl conştientizăm
acum tot mai bine. S-a pomenit de Alexandru Dima. Am în faţă, aici, cartea
lui despre Sibiu. Şi el în dedicaţie – era prin 1940 – vorbeşte de Sibiu ca
despre un oraş apusean. Ca să mai zăbovesc asupra Sibiului, oraşul are o
vocaţie europeană prin filosofii care au trecut prin aceste locuri, care sunt
legaţi biografic de Sibiu: Lucian Blaga, Constantin Noica, Emil Cioran. Aş
mai adăuga un filosof care a stat două decenii aici: Erwin Reisner, care, fiind
mult mai în vârstă, se află întrucâtva într-o oarecare legătură spirituală cu
Emil Cioran. Emil Cioran pomeneşte de acest filosof care a trăit aici la Sibiu.
Aş putea să mai vorbesc despre Constantin Noica, care are o introducere la
intrarea României în conştiinţa europeană, unde multe dintre cele spuse aici
sunt şi ele cuprinse. Voi spune însă un singur lucru. Noica afirmă că cei care
trăiesc în România numai prin cultură pot să se afirme, să fie luaţi în seamă,
de cei care locuiesc într-o lume în care cultura joacă un rol mai puţin însem-
nat. Şi acelaşi gânditor spune, în continuare, că, în fond, acesta este un lucru
pe care şi Eminescu l-a susţinut.

IOAN MARIş: Aş vrea să nuanţez un pic cele spuse de prozatorul Joa-
chim Witsttock. Totuşi cultura Ardealului, insist, are o specificitate aparte.
Este mult mai mult îndatorată culturii germane, decât culturii franceze.
Cultura germană fiind o cultură catalictică, te îndreaptă spre propria ta intro-
specţie. Fii tu însuţi, du-te acolo, la izvoare. Cultura franceză ţi le împa-
chetează aşa frumos şi te trezeşti fără să vrei că eşti imitator, te sincronizezi
rapid cu ei. De aceea eu văd aici o posibilitate, o şansă în plus a literaturii
din Ardeal, din Transilvania, de a fi exportată mai bine în afară. În contex-
tul acesta marginal se poate specula. Până la urmă culturile regionale trebuie
să se afirme în contextul globalizării. Aici trebuie să ajungem.

NICOLAE BREBAN: Apropo de Ardeal. Când am deschis Târgul Gau-
deamus aici, la Sibiu, eu am salutat faptul că acest târg de carte are loc în
Ardeal, şi am amintit că eu sunt ardelean. Vreau să vă fac o confesiune. O
fac, de altfel, şi în memorialistica mea. Când am venit la Bucureşti prin Lugoj
– tatăl meu a fost arestat în 1940 la Baia Mare şi am ajuns la Episcopia Unită
din Lugoj, unde mi-am făcut liceul –, am ajuns într-un grup necunoscut, ano-
nim, dar foarte select, constituit din Matei Călinescu, cel mai apropiat (până
astăzi!) prieten al lui Mircea Ivănescu, Nichita Stănescu, Cezar Baltag,
Grigore Hagiu. Am fost primit în grup, mai ales de Nichita, care nu ştiu de
ce credea în mine. Ei bine, în acest grup exista o atmosferă defetistă, iro-
nică, splendidă, foarte fină, cu mari referiri culturale. Printre primele discuţii
– erau nopţi întregi de discuţii; spun asta şi în memoriile mele – s-a
desfăşurat în jurul Mioriţei. În timp ce amicii mei lăudau şi ornau Mioriţa cu
splendide epitete şi vocabule, eu atacam această baladă; o atac şi astăzi, o
refuz, într-un fel o refuz. Spuneam atunci că e vai de noi dacă noi înrădă-
cinăm în inconştientul nostru această atitudine pasivistă, masochistă, victi-
mizantă în exces, frumos-splendid victimizantă, penibil victimizantă. După
aceea continuam cu ceea ce a creat legenda megalomaniei brebaniane: am
spus că o să ajung un mare romancier român, „tu vei fi un mare critic, Matei,
Nichita va fi un mare poet”. Şi atunci Matei – foarte fin, rafinat, plimbându-se
de colo-colo cu ţigarea în gură – mi-a explicat cu argumente că nu se !
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poate într-un stat comunist, barbar, stalinist, în care „ei” îşi împing
oamenii lor, copiii de activişti, de muncitori, la facultăţi, nu se poate ca

noi, copii de burghezi, toţi cu un „păcat” genetic pe cap, noi nu vom ajunge
niciodată să fim scriitori importanţi. După cum vedeţi, a greşit. Nichita dădea
din cap; era foarte copleşit de Matei. Colegii mei de grup au încercat – cu
argumente, desigur – să mă convingă că nu se poate face într-un stat comu-
nist mare literatură. Am spus atunci: dragii mei, aveţi dreptate, logic aveţi
dreptate, după argumente aveţi dreptate, dar eu sunt ardelean, bunicul meu
a făcut o catedrală, o biserică enormă, într-un sat aflat la şase km de Seini.
Seini este fosta capitală a Oaşului. Noi, oşenii, care primim la şase ani cuţi-
tul în traistă, nu ne temem nici de chestori, nici de primari, nu ne temeam
nici de împărăţia mare, nici de împăratul, şi nici de jăndarul maghiar. Şi când
zic jăndarul maghiar, eu îmi aduc aminte că la şase ani – da, încă ţin minte
– au venit doi inşi de un metru nouăzeci, cu pană la pălărie, şi l-au luat pe
tatăl meu din satul Recea. Se ştie şi până azi acest lucru; îl ţin minte şi eu.
Când am mers cu Mama acum zece ani la Recea, au venit femeile să o vadă
şi au plâns: „Doamnă preoteasă, bine aţi venit”. Şi atunci ţăranul, oşanul
spune printre ţâpurituri: „Nici jăndaru´ nu-i de fier, să nu intre brifta-n el”.
I-am spus atunci lui Matei: „Tu ai dreptate, dar până eu nu bag brifta… Eu
încerc cu brifta jăndarul”. Matei s-a uitat la Nichita: „Amicul tău e naiv”, a
spus. Peste câţiva ani, Nicolae Breban conducea România literară, unde erau
trei maşini la scară. Breban era membru în Comitetul Central. Toate uşile
partidului se deschideau pentru prietenii mei Matei, Nichita, pentru că erau
prietenii mei. I-am adus aminte lui Matei: „Ţii minte că… nu e de fier? Am
vrut doar să ating cu brifta şi mi-a intrat mâna până la cot, nu mai ştiu cum
să o scot!”

Vreau să vă spun, dragii mei – sunteţi ardeleni, suntem arde-
leni –, nu uitaţi că noi nu trebuie să ne lăsăm infectaţi, infes-
taţi de morbul acesta splendid, orientalist. Nu trebuie să
adăpăm caii mefienţei şi ai scepticismului dizolvant. Vorbesc

ca un paşoptist, iată. Eu mă consider un neo-paşoptist. Paşoptiştii pe care îi
ridiculiza Eminescu au adus speranţa că aceste provincii marginale pot să
intre în Europa. De acolo a început Europa românească. Nu vă lăsaţi invadaţi
de scepticismul splendid, cuceritor, muntean. Noi suntem oameni nordici, noi
am luptat şi ne-am afirmat printre străini şi contra lor, contra grofilor calvi-
nişti – eu nu sunt contra maghiarilor, sunt contra unor maghiari, sunt con-
tra unor români, contra unor evrei – care l-au trimis în exil pe primul mar-
tir cultural Inochentie Micu-Klein, care a murit la Roma pentru că Regina
Maria Tereza n-a putut să-l apere de grofii calvinişti. Nu uitaţi. Să ştiţi că noi
nu vom putea câştiga, nu ne vom putea afirma în Europa dacă nu ne vom
încrede în geniul naţiunii noastre şi al literaturii noastre. Să ştiţi că noi sun-
tem locuiţi acum de geniul literaturii europene, dar trebuie să-l recunoaştem,
să spunem: da, noi suntem aceştia! Şi să nu-i lăsăm pe rafinaţii munteni să
ne inoculeze scepticismul lor.

AURA CHRISTI: O să închei şi după aceea o să-i ofer microfonul şi
colegului meu Dumitru Chioaru. Eu cred că a fi european înseamnă a fi tu
însuţi. Să ne respectăm noi între noi, în primul rând. Să ne citim noi între
noi. Să nu uităm o clipă că din toate crizele trâmbiţate de politicieni şi de…
alte păsări ciudate, nu tocmai agreabile în anumite contexte criza reală pe
care o traversează România de 17 ani este criza modelelor. Nu pentru că nu
ar exista modele. Trebuie înlocuite falsele modele care sunt fotbaliştii, cre-
atorii de modă, politicienii, prin modele reale, care, insist, există. Îi mulţu-
mesc lui Nicolae Breban care a făcut un efort să vină aici; acum câteva zile

a suferit o intervenţie chirurgicală riscantă. Grupul Ideea Europeană & Euro-
Press & Contemporanul este la mijlocul unui turneu; astfel, am făcut lansări
la Bucureşti, Iaşi, Ploieşti, din nou Bucureşti, acum, iată, suntem la Sibiu, de
unde ne vom muta la Salonul de Carte de la Bucureşti. O să revenim, sper,
la Sibiu. Cu proiectul Don Juan. Pentru că nu avem încotro, iată, facem noi
înşine aceste turnee, pe banii noştri, până se vor trezi instituţiile statului să
sprijine scriitorii, editurile, fundaţiile, dar înainte de toate, scriitorii, care tre-
buie să se vadă cu lectorii, să discute cu ei, să-i cunoască, să le citească din
poemele, romanele lor. Să citească fragmente din cărţile lor. Apropo de mo-
dele. Ideea Europeană & EuroPress e un grup editorial tânăr. Contemporanul
– revista ţinută în viaţă de noi – are deja peste 125 de ani. Ei bine, fiind
vorba de instituţii tinere, trebuie să spun că nu ne este străină ambiţia de a
ne axa activitatea pe teme majore, pe proiecte mari. Aceste proiecte se nu-

mesc Dostoievski, Tolstoi, Nietzsche, Rilke, Balotă, Ianoşi, Bre-
ban. Ca să dau doar câteva nume. Acestea sunt modelele noas-
tre. Pentru care luptăm şi vom lupta în continuare. Pentru că
şi cărţile noastre şi literatura noastră – fiind majore – merită
şi ne obligă. Să nu uităm o secundă că destinul nostru nu este
politica. Destinul nostru este literatura. Scriitorul este o insti-
tuţie. Să ne bucurăm, aşadar, de el, de prezenţa lui, de faptul
că este viu şi să-l onorăm, cinstim – aşa cum se cuvine – cât
este viu. 

DUMITRU CHIOARU: …Sau politica noastră este scrisul.
Sunt convins că trebuie să ne vedem de uneltele noastre. Să
credem – revin la ce spuneam – în ceea ce facem, încredere
pe care mi-a întărit-o din nou domnul Breban. Şi ca să închei:
le mulţumesc domnului Breban şi Aurei Christi – dânşii fiind
musafirii noştri – pentru că au participat la această masă
rotundă. Vă mulţumesc tuturor pentru participare şi în numele
revistelor sibiene Euphorion şi Transilvania.

AURA CHRISTI: Noi vă mulţumim. O mulţumire specială
amfitrionului nostru, Vladimir Epstein – un mare iubitor de
carte, de literatură, care de 14 ani şi-a asumat Târgul de Carte
Gaudeamus. E un târg cunoscut în estul Europei, un târg de
mare calitate, o performanţă, iată, prin care ni se propun – în
afară de carte de prim raft, carte didactică, carte şcolară,
beletristică – asemenea discuţii, întâlniri amicale. Important
este nu numai să ne vedem, citim cărţile, ci să discutăm.
Repet, să ne bucurăm unii de alţii atât vreme cât suntem vii.
Îi mulţumim, aşadar, acestui mare iubitor de carte, absolvent
de filosofie, Vladimir Epstein, pentru faptul că este unul din-
tre marii luptători pentru cultura română.

MAI 2007, SIBIU
CARAVANA GAUDEAMUS

Fotografii de ANDREI POTLOG
Pagini realizate de ADRIAN PREDA

PARTENERI MEDIA: Asociaţia Publicaţiilor Literare şi a Editurilor
din România, Convorbiri literare, Poezia, Dacia literară,
Crosmedia, Netvision, ErcPress, EuroPress, Radio România
Cultural, TVR Cultural, Agenţia Amosnews

!

FORUMUL EUROPEAN
AL REVISTELOR LITERARE

Federaţia Editorilor şi Difuzorilor de Carte din România (FEDCR) şi Asociaţia
Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România (APLER) a organizat un important eveni-
ment cultural – Forumul european al revistelor literare, ediţia I-a, menit să promoveze
cultura scrisă românească în Europa. Evenimentul a avut loc în perioada 6-8 septembrie
2007 la Mamaia şi Constanţa. În afară de revistele româneşti, membre ale APLER, la
Forum au participat peste douăzeci de reviste literare din Europa. Publicăm Argumentul,
care deschide catalogul intitulat Pagini literare.ro, ce cuprinde propunerile membrilor
APLER de scriitori care să fie promovaţi în revistele literare din Europa. 

Agentul literar 007

Ne propunem să fim agentul literar 007 al scriitorilor nominalizaţi de revistele literare
membre ale Asociaţiei Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România. Un agent care să
ofere gratuit drepturile de autor pentru textele cuprinse în acest catalog. Drepturi de
autor gratuite numai pentru revistele literare europene invitate la Mamaia, România, la
Forumul European al Revistelor Literare, prima ediţie, 6-8 septembrie 2007. 
45 de scriitori din toate geografiile şi generaţiile literare româneşti au fost propuşi de 19
reviste literare membre ale APLER. Subiectivitatea alegerii acestor 45 de scriitori revine
acestor 19 reviste literare. Lista de sugestii, aprecieri, comentarii şi reclamaţii de ordin
estetic şi valoric poate fi trimisă de către cititorii acestui catalog redacţiilor care şi-au
asumat, fiecare în parte, autorii ei ideali.
Dincolo de felul în care vor fi receptaţi cei 45, agentul literar 007 va urmări ce autori
români, în urma apariţiei lor în paginile unei reviste europene invitate la Mamaia, vor
stârni atenţia unui editor european. Poate că, dintre cei 45, şansa va valoriza calitatea
literară a unuia sau a mai multora dintre cei prezenţi în acest catalog. 
Organizatorii, Federaţia Editorilor şi Difuzorilor de Carte, APLER, cu sprijinul financiar
al Ministerului Culturii şi Cultelor, graţie programului Promocult 2007, cred că, peste
mode şi timp, cei 45 pot da seama despre faptul că România are în materie de ficţiune şi
trăire poetică vocile ei de promovat.
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Ion Vinea rămâne în istoria literaturii
române nu doar ca un clasic al avangardei
şi modernităţii, unic prin proteismul său

stilistic, ci şi ca un animator al acestora, revista
Contimporanul (1922-1932) devenind principala
rampă de lansare şi sincronizare europeană a scri-
itorilor şi artiştilor români în opoziţie cu modelele
expirate sau poluate de obsesii naţionaliste, rural-
iste, ortodoxiste ş.a.m.d. Chiar şi ecourile futuris-
mului italian pot fi decelate în manifestele publi-
cate în „Contimporanul”, drept care arta trecutu-
lui, provincială şi lâncedă este negată în numele
vitalismului, al noilor emoţii şi sfidări tehnolog-
ice. Această resurecţie/revanşă a omului unanim,
antisentimental, protagonist al marilor metropole
l-a inspirat şi pe tânărul Ion Vinea, atât în
Manifestul activist către tinerime (1924) cât şi în
texte poetice precum Soliloc, Whisky-Palace,
Adam, Porte-voix etc. Fapt e că alături de numele
unor scriitori români consacraţi, cum ar fi B.
Fundoianu, Ilarie Voronca, Ion Barbu, Geo Bogza,
în Contimporanul vom întâlni şi autori de notori-
etate mondială precum Paul Eluard, Philippe
Souppault, Robert Musil, Joyce, Trakl, Ion Vinea
întreţinând o asiduă corespondenţă cu membrii
comunităţii avangardiste europene (inclusiv cu F.
T. Marinetti). Numere speciale vor fi dedicate
arhitecturii, cinematografiei, artelor plastice, în
acest ultim domeniu remarcându-se tânărul
artist Brâncuşi. 

Revenind la poetul risipitor Ion Vinea,
putem spune că textele sale lirice întreţesute
din ritmuri, incantaţii şi imagini vecine hip-
nozei şi descântecului, par să-şi aibă obârşia
într-o profundă şi dureroasă contemplare a
lumii, iluminată parcă de un astru care mai
mult întunecă decât luminează. Poezia sa poate
fi comparată cu ceea ce Jean Pierre Richard
numea „une entreprise abyssale”. Arta sa poe-
tică focalizează un univers plămădit din semi-
tonuri şi clarobscururi, din măşti ale durerii şi
doliului. Copilăria, amintirile, peisajul, armonia,
iubirea, toate reperele vieţii par inexorabil
ameninţate. Un fel de teamă extatică adie în
poezia lui Ion Vinea intonată din vocabule
recurente în repertoriul înfrângerii şi al căinţei,
emanând un straniu parfum contagios din com-
poziţia căruia fac parte sentimentul exilului,
vertijul melodios, elegia.

Imaginarul poetului n-a fost scutit de maladi-
ile spiritului, (un mal du siecle redivivus) cu
precădere de cele acutizate în perioada interbelică
atât în România, cât şi în Europa: înfrângerea,
golul istoric, spaima existenţială, deruta ontolog-
ică. Compoziţiile sonore elaborate de poet par să
se autogenereze pe o temelie a discontinuităţii
revelatoare, raţiunea fiind adesea conjurată să
cedeze în faţa presimţitei aventuri metafizice.
Dacă accentele patetice ale unor declamate confe-
siuni par a reprezenta tributul plătit marilor poeţi
ai generaţiei sale (Arghezi, Lucian Blaga, Ion
Pillat, Bacovia etc.), originalitatea autorului
poeziei Paradis destrămat se face simţită în cân-
tecul (monologul) necontenit fulgerat de preve-
stiri, cutremurări şi piază rea. Poezia lui Ion
Vinea este o monografie a deşertului propriilor
vise defuncte, celebrate printr-un nemântuit plâns
interior.

Născut pe 17/30 aprilie 1885, Ion Vinea n-a
mai apucat să-şi vadă tipărit volumul de versuri
Ora fântânilor, apărut la zece zile după moartea
sa survenită la 6 iulie 1964. După studii de drept
la Bucureşti şi Iaşi, preferă „să nască” ziare şi
reviste, să publice masiv în presa vremii,
devenind unul dintre cei mai temuţi polemişti şi
pamfletari, alături de Arghezi şi N. D. Cocea.
Astfel, la numai 17 ani fondează împreună cu
viitoarele celebrităţi Tristan Tzara şi Marcel Ian-
cu, revista Simbolul, în care debutează cu poezie.
Adevărata sa carieră de „manager” se va împlini
însă odată cu apariţia în 1922 a revistei
Contimporanul ce va dăinui până în 1932 ca organ
al „constructivismului”. În 1930 Ion Vinea va pre-
lua din mers cotidianul Facla, cesionat de N. D.
Cocea, spre a-l duce până în 1940, anul sus-
pendării publicaţiei.

Deşi anunţă în propria revistă (nr. 64, 1924)
iminenta tipărire a unui volum de versuri
Moartea de cristal ( cu gravuri de Marcel Iancu),
poetul nu se va îngriji de realizarea proiectului; în
schimb, prozatorul o va face cu Paradisul sus-
pinelor, carte care va fi considerată de criticul,
poetul şi editorul Perpessicius un „mic roman
selenar”. Dacă despre acelaşi prozator debutant
celebrul critic şi istoric literar G. Călinescu va

spune că este un „suprarealist”, un „promotor al
absurdului” şi totodată al esteticii autenticităţii,
autorul textelor lirice, cunoscute doar din presă,
va fi cotat drept un elegiac, ale cărui modulaţii şi
litanii sunt „smălţuite şi mătăsoase precum com-
poziţiile japonezilor”. Estetismul crepuscular, deli-
rant, gen Barbey d'Aurevilly, Huysmans, Villiers
de L'Isle Adam, ce-i va prezida al doilea roman,
Lunatecii (publicat postum) este complementar
disperării lucide din poezie, verbalizare a unui
solipsism în parte inexplicabil şi gratuit, dacă
ţinem seama de farmecul monden şi lumesc al
omului Vinea.

Caracteristică pentru aderenţa lui Vinea la
zona spectrală este poezia Vaier, o fugă împietrită

ca într-un vis rău  al doliului şi neputinţei: „Să nu
găsesc în mine nici un strigăt/Care străbate din-
colo de tine/Să fie piatra piatră şi tăcerea/O mare
nemişcată de suspine,/Să fie adevărat că veş-
nicia/s-a şi statornicit între noi doi/Iar desnăde-
jdea-şi rupe melodia/ca vântul fugărit prin pomii
goi,/că nu se află drumul înapoi?”. Acest flux de
prozodie apăsătoare şi totodată muzicală, între-
ţine climatul spiritual de alarmă, anxietate, neferi-
cire. Şoapta destinului unelteşte, natura cobeşte,
răscrucile prevestesc de rău. Dureroasă ca
ruperea unui legământ sacru, ca o surpare într-o
rugăciune renegată prin apostazie, poezia lui Ion
Vinea este o succesiune de ezitări, interogaţii şi
remuşcări, un crescendo de regrete pe cât de tar-
dive, pe-atât de zadarnice în faţa contratimpului
devastator, a destrămării şi înstrăinării cuplului
sub suflul de gheaţă al veşniciei: „…de ce-ai lăsat/
leagănul somnului să ne legene/pe fiecare cu alt
vis” (Mustrări). Dezlipirea celor două inimi
înseamnă însăşi moartea acelei noi fiinţe înte-
meiate odinioară de amanţi. Strigătul de revoltă

este surdinizat, căci poetul prizonier al unei orgo-
lioase singurătăţi şi al unui chin lucid, îşi dă

seama de inegalitatea luptei între un absolut
suprafiresc şi nepătruns, şi un nevrednic aspi-
rant la cunoaşterea lui: „Cerne şoapte şi
scrum/paradisul pierdut/N-am ştiut, n-am
ştiut/să-mi alung gândul, – soartă să-mi
ascult/Albelor mâini/Să-mi fi dăruit tâm-
plele/albelor mâini/lângă trofeele veştede/ale
singurătăţii/sunt azi biruitorul întunecat,/
întunecat”. (Victorie).

Colajul de prozodie clasică şi vers alb este
perceput ca o necesitate expresivă, subsecven-
tă conotaţiei lirice, melosului mediumnic,
embleme-lor ultimei plaje (uitare, suferinţă,
destine umane în puterea mării şi a plan-
etelor), ca de pildă textul intitulat Tuzla: „Val
pal, stâncile arse,/albastrul sat într-un inel de
var/Femeile ţărmului au obraz de mărgean/şi
se vând pe stras şi suliman/Vreau să rămân
aici la Tuzla/lângă valsurile moarte-n casa
albă/când pleacă şcolarii rahitici/ şi-n plaje
sângeră macul sălbatic/cheag tuşit în amiaza
fragedă/Seara bate semne din far/peste goar-
nele vagi de apă/când se întorc pescarii cu

stele pe mâini/şi trec vapoarele şi planetele”.
Ecoul sonor al inimii poetului se închide ca

într-o scoică marină în Declin, un monolog aproa-
pe liturgic, precum şi în alte poezii ce dialoghează
simpatetic cu fantasma poetului roman Ovidiu
exilat de puterea imperială la Pontul Euxin: „Pe
marginea mării de doliu, de-a lungul/şterselor
urme ale rătăcirilor mele,/de-a lungul gemetelor
din vechi osândite sub stele,/la Pontul Euxin izgo-
nit cu pustiul şi gândul” (Ovid). Decupate din
necuprinsul crepuscul universal  sunt  peisajele
sale marine, intime şi totodată  metafizice (Tomis,
Tristia, Nauta, Dor de mare), precum şi cele câte-
va icoane de provincie transilvană şi dobrogeană
(Sighişoara, Casa din Mangalia, Chip ş.a.)

Revenind la metafora centrală a poeziei lui
Vinea – paradisul destrămat – şi luând seama la
perpetua şovăire între  elanul de înger căzut şi
disperare, între rebeliune şi perplexitate, între
răzvrătire şi expiere, putem crede că însăşi exis-
tenţa acelui neprihănit univers promis n-ar fi fost
decât o iluzie vană şi chiar o fatală dezamăgire.
Acum şi în ceasul morţii noastre poetul se roagă
pentru alinarea chinului spiritual al înstrăinaţilor,
captivilor şi proscrişilor, zidindu-se în fântâna-
turn de veghe, într-un gest de implorare a
rădăcinilor unor făgăduinţe ratate: „Într-un
sfârşit în marginea orelor moarte/nalt şi aspru
Turnul a crescut/zi cu zi, noapte cu noapte/
întemniţându-mă/Singur veghez. Nici un zvon.
Lumea e de mine departe. /Glasul strigă-n
deşert:/unde sunt visele? unde izvoarele? unde
eşti, mamă?/Pumnul zadarnic izbeşte în piatră/
Cine e de vină? Cine mă desparte?/ Nimeni n-
aude. Nimeni nu mă cheamă./E târziu. Turnul
sporeşte în noapte”. (Ivoriu).

În nopţile luminate de acest „Aldebaran al
poeziei româneşti”, cu cuvintele lui Geo Bogza,
celebru în epocă prin Poemul-invectivă, cât şi prin
manifestul literar Exasperarea creatoare (1931),
nu ne rămâne decât să-i invocăm versurile ori de
căte ori ne aflăm la Tomis, în Impas, Final, pe
Rug, pe Prag sau pe Drum, dar mai ales atunci
când auzim Plâns de Clopote la Ora fântânilor.

GEO VASILE

Ion Vinea sau
Estetica paradisului

destrămat

Portret de
Tudor Jebeleanu
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Elimpede că numele dat omului pri-
mordial conotează îndeaproape natu-
ra întregului, fiind aşadar un apela-
tiv cosmic. Cele „patru slove“ din

care Dumnezeu „a făcut un nume“ sunt în chip firesc
asociate celor patru puncte cardinale şi deopotrivă
tetradei cromatice care exprimă simbolic cele patru
regiuni ale lumii. Un text din Zosimos, citat de A.-J.
Festugičre, spune că „le premier homme, celui qui
chez nous est Thoyth, ces gens-là l’ont nommé Adam,
d’un nom emprunté à la langue des anges. Et non
seulement cela, mais ils l’ont nommé symboliquement,
l’ayant désigné par quatre lettres (éléments) tirées de
l’ensemble de la sphère, selon le corps. Car la lettre A
de ce nom exprime le levant, l’air; la lettre D exprime
le couchant, la terre qui s’incline vers le bas à cause de
son poids; «la seconde lettre A exprime le nord, l’eau»;
la lettre M exprime le midi, le feu maturant qui est
intermédiaire entre ces corps et qui a trait à la zone
intermédiaire, la quatrième. C’est ainsi donc que
l’Adam charnel est nommé Thoyth selon le modelage
extérieur. Quant à l’homme qui est à l’intérieur
d’Adam, l’homme spirituel, il a tout à la fois un nom
propre et un nom commun“ (La Révélation d’Hermès
Trismégiste, tome I – L’Astrologie et les sciénces
occultés, Avec un appendice sur l’Hermétisme arabe
par M. Louis Massignon, deuxième édition, Paris,
Librairie Lecoffre, J. Gabalda et Cie, Éditeurs, 1950, p.
269).

În nota ce însoţeşte acest pasaj, A.-J.
Festugičre adaugă: „stoikheion signifie «élément» et
«lettre». Le Premier Homme, Adam, est formé des 4
éléments […] et dans le nom d’Adam entrent les ini-
tiales de anatole, dysis, arktos, mesembria: ainsi Adam
est-il le symbole de la sphère, résumant en lui les élé-
ments qui composent le monde et les 4 points car-
dinaux. La même étymologie se retrouve dans l’Hénoch
slave, cf. R. H. CHARLES, The Apocrypha and
Pseudepigrapha of the Old Testament, Vol. II, Oxford,
1913, p. 449:

„…And I appointed him a name, from the
four component parts, from east, from west, from
south, from north, and I appointed for him four spe-
cial stars, and I called his name Adam, and showed
him the two ways, the light and the darkness…” The
Book of secrets of Enoch, XXX, 13-14. Charles note
a propos du verset 13: „This verse may either be the
source of or else derived from the Sibyll. Or., III, 25-
6: autos de theos esth’ ho plasas tetragrammaton
Adam ton proton plasthenta kai ounoma plerosanta
antolien te dysin te mesembrien te kai arkton.

[«Însuşi Dumnezeu este cel care l-a plăsmuit
pe Adam cel din patru litere, cel dintâi plăsmuit şi
cel care a împlinit numele ‘antolie, dysis, mesembrie,
arktos’.»]

The third line frequently occurs, e. g. in II,
195, VIII, 321, XI, 3 and the order of letters is
wrong. In the anonymous treatise De Montibus Sina
et Sion, 4, formerly ascribed to Cyprian, we have a
long account: <Nomen accepit a Deo. Hebreicum
Adam in Latino interpretat ‘terra caro facta’, eo quod
ex quattuor cardinibus orbis terrarum pugno compre-
hendit, sicut scriptum est: ‘palmo mensus sum caelum
et pugno comprehendi terram et confinxi hominem ex
omni limo terrae; ad imaginem Dei feci illum’.
Oportuit illum ex his quattuor cardinibus orbis terrae
nomen in se portare Adam>. [«Şi-a primit numele de
la Dumnezeu. Evreiescul Adam se interpretează
‘pământ făcut trup’, pentru că l-a cuprins în pumn
din cele patru zări ale pămîntului, după este scris:
‘am măsurat cerul cu palma şi am cuprins pământul
în pumn şi l-am plăsmuit pe om din tot mâlul
pământului; după chipul lui Dumnezeu l-am făcut’.
Se cădea ca acel Adam zămislit din cele patru zări
ale pământului să poarte în sine numele lor.»] At
each of the four quarters four stars were set by the
Creator, called anatole, dysis, arctus, mesembrion.
Take from this stars the first letter of each, and you
have the name adam. Bede, in Genesin Expositio, IV,

approves and he adds that «haec proprietas significat
dominaturam Adam in quattuor partibus mundi».
[«această proprietate înseamnă că Adam va domni
în cele patru părţi ale lumii»] […]. M. Cumont me sig-
nale que les quatre étoiles placées aux quatre points
cardinaux (et correspondant aux quatre lettres du nom
d’Adam) sont celles qui, suivant Boundahish, II, 7,
commandent aux étoiles du Levant, du Nord, du Sud et
du Couchant“ (La Révélation d’Hermès Trismégiste,
tome I, p. 269, n. 2).

Zosimos susţine, aşadar, că Adam este un
nume împrumutat din „limba îngerilor“, fără să pre-
cizeze însă ce trebuie să înţelegem printr-o asemenea
sintagmă. S-a spus la un moment dat că „limba
îngerilor“ ar putea fi ebraica, dar textele invocate nu
susţin un asemenea lucru. Michèle Mertens remarcă,
de altfel, că potrivit lui Zosimos, „le premier homme
a reçu un nom «dans la langue des anges», ce que
Jackson [H. M. Jackson, Zosimos of Panopolis On
the Letter omega, Missoula (Montana), 1978, p. 48,
n. 43] interprète comme étant l’hébreu (il renvoie à I
Cor., 13, 1 et à II Cor., 12, 4; mais ces passages ne dis-
ent pas que l’hébreu était appelé la langue des anges)“.
Ceva mai departe, Michčle Mertens menţionează fap-
tul că „le nom d’Adam, en effet, a été forgé «au moyen
des quatre lettres-éléments» (stoikheion possède à la
fois le sens de ‘caractère d’écriture’, ‘lettre’, et celui
d’‘élément’) «tirées de toute la sphère» (sphaira, au
singulier, désigne ici le globe terrestre, comme dans
Strabon, II, 3, 1). Chacune des quatre lettres de son
nom correspond donc à l’un des points cardinaux (d’où
«toute la sphère»), et en outre, ces lettres sont mises en
rapport avec les quatre éléments primordiaux“ (Les
Alchimistes grecs, tome IV, 1

r
partie: Zosime de

Panopo-lis, Paris, Les Belles Lettres, 1995, pp. 90-91,
n. 58). Iar „ce jeu de mots sur le nom d’Adam et les
points cardinaux n’est pas propre à Zosime; on le ren-
contre dans maints autres textes, dont le plus éclairant
pour notre propos est sans doute celui que l’on peut lire
dans le troisième livre des Oracles sibyllins, composé
au premier siècle de notre ère (…): autos de theos
esth’ o plasas tetragrammaton Adam ton proton
plasthenta kai ounoma plerosanta antolien te dysin
te mesembrien te kai arkton (Orac. sibyll., III, 24-26
= p. 47-48 Geffcken) «C’est Dieu même qui façonna
Adam aux quatre lettres, le premier homme façonné, et
qui complétait le nom du levant, du ponant, du septen-
trion et du midi» (…).

On trouve également ce jeu de mots dans la
recension longue de la version slave du Livre
d’Hénoch (= II Hénoch), XXX, 13 (…). De même, dans
un traité anonyme intitulé De montibus Sina et Sion
précédemment mis sous le nom de Cyprien (III

e
s.), il

est exposé que le Créateur a placé une étoile à chacun
des points cardinaux et que ces quatre étoiles ont pour
nom anatole, dysis, arctos et mesembrion; l’auteur
poursuit en disant: …de singulis stellarum nominibus
tolle singulas litteras principales, de stella anatole a, de
stella dysis d, de stella arctos a, de stella mesembrion
m: in his quattuor litteris cardinalibus habes nomen
adam (§ 4 = CSEL, III 3, p. 108 1. 9-12) «de chacun
des noms des étoiles, enlevez la lettre initiale, a de l’é-
toile anatole, d de l’étoile dysis, a de l’étoile arctos, m
de l’étoile mesembrion: dans ces quatre lettres ‘cardi-
nales’, vous avez le nom d’Adam»“ (Les Alchimistes
grecs, tome IV, 1

re
partie, pp. 91-92, n. 59).

Aceeaţi Michèle Mertens notează: „La préci-
sion selon laquelle le corps est «issu des quatre élé-
ments» est conforme à ce que Zosime exposait à la l.90
à propos du nom d’Adam, dont il mettait les quatre let-
tres en rapport avec les éléments. De même, selon
l’Asclépius, la partie du corps que l’on appelle
matérielle ou terrestre est quadruple (Ascl., 7), com-
posée de feu, de terre, d’eau et d’air (Ascl., 10); et dans
le Livre secret de Jean, les archontes forgent le corps de
l’homme avec du feu, de la terre et de l’eau, qu’ils
mélangent à du vent (voir Codex II, traité n° 1, p. 20,
l.35 – p. 21, l.2 = J. M. Robinson, 1977, p. 110). Sur le
fait que le corps humain est une combinaison des qua-

tre éléments, cf. aussi Phil., De opificio mundi, 146“
(Les Alchimistes grecs, tome IV, 1

re
partie, p. 98, n.

70).
Philon spune, într-adevãr, cã omul „est une

combinaison des mêmes éléments, terre, eau, air et feu,
chacun d’eux apportant sa contribution pour achever
une matière entièrement capable de se suffire, celle que
le Créateur devait prendre pour exécuter avec art cette
image visible“ (De opificio mundi, Introduction, tra-
duction et notes par R. Arnaldez, Éditions du Cerf,
1961, p. 239).

Şi Calcidius susţine că „nos corps sont con-
stitués des quatre éléments. Il y a quelque chose de
solide, sensible au toucher, qui vient de la terre solide;
il y a une chaleur et une vue sensible à la lumière, ce
qui ne peut exister sans feu; il y a des parties pleines de
souffle (spiritus) comme les vaisseaux qu’on appelle
artères; il y a de l’humidité, comme le sang et les autres
humeurs. L’humeur ne peut exister sans eau ni le souf-
fle sans air; il y a donc dans nos corps une portion
d’eau, une d’air, une de feu, une de terre. Il me paraît
que c’est pour ce motif que les Anciens appellent
l’homme «un petit monde» (mundum brevem); le terme
est juste, car le monde entier et de même l’homme
entier ont les mêmes constituants, un corps fait des
mêmes matières, une âme qui a la même nature“ (In
Tim. Platonis, c. 202, ed. J. H. Waszink, 1962, p. 221-
222, apud Marie-Thérèse D’ALVERNY, Études sur le
symbolisme de la Sagesse et sur l’iconographie, pp.
126-127).

Pe de altă parte, în De opificio mundi 52,
Philon spune cã tetrada „est principe de la genèse de la
totalité du ciel et du monde“; „les quatre éléments dont
cet univers a été fabriqué, découlent comme d’une
source de la tétrade dans les nombres“ (op. cit., p.
175).

Ideea că omul este alcătuit din patru ele-
mente reiese deopotrivă dintr-o legendă poporană
care spune că Dracul este autorul antropogoniei, el
plămădind patru oameni, corespunzător celor „patru
părţi ale lumii“:

„Diavolul a făcut pe oameni din lut, frămân-
tând lut din toate patru părţi ale lumii. Din acesta a
făcut patru oameni: două femei şi doi bărbaţi şi i-a
pus în cele patru părţi ale pământului, tot o femeie
ş-un bărbat, faţă în faţă, unul la răsărit, altul la
asfinţit, la miezul nopţii şi la amiazăzi, cu gândul că
Dumnezeu le va da duh şi ei venind unul spre altul,
să vor întâlni. Dumnezeu a înviat numai pe bărbaţi
şi s-au întălnit amândoi.

– Ce-ai făcut – zice diavolul – de ce n-ai învi-
at şi pe femei, căci ei trebuie să se înmulţască!

– Îi voi învia – zice Dumnezeu – dar să fie
ai mei.

– Ba nu – zice dracul – las să fie în jumă-
tate: o păreche a mea şi una a ta – şi Dumnezeu i-
a înviat“ (Elena NICULIŢĂ-VORONCA, Datinile şi cred-
inţele poporului român adunate şi aşezate în ordine
mitologică, I, Ediţie îngrijită şi introducere de Iordan
Datcu, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 1998, p.
110).

Ceva oarecum similar întâlnim în Peştera
comorii unde se spune că „Eva a nãscut cu totul patru
copii, Cain ºi Lebhûdhâ, Habel þi Kelâmath. Mai târziu
aceþtia s-au cãsãtorit între ei («cuaternitate nupþialã»!)“
(C. G. JUNG, Mysterium coniunctionis, II, p. 116).

Lagneus Davidus pune însă „cele patru
culori principale (colores principales) în paralel cu
cele patru temperamente [citrinitas = temperament
coleric, rubedo = temperament sanguin, albedo =
temperament flegmatic, nigredo = temperament
melancolic (Harmonia chemica în: Theatr. chem.,
1613, IV, p. 873)] (Mysterium coniunctionis, II, p. 31),
iar Empedokles susţine că „sunt patru culori, egale
la număr cu elementele, alb, negru, roşu, galben“
(FGP, I, 2, p. 472). Există aşadar o relaţie între
numărul elementelor şi cel al culorilor, dar şi o legă-
tură între tetrada culorilor şi cele patru tempera-
mente.

Să adăugăm, în acest sens, că „într-un alt
text de Întrebări şi răspunsuri se spune că omul a
fost «urzit» din patru «stihii», anume:
«din sânge şi din flegmă şi din fiere galbenă şi nea-
gră. Deci sângele omului iaste fierbinte şi apos şi
iaste făcut din vânt, iară flegma iaste rece şi apoasă
că iaste din apă, iar fierea galbenă iaste fierbinte şi
uscată şi iaste din foc, iară fierea cea neagră iaste
rece şi uscată, aceia iaste din pământ»“ (N.
CARTOJAN, Cărţile populare…, II, p. 55).

··· eseu

ADRIAN ŞUşTEA

Numele omului primordial
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13 mai 1980. Trenul pe sub un pîlc de sal-
cîmi, abia înverziţi. Salcîmii înverzesc şi înfloresc
ultimii, abia la mijlocul şi la sfîrşitul lui mai…
Pare de necrezut. Un copac atît de puternic şi
rezistent. Şi nelipsit în ograda ţăranului din
Câmpia Română. Ceilalţi pomi au înflorit de-o
lună-două, s-au scuturat demult, aproape că ai şi
uitat de asta. Iar salcîmul stă în bătătură, negru,
netrezit la viaţă, ca uitat de Dumnezeu. Trebuie să
ai o răbdare cu adevărat ţărănească pentru a-l
vedea înverzind, înflorind…

Porumbei pe arăturile cu porumb încolţit de
două degete. Cred că adună cu sîrg boabele
rămase deasupra brazdelor. Fac asta toată
ziua, în etape şi probabil se îngraşă pe
măsură. Urmează clocitul!

Nimic mai frumos, primăvara, decît
un relief de dealuri cu păduri şi lanuri; în
prim plan lunca largă a rîului, iar satele
„montate” la baza pantelor, unde se află
locul cel mai prielnic vieţii, unde scurg-
erea e rapidă, se poate circula, pădurea e
aproape. Cam peste tot în ţara asta
lucrurile sunt astfel organizate, din
vechime, instinctiv, fără planuri presta-
bilite: o schemă care s-a perfectat spon-
tan, la faţa locului.

Orăşeanul nostru nu are curajul să
plece nicăieri de acasă fără plase la el. Nu
se ştie ce apare de cumpărat, din cîte-i
lipsesc, bietul… Iar sătenii duc cu trenul
şi autobuzul pîine şi saci de mălai, pentru
care fac cozi la oraş, dînd şi ciubuc…

După ploile de primăvară, grîne cu
bălţi şi cărări strîmbe... Acum cînd drumul spre
sat e o cărare prin grîne, cînd tristeţea aduce-n
priviri cumpăna cea piezişă şi s-a înseninat doar în
crîngul mov din cimitir.

Cimitirul din Jupîneşti, cu capelă, la o sută
de metri de calea ferată: mic, dreptunghiular, mod-
est cu deosebire. În mediul rural, unde viaţa nu se
prea mai înghesuie, nici moartea nu are cum să se
lăţească.

14 mai. Tg. Jiu. Noaptea asta putea să fie
ultima! Aşa ceva nu mi s-a mai întîmplat – şi să
mă sperii aşa de rău! Durerea de inimă m-a apu-
cat pe la 21:30, cînd mă uitam la film. Am crezut
că mă sprijinisem incorect de perete şi mă tot
mişcam să găsesc o poziţie convenabilă. Totul a
devenit dramatic cînd am trecut la culcare, pe la
22:30 şi durerea a devenit un junghi-pumnal
neclintit, împlîntat acolo. Vreo oră nici n-am putut
să adorm, răsucindu-mă pe toate părţile, în
căutarea unei poziţii în care să mă doară mai
puţin, să se ostoiască în vreun fel. Mă frecţionam,
crezînd că e o nevralgie intercostală; am aţipit
apoi şi m-am trezit spre 24:00, din cauza durerii,
insuportabilă. Mă trecea cu fiori de teamă. Mi-a
venit în minte alde Eugen Seceleanu şi Ovidiu
Hotinceanu, apoi colegul de primară Virgil, apoi
unchiul Gică şi încă alţii prea curînd dispăruţi. 

M-am dat jos din pat şi am început să fac
exerciţii, pe întuneric, în ideea că e vorba de vreun
muşchi care să-şi dea drumul… Mă gîndeam s-o
trezesc pe tanti Dona pentru vreun antinevralgic
sau o altă doctorie de inimă de-a unchiului Gică;
sau să chemăm Salvarea; sau să mă îmbrac şi să
o iau pe jos spre spital. Pulsul, 78-80 şi nici o altă
durere: de cap, de ceafă sau altceva
care să fie urmarea vreunei indigestii.
Am răsucit gîndurile astea şi m-am
răsucit de durere şi de teamă vreo
două ore şi jumătate, gîndindu-mă,
prăpăstios: Am să mor pe muteşte, în
patul unde unchiul Gică nu a avut
norocul să moară, răpus de infarct, pe
trotuarul din faţa spitalului din
Slatina. După aceea cred că am ador-
mit, prea obosit fiind şi am avut un
vis-coşmar. Dar să nu pierd din vedere
poezia pe care am schiţat-o în timp ce
inima mă durea atît de tare că mă
pipăiam să dau de mînerul pumnalului
împlîntat între coaste…

Mă bîntuiau presimţiri funeste şi
desigur faptul că pe drum îmi
căzuseră ochii pe cimitirul din Jupî-
neşti, comuna de baştină a amicului C.
Budin, iar apoi îmi nimerise sub con-
dei cuvîntul epitaf – toate astea mi se
păreau de rău augur. Atît de tînăr, mă
căinam, la doar 40 de ani. Şi prietena
din copilărie, Dida, la cîteva străzi mai

încolo, însă fără să ştie că am sosit… În visul-
coşmar îmi apărea o casă în dărîmare, pustiită,
ostilă - casa noastră. Eu nemaiavînd un loc al meu,
unde să-mi apăr intimitatea. Ea în coflict cu toată
lumea, eu înotînd într-o apă grea ca o plapumă
sub care mă strecurasem, zvîrcolindu-mă precum
pisicile de mare. Multe elemente ale acelui vis s-
au pierdut deja, dar ştiu că atunci eram terorizat
de vechiul nostru conflict, visul mi s-a părut de
rău augur şi m-am temut grozav. Azi ploaie, deci
mîine nu pot ieşi pe teren; păcat că nu mi-am adus
de buchisit. Tanti Dona îmi povesteşte că la
moartea mamei sale a avut o mare depresie şi a

stat aproape un an la mînăstire, la o vară de-a
bunicii mele, pe numele mirean Maria Guzunov,
care, a aflat mai apoi, era vară şi cu mama mamei.
Guzunovii sunt un neam de bulgari din sudul
Basarabiei – se pronunţă Huzunov şi poate că

provine din slavizarea turcescului Huzum! Înrudiţi
şi cu familia Manjur, alţi turci. Îmi e clar că
părinţii mei erau veri de-al treilea.

20 mai. Tg. Jiu. Să notez genul special de
autoritate pe care a avut-o tata (un refugiat, un
venetic…) printre cireşoveni. Îmi amintesc încă
din toamna lui ’44, pe cînd mai eram încă la
Găiţoaia o scenă ca de film: o tînără femeie din
neamul lui Pîrvu, dacă nu de-a lui Glovnicu – sau
e acelaşi lucru? – dacă nu cumva e vorba de
viitoarea lui nevastă, a fost lovită de un glonţ
rătăcit – îmi amintesc bine că am înţeles exact

cum stăteau lucrurile – femeia a căzut la
pămînt, fără cunoştinţă. S-a apelat la tata,
singurul din sat care avea căruţă cu cai;
imediat a sărit în căruţă, eu după dînsul,
am ajuns la locul accidentului, o mirişte din
Dealul Viilor. Fata mare întinsă pe jos - şi
îl văd pe tata apropiindu-se de victimă. 

La cei cinci ani ai mei, tata care era un
om foarte înalt, mi se părea un uriaş, nu
alta! Iar faptul că se apelase la dînsul într-
o situaţie disperată îi dădea o aură de erou,
asta mă făcea foarte mîndru că sunt fiul
refugiatului. Au apărut apoi nişte sanitari
de la armată, femeia a fost urcată în căruţa
tatei, dusă la spital, unde şi-a revenit. Poate
i-au extras glonţul, nimerit într-o zonă mai
puţin periculoasă, nu pot decît să spun că
ea trăia încă pe cînd eu am plecat din sat. 

Altădată, pe cînd stăteam deja la
Găneasca, vaca unor vecini şi-a rupt un
corn, însă nu de tot, oamenii nu ştiau cum

să procedeze şi au apelat la tata. Eram de faţă,
tata s-a apropiat de vită, a văzut cum stau
lucrurile, a apucat de cornul beteag, l-a răsucit
odată cu toată puterea şi a rămas cu el în mînă.
Lumea a răsuflat uşurată: cineva găsise soluţia la
o chestiune ce li se păruse de nerezolvat. Tata
avea acest curaj al momentului, combinaţie de
timiditare şi simţ de răspundere, care îl ajuta să
se manifeste corect şi prompt în situaţii limită.
Poate pentru că localnicii se aşteptau la ceva
deosebit din partea unui venetic precum Tata.

Aseară, cu tanti Dona, ne-am uitat pe îndelete
la colecţia de fotografii de familie, unele foarte
vechi, de dinainte de primul război, chiar de
dinainte de naşterea tatei: o fotografie în care
apare tot clanul Lazo, la Ţigăneşti-Oneşti, judeţul
Orhei, cu copiii pînă la Dona inclusiv, iar Natalia
pare să fi fost însărcinată cu cel ce mi-este tată.
Cu bunicul Ion Alexeievici Lazo (kiru Vanea, cum
îi spuneau vecinii). Pe multe poze care au aparţin-
ut Emiliei şi Lidei (Lida vine de la Agripina, pre-
cum Dona vine de la Domnichia) am văzut
caligrafiat de aceste fiice, de kiru Vanea însuşi,
dar şi de alţii: Lazo. 

Bunicul era un ins nu prea înalt, cu barbă
mare, albă, răsfirată pe piept, gen Tolstoi, albă de
pe cînd tata nu avea decît 12-13 ani. În acele poze
de dinainte de război, bărbaţii seamănă a mujici
ruşi, poartă şepci cu cozoroc mic şi ciubote în
picioare şi cămăşi-rubăşti, iar femeile basmale
albe, legate la ceafă şi rochii lungi pînă-n pămînt,
de culoare închisă. Bunicul avea un ciuf de păr sur
şi nasul cu deosebire mare, moştenit de toţi copi-
ii lui, dar şi de fraţii mei. Voi încerca să refo-

tografiez cîteva poze de la Ţigăneşti.
Tata copil seamănă ca două picături
de apă cu frate-meu Aurel. Smolit la
faţă, încruntat şi cu acel V adînc al
părului pe frunte; slab, deşirat şi cu
picioarele goale…el vine spre mine.

20 mai. Ţăranul filosof care
plîngea privind stelele. Căsătorit cu o
frumoasă care îl sufoca  pur şi sim-
plu cu drăgălăşenia şi în schimb
neglija gospodăria. O lasă şi ia una
urîtă şi harnică foc, dar asta îl înşela
cu vecinul. O ţine de vorbă toată
noaptea şi femeia, prea obosită, ca
prin vis, recunoaşte că l-a înşelat.
Acum bucovineanul nostru are o
amantă, “spůrcata din vale”, se duce
primăvara să-i are şi ei; de Anul Nou
aceea îşi trimite fetiţa cu sorcova,
soţia ştie că e fata bărbatului ei…

ION LAZU

Vreme închisă



24

ANUL XVIII ♦ Nr. 10 (667)

CO
N

TE
M

PO
RA

N
U

L.
 ID

EE
A

 E
U

RO
PE

A
N

Ã

Strofa de debut a poeziei „Proorociri ale
Inocenţei” pune în ecuaţie dorinţa lui
William Blake de o viaţă:  

„Ca-n firul de nisip să vezi o lume
Şi Raiu-n floarea unei buruieni,
În palmă strângem Nesfârşirea cum e,
Vecia într-o oră o-ncleiem.”
El care surprindea într-o clipită toate lumile po-

sibile, care trăia cu trupul în colbul ţărânei şi cu
sufletul petrecea printre sfinţi, eroi, creatori ce con-
tinuau şi completau opera lui Dumnezeu, el care îşi
sprijinea talpa unui picior în Rai şi pe a celuilalt
între Demoni (în sensul socratic, înţelegea el), care
reducea existenţa la simbolurile ei esenţiale, care
căuta cu o ardoare de nerepetat bucuria prezentă în
fiece rază, în fiece fir de iarbă, în fiece licăr de stea,
şi care voia să o dăruiască tuturor oamenilor pentru
ca toţi să se înfrupte, asemenea lui, din fericirea de
găsit la tot pasul, dar pe care oamenii, scurmătorii
pământului, nu o puteau vedea, căuta soluţia, cuvân-
tul, culoarea ce să mijlocească între el şi semeni
această imensă dăruire.

Nu-l mulţumea cascada verbului, înăl-
ţările cugetului, tălmăcirea viziunilor cu care
trăia într-o căsnicie unică. Voia ca imaginile
repetând cele văzute de el pe alături de rea-
litatea din piatră şi glod să completeze sen-
surile vorbelor incapabile a spune mai mult
decât spuneau, voia să împărtăşească tuturo-
ra voluptatea comuniunii cu înţelepţii şi
sfinţii testamentari şi cu înţelepţii şi sfinţii
Artelor, să readucă în tulburea noastră ceaţă
dintre zi şi noapte, existenţa Ideilor, să ne
împrumute din lumina ce-l înconjura neînce-
tat, să ne deschidă ochii, să ne arunce în
braţele simplităţii dintru început, să ne deter-
mine a părăsi morga ce ne împiedică să
vedem cu adevărat, să auzim cu adevărat, să
adulmecăm cu adevărat, să pipăim cu ade-
vărat.

„Nu văd Creaţia dinafară... E o piedică”
obişnuia să repete. În acestă explicaţie,
William Blake rezumă felul său de a se integra
în Vizibil. Vizibilul, pentru el, era, neîndoielnic,
Nevăzutul, iar Văzutul era opac, nu lăsa vederea
duhovnicească să-l pătrundă. 

Am intenţionat cândva să întocmesc o
Psihologie după traseele întrevăzute în
Ortodoxie. Fişele mele urmăreau afirmaţiile
acelor avva ce se înghesuie în Patericuri, ca şi ale
Părinţilor cărturari grăind din Filocalii. Dar nu
numai spusele lor, ci spionarea vedeniilor lor, a
viselor lor, a halucinaţiilor lor, a taclalelor lor cu
sfinţii şi dracii. Abia forând în universul blake-
ian îmi dau seama că poemele şi gravurile sale
lipseau bibliografiei ce mi-o fixasem. Numai el,
care este pe jumătate de-al nostru, ne poate con-
duce paşii întru înţelegerea structurii
duhovniceşti a fiinţei noastre.

„Cântecele Inocenţei (1789) şi Experienţei”
este o carte gravată pe folii de cupru, versuri şi
desene, apărută în două etape, cum o indică
despărţirea din titlu, realizată împreună cu soţia
sa care a şi colorat de mână fiece lucrare plas-
tică. În prima parte, viaţa este înfăţişată aşa cum
o percep ochii nevinovaţi ai copiilor. Ea apare
după „Schiţe Poetice” (1783). În „Cântecele
Experienţei” (1794) intervine conştinţa adultului
cu privire la suferinţă şi spaimă în univers. Între
cele două culegeri de poeme se crează o simetrie,
reductibilă la prezenţa, în „Cântecele Inocenţei”,
a „Mielului”, subiectul uneia dintre cele mai
importante poezii, iar în „Cântecele Experienţei”
a „Tigrului”, ambele animale întruchipând însăşi
esenţa celor două stări spirituale. Amândouă au
fost create de un singur Dumnezeu. Într-una din-
tre făpturile evocate îl regăsim pe însuşi Fiul
Creatorului; în cealaltă, misterul metafizic al
întregii creaţii ce se autoconsumă, fără ca aceasta să
implice Răul. Un ecou tardiv e regăsit în poezia lui
T.S. Eliot: „Hristos Tigrul”.

Ciobani; mioare; copii plutitori printre ramuri;
crengi împletindu-se pentru a alcătui cuiburi pentru
oamenii îndulcindu-se la somnul în codru, într-o
nuditate paradisiacă; o mamă ce-şi împrumută copi-
ilor poala, să sprijine pe ea însăşi cartea „Cântecelor
Inocenţei”, deschisă, din care se desfată citind;
maica lăuză, cu pruncul în braţe şi nespusă dragoste
înscrisă în aplecarea capului pe când îşi înfăţişează
‘opera’ îngerului, toţi odihnind în cupa unei flori

întredeschise; leagănul din împletitură de răchită ce
adăposteşte pruncul vegheat de muică; puiul în
pielea goală al păstororului, ce pune tot soiul de
întrebări iubitoare mielului; micile  eforturi ale oştii
de îngeri, ce din joacă, participă la naşterea
primăverii; salcia mirositoare priveghiind hora copi-
ilor, pe când dădaca, aşezată la rădăcina unui alt
pom cântă şi parcă-i auzim glasul blând:

„Te lasă, te lasă,
Salcie pletoasă,
Să te-ating cu mâna,

Să-mpletesc cununa,
S-o port totdeauna...” 
Convoiul celor cuminţi ce iau drumul bisericii

în Joia Mare, ori revin de acolo; mamele ce-şi
supraveghează copiii la marginea oraşului, în bucu-
ria tufişurilor şi pomilor înverziţi, cei mici putând
alerga de voie, roti cercul, sări, goni după fluturi, pe
când fraţii le sunt legănaţi la sân; aproape mergă-
torul copil, înaintând pe genunchii maică-si, între
palmele ei de pază, către turma ce o înconjoară, şi
desfăcându-şi braţele micuţe, să cheme la pieptul său
mieii şi oiţele, pentru ca, pe pagina următoare,
copilul, în iarbă să îmbrăţişeze măruntul animal

behăitor. William Blake a condus noua generaţie
până la şcoală şi la noile jocuri ale acesteia (nu
cumva zaruri rostogolesc cei trei, ascunşi în iarbă,
feriţi de priviri iscoditoare?). Finalmente, Iisus
atinge cu vârful degetelor sale prelungi mâna tânăru-
lui, ajutându-l să treacă prin vârsta sa către aceea
maturităţii.

Pe neaşteptate, suntem zvârliţi din lumea
copilăriei fericite (cum încă înfăţişează gravura lumi-
noasă) în aceea a experienţei dezastruoase: copilul
rămas orfan de mamă, vândut de părintele său să
înveţe coşăritul; aceasta alternează cu bucuria şi
hohotele de râs din jurul unei mese ce adună la piep-
tu-i domnişoare şi băieţi, unul dintre care roteşte pe
degete o minge; copilul negru ce-şi recunoaşte sufle-
tul alb, atunci când mama lui se apleacă asupră-i cu
îndurerată înţelegere; bătrânul bard, însoţit pretutin-
deni de harpa sa înaltă cât el, adunând în juru-i
tineretul dornic de a asculta baladele din vechime,
devine, în „Cântecele Experienţei”, un ecou al păs-
torului ce deschidea „Cântecele Inocenţei”; plim-

bările adolescentelor, întâlnirile lor, băie-
ţaşul care s-a rătăcit de tatăl său, ciobanul
purtând, călare pe creştet, un îngeraş;
priveghiul mortului; copilul speriat în somn,
spre care grăbeşte maica să-l potolească din
plâns; toaleta copiilor, care nu părea nici în
timpurile lui Blake un moment fericit al
zilei... îngerul mereu alături de cel în sufer-
inţă, trandafirul atins până şi el de boală;
călugărul îngenunchiat, cu doi copii, într-o
poziţie asemănătoare, îndărătul său, rugân-
du-se în „Grădina iubirii”; micuţul vagabond
rătăcitor printre boschetarii ce populează
străzile; fetiţa rătăcită pe care un sărut, al
regăsirii, o linişteşte, ca finalmente să-şi afle
libertate printre fiare blânde; hornarul bân-
tuind uliţele umede, prin ploaie şi zloată;
omul ucis de gândul cel rău; sărăcimea
negăsindu-şi nici un adăpost decât pe lângă
focul încins la răscruci; tigrul ce-şi obţine
dreptul la viaţă luând viaţa; Joia Mare care,

pentru alţii poate însemna suferinţă; simfonia
oilor şi a vitelor, a raţelor şi a tuturor ani-
malelor ce-şi trăiesc anii în pace; şi poate,
William Blake însuşi, cu toate făpturile agăţate
de trupul său ce urcă senin într-un zbor vertical
către ceruri.

„Cântecele Inocenţei şi ale Experienţei”, o
iscusită pătrundere didactică în mintea
copilăriei. Titlul dublu se continuă cu: „Shewing
the Two Contrary States of the Human Soul”,
adică: arătând cele două stări potrivnice ale
sufletului omenesc. ‘Potrivnicia’ nu este cate-
gorică, iar puritatea se interferează şi cu exis-
tenţa maturităţii.

Continuând poezia pentru copii frecventă
în sec. al XVIII-lea, William Blake izbuteşte, cu
ajutorul gravurilor ce-i ilustrează versurile, să
înalţe cititorii până la a deschide cu privirile
porţile nevăzute de aur ale Arcadiei. Este
imposibil să nu te laşi răpit de mierea desenelor
sale, de blândeţea, plină de o tacită iubire, cu
care culorile umplu plămânii acestora cu aer
sănătos. Scenele uzuale sunt smulse din viaţă –
ceea ce nu se va mai repeta în întreaga carieră
a artistului, definitiv dedicat Imaginaţiei elibe-
rate de realitate de aci înainte. Imaginile sunt
în deplin acord cu necesităţile pedagogice ale
vârstei şi, dacă învăţătorimea lumii (mă refer
mai ales la aceea a românilor, viitorul spiritual
al cărora mă interesează mai presus decât
orice), dacă învăţătorimea, spuneam, ar dedica
mai mult timp autocultivării, autorii de
abecedare ridicaţi din sânul ei, recurgând la
aceste minuni grafice ale trecutului, şi-ar
împodobi nici că se poate mai la obiect man-
ualele cu cele mai atrăgătoare şi mai potrivite
imagini pentru formarea celor mici.
Să însemne aceasta că lucrările lui William

Blake, din această serie, sunt eminamente didactice?
Nici vorbă. Acesta constituie doar meritul lor supli-
mentar şi de interes practic pentru semenii noştri
nevârstnici, la formarea cărora prea puţini gândesc. 

MIHAI RÃDULESCU

Ţinta poetului
gravor
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Mircea Dinescu este unul dintre clasicii
în viaţă, cum se spune, poet foarte tal-
entat, cu un debut timpuriu unanim

apreciat de critică, evoluând apoi spre o lirică put-
ernică, personalizată, asumându-şi poziţia de fron-
dor, de voce rechizitorială în perioada de crepuscul
a dictaturii, fire temerară, tratând realitatea cu un
amestec original de ironie, umor, sarcasm, un cam-
pion al cozeriei şi al jovialităţii, un fel de arbitru
simpatic al moralităţii publice de azi luat în seamă
şi în deriziune, în egală măsură. Cu atât mai mare
este riscul criticului literar de a şi-l alege ca su-
biect de cercetare.

Eseul lui Constantin M. Popa, Mircea Dinescu.
Poezia insurgenţei (Editura Scrisul Românesc,
Craiova, 2006) pare a fi scris cu vioiciune, dintr-o
singură trăsătură, împrumutând parcă din fai-
moasa dezinvoltură a protagonistului său. Stra-
tegia autorului constă în adoptarea unei duble ati-
tudini, de critic angajat în dialoguri multiple şi de
istoric literar discret, făcând necesarele judecăţi şi
încadrări sistematice. De altfel, el îşi rezumă aria
de interes: „studiul de faţă nu este propriu-
zis exhaustiv, el limitându-se a examina
gândirea iconoclastă şi expresia şocantă în
poezia lirică a lui Mircea Dinescu, perso-
nalitate contradictorie şi, totuşi, atât de
consecventă cu sine.” (p. 8). Cum nu există
un mod mai convingător de a surprinde
efuziunea cea de toate zilele, copleşitoare a
poetului, eseistul evocă perioada 1990-1991,
când acesta se afla în fruntea breslei scri-
itoriceşti, sau chiar momente anterioare,
ale disidenţei, sau insurgenţa anticomu-
nistă care l-a avut ca personaj emblematic.
Textul capătă şi aspectul jucăuş al unui sce-
nariu cinematografic, încercând astfel să
definească un personaj spectaculos, îm-
părţit între poezie, moralitate, politică, ale-
gând adesea soluţia popularităţii, încălcând
convenţiile, demonstrându-şi fascinant
elocinţa balcanică, potrivindu-se perfect
nevoii românilor de exhibare, de a face haz
de necaz, de salvare prin cinism ludic, prin flage-
larea lucidităţii, printr-o porţie de miticism şi his-
trionism. Portretul artistului constă în reflectarea
inseparabilă a biografiei în operă, Dinescu fiind un
mozaic funcţional, poet, cetăţean, mora-list, pam-
fletar, ziarist şi un excelent actor, peste toate aces-
tea.

Constatând imaginea unui saturat de poezia
abstractizată, implozivă, aluzivă, din perioada
comunistă, Constantin M. Popa este mai interesat,

se pare, de mitologia publică a poetului, de aven-
tura existenţială, de psihologia libertăţii, dar şi de
consecinţele acestora, de reflectările incon-
formiste, rebele din operă, de exprimarea unor
aspecte adesea reprimate: „Poetul demistifică atât
practica livrescă a logosului, cât şi poza consacrată
a artistului damnat, clişee ce se cer a fi înlocuite
de reacţia directă, insolentă şi insolită.” (p. 51).

Criticul scoate în evidenţă trei etape ale
evoluţiei artistului, una a tinereţii care jubilează, a
revendicării cu aroganţă a tuturor drepturilor, alta

a ieşirii din adolescenţă, când are loc conversiunea
exaltatului existenţei în insurgent, recurgând la
ironie şi la tot felul de subversiuni semantice, şi
cea de-a treia, când luptătorul de gherilă subtextu-
ală se transformă într-un vehement satiric şi într-
un polemist pe ternul publicistic. Într-adevăr, o
evoluţie spectaculoasă şi neaşteptată (poetul scrie
din ce în ce  mai rar), care pune în evidenţă dom-
inantele personalităţii sale, ne relevă un artist cu
o acută dorinţă de a se regăsi, de a fi cât mai aut-

entic, renunţând pe rând la
măşti şi la armuri, alegând
pugilatul verbal direct, cu un
impact crescut. Exegetul intu-
ieşte corect temperamentul
justiţiar al acestuia: „Mircea
Dinescu este un atrabiliar care
nu visează, în cele din urmă,
să modifice poezia, ci viaţa.”
(p. 59).

Chiar de la debut, crede
Constantin M. Popa, se poate
constata existenţa unui mit
personal al autoexilului, disi-
mulat într-o suferinţă (Lucian
Raicu o numea nemulţumire)
pe care şi-o asumă, precum şi
într-o serie de simboluri, din-
tre care mai sugestive sunt
cele ale cartofului şi piperului.
Universul liric este marcat de
forme disimulate ale alienării,
de imagini groteşti, de diferite
modalităţi de destructurare,
de funcţii ale absurdului, ale
ironiei ingenioase, ludice.

Dar firea ardentă, efuzivă
a inventivului poet nu se man-
ifestă numai în domeniul
relaţiilor sociale, ci şi în expri-
marea insolită a stărilor inti-
me de iubire, în intensitate şi
expresivitate, sentimentele ex-
cedând cuplul şi proiectându-
se, cu o anumită senzualitate,
în lumea din jur. Formulările
critice exprimă uneori intuiţii
remarcabile: „Dinescu reuşeş-
te să creeze, asemeni lui Cha-
gall, o transcendenţă a sa.” (p.
78). Erotica reprezintă totuşi

un simptom al vârstei tinere. Temperamentul pro-
priu unei astfel de poezii se transferă apoi către
poezia sediţiunii, pamfletară.

Criticul îşi face meseria cu seriozitate, detali-
ază temele, observă cu sensibilitate nuanţele cele
mai fine, face analogii stilistice, asimilează cu dez-
involtură referinţele bibliografice. El remarcă per-
manenta existenţă a unui substrat livresc, prelu-
crat în registru parodic, identifică motive mitolog-
ice, biblice cărora li se dau sensuri actualizate, răs-
turnându-se parcă sintagma celebră a lui Mircea
Eliade, determinându-se profanul în sacru, adică
demitizându-se. Contează, fără îndoială, pentru o
asemenea viziune, contextul eminamente balcanic,
în care valorile sunt incerte, într-o permanentă
metamorfoză. Dintre mijloacele folosite, autorul
precizează fantezismul livresc, afectarea ingenuităţii,
simulacrul, deturnarea fabulei mitice. Este remar-
cat şi un aspect ecologist al poeziei lui Mircea
Dinescu, transmutat tot în ironie, satiră politică
mascată, aluzii, persiflări, subversiuni semantice,
strategii ale evazivului, ale insinuării, parabole, şi,

iată, avem aici tot inventarul de mijloace
ale camuflajului din iepocă. Deşi
Constantin M. Popa susţine calitatea de
livresc inclus, elementele forte ale acestei
poezii rămân inteligenţa, spontaneitatea,
impetuozitatea, vehemenţa, intuiţia stilis-
tică, disponibilitatea pentru un imaginar
ludic, sagacitatea sclipitoare, marca per-
sonală. Sunt caracteristici ale unui poet
structurat nativ (dovadă, performanţa
primului volum), restul constituind valori
subsidiare. Dintre motivele poetice func-
ţionale, criticul remarcă prezenţa unui bes-
tiar underground (chtonian) semnificativ.

Mircea Dinescu este, temperamental,
un insurgent (teza eseului). Aspecte ale
revoltei sale se recunosc de la început,
acestea fiind de naturi diferite, estetică,
tematică, morală, politică, socială. Ele s-au
acutizat o dată cu maturizarea poetului,
căpătând accente din ce în ce mai vehe-

mente, manifestându-se de la simple aluzii, de la
un limbaj esopic, la pamflete drastice în care ade-
vărul este exprimat fără ocolişuri. De altfel, în
momentul actual, Mircea Dinescu, spirit petulant,
polemist redutabil, îşi consumă verva sclipitoare,
aproape în întregime, în publicistică şi în oralitate,
renunţând la retorica şi la traseul ocolitor al liricii.
Îşi satisface astfel şi vocaţia histrionică, plăcerea
de a se afla în centrul spectacolului spontan, pe
care îl consideră, desigur, o artă mai fastuoasă
decât simpla poezie.

Criticul observă şi alte mărci ale poeziei lui
Dinescu, balcanismul, cu similarităţi în Ion Barbu,
predilecţia pentru grotesc, pentru reprezentări ter-
atologice, jocul de intertextualităţi, folosirea cu o
anume voluptate a zeugmei care ţinteşte, desigur,
absurdul. Sunt numite şi analogii, interferenţe,
contaminări, Arghezi, Esenin, Labiş. Cartea se
încheie cu un appendix în care sunt reproduse
două dintre pamfletele sale, celebrele Pâinea şi cir-
cul şi Mamutul şi literatura, întregindu-se astfel
portretul de nonconformist, de răzvrătit, de com-
batant al poetului.

Studiul lui Constantin M. Popa are o teză clar
definită, urmărită cu perseverenţă, de a releva o
dominantă a personalităţii şi a operei lui Mircea
Dinescu, insurgenţa. Temeritatea critică, privind
abordarea unei personalităţi atât de complicate,
care a suferit, în timp, transformări spectaculoase,
poet marcat de patetism şi impetuozitate, de tip
esenian, la început, un expresionist inventiv, cu
pedală pentru imagism şi expresivitate stilistică,
un precursor al postmodernismului, un ironic şi
un satiric, preschimbat, apoi, într-un pamfletar vit-
riolant, se justifică, neîndoielnic, prin seriozitatea,
consecvenţa şi originalitatea demersului.

PAUL ARETZU

Insurgenţa,
mod de folosinţă
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Aterizăm la aeroportul Trib-
huvan din Kathmandu.
Iată-ne repede, cu viza lu-

ată, în hall-ul aeroportului, unde sunt
şi informaţiile turistice; abea rostesc
numele lui International Guest House
în Khaldara St. şi apare şoferul, care
gratis, ne duce la hotelul respectiv;
vreo doi oameni mai în etate ne iau
bagajele de pe cărucior, ni le bagă
imediat în portbagajul maşinii, şi
pornim. Intrăm aproape imediat pe o
străduţă neasfaltată, printre căsuţe
mici, din aceasta în altă străduţă, şi
cam aşa se prezintă tot drumul până
la hotel! Ajungem foarte repede la
International Guest House. Clădirea
este impozantă, modernă, dar tradi-
ţională ca formă, construită în stil
newari. Suim la etajul IV, unde avem
camerele. Urcând scările, în dreptul
fiecărui etaj, orizontul se lărgeşte, se
văd din ce în ce mai bine casele din
preajmă, blocuri noi dar cu amprenta
stilului locului, dincolo de terasele unor
case pe care flutură ghirlande de hârtii
cu rugăciuni tibetane – mantre – şi ste-
guleţe colorate, se văd munţii înzăpeziţi
ai Himalaiei, cerul este senin, impresi-
ile, după noaptea aproape nedormită
petrecută în mare parte în aeroportul
din Doha, sunt proaspete, neînchipuit de
proas-pete, ca şi aerul limpede de afară.

Hotelul are în dreptul fiecărui etaj
un coridor între camere, fără uşi la
capete, liber, întreaga clădire întrepăt-
runzându-se cu exteriorul, aproape de
terasa de lângă scări creşte un copac
înalt şi frunzos, care ajunge până la
acoperiş, păsărele zboară, cântă, ap-
roape de terasele din dreptul etajelor.
Este de fapt un dialog viu cu natura,
care se extinde până la munţii înzăpeziţi
ce se văd în depărtare. Ajungem repede
la camere, sunt mari, spaţioase, dinăun-
tru  se văd casele şi terasele dintr-o alee
din spatele străzii principale, ferestrele
camerei sunt largi, făcute din unirea
împreună a 4-5 ferestre mai mici. Până
la începutul secolului XX, aflu, sticla
nici nu era folosită în Nepal. În cameră,
pe perete, este aplicată ca ornament, o
fereastră neagră, de lemn masiv, în stil
newari, cu suprafaţa împărţită în nu-
meroase mici dreptunghiuri de către
şipci de lemn negru, care împiedică pătrunderea
„oaspeţilor” nepoftiţi în cameră, aceasta fiind
explicaţia formelor acestor ferestre tradiţionale,
închise ca de o reţea, ce voi vedea în oraş la toate
clădirile vechi, construite înainte de 1950. 

La coborâre, întreb proprietarul –sau admi-
nistratorul hotelului- de drumul care duce în cen-
trul vechi al oraşului, la Durbar Square, căci tre-
buie să-l vizităm azi după amiază. Ne spune că de
la colţul străzii să o luăm la dreapta şi tot înainte
la dreapta, vr-o 40 de minute şi vom ajunge la
Durbar Square, centrul istoric. Ajungem pe stra-
da, în parte pietruită, în parte de pământ bătut,
Khaldara, trecem la colţ pe lângă staţia de riscio-
uri şi o luăm pe strada asfaltată, de la dreapta; pe
aceasta se văd case cu 1-2 etaje, lipite una de alta,
cu parterul ocupat în întregime de prăvălii, cu
partea din spre stradă deschisă, fără un perete
despărţitor. După ce am mers vreo 30-40 de metri
pe această stradă dreaptă, trecând prin faţa a tot
felul de prăvălioare, îmi pare că sunt deodată într-
o cădere în timp, într-un „deja vu”, care mă rea-
duce cu 25 de ani în urmă, unind două momente
din viaţa mea într-unul singur: India. Mirifică sen-
zaţie de libertate... Sunt nesăţios să retrăiesc
această Indie, care atâta m-a fermecat cu 25 de
ani în urmă... Dar sunt atent să nu greşesc dru-
mul şi profit de prezenţa a doi tineri în faţa unei
prăvălii, pe care-i întreb dacă acesta este drumul
care duce la Durbar Square. 

– Nu, îmi răspunde unul din ei şi-mi arată
spre colţul de unde am venit, un alt drum. Ba
chiar, mă conduce până la colţ şi apoi mă
însoţeşte o bucată de drum pe o stradă în zig-zag,
despre care-mi spune că tocmai de aceea se
cheamă „seven corner”, „şapte colţuri” şi, după ce-
am trecut încă vreo două încrucişări, ca să nu-l
duc prea mult după mine, îi spun că am înţeles
direcţia, deşi nu am înţeles nimic. Îmi dau seama

că nu mai ştiu nici să mă întorc înapoi din cauza
nenumăratelor încrucişări de ulicioare fără nici
un nume, şi că este imposibil să nimeresc singur
până la Durbar Square; luăm atunci o riscio.

Privesc din riscio la clădiri, la încrucişările
de străzi şi repede ajungem în Durbar Square,
unde coborâm. Aici am dintr-odată sentimentul că
mă aflu pe altă lume. Totul pare ireal. Dacă rea-
litatea este forma vizibilă a lumii, aici  totul este
răsturnat; în jurul meu sunt forme stranii, o lume
aparte, îmbinări de forme nemaivăzute, ca în
tablourile unui pictor suprarealist, al „picturii
metafizice”, o realitate ascunsă, care se desvăluie
în alte forme, ca în tablourile unui Giorgio De
Chirico. Este oare toată această înfăţişare „stra-
nie” a Indiei, tocmai pentru a ne face să vedem
realitatea ultimă, astăzi obscurată de vălurile de
„maya”? De geometria utilitară a oraşelor occiden-
tale, de blocurile, „zgârie-norii”, în spatele apa-
renţei de forţă a cărora este doar lipsa de suflet,
neantul, pentru a nu mai vorbi de arhitectura con-
temporană, fără nici o estetică? Este aici, în for-
mele acestea arhitectonice, uimitoare pentru ochi-
ul nostru, un ghid, o cale spre noi înşine,  ca un
nou voiaj al lui Marco Polo, de astădată interior,
contrar în fond armoniei şi raţionalităţii templu-
lui grec, a formelor Renaşterii, care stau la baza
percepţiei noastre a lumii? 

Către un noi înşine al sufletului, ascuns, pe
care îl descoperim, ca într-o oglindă în care vedem
umbra, angoasa existenţei, şi care ne atrage atât,
căci vedem, fără a-l recunoaşte încă, sufletul nos-
tru necunoscut? Aspecte ale sufletului, pe care
antropologia şi 2000 de ani de civilizaţie occiden-
tală, nu le-au cuprins în globalitatea lor cât
uluitoarea, fantastica Mahabharata, poemul hin-
dus... 

Privesc templele. Surprinzător, majoritatea
au formă de pagodă. Dar sunt severe, întunecate,

le lipseşte policromia, explozia de
lumină şi bucurie a pagodelor budiste,
ce-am văzut în Tailanda, sau senti-
mentul de seninătate profundă al
pagodelor chineze. Totul aici apare
sever, chiar ameninţător. Printre aces-
te pagode, neobişnuite pentru religia
hindusă, se văd şi câteva temple cu
arhitectură tipic indiană, adică for-
mate din blocuri de piatră în formă de
munte, ce reprezintă simbolic muntele
sacru sau axis mundi. Alte construcţii
din această piaţă sunt palatele. Unele
dintre ele sunt construcţii sobre,
masive, din cărămidă roşie, care fac
totuşi bună vecinătate cu templele cu
forme mult mai ciudate, cu statuile
idolilor, ale dragonilor, ale lui Ganesh,
copilul cu capul de elefant, ale
maimuţelor sau şobolanilor, ale omu-
lui cu aripi de pasăre, Garuda,
mesajer al zeului Vişnu, ce împânzesc

spaţiul din jurul lor.
Întâlnesc, mişcându-mă prin acest

vast spaţiu care până în 1950 a fost palat-
ul regal, Hanuman Dhoka, astăzi monu-
ment al omenirii sub egida UNESCO,
chipul enorm, terificant, al lui Kalo
Bhairava, formă tantrică a zeului Şiva, un
chip uriaş, negru, de vreo trei metri,
sculptat dintr-un unic bloc de piatră, cu
dinţii albi în gura întredeschisă ameninţă-
tor, cu multe braţe, ţinând ceva care pare
un bici, cu o coroană mare pe cap din care
ţâşnesc flăcări de aur, împodobită cu
rubine şi alte pietre preţioase, cu mai
multe şiraguri de ţeste umane atârnând în
jurul gâtului. Alături este un templu în
formă de pagodă, dar templele în formă
de pagodă de aici nu au forma pagodelor
din China sau Tailanda (în Birmania
există mai mult construcţii grandioase în
formă de stupa, urmând planul subtil al
unei mandala, decât pagode). În afara lip-
sei policromiei acoperişurilor, aici tem-
plele hinduse în formă de pagodă, au cele
trei-patru acoperişuri suprapuse dis-
tanţate între ele, formând între acoperi-
şuri adevărate etaje, construite din cără-
midă roşie, templul luând forma unui turn
înalt şi impunător, a unei fortificaţii, mai
degrabă decât a unei pagode. Acoperi-
şurile sunt susţinute de bârne masive de
lemn, sculptate, minunat lucrate, „etajele”
prezintă câteodată adevărate balcoane,

formate tot din lemn sculptat. Impresionează
simţul artistic al acestui popor, creaţia de ade-
vărate broderii în lemn sau piatră, cu chipuri de
animale, păsări, figuri ce nu înţeleg totdeauna
bine ce reprezintă, probabil diferite întruchipări
de zei, panteonul hindus fiind extrem de bogat.
Un univers de piatră ce copiază,  reprezintă şi sug-
erează privitorului, infinitatea cosmosului şi a
vieţii, a renaşterii şi a morţii, lanţul infinit al exis-
tenţei. Impresionează, de asemeni, minunatele fer-
estre, în stil newari, toate opere de artă, sculpturi
în piatră sau în lemn, caracteristice acestei ţări,
care apar pe clădiri, aşa cum apar în  natură mis-
terioasele figuri sau culori, trasate parcă cu
penelul, pe aripile fluturilor tropicali sau pe
orhidee.

În jurul nostru este în această piaţă un
vălmăşag continuu de oameni, maşini, riscio-uri,
vânzători de cele mai stranii, felurite şi deobicei
inutile obiecte, care insistă să le cumperi marfa.
Alţii se oferă să fie ghizi, foarte insistenţi, şi  nu-
şi dau seama că sporovăiala lor, inutilă aici, dis-
truge atmosfera de vrajă a locului, poate printre
ultimele locuri de vrajă din lume. În mod sur-
prinzător, printre aceşti ofertanţi ghizi, se apropie
unul care ni se adresează pe italieneşte. Îi declin
oferta, dar el, fără a ne deranja ca ceilalţi, ne
urmează în tăcere, intervenind cu tact, din când
în când, în mod foarte potrivit, încât în mod
firesc, începem o conversaţie cu dânsul, care ni se
dovedeşte folositoare. Constat că este un om cul-
tivat, are cunoştinţe reale de artă, ne indică un
templu ce pare a avea o mică cupolă, ne spune că
nu este în stil indian –acela al templelor în formă
de munte- şi evident nici de pagodă, ci cupola sa
este în stil islamic, ajuns aici din India Mogho-
lilor.

Corespondenţă din NEPAL

EMIL RAŢIU

Prima zi
la Kathmandu
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Unul dintre cei mai mari performeri în interpretarea muzicii enesciene, născut în
România, Sherban Lupu a început să cânte la vioară la şapte ani. A urmat
Conservatorul din Bucureşti unde a studiat cu George Manoliu, dar în scurt timp

pleacă în Anglia, la Guildhall School of Music din Londra unde lucrează cu Yfrah Neaman şi ia
cursuri de măiestrie cu legendarii violonişti Yehudi Menuhin, Henryk Szering şi Nathan Milstein
ca şi cu Norbert Brainin de la Amadeus String Quartet sau Sandor Vegh. În 1976 se stabileşte
în Statele Unite unde studiază vioara cu Dorothy De Lay, Josef Gingold şi muzică de cameră cu
Menahem Pressler. A fost membru al English Chamber Orchestra, London Mozart Players şi al
Orchestrei de Cameră din Mainz. De asemenea, concert-maestru asociat la Opera din San
Francisco, fondator şi consilier artistic al Orchestrei de Cameră din Indianopolis dar şi director
artistic al Festivalului Gubbio din Italia. Maestrul este acum profesor de vioară şi şeful catedrei
de instrumente cu coarde la Universitatea din Illinois. Sherban Lupu este şi fondatorul
Ansamblului Enescu şi membru al „George Enescu Chamber Players” şi „Chicago Ensemble”.
Violonist de mare renume, abordează cu aceeaşi uşurinţă şi virtuozitate muzica din România
natală sau din Europa de Est ca şi repertoriul clasico-romantic. A susţinut concerte pe mari
scene ale lumii cum sunt Queen Elisabeth Hall, Carnegie Hall, Royal Festival Hall etc., sub
bagheta unor mari dirijori ca Mendi Rodan, Sir Charles Grove, Harry Blech, Cristian Mandeal,
Barry Wadsworth, Owain Arwell Hughes. A înregistrat lucrări de Ysaye, Bartok, Enescu,
Wieniawski, Stravinsky, Ginastera pentru Casele de discuri ASV, Arabesque, Continuum labels,
pentru BBC dar şi pentru Electrecord unde a apărut CD-ul Sherban Lupu şi virtuozii ţărani din
România sau Editura Casa Radio care alături de volumul Arta lăutarilor – izvor al violonisticii
moderne a editat şi două discuri cu piese grupate tematic, după ţările de provenienţă. În colabo-
rare cu compozitorul Cornel Ţăranu, Sherban Lupu a finalizat şi refăcut „Capriciul Român”pen-
tru vioară şi orchestră de George Enescu. Aceasta lucrare, interpretată de Şerban Lupu într-un
concert special sustinut la Expoziţia Mondială 2000 de la Hanovra (Germania) se găseşte pe CD-
ul ce conţine ciclul integral pentru vioară de George Enescu, pe care l-a realizat în colaborare
cu Valentin Gheorghiu şi Orchestra Filarmonicii Bucureşti sub îndrumarea lui Cristian Mandeal
pentru compania Electrecord. În 2005, Sherban Lupu a organizat premiera americană a Operei
“Oedip” de George Enescu la Universitatea din Illinois precum şi Simpozionul cu titlul „Oedip -
Mit şi interpretare”. În acelaşi an, împreună cu Institutul Cultural Român, a editat şi publicat
şase volume de lucrări inedite pentru vioară de George Enescu.  Ca pedagog a ţinut numeroase
cursuri de măiestrie în Anglia, Olanda, Germania, România, Cehia, Italia, Polonia, unde, în iulie
2004, a primit din partea Ministerului Culturii Premiul pentru Excelenţă Pedagogică. Sherban
Lupu a fost distins cu numeroase alte premii internaţionale la Viena, Paris sau Londra. Pentru
anul academic 2005-2006, Şerban Lupu a fost desemnat Asociat al Centrului pentru Studii şi
Cercetari de la Universitatea din Illinois iar din decembrie 2005 este Director Artistic al
Societăţii George Enescu din Statele Unite. 

Maestre, care este programul dumneavoastră atunci când sosiţi în ţară? Ce vă
pregătesc prietenii, partenerii?

În general când sosesc în ţară alerg printre foarte multe proiecte, colabo-
ratori, instituţii şi aşa mai departe, dacă nu vin în concerte. Pentru mine,
revenirea în ţară înseamnă, pe lângă bucuria de mă găsi între ai mei, şi o perioa-
da plină de evenimente. 

Cariera v-a fost marcată de o serie de premii internaţionale,  cât de
mult a cântărit distincţia primită la Gala Premiilor Radio România
Cultural,  ediţia din martie 2007? Motiv, de altfel, de a vă afla acum în
România.

A însemnat foarte mult pentru mine pentru că Radio România
Cultural promovează, avansează şi impune în mare măsură valorile cul-
turii româneşti. Serviciul pe care îl face acest post de radio este extrem
de important pentru societatea noastră. Să fiu alăturat acestei cauze mă
face să fiu onorat şi îmi dă curajul să merg înainte cu alte proiecte, pen-
tru că iată ceea ce fac este validat. Eu am nu numai proiecte muzicale,
organizez şi simpozioane culturale, în definitiv eforturile mele sunt sim-
ilare cu ceea ce şi-a propus şi Radio România Cultural. Premiul acesta s-
a referit la opera integrală a lucrărilor mele enesciene dar şi la o carte
pe care o scriu acum, un ghid al interpretului pentru lucrările pentru
vioară semnate de George Enescu.

Aveţi o activitate sus-ţinută. De unde atâta energie?

Câteodată ajung la limita de jos, dar întotdeauna dacă este un
proiect care mă pasionează, îl fac cu multă plăcere şi credinţă şi atunci
găsesc şi energia necesară.

Aţi iniţiat şi aţi girat premiera americană a operei Oedipe de George
Enescu. Ce a presupus toată munca din spatele acestui proiect,  care s-a
împlinit cu mari eforturi?

În primul rând această realizare a însemnat pentru mine o încu-
nunare a unei activităţi care se întinde de peste trei decenii legată de
muzica enesciană şi răspândirea ei în lume. Desigur, pregătirile pentru
o astfel de producţie, pentru un astfel de eveniment au început cam cu
un an şi jumătate înainte de premieră. Am petrecut multe nopţi scriind
cereri de finanţare adresate mai multor instituţii americane, am avut
întâlniri cu foarte mulţi colaboratori cărora le-am prezentat proiectul şi
am încercat să-i conving de importanţa acestuia. Desigur am participat
şi în calitatea mea de interpret, am fost concert -maestrul orchestrei. Am
vrut în mod special să învăţ şi partitura lui Oedip, să mă aflu în inti-
mitatea şi profunzimea acestei lucrări extraordinare, eu care am cântat
toate lucrările de vioară ale lui Enescu şi camerale o bună parte. Am
vrut să fiu asociat în sufletul meu cu materialul muzical al operei.

Cum a fost primit spectacolul de publicul american, de critica de spe-
cialitate? Dincolo de mulţumirea personală, a meritat efortul?

Fără îndoială. A fost un succes răsunător în marea sală de peste
două mii opt sute de locuri, care era arhiplină. Mai mult decât atât s-au
făcut înregistrări care au fost foarte bine primite, s-a făcut un disc care
se bucură de cronici  excelente pe piaţa americană şi britanică, în presa
de specialitate. S-a făcut şi un documentar. Evenimentul reverberează şi
continuă să fie prezent în ochii publicului în lumea întreagă.

Sunteţi apreciat ca fiind unul dintre cei mai mari violonişti ai secolului XXI
pe care i-a dat România  şi recunoscut ca un artist de renume mondial în arta
interpretării lui Enescu. Dar înainte de a cânta compoziţiile marelui muzician, aţi
încercat la vioară  şi „Cântecul lui Lupu”?

„Cântecul lui Lupu” îl cânta bunicul meu când eram copil. Îmi amintesc,
cândva mă socoteam poate un fel de folclorist pentru că scriam pe note ceea ce
cânta el. Mai am şi acum un caiet cu portative. În primul rand, acest cântec l-
am auzit. Faptul că am revenit iată în ultimii ani la nişte activităţi legate de fol-
clorul nostru de virtuozitate pentru vioară mi-a readus amintirile copilăriei să
spunem aşa.

Am intenţionat să vă aduc în această zonă a copilăriei dumneavoastră, a tim-
pului  în care aţi început să îndrăgiţi vioara. Aveaţi doar 7 ani. Apoi  la 20 de
ani aţi plecat în Anglia, la Londra, iar din 1976 v-aţi stabilit  în America. Dar
să revenim la perioada în care i-aţi avut aproape pe  bunicul şi tatăl  dumnea-
voastră care au cântat şi ei la vioară.  V-aţi întrecut maeştri . Am putea spune
că primii „maeştri” v-au fost ei?

Sigur am început vioara cu tatăl meu, era un foarte bun violonist amator.
El fiind de meserie inginer contructor. Bunicul meu era doctor, dar a învăţat
vioara din copilărie şi cânta adesea melodii din sudul Transilvaniei, pe care le
ştia.  Am crescut într-o astmosferă muzicală unde vioara era permanent prezen-
tă.

Aşa cum în alte case este pianul prezent. Iată şi aici la gazda noastră, unde
prin amabilitatea Irinei Hasnaş, purtăm acest dialog. La dumneavoastră în
familie era vioara…

Laura Bândilă 
în dialog cu 
SHERBAN LUPU:

„Nu fac compromisuri”

!
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Într-adevăr, da.

Părinţii au fost cei care v-au iniţiat în arta interpretării violonistice, cine sunt
cei care v-au desăvârşit chemarea?

Desigur că este o listă lungă de profesori. Am avut şansa să lucrez cu Mircea
Vasilescu, elevul lui Carl Flesch, un mare pedagog din mijlocul secolului XX, apoi
am lucrat cu regretatul George Manoliu. Sigur mi-am continuat studiile la
Londra unde am făcut cursul de măiestrie cu Yehudi Menuhin, Henryk Szering,
Nathan Milstein şi Yfrah Neaman şi am continuat sudiile în America unde i-am
avut profesori pe Josef Gingold care fusese elevul lui Ysaye şi Dorothy De Lay
profesor al atâtor mari violonişti ai generaţiei noastre. Am lucrat şi muzică de
cameră cu Menahem Pressler. Dar studiul viorii şi al muzicii continuă, nu s-a
întrerupt. În fiecare zi sunt noi lucruri sau aspecte pe care vreau să le învâţ sau
să le desăvârşesc.

Aţi concertat pe mari scene ale lumii, alături de artişti consacraţi, sub bagheta
unor dirijori de renume în săli de mare prestigiu, ca „Royal Festival Hall” sau
„Carnegie Hall”, dar şi alături de ceteraşii din nordul Transilvaniei sau ai
Moldovei. Aţi deprins tehnici noi, lucruri pe care sa nu le fi ştiut din întâlnirile
cu aceşti virtuozi cîntăreţi?

Am învăţat enorm şi trebuie să spun că am avut privilegiul să lucrez cu
aceşti minunaţi muzicieni care cu multă răbdare mi-au arătat fiecare felul lor şi
arta lor de a interpreta. Căci să nu uităm în fiecare regiune se cântă diferit. Nu
numai limbajul muzical este altul, ci şi tehnica de interpretare. A fost o expe-
rienţă foarte interesantă şi care mi-a folosit foarte mult.

Maestre Sherban Lupu, alături de cine şi pe ce scene v-aţi simţit împlinit?

Mă simt împlinit în momentul în care execut o piesă muzicală în care cred.
Fie că este o piesă clasică sau romantică, chiar muzică contemporană sau iată
piese folclorice. Momentul interpretativ este unic sau trebuie să fie unic şi am
satisfacţie atunci când reuşesc să dau publicului ceea ce socotesc eu că este val-
oros din punct de vedere spiritual şi muzical în piesa pe care o interpretez.

Prietenii  îmi spun că în State se ascultă până şi în maşină Kodaly, Bartok,
Enescu… Sunt melomani americanii?

Da, sunt melomani şi în general apreciază muzica bună.

Europeană?

Da. Bartok este ascultat destul de des. Enescu, aş putea să spun, mai des
acuma. Sigur că situaţia s-a îmbunătăţit mult din acest punct de vedere în ultimii
30 de ani când, a cânta o lucrare de Enescu, era un fel de pionierat, dar acuma
a devenit mai cunoscut chiar şi cu acest disc a lui Oedip despre care  am
amintit. Dar americanii, într-adevăr, îmbrăţişează cu mult interes muzica euro-
peană şi orice muzică ce le atrage atenţia prin valoare ei.

Dar românii? 

Nu ştiu ce ascultă românii din comunitate.
Pe românii din comunitatea românească îi întâlnesc de obicei în jurul unor

mese uriaşe cu sarmale. E-adevărat că pentru proiectul lui Oedip am cântat în
Chicago şi am adunat de la comunitate nişte bani pentru suţinerea premierei,
dar n-aş şti să vă spun, în mod particular ce ascultă.

Nici măcar albumul „Sherban Lupu şi virtuozii ţărani din România” care
înregistrează un număr impresionant de vânzări? 

Nu ştiu, sper să nu asculte manele în orice caz.

Răspunde arta tradiţională exigenţelor esteticii academice?

De altfel, ce m-a apropiat de „arta tradiţională” cum îi spuneţi dumneavoas-
tră, este tocmai dorinţa mea de a cerceta în adânc, de a ajunge la rădăcinile şi
sursele muzicale, ale materialelor sonore din lucrările lui Enescu şi Bartok. Ţin
să menţionez că am înregistrat pe lângă integrala lucrărilor lui Enescu pentru
vioară şi integrala lucrărilor de Bartok pentru vioară. Sursa lor este muzica
noastră populară şi cele două se îmbină. Sunt într-un fel înfrăţite.

Este acesta şi un exerciţiu de recâştigare a  identităţii?

Da. Este într-un fel o regăsire a eului interior care în faţa acestor proiecte
se dezvăluie mai bine.

Aţi bifat cu success  numerose proiecte în plan muzical şi mai aveţi cu sigu-
ranţă încă multe altele. Unul dintre ele este cel din iunie realizat în cadrul unui
program acceptat într-un  proiect mai larg, cel al Sibiului – Capitală Culturală
Europeană în 2007. Ce ne puteţi spune despre acest proiect?

La Sibiu voi participa chiar cu lăutarii cu care am făcut un turneu de mare
succes în Statele Unite ale Americii, toamna trecută. Vom avea un program care
va conţine multe dintre minunatele cântece de pe discul Sherban Lupu şi vir-
tuozii ţărani din România, deci va fi un spectacol folcloric de virtuozitate vio-
lonistică. 

Dar pe urmele lui Enescu mai ajungeţi anul acesta şi la Tescani, la conacul
Marucăi Cantacuzino Rosetti, acolo unde marele violonist a compus Oedip şi unde
dumneavoastră aţi ţinut în mai mulţi ani cursuri de măiestrie pentru tinerii noştri
care studiază vioara? 

Poate, e posibil. Voi ţine însă nişte cursuri la Piatra Neamţ, pe la sfârşitul
lunii iunie şi începutul lui iulie.

A ajuns vreunul dintre elevii dumneavoastră români pe marile scene din
America?

Am avut mulţi elevi din România în decursul anilor. Chiar un număr destul
de mare. Şi unii dintre ei s-au realizat, concertează sau fac parte din mari
orchestre. 

Ce trebuie să ştie un tânăr violonist când ajunge la Clasa Sherban Lupu?

Să se dedice cu toată puterea şi energia studiului muzicii şi să slujească
muzica cu multă seriozitate şi să fie deschis spre învăţătură.

Sunteţi un profesor exigent?

Da. (A fost un răspuns fără ezitări şi imediat a venit completarea care mi-a
confirmat  prima impresie despre acest mare violinist şi profesor – n. ed.) 

Nu fac compromisuri.

Revenirile dumneavoastră în România şi aplecările asupra tradiţiei muzicale
româneşti sunt tot mai frecvente în ultimii ani. Ce va atrage spre spaţiul muzical
românesc, dincolo de „Cântecul bunicului Lupu”?

Păi, tocmai asta mă atrage, mă simt acasă, mă simt în elementul meu, şi-
acuma când am depăşit, să zicem, jumătate de veac, aceste lucruri devin foarte
importante în viaţa mea şi tot timpul sunt în preajma culturii româneşti sau
muzicii româneşti, fie că sunt aici, în ţară sau departe. Mă preocupă şi îmi con-
tinui eforturile pentru a promova şi răspândi cultura şi muzica românească.

V-aţi gândit să vă întoarceţi acasă?

Da, sigur acest gând stăruie în mintea mea, dar să nu uităm că se
călătoreşte din ce în ce mai repede şi distanţele dispar sau devin din ce în ce
mai mici. Sigur, la un moment dat, s-ar putea să mă întorc, dar cu sufletul sunt
majoritatea timpului aici, oricum.

Ce cântaţi cu plăcere, ce lucrare vă este foarte dragă?

Sigur sunt multe, dar cred că Sonata a III-a de Enescu. A pătruns în sufle-
tul meu atât de mult încât cred că e parte din ce respir. Desigur încă şi acuma
Bach îmi dă cele mai extraordinare satisfacţii.

Îmi puteţi spune, acum pe final,  cum s-a născut prietenia dumneavoastră cu
acest instrument minunat, vioara?

A început printr-o curiozitate şi fascinaţie de mic copil. Tata nu mi-o putea
lua din mână. Îmi plăcea extraordinar de mult sunetul ei, de la primele expe-
rienţe şi iată că a fost companionul meu cel mai credincios şi la bine şi la rău
şi la succese şi la eşecuri să spunem aşa, a stat lângă mine şi este într-adevăr
instrumentul prin care eu percep lumea din jurul meu.

Ce vioară aveţi?

Este o vioară  Nicolo Galliano, din 1751 din Italia care a fost achiziţionată
pentru mine de către Fundaţia regretatului Ioan Raţiu.

Şi unde este ea acum, dacă vreţi sa-mi răspundeţi?

E la mine acasă.

Aici, în Bucureşti?

Nu, acuma n-am adus-o, pentru câteva zile nu era necesar.

Dar n-aţi fost invitat să şi cântaţi la Gala Radio România Cultural, măcar o
piesă?

Nu, erau acei băieţi de la Romanian Piano Trio care cântau foarte bine…aşa
că…

O să vă vedem în concert la Sibiu.

Martie, 2007

!
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OCTOMBRIE ♦ 2007

Odeosebit de interesantă investigaţie
intelectuală se referă la relativa neo-
riginalitate conceptuală a filosofiei
lui Leibniz, corespunzătoare unui

larg proces de anticipaţie a direcţiei filosofice indi-
vidualiste. În fapt, putem considera că interesul
nemijlocit pentru chestiunea individualităţii poartă o
dublă amprentă procesuală, anume, derobarea de
filosofiile universalului ca răspuns la dezideratul
unei simetrii teoretice, sau ca formă conjuncturală
de echilibru, ca intervenţie restauratoare a echivocu-
lui – inclusiv în perspectiva relaţiei filosofiei cu alte
discipline sau chiar stări de fapt cultural-istorice –
precum şi ca afirmare a unui interes conceptual-
filosofic nemijlocit, desfăşurat cu aportul unei
autonomii paralele mutaţiilor angrenate în istoria
filosofiei universale. Totuşi, motivul pentru care
Leibniz aduce în discuţie chestiunea „existenţei
monadice” are un substrat metafizic bine întemeiat,
inclusiv prin aceea că se are în vedere parcurgerea
unor deducţii care înlesnesc apropierea de
ipoteza armoniei universale prestabilite.
Această corespondenţă ori apropiere corela-
tivă premise-concluzie, anterioară fiind instru-
mentalizării propriu-zise a ontologiei leib-
niziene, trădează intenţia unei largi antici-
paţii, referitoare la obiectului filosofiei sale.
Atragem, deci, atenţia asupra posibilităţii ca
ontologia lui Leibniz să fi ţintit, de la bun
început, la punct fix, subordonându-şi, prin
urmare, întrega paletă de principii şi
deducţii filosofice accederii coerente la sub-
stanţa unui adevăr pre-conceput. Departe de
mine, însă, a insinua că o astfel de metodolo-
gie răsturnată ar invalida, structural, siste-
matizarea construcţiei sale filosofice, conta-
minându-i iremediabil alonja de exerciţiu
metafizico-speculativ. În matematică sau
geometrie, lemele, teoremele (în sens de
enunţuri liminare) nu reclamă neapărat
demonstraţii punctuale (în ciuda faptului ca
se pot demonstra). Ele funcţionează adesea
în virtutea unei prezumţii de adevăr, inextricabil
corelate unei deducţii fundamentate a priori.
Totodată, este pe deplin adevărat că asemenea mici
adevăruri fundamentale (în absenţa cărora, puterea
de calcul s-ar canaliza, în mod aberant şi total nepro-
ductiv, pe demonstrarea întemeierii acestora pe fun-
damente din ce în ce mai reduse, printr-o potenţială
regresie ad infinitum) sunt, în bună măsură, subsum-
abile tipologiei logice caracteristice premiselor şi nu
afirmaţiilor concluzive, finale. Iar dacă acceptăm,
conform presupunerilor detaliate mai sus, posibili-
tatea ca o premisă fundamentală să facă, întru
câtva, corp comun cu o concluzie, atunci, nu numai
că puterea deductivă a respectivului raţiona-
ment e zero, prin aceea că expresia tautolo-
gică suprimă temeiul desfăşurării deducţiei
într-un anume sens mai degrabă decât în
celălalt, dar chiar validitatea oricărui raţio-
nament care se leagă, în chip fundamental
deductiv, de acesta, e, logic, compromisă.

Prin urmare, putem exclude posibili-
tatea ca acel segment al ontologiei leib-
niziene, care ne interesează aici, să se înte-
meieze pe un fundament metafizic asemănă-
tor, ca structură logică, lemelor si teo-
remelor din matematică şi geometrie. Cel
puţin nu în chip nemijlocit. Căci, desigur,
putem argumenta că orice sistematizare
filosofică operează în limitele unei teorii-
cadru şi că orice modus-operandi logico-
filosofico-metafizic are nevoie de un set de
temeiuri fundamentale, de leme sau teo-
reme, dacă vreţi, iar recursul la aceste ade-
văruri primare, îi conferă o profundă liber-
tate şi lejeritate teoretică, în absenţa căreia
sistemul ar sucomba sub presiunea unui
regres demonstrativ infinit. Sub acest
aspect, desigur că Leibniz, ca şi oricare alt
filosof de sistem, îşi leagă ontologia de prin-
cipii şi adevăruri fundamentale, a căror va-
labilitate, mai mult sau mai puţin con-
venţională, datează încă din Antichitate; de
la presocratici, prin Platon, Aristotel, comen-
tatorii acestora şi medievalitate, până în sec-
olul XVII sau mai târziu. Însă, din punct de
vedere structural, nemijlocit, filosofia lui
Leibniz concentrează – în acel perimetru
derutant, a cărui activitate logico-metafizică
am fost aproape de a o confunda cu tehnica
pre-teoretică a unor teoreme ontologice – o
serie de presupoziţii ontice a căror validare
ori invalidare va precede operaţia concluzivă,
determinând-o. Aşadar, Leibniz nu face apel
la o pre-teorie A, al cărei raport de identitate
cu concluzia A, să implice ivirea unei relaţii

tautologice, exprimate prin formula A = A, ci la un
set de presupoziţii incluse într-un raţionament care le
verifică validitatea. 

Dar aceasta e ea însăşi o presupoziţie; a con-
secinţelor metodologiei unei lumi-Leibniz. Ţin să

repet, întru înţelegerea cât mai exactă a ceea ce am
dorit să exprim, că nimic din toate acestea nu ar
avea sens în absenţa unei senzaţii acut-distincte care
mi se încheagă la nivelul capacităţii de a recepta,
intuitiv, forma şi fondul filosofiei leibniziene şi de a
primi dezlegarea esenţei algoritmului fundamental al
ontologiei sale, inclusiv în ceea ce priveşte inter-
pretarea intenţională a sistemului său de priorităţi
metafizice: senzaţia că sistematizarea ontologico-
metafizică a lumii leibniziene, în ciuda complexităţii
ei natural-afunde, nu respectă o partitură cauzală, a
întemeierilor metafizice succesive, prin urmare se
cuvine derobată de exigenţele succesiunilor logice

crescătoare, desfăşurate în sensul natural, ascen-
dent, al deducţiilor, trebuind totodată principial
exonerată de neajunsurile metodologice pe care le
implică lipsa deducţiei logico-metafizice comme il
faut; căci filosofia sa nu abdică întru totul de la prin-
cipiile trecerii de la premise înspre concluzii, ci, mai
degrabă, redistribuie ponderea termenilor spre a
închega un exerciţiu demonstrativ inedit. Punctul
terminus al voiajului leibnizian este individualitatea
care irumpe, secţionând cu neasemuită forţă mădu-
va universalităţii. Iar aplecarea concluzivă către par-
ticular e dublată de constrângerea metodologică a
premiselor de a se ivi dintr-acelaşi concept. Intr-un
fel, putem considera ontologia lui Leibniz ca
acordând credibilitate teoretică, în proporţii relativ
egale, atât individualului cât şi universalităţii şi ca
instituind, dincolo de o lege a echilibrului ori a com-
pensaţiei metafizice – de care pomeneam anterior,
cu privire la indelebila capacitate a ontologiei leib-
niziene de a îngloba o dinamică principial sincretică,

exprimată prin procesul de conciliere a uni-
versalului aristotelico-scolastic cu individual-
particularul nominalisto-empirist –, insti-
tuind, aşadar, necesitatea denunţării falsei
competiţii dintre unitate şi multiplicitate, sin-
gular şi plural. Dincolo de contradicţia for-
mală ivită din intersectarea acestor categorii
– a căror rivalitate metafizică se va fi dove-
dit nu numai o falsă rivalitate, ci şi un
esenţial prilej de a bune bazele unei filosofii
a opoziţiilor inexorabile, a contrastelor şi, de
ce nu?, prin aceasta, a conştiinţei baroce a
vre-mii – faptul că tocmai simbolul central al
filosofiei leibniziene îngăduie, înlăuntrul
principiului său dinamic, altminteri riguros
şi profund limitativ, prezenţa unei abilităţi
de contrastantă sintetizare a relaţiei indivi-
dualului cu universalitatea, transpune această
secvenţă procesuală în cheie majoră,
aruncând asupră-i o nuanţă de reper al
viitoarelor confruntări şi al soluţionării con-
tradicţiilor inerente, precum şi exonerând-o

cvasitotal de limitările şi neajunsurile unei relaţii
marginale. Inlăuntrul „fiinţei” existenţei monadice,
această dualitate metafizică îşi augmentează concen-
traţia, ridicându-se la nivel de lege universală.

Iată de ce rămâne o sarcină de explicitare în
plus faptul că, în vreme ce Pythagora, Platon ori
Giordano Bruno (cei trei iluştri predecesori ai lui
Leibniz, congeneri ai acestuia întru cercetarea sau,
mai degrabă, dibuirea conceptului de monadă) atacă
mai degrabă tangenţial chestiunea „studiului mon-
adologic”, Leibniz tradează deja o preocupare pro-
fundă, un interes metafizic care îi traversează con-

strucţia sistemică da capo al fine. Pome-
neam ceva mai devreme de un mecanism a
cărui inextricabilă inerţie, susceptibilă de a
regla sedimentările cultural-filosofice şi logi-
ca succesiunii lor, deţine prerogativele unei
autoreglări cumulative şi supra-ordonatoare.
Dincolo de interesul conceptual-filosofic
nemijlocit, spuneam, chestiunea derobării de
consecinţele, obsesiv cumulate, ale universa-
lismului platonico-aristotelic (a cărui superi-
oritate raţional-conceptuală domina cu certi-
tudine modelele net inferioare ale individual-
ismului empiric, ancorat în realitatea imedi-
ată) viza – la modul ideal, teoretic, însă răs-
frânt, în deplin acord cu spiritul leibnizian,
înspre o teoria cum praxi şi inseparabilitatea
pe care aceasta o presupunea – viza, deci, o
formă de echilibru ontologic, de ordonare
simetrică, de compensaţie. La polul opus,
nominalismul poate fi văzut exclusiv ca un
pretext pentru Leibniz de a construi noi
argumente ori interpretări pe marginea ideii
că în natură nu există decât indivizi. În fine,
faptul că Leibniz pare a primi, deci, un aju-
tor exterior – din oricare sens ar veni aces-
ta – considerabil e, mai degrabă, o aparenţă
(e adevărat, greu recognoscibilă în marele
joc al „vicleniei” istoriei filozofiei univer-
sale). Aceste, dar şi alte consideraţii similare
îşi aşteaptă aprofundarea în paginile dizer-
taţiei mele finale, Leibniz si individualul. 

ALEXANDRU ªTEFÃNESCU

„DUBLA” METAFIZICĂ
A UNEI LUMI – LEIBNIZ



Am participat, de curând, la un impor-
tant festival cinematografic inter-
naţional, dedicat filmului documen-
tar turistic şi ecologic, o prestigioasă

competiţie, ajunsă la ediţia a XI-a, iniţiată în 1994 de
profesorul Nicolae Luca, preşedintele Asociaţiei
Presei Turistice din România, cel care a rămas, peste
ani, „sufletul” manifestării şi directorul Festivalului.
Este vorba despre un festival itinerant, care a debu-
tat la Câmpulung Muscel – şi s-a întors, pentru
ediţia a XI-a, în ospitalierul oraş argeşean – şi a pur-
tat, de-a lungul anilor, diferite denumiri, stabilindu-
se de câţiva ani la „Document.Art”. Pentru că am
avut privilegiul să particip la majoritatea ediţiilor
acestei remarcabile manifestări cinematografice, voi
rememora, acum, succint, „traseul” şi istoricul com-
petiţiei: 1994 – Câmpulung Muscel (Marele Premiu:
Berlin Symphony, Germania şi Estilo de Espana,
Spania); 1995 – Pucioasa (Marele Premiu: Viena în
24.000 de imagini, Austria); 1996 –
Călimăneşti (Marele Premiu: Observatorul
imperial din Beijing, China); 1997 – Predeal
(Marele premiu: Dansând pe skiuri în Austria,
Austria şi Precum în cer aşa şi pe pământ,
România); 1998, 1999, 2000, 2001 – Târgovişte
(Marile premii, în aceste patru ediţii, fiind
obţinute de Life frames of Austria, Austria,
respectiv de Lisbona, Expo 98, Portugalia,
Computer Games, China şi Puglia imperiale,
Italia); 2003 – Băile Govora (Marele Premiu:
M.B. Doamna cu trandafiri, România); 2004 –
Pucioasa (Marele Premiu: Pădurile din Chile,
Chile). După o întrerupere de doi ani, festiva-
lul s-a întors, în 2007, la Câmpulung Muscel,
localitatea din care a pornit şi care a fost, anul
acesta, o gazdă perfectă, oficialităţile locale –
în frunte cu primarul Andrei Călin – primind
cu interes şi bucurie manifestările competiţiei
şi  pe numeroşii oaspeţi de peste hotare şi din
ţară. 

Impresionant, la ediţia a XI-a a
Festivalului, a fost, în primul rând, numărul
mare de cineaşti străini participanţi la com-
petiţie, fapt care atestă reputaţia internaţion-
ală cucerită în timp de manifestarea itinerantă din
România, care rămâne ofertantul major de documen-
tar turistic şi ecologic în circuitul internaţional spe-
cializat, festivaluri similare fiind organizate, period-
ic, la Karlovy Vary (Cehia), Split (Croaţia), Biarritz
(Franţa), Berlin şi Köln (Germania), Fermo, Ragusa
şi Varese (Italia), Zlatibor (Serbia), Estoril
(Portugalia), Bratislava şi Poprad (Slovacia), New
York (S.U.A.). Amintesc doar câteva prezenţe presti-
gioase de peste hotare la festivalul din Câmpulung
Muscel: Antonio Conte, preşedintele Federaţiei
Europene a Presei de Turism, regizorul Gianni
Fachin (membru în juriul internaţional al com-
petiţiei, alături de Călin Stănculescu – preşedinte –,
Eugen Atanasiu, Nicolae Cabel şi Iuliana
Ungureanu), Ewa Kotus, editor şef al publicaţiei
„Film, Art & Tourism”, regizorul chilian Juan Ossa,
criticul de film italian Valerio Provvedi, regizoarea
franceză Christiane Rorato, realizatorii unui film
premiat din festival, Ranka Velimirovic şi fiul ei
Mladen din Serbia, cineastul spaniol Hervé
Tirmarche, precum şi mulţi alţi autori ai filmelor din
competiţie din Spania, Coreea, Italia, Scoţia, Croaţia,
ş.a., pe care am avut bucuria să-i cunosc şi cu care
am purtat interesante discuţii, atât în cadru organi-
zat cât şi pe cont propriu în cele trei zile ale festival-
ului din Câmpulung Muscel. Să menţionez că juriul a
luat în discuţie 57 de filme din 24 de ţări (în pre-
mieră fiind filme din Bosnia-Herţegovina, Bulgaria,
Iran, Coreea, Moldova, Scoţia, Slovenia, Turcia,
printre celelalte filme selectate fiind realizări din

Austria, Chile, Croaţia, Danemarca, Grecia, Italia,
Peru, Polonia, Rusia, Serbia, Spania, Ungaria şi
România).  

Marele Premiu al ediţiei a XI-a a revenit fil-
mului spaniol Salamanca de Hervé Tirmarche, un

film de-a dreptul impresionant prin modernitatea viz-
iunii cinematografice, care s-a priceput să pună în
deplină valoare frumuseţile superbei aşezări spaniole
filmată de cineaşti. Cred că un astfel de film rămâne
exemplar pentru ceea ce înseamnă şi trebuie să
însemne un documentar turistic de calitate, o valoare
perenă a genului, o contribuţie esenţială la tezaurul
mondial al filmelor de această factură realizate în
lumea largă. Premiul pentru film turistic a fost
împărţit, ex aequo, între Dubrovnikul unic de Zelimir
Belic (Croaţia) –, o incursiune în istoria spectaculo-
sului oraş croat, însoţită de o „cronică” a vieţii
sociale, culturale şi de afaceri a prezentului – şi fil-
mul chilian Rapa Nui, legenda de Juan Ossa,
povestea originii acestei insule polineziene, inclusă,
astăzi, printre cele şapte noi minuni ale lumii.
Premiul pentru film ecologic a revenit filmului aus-
triac Burgenland-Anotimpuri de Kurt Mündl, consa-
crat unui parc naţional care reuneşte peste 280 de
specii foarte rare de păsări. Juriul a acordat şi câte-
va premii mai puţin obişnuite, cum ar fi premiul
„pentru turism gastronomic”, care a revenit filmului
coreean Bucătăria coreeană, sau premiul „pentru
subiect original”, destinat filmului scoţian Enigma
Rosslyn, de Tim Maguire, povestea unei turiste amer-
icane care vizitează Scoţia după ce a citit Codul lui
Da Vinci şi vrea să afle mai multe la Rosslyn despre
legăturile cu Sfântul Graal. Acelaşi film a primit, pe
bună dreptate, şi premiul pentru regie. Premiul pen-
tru imagine a revenit filmului austriac Sailing Island
Graz de Curt Faudon, iar premiul pentru coloana

sonoră a recompensat cu încă o distincţie filmul
spaniol Salamanca, laureatul Marelui Premiu. Juriul
a acordat şi trei Premii Speciale: pentru film turis-
tic, peliculei din Bosnia-Herţegovina Bucuria de a
trăi de Pier Zalica, pentru film ecologic producţiei
din Serbia Munte, pădure, apă de Ranka Velimirovic,
şi pentru coloană sonoră altui film premiat,
Dubrovnikul unic de Zelimir Belic (Croaţia). S-a acor-
dat şi un Premiu al publicului, filmului Palatul
Vergara de Rodrigo Fernŕndez Carbň (Chile), despre
o bijuterie arhitectonică construită pe la mijlocul
veacului al XIX-lea în oraşul Viňa del Mar. 

Premiul Uniunii Cineaştilor a revenit unui
valoros film cu virtuţi sociale, În ţinutul Olonho de
Vladimir Şcerbinin (Rusia). Uniunea Cineaştilor a
acordat şi o diplomă, filmului sârb Munte, pădure,
apă de Ranka Velimirovic. O diplomă de participare
hors-concours a fost acordată unui impresionant doc-
umentar de lung metraj Războinicii nopţii de

Christiane Rorato, filmat în provincia italiană
Friuli, o peliculă a cărei prezentare a constitu-
it un moment de vârf al festivalului, fiind
însoţită şi de o comunicare pe tema „Elemente
comune în mitologia românească şi cea din
Friuli, Italia”, susţinută de conf. univ dr. Doina
Işfănoni de la Muzeul Satului „Dimitrie Gusti”.
Ajunşi aici, să amintim şi alte manifestări
importante care au însoţit competiţia propri-
uzisă. O seară, de pildă, a fost consacrată
împlinirii, în această vară, a 110 ani de la
primele filme româneşti. Prezentarea criticului
Eugen Atanasiu a fost însoţită de un grupaj de
filme, printre care imagini de la prime docu-
mentare româneşti (parada de 10 mai 1897, avi-
atorul Bleriot la Bucureşti, scene din viaţa lui
Carol I ş.a.), documentarul românesc Ţara
Moţilor, de Paul Călinescu, premiat la Veneţia
în 1939 (cu memorabila secvenţă de ciné-verité
protocronicîn care trei veterani deapănă
amintiri despre Avram Iancu!), documentarul
Bucureşti, primul film românesc color pe 16
mm., de Traian Bratu (1941). În afara com-
petiţiei, programul festivalului a cuprins multe
alte momente memorabile, printre care vizita la

mânăstirea Nămăeşti (localitate renumită prin schit-
ul de maici săpat în stâncă prin prima jumătate a
secolului XVI şi pentru casa memorială George
Topârceanu) sau vizitarea Bisericii Catoloce Bărăţia
din secolul al XIII-lea. Ceremonia de premiere, cu
distincţii elegante, de care laureaţii de peste hotare
au fost foarte mândri, s-a desfăşurat într-un spaţiu
foarte pitoresc, pe terasa unui restaurant din zona
împădurită a oraşului, „Ciobănaşul”, unde au fost
prezenţi şi ambasadori ai unor ţări participante cu
filme la festival (Bosnia-Herţegovina). O diplomă de
excelenţă acordată de Comisia Naţională a României
pentru UNESCO a fost acordată, de altfel, filmului
din Bosnia-Herţegovina Bucuria vieţii de Pier Zalic.
Un premiu ITCO (The International Tourfilmfestivals
Committee, Roma) a fost acordat filmului polonez
Un an în codrii cei vechi de Tomasz Ogrodowczyk.
Gazdele s-au înscris şi ele pe lista bogată a premiilor:
Premiul Municipiului Câmpulung Muscel a revenit,
ex-aequo, filmelor Insule născute din foc (Italia) şi
Strălucitor (Coreea). O singură remarcă, încă, în
finalul acestui comentariu: documentarul românesc a
reprezentat o prezenţă palidă în festival (au fost doar
doi autori, Codruţa Angelescu şi George Obrocea, cu
patru documentare care n-au intrat în palmares).
Cred că acest festival cu un statut internaţional tot
mai consistent poate juca un rol mai important şi în
destinele filmului documentar românesc.
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CÃLIN CÃLIMAN

„Document. Art” 
şi destinele 
filmului 

documentar
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OCTOMBRIE ♦ 2007

Deşi cu oarecare întârziere, cinefilii din
România au descoperit, în ultimii ani, uimitorul pro-
gres estetic, rafinamentul şi varietatea stilistică a
cinematografului asiatic. Dacă pentru cei care frec-
ventează de mai bine de două decenii Cinemateca
Română această zonă însemna în primul rând filmul
japonez şi regele său, Akira Kurosawa, ei au acum
idee despre cineaştii cu palmares internaţional din
Hong Kong (Wong Kar-wai, John Woo), din China
(Zhang Yimou), din Taiwan (Tsai Min Liang),
Tailanda (Apichatpong Werasethakul) sau din
Coreea de Sud (Kim Ki duk). Aceasta graţie festiva-
lurilor „generaliste”, precum Transilvania, Anonimul
sau B-EST, dar şi festivalului specializat de mici
dimensiuni FEST` ASIA iniţiat în urmă cu patru ani
de criticul Laurenţiu Brătan.

După un parcurs cu înteruperi, acest
festival a revenit în fierbintea vară
2007 în spaţiul Cinemate-
cii, cu un program mai

consistent şi mai atractiv decât în ediţiile
precedente. El a inclus  atât filme premiate
în mari competiţii internaţionale precum
cele de la Veneţia (Natură moartă) sau
Cannes (Maşină de lux), dar şi filme inde-
pendente, aparţinând unor tineri care au
riscat să debuteze acceptând bugete minus-
cule, şi lung-metraje de animaţie japoneze .

Fără exagerare, ediţia FEST` ASIA
2007  a fost dominată de peliculele venite
din China, una dintre marile puteri cine-
matografice la ora actuală, cu succese de
stimă dar şi cu impresionante  rezultate de
box office în toată lumea. Cea mai puter-
nică impresie a lăsat-o Natură moartă de
Jia  Zhank-ke, premiat anul trecut la Vene-
ţia cu Leul de aur. Nu strălucirea premiului
a generat acest efect, ci calităţile filmului:
inventivitate şi forţă narativă, complexi-
tatea personajelor, densitatea atmo-
sferei. Efectele confruntării dramat-
ice dintre o lume cu reminiscenţe
arhaice şi agresivitatea civilizaţiei
moderne sunt privite din perspecti-
va unor destine afectate de con-
strucţia gigantică a Celor Trei
Defileuri, pe fluviul Yangtze. Două
poveşti paralele, narate în mod
enigmatic, înregistrează acest im-
pact devastator. Un bărbat soseşte
pe acest şantier gigantic ridicat
peste un sat scufundat pentru a-şi
căuta familia căreia i-a pierdut
urma când a intrat la închisoare, în
timp ce o femeie vine aici pentru a
se despărţi de soţul ei, inginer
ataşat excesiv de această con-
strucţie. Atmosfera halucinantă a
locului unde omul transformă cu
brutalitate natura acaparează spec-
tatorul surprins de sunetele şi culo-
rile unui spaţiu cu ecouri „extrater-
estre”. Acest realism magic profund
chinezesc a devenit marca stilistică
a regizorului Zhang-ke, remarcat în
festivalurile internaţionale şi graţie
altor filme, precum  Lumea şi
Xiao-wu, hoţ şi artist. Cel de-al
doilea menţionat este, de altfel, con-
siderat iniţiatorul aşa numitului
„cinema indepen-dent” din China, o mişcare under-
ground apărută în anul 1997. Această mişcare „nu îşi
datorează existenţa vreunei reforme decise „de sus”,
nici vreunui impuls dat de un eveniment social sau
cultural”, după părerea criticului chinez Zhang Ya-
Xuan1. Autorii care vor fi asociaţi acestei mişcări
îmbrăţişează  formula „naraţiunii autentice”, trăsă-
tura de marcă a cinematografului independent din
China. Numit şi „cinema autonom” sau „individual”,
acesta reuneşte filme realizate în afara studiourilor
oficiale. Unele au fost realizate chiar fără autorizaţia
eliberată de Biroul cinematografic pe care legislaţia
cinematografică o stipulează. Cum filmarea cu o
cameră digitală face greu de urmărit micile echipe
care încalcă o eventuală interdicţie, nu s-a putut
împiedica turnarea unor asemenea pelicule under-
ground, care au ajuns în festivaluri cinematografice
europene , plecând uneori de aici însoţite de premii.
Distanţându-se de cinematograful de propagandă,
aceşti cineaşti independenţi revendică, de fapt, drep-
tul la un limbaj personal. Cei mai mulţi dintre ei
sunt născuţi în anii ´60 sau ´70, unii dintre ei având
o mică experienţă cinematografică, precum Wang
Chao (autorul Maşinii de lux), care a lucrat ca asis-
tent al celebrului Chen Kaige (Adio, concubina mea),

alţii vin din televiziune sau din publicitate. La fel ca
alţi tineri cineaşti independenţi din China, el a putut
filma graţie ajutorului acordat de un producător din
Franţa, astfel născându-se Maşina de lux care obţi-
nea în 2006 Premiul secţiunii Un certain regard la

Cannes. Oferind o surprin-
zătoare imagine a agitatei
vieţi citadine din China de
azi, filmul vorbeşte emoţio-
nant, prin povestea unui
învăţător de ţară venit în
marea metropolă pentru a-
şi căuta fiul şi fiica, despre
raporul dintre generaţii şi,
din nou, despre conflictul
dintre arhaic şi modern în
această ţară cu „două sis-
teme”. Descrierea mediilor
marginale frapează în
această peliculă nonconfor-
mistă, descriere care devi-
ne de un realism şi mai
radical în Lătrături de
după amiază de Zhang Yao-
dong, alt titlu semnificativ
pentru noul cinema chine-
zesc.

Dintre marginaliza-
ţii vieţii urbane îşi alege
eroii şi producţia japoneză
Visul unei zile de câine de

Ichi Masahide, o comedie neagră cu un cuplu ghin-
ionist. Felul în care aceşti tineri furioşi se luptă cu
deşeurile societăţile de consum dă naştere unor
pasaje de un umor halucinant, cu tentă absurdă.
Accente absurde şi suprarealiste are şi Takeshi vs
Takeshi, comedia semnată de Takeshi Kitano, unul
dintre cei mai nonconformişti autori ai cinematogra-
fului japonez de azi. Un cineast cu gustul provocării
despre care s-a scris , printre altele, că e „un yakuza
cu suflet de poet”. Din Japonia vine şi Hărţuirea de
Kobayashi Masahiro, un film foarte bine primit în
festivalurile internaţionale despre imposibilitatea
reintegrării în societate trăită de o tânără care a fost
eliberată după ce a fost câteva luni ostatică în
Orientul Mijlociu, o meditaţie despre respingerea ce-
lor care nu acceptă convenţiile şi ipocrizia. O altă
peliculă incomodă, Şoaptele zeilor de Omori Tatsushi,
vorbeşte despre raportul dintre religie şi sentimen-

tul de vinovăţie.
Aparţinând unei zone cinemato-

grafice mai puţin cunoscute, Singapore,
4:30 de Tan Royston este o poveste inti-
mistă despre imposibilitatea comunicării
într-o lume dominată de pragmatism şi de
prejudecăţi, reflectând asupra singurătăţii
din perspectiva unui băiat de zece ani.

Aşa cum era de aşteptat, cele mai
entuziaste reacţii ale publicului au fost
înregistrate la proiecţiile cu filmele de ani-
maţie, o selecţie semnificativă din enorma
producţie de animé-uri a Japoniei. Sub
titlul Anim`  Asia, această secţiune a festi-
valului a reunit filme din categoria SF sau
fantasy precum Păpuşile parazite de Naka-
zawa Kazuto şi Yoshinaga Naoyuki, Prin-
ţesa Mononoke de Hayao Miyazaki şi Se-
minţe de măr de Aramaki Shinji. Iar scurt-
metrajele incluse în secţiunea Short` Asia
au entuziasmat uneori audienţa, pe locul

întâi al popularităţii figurând
amuzant elipticul Doron de
Hirabayashi Isamu. Cu nota-
bile merite în recuperarea
interesului pentru om zonă
cinematografică de certă cre-
ativitate, Fest` Asia merită
tot sprijinul pentru a putea
reveni cu ediţii viitoare şi
mai consistente.

1. art. „Images en liberté”, revis-
ta Cahiers du cinema nr. 586,
ian. 2004

FEST ASIA 2007

DANA DUMA

Delicii asiatice
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Corespondenţă din Germania

Toată lumea a auzit de „stânga/dreapta”
în politică – toată lumea crede a şti ce
înseamnă... Puţini sunt cei ce cunosc că

atât denotaţia termenilor, cît şi realitatea s-au
modificat mult, începând cu anii ’80 în Statele
Unite, noua evoluţie fiind exportată, ca de obicei,
lent dar tenace în restul lumii, mai întâi în
Europa. 

Există o scenă antologică la acest subiect, în
filmul The Big One(1998) al cunoscutului regizor
american Michael Moore (Premiul Oscar pentru
documentarul Bowling for Columbine/2003): în
timpul unui turneu de conferinţe de
mare succes prin State se discuta
despre situaţia politică şi posibilităţile
de îmbunătăţire a vieţii democratice.
La un moment dat se ridică un tânăr
de circa 30 de ani, ce redă esenţa situ-
aţiei absurde a anihilării sistemului
democratic din USA printr-o întrebare
retorică: Cum se face că pătura infimă
a super-bogaţilor are două partide,
republicanii şi democraţii, iar poporul
american nu e reprezentat de nimeni la
conducerea ţării? În esenţă, aceasta
constituie, din nefericire, realitatea ce
s-a instaurat treptat şi foarte rafinat în
„Ţara tuturor posibilităţilor”, începând
cu anii ’70, până când, în anii ’90, exact
aşa cum observă acest simplu cetăţean
american, orice diferenţă de program şi
ideologie dintre cele două foste direcţii adversare
au dispărut complet prin diversiunea, subminarea
şi „infestarea” Partidului Democratic cu oamenii şi
programatica celui Republican.

Acum este timpul cuvenit să clarificăm şi
raportul lexical denotativ: denumirea de /republi-
can/ nu înseamnă, în cazul nostru, că această gru-
pare şi-ar dori sau ar avea reale convingeri repub-
licane – res publica, cum e normal într-o democ-
raţie viabilă... Dimpotrivă, totul se conduce prin
orice mijloace, cât mai în secret şi mai puţin pub-
lic/res publica: să ne amintim doar celebra afacere
Watergate, ce l-a costat Preşedinţia pe Richard
Nixon. Din păcate, azi nu mai există societatea
deschisă şi Partidul Democratic de atunci – în con-
cluzie, actualmente nu mai e posibilă o afacere
Watergate! Pentru că statul, mass-media, cele
două partide şi toate pârghiile politice şi cenzori-
ale sunt concentrate în mâna aceloraşi grupări de
interese. 

Ajungem acum la „piatra filosofală” a demo-
craţiei: ce este „stânga” şi ce e „dreapta”? În mod
normal, într-o democraţie, prima diferenţă dintre
ele ar trebui să fie categoriile sociale pe care se
bazează ele: tradiţional, partidele de dreapta
reprezintă pe bogaţi şi super-bogaţi – proprietarii
de întreprinderi, finaciarii, funcţionărimea etc.,
iar cele de stânga sunt susţinute şi apără drep-
turile maselor largi ale poporului. Voi utiliza în
continuare aceşti termeni şi alţii intenţionat în
ghilimele, pentru că în marea majoritate a
cazurilor, ei nu acoperă lexical realitatea.

Bineînţeles că activitatea şi ideologia lor ar
trebui să fie ancorate şi să acţioneze într-un cadru
democratic, baza şi garanţia principiilor democra-
tice din orice stat de drept. 

Din nefericire, se observă o tendinţă actuală
fatală, în special, la partidele „de dreapta”, ce
susţin că numai ele singure deţin monopolul drep-
tăţii şi al succesului, încercând să discrediteze şi
chiar să anihileze/elimine total partidele şi
grupările „de stânga”. Preşedintele Partidului
Liberal german, Guido Westerwelle – exemplele
vor fi mai mult din viaţa politică germană, însă,
cum am observat, fenomenul este globalizat, ca şi
economia şi comerţul mondial – cerea în anul
2006, nici mai mult-nici mai puţin decât exter-
minarea sindicatelor! Aşa cum ştim din mersul
istoric al oricărei societăţi, asemenea aberaţii şi
tendinţe extremiste, ce validează ca putere
decizională o singură grupare/un singur partid,
pavează drumul direct către iad - dictaturile cele
mai sângeroase: Hitler, Franco, Strassner, Stalin
Mao etc. 

Este exact ceea ce se întâmplă în SUA, unde
astăzi ne aflăm într-o situaţie fără ieşire, şi chiar
dacă ar veni o personalitate de talia diplomatică
şi farmecul personalităţii unui J. F. Kennedy sau
Bill Clinton, nu ar avea nici o şansă de unul sin-

gur în vârful unui aisberg, care se denumeşte
„partid democrat”, însă care a fost transformat
într-o anexă a celui „republican”!

Cum America este singura forţă supremă
economică şi poltico-militară a planetei, ea a
început în anii ’90 aceeaşi politică de influenţare
şi „de nivelare” pe plan mondial, ce începe să dea
roade astăzi: Partidul Social-Democrat/SPD din
Germania a intrat, astfel, la alegerile din 1998 pe
mâna Cancelarului de atunci, Gerhadt Schröder,
ce l-a înlăturat brutal de la şefia acestul partid pe,
în mod real, stângistul Oskar Lafontaine, pre-
tinzând că el e cel potrivit pentru relansarea
economiei germane şi înbunătăţirea situaţiei elec-
toratului german, sensibil înrăutăţite în ulimii

cinci ani ai mileniului 2. Totul nu a fost, cum s-a
confirmat mai târziu, decât un bluff: el a susţinut
numai pe marii industriaşi şi finaciari, pe cos-
turile masei poporului german, accelerând astfel
conştient pauperizarea lui. În acelaşi timp a
întărit birocraţia şi a dotat poliţia şi serviciile
secrete cu drepturi ce ne fac pe noi, cei ce avem
experienţă, să ne amintim de sistemul totalitar
bolşevic. Fără să vrem, gândul ne duce şi la cele-
brul ultim roman al lui Alexandru Ivasiuc, Racul,
unde se observa atât de pertinent raportul direct
dintre starea unui popor – o naţiune bogată, cu o
puternica clasă de mijloc sau sărăcă şi lipsită de
drepturi – şi „guvernabilitatea” lui... „Redirecţio-
narea de jos în sus/Umverteilung von unten nach
oben” (termenul tehnic incetăţenit) a banilor şi
bunurilor imobiliare către „păturica” super-
bogaţilor începuse, deja, în ascuns sub Cancelarul
Kohl cu guvernarea CDU/CSU/Liberalen –
„Creştin-Democraţi/Creştin-Sociali/Liberali”, fapt
pentru care au şi fost pedepsiţi de electorat. A
fost, însă, continuată la preluarea puterii, în 2000,
de noua clică ce s-a instaurat la putere în SPD

Schröder a trădat social-democraţia, conside-
rată unanim societatea cea mai de succes, mai
justiţiară şi mai tolerantă din cele cunoscute. Însă
aşa e în lumea lupilor şi leilor în blănuri de oiţe:
se întrec în laude reciproce cu toleranţa şi
milostenia lor – Schröder despre Putin în 2005:
„Ein lupenreiner Demokrat/Un democrat curat ca
lacrima”!!

Fenomenul se instaurează în America anilor
’80, unde s-a ajuns la sărăcirea completă atât a
claselor de jos, cât şi a celor mijlocii. Sistemul
acesta neo-liberal, despre el este vorba, de tip
ultra-agresiv a fost şi este exportat/răspândit
peste tot în lume, deci şi în Comunitatea
Europeană, mai ales în ţările cunoscute ca cele
mai devotate financiar-economic partenerului
mult mai puternic de peste ocean: Anglia şi
Germania.

Prin influenţarea subversivă a politicienilor –
ce s-au transformat din reprezentanţi ai poporu-
lui, în marionete ale Lobby-urilor – s-a reuşit anco-
rarea unor principii anti-democratice în Cons-
tituţia Uniunii Europene, ce consfinţesc oficial
pierderea multor drepturi ale popoarelor occiden-
tale, pe care le-au cuceirit cu mari sacrificii şi cu
care s-au mândrit atât faţă de Lagarul tiranic
bolşevic. Aceasta e una din cauzele principale pen-
tru care referendurile din Franţa şi Olanda au
eşuat: popoare cunoscute pentru spiritul lor de
frondă şi libertate.

Tot aceleaşi motive sunt şi la baza reorien-
tării de stânga pe întregul continent sud-ameri-
can, ca reacţie naturală la impunerea agresivă a
„noii ordini mondiale” de către neo-cons-ii ameri-
cani prin instituţiile oficiale controlate de ei:
WTO/World Trade Org. şi WB/World Bank, ce
urmăresc, din nefericire, mai mult impunerea

intereselor concernelor americane, în primul rând
şi apoi occidentale - una din cauzele reale a
eşuării ultimelor încercări de a ajunge la un con-
sens cu ţările Lumii a Treia. E de ajuns să dăm
un singur exemplu: fosta Ministră a Mediului
Înconjurător a landului Schleswig-Hoolstein, Edda
Müller critică faptul că WTO, protejează firmele
care ascund şi nu fac publice procesele tehnolog-
ice şi substanţele folosite.

Evoluţia negativă a anilor ’90 din State
începe să se impregneze şi în viaţa social-econom-
ic-politică din UE, destabilizând echilibrul ideal
necear oricărui stat puternic, democratic şi stabil
– 15% „săraci”, 15% bogaţi şi superbogaţi, restul
constituit dintr-o puternică clasa de mijloc, criterii

stabilite chiar de un profesor
american de economie, laureat
al Premiului Nobel pentru ideile
sale – a fost anihilat. 

O legislaţie şi jumătate
(şase ani) le-au trebuit electora-
tului german, bazei Partidului
Social Democrat şi unei părţi a
conducerii lui pentru a-şi da
seama de re-polarizărea  stângii
şi de trădare, pentru a se răscu-
la: însuşi Ex-Cancelarul Schrö-
der a recunoscut oficial, că dacă
nu „abdica” el, ar fi avut loc o
lovitura „de palat”, sprijintă de
marea masă de membri PSD,
pentru a-l înlătura. De aceea el a
primit titulatura meritată de Der
Verräter de Sozial-Demokratie/

Trădătorul social-democraţiei!
Nici situaţia celorlalte partide de stânga din

Europa nu este mai roză: o parte sunt dispersate
şi au căzut în insignifianţă – Italia, Franţa,
Grecia, altele s-au reformat cu succes – Labour
Party-ul lui Tony Blair în Anglia, cel Socialist al lui
Zapatero în Spania – şi au ajuns la putere, re-
uşind un şpagat între lumea globalizată şi social-
democraţie. Dar aceasta s-a datorat unor pesonal-
ităţi de prim rang, ce au ştiut să se înconjoare de
oameni capabili şi să rămână, totuşi, fidele prin-
cipiilor democraţiei sociale.

Chiar şi personalităţi de prima mâna a „drep-
tei”, care şi-au dat seama de manevrele de culise,
au părăsit-o, trecând în tabăra stângii – care atâta
timp cât nu are tendinţe totalitare (cum e cazul în
Venezuela lui Hugo Chavez), s-a transformat
actualmente, paradoxal, în apărătoarea
democraţiei! Este cazul cunoscutului şi apreciatu-
lui Heiner Geißler, fost secretar general şi cu
diferite funcţii în Comitetului de Conducere al
CDU, ce s-a înscris la gruparea Attac!

O a treia categorie este cea a unor partide
„social-democrate”, care susţin că ele reprezintă
„stânga” şi marea masă – PSD/România, Polonia,
Ucraina – a electoratului/ poporul, în realitate
fiind tot atât de aproape de principiile social-
democratice, ca şi un crocodil din apele Nilului de
Premiul Nobel pentru Pace!

În concluzie, oricărui sistem politic democra-
tic îi sunt necesare minimum patru partide puter-
nice, în echilibru dreapta/stânga – care să repre-
zinte în mod real denotaţiile ce le simbolizează,
fără a-şi abroga vreunul prin „unanimitate” drep-
tul suprem asupra „Adevărului”, a „Căii Unice” şi
a conducerii unei societăţi. 

EUGEN COJOCARU

Mic îndreptar 
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OCTOMBRIE ♦ 2007

Dimitrie Anghel ilustrează – ca puţini
poeţi români, de altfel – aspiraţia
esenţială pentru „viaţa ca artă”.

Estetismul său, de necontestat, se conjugă cu o veri-
tabilă conştiinţă a scrisului, ce a dat operei sale
amprenta sa individualizatoare. Eminescian în creaţi-
ile de început, Anghel e un poet ce a cunoscut, direct
de la sursă, în parte, atmosfera literaturii simboliste,
intrând apoi în cercul revistei Sămănătorul. Volumul
de debut din 1905, În grădină pune laolaltă vocaţia
ordonării şi construcţiei imaginilor poetice, cu volup-
tatea senzorială a unui decadent aproape tipic, a
unui eu liric ce-şi distilează cu acurateţe simţurile şi
se complace, în acelaşi timp, în sinestezii rafinate.
Culori, miresme şi sunete vibrează graţios-elegiac în
aceste poeme „de interior”, ce au cu adevărat un aer
de „seră”, devitalizate puţin, înscrise într-o ordine a
calofiliei şi a livrescului într-o mult mai mare măsură
decât într-o ordine a naturalului, a biograficului
frust. Chiar dacă ecourile romantismului
minor mai sunt de găsit în anumite creaţii,
totuşi versurile lui Dimitrie Anghel îşi
menţin pregnanţa expresivă, măcar prin
punerea în cadru a imaginilor poetice, prin
structurarea senzaţiilor într-un decor al soli-
tudinii şi decadenţei. Întâlnim la Dimitrie
Anghel, ca şi la Bacovia, de altfel, un anume
gust pentru decuparea unui spaţiu preferat,
a unei atmosfere privilegiate, viziunea artis-
tică fiind una contemplativă, de o limpiditate
aproape clasică şi de seninătate afectivă.
Volumul Fantazii, din 1909, nu se mai carac-
terizează prin aceeaşi coerenţă de ton şi
aceeaşi unitate de atmosferă. Ecourile lec-
turilor romantice şi simboliste se contopesc
aici într-o poezie a peisajului marin, ce trim-
ite aproape explicit spre o lirică a avântului
spre transcendent, spre dezmărginirea
fiinţei. De aici poate rezulta şi ideea că „fan-
tezismul” lui Anghel e presupus de o puter-
nică facultate imaginativă, emanaţie a unei
conştiinţe ce trăieşte -  extatic – în lumea propriilor
plăsmuiri. Sunt imaginate aici case albe din nord,
transparente şi delicate peisaje marine, transcrise
prin prisma sentimentelor sau din unghiul unei
rememorări, cu o remarcabilă atenţie la detaliu.
Coexistă, de fapt, aici o structură romantică şi o
tonalitate decadentă. Datorită acestei mixturi putem
considera că poetica lui Dimitrie Anghel e una de
tranziţie, una a intervalului, ce renunţă încet-încet la
modalităţile romantismului şi anunţă modernismul
poetic românesc. Mai trebuie menţionat faptul că
Dimitrie Anghel a scris poezii şi în colaborare, a
tradus şi prelucrat din lirica populară a altor
popoare sau din poezia romantică şi simbolistă. De
remarcat şi cronicile rimate, scrise în colaborare cu
Şt. O. Iosif, strânse în volumul Cireşul lui Lucullus
(vol. I – 1908; vol. II – 1910) şi care se caracterizează
prin sarcasmul mimat şi prin verva parodică, dar şi
prin aerul vag teatralizant, spectacular. Proza lui
Dimitrie Anghel (Povestea celor necăjiţi, Triumful
vieţii, Oglinda fermecată) se revendică de la condiţia
estetică a schiţei şi a pamfletului, dar are şi trăsături
ale eseului cu iz de parabolă. Se remarcă aici rafina-
mentul compoziţional şi stilistic, scriitorul pornind
de la datele efemere ale unor circumstanţe exis-
tenţiale spre făurirea unei viziuni artistice.
Elementele de modernitate ale prozei lui Anghel ţin
mai ales de simţul său pictural, de apetenţa pentru
materialitatea lumii, de verva polemică a enunţurilor
şi de eleganţa frazelor. Se poate spune că opţiunea şi
vocaţia pentru modernitate îi conferă lui Dimitrie
Anghel postura unui precursor, a unui deschizător de
drumuri în cadrul simbolismului românesc. Poezia În
grădină a apărut în volumul omonim, tipărit în feb-
ruarie 1905. Geneza volumului, ca şi predilecţia poe-
tului pentru lumea mirabilă a florilor e explicitată
într-o pagină de proză (Povestea celor necăjiţi). Aflăm
aici întreaga poetică a lui Anghel, alcătuită din deli-
cateţe şi catifelare a impresiei, din voluptate senzi-
tivă şi miracol al desenului de o plasticitate tulbură-
toare: „Eu mi-alesesem lumea florilor, căci în lumea
lor mi-am petrecut copilăria. Mi-aduceam aminte de
grădina minunată unde am trăit, de murmurul sonor
al şipotului, de freamătul arborilor, de toată risipa de
petale ce o împrăştie necurmat vântul. Îmi aminteam
simpatiile pe care le aveam pentru unele flori şi
antipatiile nejudecate pentru altele. Pentru mine
miresmele erau gândurile lor tainice, felul lor de a
vorbi, şi eu aş putea ghici pe întuneric, noaptea, când
e mai puternic mirosul lor, ce floare anume mi-l
trimete, şi mai târziu toate amintirile acestea s-au
redeşteptat şi m-au chinuit, şi asemuirea strălucirii

lor am căutat-o în cuvinte, în alcătuirea minunată a
petalelor ce formează o roză, ori un crin, am căutat
s-o redau în strofe”.

Poezia În grădină e semnificativă pentru capac-
itatea poetului de a trăi şi retrăi emoţiile, de a figu-
ra dar, în acelaşi timp, şi de a transfigura o anume

realitate. În fond, predilecţia lui Anghel pentru spaţi-
ul grădinii vine, poate, dintr-o frustrare ori dintr-un
complex, mai mult sau mai puţin psihanalizabil. E
vorba de o teroare a poetului în faţa realului con-
strângător, de o inhibiţie în faţa concretului banal ce-
l conduce pe acesta la refugiul în spaţiul securizant
al grădinii. Grădina are aşadar rolul şi funcţia unui
loc privilegiat (locus amoenus), compensator şi pro-
tector, în care trăirile sunt depline iar sufletul e
covârşit de frumuseţea şi armonia culorilor, mires-
melor şi formelor. Evident, e vorba de un spaţiu
transfigurat, prin intermediul personificărilor, al
comparaţiilor, al epitetului cu tentă metaforică şi al
epitetului personificator: „Miresme dulci de flori mă-
mbată şi mă alintă gânduri blânde…/ Ce iertător şi
bun ţi-e gândul, în prejma florilor plăpânde!/ Râd în
grămadă: flori de nalbă şi albe flori de mărgărint,/
De parc-ar fi căzut pe straturi un stol de fluturi de
argint.// Sfioase-s bolţile spre sară, şi mai sfioasă-i
iasomia:/ Pe faţa ei neprihănită se-ngână-n veci
melancolia/ Seninului de zare stânsă, şi-n trandafiri
cu foi de ceară/ Trăiesc mâhnirile şi plânge norocul
zilelor de vară”. Atracţia pentru universul floral vine,
în acelaşi timp, dintr-o pasiune a picturalităţii dar şi
dintr-o vocaţie senzitivă, pe care poetul şi-o asumă în
totul. În fapt, mireasma florilor e cea care instau-
rează o legătură, o comuniune adâncă între trecut şi
prezent, reînviind gânduri, gesturi, trăiri. „Chipul
bălan” care apare fulgurant în spaţiul simbolic
închipuit de memoria afectivă a poetului sugerează o
iubire efemeră, în versuri în care e încrustată o
dureroasă nostalgie. 

Limita atît de fragilă dintre clipa de atunci şi
clipa de acum e străbătută de gestul ruperii florii
roşii, gest în care putem afla atât conotaţii ale
dăruirii erotice, cât şi sugestii thanatice. „Sângele” e,
aici atât un simbol al durerii, al suferinţei, dar şi al
pasionalităţii. De altfel, e limpede că ultimele două
strofe, spre deosebire de primele două, conturează,
în arhitectura amplă a versurilor, un spaţiu simbolic,
mitizant, al universului lăuntric, trezit la viaţă de
universul exterior al grădinii, al florilor cu trupuri
atât de fragile, de subtile şi de personalizate: „Atâtea
amintiri uitate cad abătute de-o mireasmă:/ Parcă-mi
arunc-o floare roşă o mână albă de fantasmă,/ Şi-un
chip bălan lâng-o fereastră răsare-n fulger şi se
stânge…/ De-atuncea mi-a rămas garoafa pe suflet ca
un strop de sânge.// Ca nalba de curat odată eram,
şi visuri de argint/ Îmi surâdeau cu drag, cum râde
lumina-n flori de mărgărint,/ Şi dulci treceau zilele
toate, ş-arar dureri dădeau ocoale…/Ah, amintirile-s
ca fulgii rămaşi uitaţi în cuiburi goale!”. Îmbinând
detaliile concrete cu semnificaţia de larg ecou afec-

tiv, ataşând însuşirilor florilor sensuri morale,
Dimitrie Anghel pune în evidenţă, în fond, ţesătura
de corespondenţe intime din care e alcătuită natura,
inextricabilul mecanism al devenirii universale ce se
regăseşte atât la nivelul lumii naturale, cât şi la
nivelul lumii lăuntrice. Poezia În grădină e struc-
turată în versuri de mare amplitudine, de 18 silabe,
în ritm iambic şi într-o tonalitate elegiacă, dată de
sentimentul timpului ireversibil ce se degajă din
unele construcţii metaforice, dar şi din ansamblul
textului. Impresionează aici muzicalitatea interioară,
discretă, dar nu mai puţin învăluitoare, senzaţia de
armonie şi de sensibilitate acută la detaliu ce carac-
terizează poetica lui Dimitrie Anghel.

Numindu-l pe Dimitrie Anghel un „elegiac
duios”, Şerban Cioculescu punea accentul asupra
însuşirii poetului de a transcrie cele mai subtile stări
afective în registru melancolic, notând nu conturul
apăsat al lucrurilor, ci detaliul infinitezimal, latura

lor de umbră şi de mister, sugestivul halou
de idealitate ce adastă îndărătul fiinţelor şi
obiectelor celor mai banale. Metamorfoză
face parte din volumul Fantazii (1909),
volum în care sfera floralului şi a decorativu-
lui e lărgită spre dimensiunile simbolicului şi
spre fiorul fantastic. În Fantazii simbolismul
lui Anghel se vădeşte parcă mai acentuat,
mai programatic, prin sondarea datelor uni-
versului citadin, prin sugestiile livreşti ori
prin apelul la simbol. Metamorfoză e
„povestea” unui vis. Poetul visează, îmbătat
de aroma crinilor că se încorporează într-
unul dintre aceştia. Starea de visare, de som-
nolenţă, de fluctuare a contururilor
obiectelor e trasată de poet prin cuvinte ce
transmit suavitatea, indecizia formelor, lipsa
de pondere a trăirilor şi senzaţiilor. Nu e
întâmplătoare predilecţia autorului pentru
această floare aristocratică, de o prestanţă
regală, ce-şi risipeşte somptuozitatea în fal-

durile miresmelor grele şi ale culorii de o puritate
absolută. 

Transpunerea în spaţiul visului e, în fond, un
refugiu în idealitate al unei conştiinţe  frustrate,
alienată de o realitate inadecvată, abuzivă. Visul e,
pe de altă parte, şi o regăsire a originarităţii fiinţei,
pierdere a ponderii şi corporalităţii şi, totodată,
imersiune în spaţiul genezic al identităţii şi unităţii
tuturor fiinţelor, al coincidenţei contrariilor şi al
desăvârşirii. E locul metamorfozelor continue şi al
metempsihozei, al transmigrării sufletelor pe care o
sugerează chiar poezia lui Anghel: „Vroind să uit, pe-
o seară dulce lăsasem să m-adoarmă crinii…/ Şi se
făcea că fără voie trăiam acum o viaţă nouă:/ Eram
şi eu un crin ca dânşii, şi-n dezmierdările luminii/
Îmi întindeam voios potirul să prind o lacrimă de
rouă.// Visând trăiam cu ei acuma, şi-atât de alb
eram sub lună,/ Încât abia scriam o umbră când m-
alinta şăgalnic vântul;/ Dar tihnă se făcuse-n mine şi
caldă inima şi bună,/ Că reveneam sub altă formă,
să-mpodobesc şi eu pământul”. Ieşirea din lumea
benefică a visului şi reintrarea în spaţiul concret are
semnificaţia unei traume, a unei rupturi dureroase
de idealitate şi originaritate. Moartea crinului e una
ritualică, ce ţine de trecerea dintr-un regn în altul,
un prag iniţiatic ce poate favoriza noi şi noi meta-
morfoze, noi glisări din lumea reală în cea a visului
halucinant şi consolator: „Când făr’ de veste-o mână
pală, mişcându-şi umbra pe grămadă,/ Ca subt
imboldul unei forţe necunoscute şi fatale,/ S-a-ntins
vrăjmaşă să mă frângă – şi-acuma, alb ca o zăpadă,/
Muream tihnit de-a doua oară în liniştea odăii tale.//
Muream din nou, dar când trudită făcându-ţi braţele
cunună,/ A fost s-adormi zâmbind la mine, cu faţa
calmă între perne,/ Eu ca o pulbere de aur m-am
ridicat uşor sub lună,/ În căutarea altei forme
desăvârşite şi eterne”. Trădând vocaţia lui Dimitrie
Anghel pentru sinestezii şi corespondenţe poezia
Metamorfoză pune în scenă o „tramă” iniţiatică şi rit-
ualică totodată, o translare a realului în vis şi, con-
comitent, o punere a sufletului în conjuncţie cu
lumea, cu elementele naturii. „Grădina” lui Dimitrie
Anghel are toate trăsăturile unui peisaj ordonat cu
rafinament, un spaţiu situat la limita dintre artificial
şi frust, în care fantezia poetului închipuie tablouri
de o fineţe senzorială fragilă, sau feerii uşor trucate
ce ne conduc spre un gust liric marcat de jocul
manierist aproape al nuanţelor şi corespondenţelor
simboliste. Tonalitatea elgiacă a unor poeme e rezul-
tatul unei viziuni contemplative, ce cultivă senzaţia
decorativă şi în care dramatismul e atenuat până la
limita semitonului, preschimbat în voluptate estetică
sau estetizantă.

IULIAN BOLDEA

Sinesteziile elegiace:
DIMITRIE ANGHEL
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“Knowledge about death”
(“Ştiinţa morţii”)1

(Fragments)
“...suddenly they’ll see I am not...” (folk song)

[…]
The “comme il faut” life of Ivan Ilyich does not
foresee death. Abraham or any other peasant died
when he was “old and had enough of life” (see Max
Weber, Sociological Essays), because he
was part of an organic cycle of life and
death. The civilized man places himself
in an infinite progress; none of the peri-
ods of his life dominated by knowledge is
the last and definitive; there is always
another step to take. Even in case of a
mediocre progress limited by habits and
prejudices - as in the case of Ivan Ilyich
- death is meaningless; it simply appears
to be “without any sense.” Agony is fer-
tile in the existential order. The great
fear looks for relief in diverse attitudes.
Ivan Ilyich begins to be only now when
he is on his way to cease to be. Burials
made him happy other times, because
death looked always upon “Caius”.
Sickness and death can be confronted
with the thought of unanimity nourished
by the vanity of knowing that “It is all
the same for them. But they will also die.
Fools !” The wisdom acquired this way is
soon dispelled when the signs of his illness compel
him to face death overtly. “The fools”, those who
are still innocent, obscure death; therefore the
dying, experiences an atrocious loneliness. The
only reality is that of the ugly and horrible death,
the impossibility of avoiding it. Returning to child-
hood is the return to previous ignorance, when the
“stone-fall to death” did not begin yet, not on the
level of the conscious, at least. Death as a natural
law (“stone-fall”) refers to the fact that finitude is
natural; it is implacable because it does not suc-
cumb to the jurisdiction of the civilized man who
has recently become master of his own deeds. It
modifies the perspective on the meaning of life of
he who is only tired of life, but never satiated.
Everything seems to be an “immense, horrible
delusion”. Ivan Ilyich lived according to deceptive
norms. The quantity of accumulated “decency” is
useless and un- redeeming. There should have been
another scale of values, a qualitative selection
which would make the “passing shadow” (Macbeth)
consistent. In the moment of his death Ivan Ilyich
ascertains with relief: “It is over. (...) Death does
not exist any more.” (Feuerbach says that “Death
is the death of death.” Only the feeling of death
exists.) Death means agony, pre-death. Fear is not
aroused by the state of being dead, but the very
moment of passing beyond. When
serious illness makes it foresee-
able, fear is almost unbearable.
The moment of fear is the only
way to “experience” mortality.
Both “innocent” life and death
are deserts. Cioran’s opinion is
that Ivan Ilyich teaches us that
“real life begins and ends with
agony”.

Înainte de moarte (Before Death),
a short story written by Marin
Preda, deals with the oscillation
between terrible uncertainty and
the fear of certainty concerning
the moment of death. Stancu
Stancila is dying, like Ivan Ilyich.
As a member of a dying species
he knows he will die. It is no
news for him that all the people
from the village will die. It is the
pain he feels that transfers collec-
tive death into the narrow and
uncomfortable space of individual
death. The answer of the doctor
is his last refuge, just as for Ivan
Ilyich. Stancu Stancila wants to
know if he still lives - he answers
himself that he “is dying”, but, as
he is still member of a communi-
ty and relates to a tradition, he is
eager to know the moment of his

death so that he can “be prepared”. He hopes that
the scene he is playing has exorcising power. He
thinks that accepting death and not being sur-
prised by it can keep it at a distance: “dying” can
be a “long wait”. It might even be life itself.
Therefore he insists: “Why is it so hard to tell me
‘Look, that will be the moment when you have to
prepare yourself and then it’s over!’?” When his
pseudo-exorcism fails - the doctor tells him that he
will die before autumn – Stancu Stancila violently
reclaims his right to the hora incerta, betraying

that he is “unwise” face to face with his own
death: “How do you know? (...) In the name
of God, how do you know ... How, how? “ He
retrieves, in fact, the uniqueness and the
secret nature of his destiny. He thinks that
he alone can feel, in privileged conditions,
his death. The access of the other, a
stranger, to a private mystery which is inac-
cessible to himself, is unacceptable. 
Ivan Ilyich and Stancu Stancila represent
completely different worlds. The former, the
townsman, is alienated from nature; he is
the man in progress (even if minor and old-
fashioned) who has invented responsibilities
towards the others. The fear of death makes
him wish that others recognize his state as
they are also victims of a mendacious ritual
of obscuring shameful death. Stancu
Stancila, who is more close to nature, is
angry because others recognize his state.
The encounter with death should be lonely
and discreet as are all natural acts.

Therefore all the characters of Marin Preda repeat
the gesture of turning their backs to the world in
the moment of death. This is a sign that they are
no more present, perhaps even a hope that death
itself will not find them.

George Călinescu defined in Zgomotul liniştei (The
Noise of Silence, paper presented at a conference
in Braila, 1948) the mechanism of the occurrence
of events in places where “nothing happens”. The
epic elephantiasis blows up the most insignificant
details; silence itself becomes noisy in its stubborn
resistance of the passing of time. “The moth in the
lace” equals cosmic catastrophes, the copious com-
ment upon it puts an end to its anonymity and
self-sufficiency.

Nowadays there is a “silence of the noise”. The ava-
lanche of events loses credit. The quantity and
shrillness of sensational news immunizes the ear
of the individual. Everything grows old quickly,
falls into monotony and becomes meaningless.
Death itself is an accident (we live in the epoch of
accidents, says Octavio Paz), an item of news in
brief and finally, a nothing. The thrill of the inti-
macy of thinking of death has no place in a world
of gadgets and automated mechanisms. The rat-
tling of everyday catastrophes resembles silence.

The modern self which is
always projected in the exterior,
disappears. A third person, an
entity takes its place, which is
lost in anonymity, in the des-
perate search for a personal dif-
ference. The TV creates the illu-
sion of the direct experience of
death, concealing the fatally
indirect, second-hand nature of
this experience; it discourages
any attempt to live together
with one’s own death, the idea
of our end, the simultaneous-
ness of life and death.
[…]

Translated by ÉVA ZSIZSMANN

1 This syntagm is taken from
Eminescu’s poetic laboratory and uses
both senses of the word „knowledge” in
Roma-nian: that of knowing something,
of being aware of something, but also
that of ability to do something, of mas-
tering a skill. 

IRINA PETRAª

Knowledge
about death



35

CO
N

TEM
PO

RA
N

U
L. ID

EEA
 EU

RO
PEA

N
Ã

OCTOMBRIE ♦ 2007

DA

Da, m-am dus pe străzile pe care îmi scrii tu…
E o jale de toamnă pe-acolo…
Pe la spital, la cazarmă, e trist, cad frunze…
La tribunal a fost un proces interesant…

Oh, într-o librărie au zburat câteva frunze uscate,
E toamnă, aş vrea să-ţi scriu versuri…

La grădina publică, un alcoolic francez
Se uita zâmbind la un strat cu pansele,
Pe pavilionul muzicii era un corb,
L-am întrebat de tine şi nu mi-a răspuns nimic.

E toamnă, cu toţii se grăbesc, dar e-atâta de
pustiu.

Da, oraşul îşi duce balanţa comercială,
E puţin mai trist, fiindcă e toamnă –
Eu încă nu mi-am găsit nimic,
Îţi voi scrie mai pe larg altă dată.

SÌ

Sì, me ne andai sulle vie su cui mi hai scrit-
to…
Vi è un lagno d’autunno senz’altro…
All’ospedale, in caserma è triste, foglie
morte…
Al tribunale fu un processo importante…

Oh, in una libreria volò qualche foglia secca,
E’ l’autunno, vorrei scriverti versi…

Al giardino pubblico un beone francese
Guardava sorridendo ad un’aiuola di viole,
Sul padiglione dell’orchestra c’era un corvo,
Gli domandai di te e non mi disse niente.

E’ l’autunno, tutti s’affrettano, ma è tanto deserto.

Sì, l’urbe si porta il bilancio commerciale,
E un pò più triste, perché d’autunno –
Quanto a me nessun impegno ancora,
Un’altra volta ti scriverò più a lungo.

PRIETENUL MEU, SMOCHINUL

Mângâie-mă, Marta, şi iubeşte-mă,
Fiindcă
Văzutu-mi-am astăzi parcul pudrat
De brumele reci ale reginei
Cu buzele reci,
Măria-sa Toamna.
Smochinul, bătrânul meu smochin,
Uitat în ruginitul
Şi
De mult părăginitul
Parc (cimitirul întâiei nostalgii),
Îşi plânge durerea cu frântele-i crengi…
Pe veştede foi apărut-au lacrimi amare.
O, lacrimile, târziile lacrimi,
Marta, iubita mea,
Crunta nostalgie a prietenului meu, smochinul,
Mă-nfrânge…
O, Marta, iubirea şi durerea mea,
Îmbrăţişez plângând
Pe fratele,
Prietenul,
Bunul meu prieten, smochinul.
Vrut-a destinul
Ca îngemănatele noastre suflete
Să-şi arunce mărgăritarele în noroi.
Să plângem, prietenă dulce şi bună.
Să plângem, prieten înfrânt,
Durerea-ne cruntă…

IL MIO AMICO, IL FICO

Accarezzami, Marta, e amami
Perché
Vidi oggi il mio parco incipriato
Delle fredde brume della regina
Dalle fredde labbra,
Sua Maestà l’Autunno.
Il fico, il mio vecchio fico
Obliato nell’arrugginito
E
Da tempo derelitto
Parco (cimitero della prima nostalgia)
Piange addolorato, i rami affranti…
Su secche foglie apparvero stille amare.
Le stille, oh, le stille tardive,
Marta, amore mio,

L’atroce nostalgia del mio amico, il fico,
M’avvince…
O, Marta, amore e mio dolore,
Abbraccio e rimpiango
Il fratello,
L’ amico,

L’ amico fidato, il fico.
Volle la sorte
Che le nostre anime gemelle
Gettino le loro perle nel fango.
Piangiamo, dolce e buona amica,
Piangiamo, amico affranto,
Il nostro empio duolo…

STANŢĂ LA BACOVIA

Şi glasuri
În văi răsunau…
Bacovia
Ţară de încântări
Şi viaţă liniştită.
Nu se discută
De-al meu
Şi de-al tău,
Ţara
Cu cântul viguros:
Înainte,
Şi-apoi, oriunde…
Şi bestiile ascultau
De om.
Bacovia
Ţara
Când tace
Orice cuget…

STANZA A BACOVIA

E voci
Nelle valli echeggiavano…
Bacovia
Paese di delizie
E vita pacata.
Non si discute
Sul mio
E sul tuo,
Paese
Dal canto vigoroso:
Avanti,
E poi, ovunque…
E le bestie ubbidivano
All’uomo.
Bacovia
Il paese
Quando tace
Ogni senno…

STANŢĂ

Adeseori
Culcat,
Notez
Al lumii zvon,
De ţară nouă.

– Capital moderat –
– Onoare intelectualilor,
Şi celor ce muncesc.
Iar ce va fi în viitor,
– Deocamdată e sublim…

STANZA

Spesse volte
Disteso,
Noto
Del mondo il clamore
Di nuovo paese.
– Capitale moderato –
– Onore agli intellettuali,
E agli operai.
E ciò che sarà nel futuro,
– Intanto è sublime…

PRO ARTE

În stanţe
Efemere
Se duc
Orice plăceri…
De mai revii
Din haos,
S-aude, –
A fost,
A fost…
Plantează,
Deci, un semn,
Mai nou,
Mai pozitiv.

PRO ARTE

In stanze
Passeggere
Se’n va
Ogni piacere…
Se torni ancor
Dal caos,
Si sente, –
C’era,
C’era…
Sù pianta
Quindi, un segno
Più nuovo,
Positivo.

PRO ARTE II

Eu scriu
Şi, poate,
Trădez
O criză morală,
Fără s-o ştiu, –
Ar obiecta
Cititorul.
Mănânc
Ca să trăiesc.
Scriu
Să mă deştept.
– Contagiul
De tristul meu moral,
Stimate cititor,
Uită-l, –
După alte cărţi.

PRO ARTE II

Scrivo
E, forse
Svelo
Una crisi morale,
Senza saperlo, –
Rimproverà
Il lettore.
Mangio
Per vivere,
Scrivo
Per risorgere.
– Il contagio
Col mio triste morale,
Egregio lettore,
Scordalo, –
Con altri libri.

Versiune italiană GEO VASILE
În curs de apariţie la Editura IDEEA EUROPEANĂ

GEORGE BACOVIA
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Une fois que j’avais franchi le point de
contrôle, je remontais le même sentier
piétiné qui passait devant la tombe

d’Agathe, entre temps vidée et rebouchée d’une terre
qui n’avait pas encore eu le temps de se tasser et
présentait un petit creux à sa surface. Je prenais alors
tantôt une petite allée, tantôt l’autre, parmi toutes
celle qui partaient de l’allée principale, en fonction
des tombes à visiter, dispersées dans les recoins les
plus inattendus. C’était un véritable amusement – un
peu sinistre, il est vrai – que d’essayer de deviner,
dès le portail, la direction qu’il faudrait prendre.
J’avais remarqué que ceux qui m’avaient
acceptée à leurs côtés l’avaient fait avec un
peu de gêne. Je suppose qu’ils avaient fini par
renoncer à chercher une explication, car
l’essentiel, c’est le respect, et, ne considérant
que les avantages de „l’affaire” que je leur
proposais, ils trouvaient préférable de ne pas
être tout à fait seuls, eux non plus, en de
pareils moments. J’ai dans l’idée qu’ils me
toléraient comme une „bizarrerie”, puisque la
nouvelle de mon échec sur place, le jour où
c’était mon tour dans le planning, avait fait le
tour de l’hôtel depuis longtemps. Je balbuti-
ais quelque chose du genre: „Il fait si beau
j’arriverai peut-être à voir maintenant ce que
je n’avais pas pu voir avant”. Ou bien: „Je me
sens encore des devoirs envers Agathe”. Ou
encore: „C’est bien de s’entraider je pense
que vous pouvez le comprendre”..., alors que
mes yeux se fixaient invariablement et à
chaque fois sur les versants intérieurs de la
tombe ouverte, où une seule chose me fascinait: les
racines! Etalées en tous sens, brutalement section-
nées par le tranchant de la pioche et dont les
extrémités pendaient maintenant dans le vide, hors
des parois noires, humides et suintantes. Pour la pre-
mière fois, j’avais cette révélation que les mort n’é-
taient pas seuls, qu’Agathe ne l’avait pas été non
plus, que le tissu secret des chaînons souterrains
créait un lien entre eux, sans nous, à notre insu et
sans notre assistance, à nous autres vivants; qu’en
ces parages, ils étaient „mis au courant” des nou-
velles du jour, à savoir combien il y en avait de plus,
si „parmi eux” s’était „établi” tel ou tel nouveau
venu; il suffisait d’une nouvelle extrémité de fibre
déchiquetée; une simple vibration transmise aux
pores par la sève qui s’écoulait, leur permettait de
faire de véritables statistiques: fréquence des décès,
nature de la mort, violente et à quel point ou bien
naturelle. J’observais avec minutie toutes ces
demeures. Sans laisser mon regard plonger trop pro-
fondément, je crois que j’essayais enfin de recon-
stituer, en partie, en ce qu’il avait d’essentiel, le
tombeau d’Agathe, que je n’avais jamais pu regarder,
comme tu le sais bien. Je comprenais maintenant que
les racines s’étaient aussi entretissées triomphale-
ment, lentement, autour de son corps, sans que per-
sonne se demande jamais, sans que personne sache,
d’où elles partaient, de quel arbre, et où elles allaient

ressurgir un beau jour, comme elles surgissent à
présent; qui aurait pu penser, au moment où leur cir-
cuit vital naturel avait été interrompu, qui se serait
rendu compte que, pour un instant, „la vie” des morts
aussi avait été interrompue, instant fatal, si l’on
songe à ce filigrane d’éternité compromis, parce que,
c’est bien connu, une fois que la lumière pénètre, elle
oxyde toute la texture, les ossements et les couloirs,
les bijoux, les prothèses, et les perruques, à la fois la
blessure et son souvenir.

Quand les haltes de jour ne m’ont plus suffi, je
me suis mise à explorer aussi de nuit. Je me glissais,

après „la fermeture”, par le cimetière des
Héros, car au bout de celui-ci, le mur de
séparation est très bas. Je le franchissais d’un
bond, comme un échalier Je restais à prox-
imité. Je n’apercevais plus les fosses. Je pou-
vais tout juste deviner leur position d’après
les monticules qui les bordaient. Malgré tout
je n’osais pas m’en approcher, de peur de
tomber dans l’une d’elles, surtout dans celles
que les torrents de pluie avaient inondé.

Qu’y cherchais-je, au juste?
Il m’avait suffi de revenir la première

nuit pour me rendre compte de ce qui m’atti-
rait: c’était, oui, oui, c’est un comble, il va
bien falloir que tu le reconnaisses toi aussi,
un comble: la promesse de la vie! D’une vie
nocturne, calme, qui frémissait ici, alors qu’à
l’hôtel tout le monde dormait. Je ne sais pas
si je t’ai déjà dit que je ne supportais pas le
sommeil, et moins encore, la neutralité du
sommeil „de masse”; je préfère souvent

m’endormir à l’heure où les autres se réveillent. De
plus, la lumière violacée, crépusculaire, de cet après-
midi, où j’avais accompagné une autre famille,
devait conférer à ces lieux une autre dimension, les
rendre plus héroïques et, d’une certaine façon plus
déchirants que dans la journée. Maintenant, à la
tombée de la nuit, j’étais revenue pour découvrir un
chantier vivant, animé, hanté sans cesse par des sol-
dats, autres que ceux des miradors de contrôle. Ils me
faisaient du bien. Ils avaient tous l’air de savoir
exactement ce qu’ils avaient à faire. Ils ne se
déplaçaient qu’en groupe, maniant des torches
à longue portée, et, sans jamais se baisser, se faufi-
laient dans les étroits passages entre les tombes avec
une agilité de castors, sautillant et redressant leur
position après chaque brève hésitation. Le moment le
plus difficile pour moi, c’était quand ils achevaient
leur ronde, toujours auprès du mur, sous les barrières
avoisinantes, faisant de moi une bête traquée, forcée
de tourner, selon la lumière des torches, autour du
même tronc épais d’un arbre, avec toujours un pas
d’avance. Je n’avais pas pensé un seul instant à ce
que je leur aurais dit s’ils m’avaient dé-couverte. Je
savais seulement qu’ils ne devaient pas me trouver.
Ils ne m’ont pas trouvée! Je ne distinguais pas leurs
visages. Mais en observant ceux qui étaient „de
jour”, j’ai trouvé bizarre qu’ils ne soient pas organ-
isés en équipes, que les patrouilles „de nuit” soient

toujours les mêmes
et toujours de nuit.

Traduit du
roumain par

Marily le Nir

DORA PAVEL

Agathe se meurt



„Bătrân purtând fotografia soţiei decedate
împlineşte visul lor comun al unei călătorii la
Beijing”. În ştiutul costum-uniformă, având pe braţ
bocceaua cu merinde iar la oblânc un ibric metal-
ic, presupuse accesorii ale unui lung pelerinaj,
bătrânul chinez îi prezintă fotografului Hao
Junchen, în Piaţa Tien An Men, poza grijuliu înră-
mată a răposatei. Răposata arată binişor mai
tânără, de la moartea ei pare să se fi scurs ceva
vreme, din ziua înjghebării planului aparent ireal-
izabil al călătoriei până în Capitală oricum. În fun-
dal, pe zidul cel roşu al Porţii Păcii Eterne, la
intrarea în Palatul Imperial – chipul nu tocmai
clar, dar de neconfundat, al lui Mao. În planul doi,
în cea mai mare piaţă a lumii (are 39,6 hectare!)
– până în 1911 închisă accesului public şi unde în
iunie 1989 o demonstraţie paşnică a studenţilor s-
a încheiat cu un masacru de tristă notorietate – se
văd câteva automobile.

De ce tocmai această imagine, datată 2003,
să fi fost aleasă de către curatori ca afiş pentru
expoziţia „Umanism în China – un portret fotograf-
ic”? Găzduită de Pinacoteca Artei Moderne din
München (după ce s-a perindat prin Frankfurt,
Stuttgart, Dresda) şi deschisă până în 28
octombrie (după care va putea fi văzută şi la
Berlin), expoziţia cuprinde 590 de lucrări, grupate
în patru domenii tematice: existenţă, relaţie, dor-
inţă, timp. Destinată iniţial publicului chinez, ea a
fost inaugurată în anul 2003 la Muzeul de Artă
Guangdong, Guangzhou, şi reprezintă o selecţie
dintr-un volum enorm, de multe mii de negative,
aparţinând unor fotografi autohtoni şi întinzându-
se pe o perioadă de mai bine de cinci decenii.
Expoziţia este prezentă acum pentru prima oară în
afara Chinei, iar aceasta mulţumită unei împre-
jurări fericite: o delegaţie culturală germană, din
care făceau parte tocmai directorii muzeelor de
artă din Frankfurt, Stuttgart, Berlin, München şi
Dresda, a avut prilejul să o vadă, cu încântare, la
ea acasă în anul 2004, când a şi fost iniţiat acest
proiect neobişnuit.

Fotografiile din expoziţie surprind înainte
de toate prin aceea că sunt făcute de chinezi pen-
tru chinezi şi, prin urmare, nu au nimic de-a face
cu propaganda oficială – nici cea pentru străină-
tate, şi nici măcar cea de uz intern. Dacă firescul
imaginilor s-ar putea să nu pară ceva ieşit din
comun pentru vizitatorul (vest)german de rând,
obişnuit să vadă în paginile ziarelor şi la televiz-
iune chipul nepomădat al realităţii, pentru cei care
au trecut prin experienţa nemijlocită a cenzurii şi
a propagandei comuniste expoziţia spune foarte
multe – în legătură cu schimbările care au avut loc
în ultimii ani în China, nu numai pe plan econom-
ic. Pentru ilustrare, şi deoarece spaţiul tipografic
limitat nu permite să fie reproduse aici, să
descriem câteva fotografii dintre cele oferite pen-
tru presă chiar de către organizatori:

„Norocos câştigător la loteria de bine-
facere” (autor Liu Dewang, 1999): un tânăr surâză-
tor, fotografiat în racursi, de jos, dinspre mâna cu
care sprijină povara considerabilă a teancurilor de
bancnote, legate cu benzi gata să pleznească,
câştigate la loterie; nu aflăm prea multe despre
valoarea câştigului, căci nu se văd decât muchiile
bancnotelor, şi nici cursul de acum opt ani al yen-
ului nu-mi este cunoscut, dar pe chipul radios al
fericitului câştigător se poate citi nu numai că a
dat lovitura, ci şi – lucru mult mai important –
semnificaţia nouă a banului, a avuţiei în general,
pentru chinezi.

„Gară mică pe linia de la Yunnan către
Vietnam, datând din 1910” (autor Xu Jinian, 1990):
un perete pătat şi scorojit, păstrând urmele mai
multor cârpeli, o copertină din scânduri murdare
suspendate pe console metalice întunecate şi
grinzi de lemn, un ceas de gară antediluvian, cu
cadranul văduvit de arătătoare, ca semn al unui
timp încremenit – şi, la un capăt de bancă, un
chinez mustăcios, între două vârste, cu o jachetă
decolorată şi picioarele vârâte direct în pantofi,
fără ciorapi, privind pe lângă obiectivul fotografic,
pe când la celălalt capăt al băncii un tânăr în uni-
formă de slujbaş feroviar, cu fanionul roşu pregătit
pentru a întâmpina următorul tren, pare a-l exam-
ina pe subofiţerul la fel de tânăr care, în picioare,
cu braţele încruşişate, cu veston încheiat regle-
mentar, contemplă pe sub cozoroc, imperturbabil,
eternitatea, fără a părea deranjat de halul de
delăsare al gării.

„Înaintea scaldei hibernale, o poză ca
suvenir” (autor Chen Ling, 2001): stând într-un
genunchi şi cu o mână dusă la ceafă, pe un prosop
flauşat întins direct pe zăpadă la doi paşi de ciz-
muliţele îmblănite, o femeie încă nurlie, cu un cos-
tum de baie destul de decoltat (dar cu colier de
perle şi brăţară), pozează la marginea aburindă a
bazinului de înot în care cineva înoată şi doi băr-
baţi tocmai se pregătesc să sară; în jur, mulţimea
de spectatori, probabil rude şi amici – câţiva chiar
în faţă, cu aparatele foto gata de atac, mai încolo
unul purtând pe umăr o videocameră, dar înco-
toşmănaţi cu toţii, cu gulere şi căciuli de blană,
lume bună se înţelege, făr’de grija zilei de mâine.

„Unii ţărani trăiesc din donatul sângelui”
(autor Gu Yongwei, 1998): în faţa unui centru de
recoltat sânge (probabil că asta scrie pe panoul din
dreapta intrării), tineri de ambele sexe stau la
coadă, dar nu cu calmul placid al cetăţeanului dis-
ciplinat, ci înghesuindu-se unii într-alţii mai rău ca
la pomană, de nu se mai înţelege a cui mână la
subsuoara sau pe umărul sau în buzunarul cui; un
bărbat priveşte cu detaşare, tras mai la o parte, iar
altul, căruia i se vede doar profilul feţei, pare să
se amuze – desigur neştiind câţi donatori s-au
căpătuit cu virusul HIV, din pricina acelor de ser-
ingă nesterile, folosite repetat – ceea ce din poză
nu rezultă, dar se sugerează totuşi.

„Şomeri asteptând să li se dea de lucru”
(autor Cui Boqian, 2001): un grup de bărbaţi rebe-
giţi de frig, cu hainele pudrate de zăpadă, aşteap-
tă tăcuţi în ninsoare să le ofere cineva de lucru, în
mijlocul unei îngrămădiri confuze de obiecte (un
cărucior, o biciletă, mobilă veche, rame de tablouri
ş.a.) ca la talcioc; cenuşiul ambianţei rimează trist
cu cenuşiul straielor şi al feţelor lipsite de sper-
anţă.

„Condamnate la moarte speră să li se
comute pedeapsa” (autor Wang Chongyan, 2002):
într-o încăpere al cărei tavan înalt nu intră în
cadru, vreo şapte-opt femei îşi aşteaptă ziua exe-
cuţiei, fără a-şi pierde totuşi ultima speranţă, dacă
e să dăm crezare titlului; în stânga, lângă geamul
cu zăbrele, peretele e năpădit de mucegai; în
mijloc, în picioare, cu spatele la obiectiv, trei can-
didate par să fixeze copia ieftină a unui apus de
soare reflectat în oglindă de ape, pe când celelalte
şed pe pardoseală, cu capete plecate, cu feţe lipsite
de orice expresie; una dintre ele, în prim-plan, îşi
trece mâna prin părul negru despletit, iar chipul ei
juvenil, fără cută, te face să te întrebi ce crimă
cutremurătoare va fi săvârşit, încât să-şi merite
sentinţa capitală.

„Adolescent de 13 ani se roagă pentru
părinţii săi morţi de SIDA” (autor Lu Guang,
2001): cu mâinile împreunate, îngenuncheat pe
câmp în faţa unui mormânt simplu – o
îngrămădire de pământ amestecat cu iarbă uscată,
cu un ţăruş înfipt în mijloc – băiatul stă de priveg-
hi, în timp ce la fotografiile părinţilor, rezemate de
mormânt, arde câte-o lumânare, iar dintr-o
grămăjoară de vreascuri aprinse se ridică fumul
discret al ofrandei; pe faţa lui, pe jumătate
întoarsă spre aparatul fotografic, cu sprâncenele
încruntate şi fruntea încreţită, se citeşte o
resemnare surdă, o tristeţe nespusă, vecină cu
neputinţa; să fi fost oare şi părinţii lui donatori de
sânge?

Expoziţia cuprinde desigur şi imagini mai
puţin deprimante, iar în ansamblul ei îşi justifică
cu prisosinţă tilul: umanismul îşi face debutul într-
o ţară cu 1,3 miliarde de oameni, în care soarta
întregii naţiuni începe, iată, să fie înţeleasă şi ca
însumare a destinului fiecărui individ luat în
parte. Calea e încă lungă dar, aşa cum spune un
proverb chinez, chiar şi cel mai lung drum începe
cu un pas.
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Corespondenţă de la München

GHEORGHE SĂSĂRMAN

Umanism în China
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Corespondenţă din Moldova

MIHAI CIMPOI

Eurocentrismul
(urmare din pagina 2)

Cultura română, care e o cultură ca
altele (vorba insidioasă a lui Patapievici),
o cultură de raftul doi, e mai degrabă o
cultură făcută cu altele, din altele (după
Noica); în cazul lui Eminescu ea s-a făcut
cu întreaga cultură a lumii, obţinându-se
miracolul. De ce nu am admite că şi cul-
tura lumii s-a făcut cu cultura română,
după cum e chiar cazul lui Eminescu sau
cazul Brâncuşi.

Pornind de la Bhagavad Gita, am
putea spune, cu Noica, gândul că trebuie
să transformăm bunurile de consumare
în bunuri de însumare. Indienii şi
europenii se întâlnesc în înţelegerea indi-
viduaţiei doar ca o treaptă. Schopenhauer
era un indian, nu un european; Hegel, în
schimb a rămas european, deşi a valorifi-
cat Orientul. „Contradicţia unilaterală
peste tot: Europa nu contrazice Orientul
(pe care-l trezeşte la viaţă, de altfel);
bunul de însumare nu pe cel de con-

sumare – elementul nu lucrul. Doar
lucrul poate contrazice elementul! (E
versiunea proastă a europeanului, cea
acatholistă) (Jurnal, p. 320).

După Noica, există şi trei gânditori
europeni de factură orientală:
Parmenide, Spinoza, Heidegger.

Ar putea totuşi occidentalii să ne
dea o Europă (unită). Noica e sceptic,
la 1978 probabil, fiindcă nu se reduce
doar la ei, excluzând din unitate Rusia
şi chiar Statele Unite. („Iar dacă o
concep aşa, Europa nu e numai sarea
Terrei, este Terra însăşi, China şi
Africa fiind fosile ale trecutului”, op.
cit., p. 326).

Complexul european pierde sim-
plul (anglo-saxon), p. 332.

Raportul nostru cu Europa reia
problema alterităţii. E ca şi raportul
pe care-l avem cu arta: ne oglindim,
ne proiectăm fiinţa într-o conştiinţă
continentală. Europa devine un întreg
continent al alterităţii în preajma
căruia ne rostim fiinţa şi căutăm,
înfriguraţi, esenţa ei. Cine şi ce sun-
tem în această proiecţie alternativă ne
preocupă mai puţin; contează mai
mult însăşi această proiecţie.

•••CĂTRE CITITORII DIN STRĂINĂTATE

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

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

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

•••CĂTRE CITITORII DIN ŢARĂ

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

Preţul abonamentului pe un an: 36 lei

Taxele de expediere sunt incluse 
în această sumă. 

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

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

IRINA PETRAŞ
(urmare din pagina 4)

Romanul este şi unul al insului-spectator-al-pro-
priei-existenţe, fie că priveşte pasiv şi neimplicat
mersul istoriei şi al lumii, fie că se mulţumeşte cu
sau chiar tânjeşte spre reducerea lor la starea
aparent supusă, controlabilă a unui album cu
fotografii: „Nu mai vede nimic împrejur decât corpuri
fără feţe. Îşi ia avânt şi porneşte printre ele. În câte-
va secunde fluviul de oameni o înghite cu totul. Nu
se împotriveşte curentului, merge lin împreună cu el,
în el. Plăcută senzaţie! Să nu te simţi obligat să faci
tot timpul pe Gigi Contra; să faci, dracului, ce face
toată lumea şi să nu-ţi baţi capul cu nimic. Te uiţi
numai afară din piele, atât, şi-i laşi să te conducă”.

Merită aşteptată continuarea.

Literatură tânără 2007
editată de Filiala Cluj a USR, 370 pagini

Aceste rânduri ţin loc de semnal. În zilele de 3-
4 mai 2007 a avut loc la Cluj-Napoca ediţia a doua a
Colocviului Naţional al Tinerilor Scriitori (demarat
de Uniunea Scriitorilor din România, în cadrul pro-
gramului “Literatura tânără”, în intenţia constituirii
unui spaţiu coerent de enunţare şi afirmare pentru
tinerii scriitori). Cu acest prilej, au fost editate
Caietele Colocviului, un mic dicţionar ilustrat. În cele
100 de pagini A4, fiecărui tânăr înscris la Colocviu i
s-a dedicat o pagină, cu fotografie, CV, eşantion de
operă. Volumul de faţă a fost alcătuit în continuarea
Caietelor. Ţine seama de numele înscrise la Colocviu
şi le adaugă altele, ale unor tineri care au fost
prezenţi fără a fi înscrişi „oficial” sau ale altora care,
din diverse motive, n-au putut participa. Cei care
lipsesc au dorit anume să nu fie incluşi. 

Nu este o antologie în sensul sobru şi tradiţion-
al al termenului, căci nu alege şi nu selectează mai

mult decât au făcut-o Caietele. E, mai degrabă, un soi
de oglindire „barocă” – aglomerată, parţială, frag-
mentară, inegală – a literaturii tinere a momentului,
vorbind deopotrivă despre existenţa distinctă (nu
neapărat nouă, căci i se pot distinge rădăcinile) a lit-
eraturii tinere şi despre diversitatea formelor sale de
expresie (unele dintre ele noi şi surprinzătoare).
Volumul are două secţiuni. Prima, oarecum teoretică,
reuneşte manifeste, atitudini, perspective, opinii, arte
poetice şi alte păreri despre literatură în general,
despre cea tânără, în special. Cea de-a doua, poeme,
proze, teatru, eseuri, jurnal. Se reproduce, uneori cu
aduceri la zi, mica fişă biobibliografică din Caiete, ca
să se păstreze utilitatea de dicţionar. Destinat în
principal marilor biblioteci, volumul oferă câteva
date despre „cum se scria la 2007”. În ambele secţi-
uni, ordinea e cronologică, după anul de naştere al
autorilor. Sunt, astfel, la îndemână secţiuni care vor
identifica mai multele straturi subgeneraţionale posi-
bile între 19 şi 40 de ani. 

O singură impresie, deocamdată nu atent verifi-
cată şi, desigur, subminată de inerente excepţii de la
regulă. Cei care în preajma lui 1989 erau adolescenţi
sunt, adesea, hărţuiţi între ceea ce deprinseseră deja,
crizic, traumatizant, din realitatea socială, politică şi
culturală în care s-au format şi ceea ce lumea cea
nouă le oferea dintr-o dată, derutându-i. Scrisul lor e
de tranziţie, are nevoie să demonstreze, să tranşeze,
traversează acomodări din mers, nu totdeauna line.
Cei abia născuţi în jurul lui 1989 nu mai sunt mar-
caţi de datoria desprinderii de un anume trecut, au

voci noi şi echilibrate, cu amintiri exclusiv livreşti
despre comunism şi cu o adaptare sigură, firească la
un alt fel de lume. 

Volumul trece încă o dată în revistă o realitate:
pregnanţa literaturii tinere în spaţiul scriptural con-
temporan. În revistele literare, în cărţile proprii,
tradiţionale sau internetice, tinerii scriitori nu sunt
deloc absenţi. Iar prezenţa lor e adesea plină de bun
gust şi aplomb, dezinhibată şi netă, cu nerv şi cu stil.
Fără direcţii bine stabilite, căci ar fi şi bizar să existe
aşa ceva perfect valabil pentru toţi tinerii scriitori
când până şi definirea lor ca tineri e discutabilă şi
discutată, uneori cu o curioasă obtuzitate. Însă, e
întotdeauna loc pentru încă o dezbatere, pentru încă
un accent. Scriitorii şi cititorii lor rămân singurătăţi
care îşi conservă dreptul la opinie personală.
Singurătăţile lor alăturate dau, firesc, rezultanta
firească. Totul e relativ, la urma urmei. Şi trecător.
O combinaţie care merită îndelung degustată!

Oricum, în ce mă priveşte, încerc să-i citesc
atent şi fără prejudecăţi şi să mă feresc de lauda care
ucide. Pe scurt, cred că se consumă multă cerneală
degeaba în lupta pentru şi despre generaţii. Voci
grele atacă, uneori violent, pretenţia de a număra
generaţiile pe decenii. Desigur, ofensiva „în haită”
(nu are nimic peiorativ sau injurios expresia) dă
roade. Chiar dacă măcinată de orgolii individuale
(absolut legitime) şi de disidenţe, intrarea grupată în
arena literară obligă publicul să recunoască, vrând-
nevrând, modificarea de paradigmă şi oferta de „ide-
ologie” literară. 

Pe de altă parte, însă, cred că această conştien-
tizare permanentă şi tezistă a apartenenţei teritori-
ale şi de generaţie e adevărata şi primejdioasa men-
talitate de provincial. Îmi dau seama că am citit
întotdeauna într-o manieră a la Forster. A contat cât
de bună e cartea, cât de multe îmi spune, cât mă lasă
să construiesc în jurul ei, nicidecum de unde este şi
„de-al cui” ori câţi ani are autorul. Mi-ar plăcea să fiu
crezută pe cuvânt şi urmată când spun că o carte e
bună – nu neapărat că aş semna-o! –, iar autorul e
un tânăr care merită toată atenţia.
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•Ion Ianoşi, Autori şi opere · Culturi occidentale, 2007
•Leon Volovici, De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi, 2007
•Ştefan Borbély, O carte pe săptămână, 2007
•Crişu Dascălu, Poetikon, 2007
•Gheorghe Glodeanu, Poetica romanului interbelic, 2007
•Aura Christi, Exerciţii de destin, 2007
•Aura Christi, Religia viului, 2007
•Aura Christi, Zăpada mieilor, 2007
•Aura Christi, Trei mii de semne, 2007
•Irina Airinei, Sortiţi să vadă, 2007
•Inesa Ţiporkina, Un apstect fizic de invidiat, 2007
•A.A.Nalceagian, Enigma morţii, 2007
•M.Kedrova, Secretele Kleopatrei, 2007
•V.G.Krîsiko, Psihologia socială, 2007
•100 de mari genii, 2007
•Eugen Cojocaru, Şocul viitorului, 2007
•Eldar Hasanov, Infracţionalitatea în domeniul dorgurilor şi
lupta împotriva ei în Uniunea Europeană, 2007
•Nicolae Bud, Neliniştile unui parlamentar, 2007
•Rodica Marian, Dicţionarul Luceafărului eminescian, 2007
•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
•Ivan Ognev · Cum să câştigi la loto, Trad. de Andreea Dunaeva, 2004  
•Constantin Abăluţă · Groapa roşie, 2004  
•Luiza Barcan · Angoase ale privirii, 2004
•Laura Pavel · Antimemoriile lui Grobei
Eseu despre opera lui Nicolae Breban, 2004
•Serghei Karatov · Cartea de vise şi destine, 2004
•S. Damian · Aripile lui Icar, 2004
•Dana Duma · Woody Allen · Bufon şi filosof, 2004
•Cristina Maria Sârbu · Nietzsche şi muzica, 2004
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