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În atenţia 
scriitorilor braşoveni

Un colectiv de filologi coordonat de prof. dr. Mihaela
Malea Stroe pregăteşte redactarea unui Dicţionar al
scriitorilor braşoveni (sec. al XX-lea). Avem în vedere
scriitori români, germani, maghiari şi de alte naţiona-
lităţi, născuţi în judeţul/oraşul Braşov şi activi în acest
spaţiu, născuţi în alte judeţe, dar stabiliţi şi activi în
judeţul/oraşul Braşov, născuţi în judeţul/oraşul
Braşov, dar stabiliţi şi activi în alte localităţi din ţară
sau străinătate. Solicităm sprijinul şi colaborarea
colegilor filologi de la Universitatea „Transilvania”, ale
USR, ale ASPRO, ale bibliotecilor judeţene, ale comisi-
ilor judeţene de cultură, ale editurilor şi, în cazul scri-
itorilor care nu mai sunt în viaţă, sprijinul urmaşilor
în furnizarea datelor şi informaţiilor necesare pentru
realizarea dicţionarului.
Adresăm scriitorilor braşoveni rugămintea de a com-
pleta chestionarul alăturat şi de a trimite până la 1 de -
cembrie 2008 răspunsurile (redactate cu diacritice!), în
format electronic, ca document ataşat, la adresa scrii -
tori.brasoveni@yahoo.com, sau dactilografiate la două
rânduri, pe adresa Muzeul Casa „Ştefan Baciu”, str.
Dr. Gh. Baiulescu, nr. 9,  500107, Braşov/România.
Mulţumim anticipat tuturor celor care vor contribui cu
promptitudine şi seriozitate la realizarea acestui
demers şi, implicit, la realizarea unei lucrări de refe -
rinţă.

Chestionar

Nume, Prenume, Pseudonim (dacă e cazul), Data naş-
terii: zi, lună, an, Locul naşterii: sat, comună, oraş,
judeţ, Părinţii: prenumele şi numele tatălui; prenumele
mamei şi numele anterior căsătoriei, Studii: ele-
mentare, liceale, universitare, postuniversitare (insti-
tuţia, localitatea, anii de studiu), Anul stabilirii în ţara
de adopţie (pentru scriitorii din diaspora), Con dam -
nări/ detenţii politice, domicilii forţate – cauzele con-
damnării, locul detenţiei, anii (dacă e cazul), Anul
primirii în USR sau alte uniuni/asociaţii de profil,
Colaborări la reviste: titlul revistelor, localitate (ţară),
Colaborări la volume colective – titlul volumului, coor-
donator, editură, oraş, ţară, an, Debut absolut: titlul
revistei/ periodicului, anul, Debutul editorial: titlul
volumului, anul publicării, Opera tipărită: titlul volu-
mului, genul – poezie, proză scurtă, roman, teatru,
reportaj, memorialistică, eseu, critică şi/sau istorie li -
terară – editura, oraşul, anul publicării, Traduceri din
opera originală în alte limbi: titlul în traducere, tra-
ducătorul, editura, oraşul, anul publicării, Traduceri
din literatura universală, în volum: autorul, titlul, edi-
tura, oraşul, anul publicării, (numele colaboratorilor în
cazul traducerilor realizate în colaborare), Referinţe
critice selective: – în reviste – autor, titlul revistei,
număr, an; – în volume – autor, titlul volumului, edi-
tura, oraşul, anul, Premii literare: anul şi volumul pen-
tru care s-au acordat.  Alte informaţii şi date pe care
le consideraţi utile, O fotografie; Adresa, telefon, e-mail;
Semnătura.

Proiect realizat cu
sprijinul financiar 

al Companiei
naţionale „Loteria
Română” în cadrul
Programului dedicat
Centenarului USR
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„A lăuda moartea, înseamnă, pentru un
spirit clar şi puternic – a lăuda însăşi existenţa,
viaţa!”, ar putea suna un îndemn care să ne ajute
să „proptim”, să „limităm” terifianta impresie,
catastrofalul ecou pe care-l are în conştiinţa noas-
tră, începând cu o anume vârstă, acest cuvânt –
moartea! Îndrăgostiţi de viaţă – pe care, totuşi, o
ponegrim cu orice prilej! – ne credem
stăpânii, posesorii ei, de parcă ea ar fi
un „obiect”, să zicem, o „valoare”, care
ni s-ar fi acordat odată pentru totdeauna.
Şi, odată cu profunda „contrarietate” sau
„iritare” sau „revoltă” pe care ne-o pro-
voacă existenţa Ei, a Morţii, odată cu
intruziunea ei „absurdă şi scandaloasă”
în viaţa noastră de zi cu zi, ce curge atât
de „normal”, de „previzibil”, au apărut,
s-au născut în fiinţa noastră – istorică şi
psihologică totodată! – cele două „palia-
tive”, ca să le spunem mai brutal:
Demonul (sau Satana), dar şi „opusul”
său Religia – consolarea şi promisiunea,
care înfruntă mereu, de secole, în menta-
lul nostru harnic şi înfricat, principiul
Satanei, dar şi pe cel al precarităţii exis-
tenţei, „bolnavă de moarte”. Da, trebuie
s-o admitem – pentru cei care nu au pri-
mit „harul Credinţei”! – ca şi pentru cei
„lucizi”, aşa-zisele spirite raţionale, atee
sau agnostice, religia, orice formă a ei,
indiferent de cultură sau continent, este
o fugă! Un refugiu, mai mult decât o con-
solare: o ideologie! Un „opium al popoa-
relor”, cum o numea, nedrept şi puţin
brutal, Marx, uitând că „popoarele”,
masele mari ale istoriei şi ale veacurilor
au avut – şi au în continuare – nevoie de
acest „opium”! Nimic şi nimeni nu poate
înlocui acest balsam metafizic, acest ban-
daj sublim, acest mit esenţial, fundamen-
tal, ce-şi are eroii săi fondatori şi de
neocolit, indiferent ce nume poartă –
Budha, Mahomet sau Christ! În nici un
caz ştiinţa, care, iată, la porţile mileniu-
lui trei îşi trădează primele şi gravele
limite, dacă nu chiar primele forme de
agresiune la echilibrul naturii şi al fiin-
ţei umane. Balsam metafizic, deoarece
religia găseşte un răspuns la toate acele
întrebări care nu au răspuns pe „cale
logică”; religia şi instituţiile ca şi minis-
tranţii ei, servii ei, preoţi, brahmani,
mulahi sau rabini, care sunt prezenţi, ne
stau alături când ne pomenim deodată
singuri şi loviţi, extraordinar de vulnera-
bili în faţa existenţei ce-şi arată, ca într-un
basm teribil, faţa ei „inumană”, duşmă-
noasă şi străină!

Apune problema! That is
the question! A o pune,
se-nţelege, în afara cli-
şeelor convenţionale sau

religioase şi, încă o dată – nu atât de „a
o pune”, ci „modul”, „limbajul” în care o
„atacăm” sunt importante, cum de altfel se întâm-
plă cu aproape orice chestiune, problemă a gândi-
rii. „Cuvintele”, „modalitatea” întrebării, care,
prost alese, cuvintele, sintagmele sau o proastă
sintaxă strică, deformând nu numai întrebarea,
dar şi rezultatul, „soluţia”. O „soluţie” care, pre-
cum e cazul „întrebării” noastre (de ce e necesară
moartea? sau, mai popular, „misterul morţii” etc.),
e fără soluţie, sau cu una, cum se întâmplă cu mai
toate marile probleme ale omului şi ale filosofiei,
care, deşi „elucidată” de unii, şefi de şcoală sau
nu, e mereu pusă în discuţie de alte curente sau
promotori ai Gândului. Un fel de visat perpetuum
mobile, dar nu al uneltei, ci al „atacului” sau „ata-
curilor” pe care orice mare generaţie a culturii îl
dă asupra aceloraşi şi aceloraşi, puţine, capitale,
teme. O „întoarcere în cerc”, obositoare şi nu
rareori fatală, cum s-a întâmplat cu unii celebri
exploratori în câmpiile îngheţate ale Nordului
polar, prinşi între gheţuri, şi care au revenit la
locul de plecare, pustiu şi îngheţat, după săptă-
mâni, purtând masca sfârşitului, după săptămâni
şi săptămâni de căutare a „Sudului” cald! De aici,
poate, în filosofie, dar şi în literatură, s-a ajuns,
poate, la concluzia, în simpla ei formă paradoxală,
că important nu este ţelul, ci drumul! În fapt,
această expresie enigmatică îşi ascunde înţelesul,
care ar fi că „scopul e de fapt conţinut în drum”,
deoarece omul, în fiinţa şi în educaţia sa milena-

ră, nu se poate consola cu o căutare „fără rost”,
adică fără scop. Omul, mai presus de orice, urăş-
te inutilitatea, gratuitul, şi artele, şi literele au fost
dintotdeauna dispreţuite de indivizii „activi” toc-
mai pentru că ele păreau, indiferent de epocă şi de
civilizaţie, „inutile”, nu folosesc la „nimic”! Mitul
şi simbolistica lui Sisif are o atât de mare căutare
în toate culturile tocmai pentru că se opune, paro-
diază de fapt orice muncă, efort, sacrificiu fără un
rezultat practic, „palpabil”. Iar dacă, uneori, vor-
bim de „gratuitatea artei”, o facem tocmai pentru
a persifla, de fapt, „bunul simţ burghez” din toate
timpurile. Iar enorma dezvoltare pe care în seco-
lul trecut au trăit-o artele avangardiste îşi găseşte
explicaţia, după părerea mea, şi în această „persi-
flare” a reflexului uman de a-şi „vedea străduinţa,
efortul încununat de un rezultat palpabil, folositor,
util!”. Şi aici, pe acest teren al artei şi literelor,
unde arta „veche, pompieristică” îşi găsise, iată,
după secole de scepticism şi desconsiderare, un
public admirator şi „cumpărător”, iată, odată cu
formele complexe şi agresive ale suprarealismului
apare „inamica” ei, care, printr-o ironie formidabi-
lă, îşi va forma şi găsi ea însăşi un public şi un
cumpărător. Suntem condamnaţi să avem succes,
s-ar spune, Zeii nu ne permit să „activăm” într-o
pură gratuitate. Cu excepţia, însă, a câtorva
„întrebări” care, refuzând o rezolvare acceptabilă

după ce atâtea minţi şi şcoli prestigioase filosofi-
ce le-au abordat, ne fac să credem că „ele”, aceste
chestiuni, propoziţii interogative, probleme, vechi
de când lumea, nu sunt făcute pentru noi. Noi, cei
atât de versaţi în a rezolva dificile probleme ale
naturii, chiar şi pe cele ale naturii umane, noi cei
atât de îngâmfaţi de ştiinţa şi tehnica noastră

încât i-am dat, nu rareori, la o parte pe preo-
ţii unor religii sau pe artiştii unor arte
superflue.

Moartea, „existenţa”, reali-
tatea morţii sau existenţa
sufletului! Sau viaţa după
moarte sau, cum spuneam

mai sus, existenţa Zeilor sau a unuia singur,
a lui Dumnezeu, Tatăl şi Fiul, marele mit al
Europei! De atâtea ori în istoria omenirii, a
Europei, aceste chestiuni au fost abordate,
rezolvate într-un fel sau altul şi apoi, din
nou, negate şi abordate, formulate altfel,
încât într-adevăr ni se pare azi, încă o dată,
că ne aflăm în faţa unor uriaşe porţi închi-
se. Porţi, însă, părelnic a fi făcute pentru
noi; şi încă o dată trebuie să reamintim
splendida schiţă-metaforă a lui Kafka în care
un călător îşi petrece viaţa şi moare în faţa
unei porţi prin care vrea să intre în „cetate”,
păzită de un halebardier care, în momentul
extincţiei îl informează că se află în faţa
unei uşi făcută anume pentru el! Şi autorul
acestor rânduri îşi manifestă încă o dată pri-
vilegiul de a aborda aceste „chestiuni fără
soluţie”, sau, dacă vreţi, cu „sute de soluţii”
care se contrazic, nimicitor adesea, tocmai
pentru că nu e „pregătit” să le abordeze.
Pregătit, în sensul strict şi riguros al acestui
cuvânt, adică nu posedă prestigiu în „dome-
niu”, nu are formaţia şi exerciţiul acestor
„probleme”. Dar, pe de altă parte, el, autorul,
romancierul realist s-a ocupat amplu de ele,
le-a abordat sau, dacă vreţi, le-a studiat 
fond, printr-o directă şi complexă fenomeno-
logie umană, prin crearea de personaje şi
încercarea de a le descifra destinele. Numai
că a „lucrat” cu ustensilele artei, adică meta-
fora, simbolul, istoria, fiinţa, timpul!

Şi-apoi, ceea ce e poate important, el
este obsedat de ele, ca orice muritor, care,
după o lungă şi „aventuroasă”, chinuitoare,
bogată, experienţă de viaţă şi cultură, nu
poate închide ochii în faţa acestor şarade chi-
nuitoare, obsesive în extrem, de la care, se
pare, filosofia vremurilor noastre şi-a întors
faţa. Sau, le tratează, când o face, cu un lim-
baj şi după un unghi de aplicabilitate şi înţe-
legere ce seamănă tot mai mult cu acea
veche „ştiinţă” a preoţilor din anticul Egipt
– sau a celor babilonieni! – care-şi încifrau,
încâlceau cu bună ştiinţă ştiinţa şi rezultate-
le, pentru a nu permite accesul unor intruşi
sau „ignoranţi” pe tărâmul lor. Lipsindu-i de
anume privilegii. Îmi arog, deci, dreptul de a
le aborda, cu o minimă prudenţă, dar şi cu
acel cuvenit curaj de care am dat, cred eu,
dovadă şi când am făcut primii paşi pe imen-

sul şi lunecosul continent al prozei, al romanului.
Domnii filosofi de azi din Europa vorbesc despre
aceste „chestiuni”, atunci când o fac, în strictul şi
ermeticul lor limbaj, îndepărtând, evacuând marea
masă de intelectuali sau de „curioşi” de la „proble-
mă”, devenind cumva preoţi ai unui cult fără zei!
Preocupaţi mai mult de „fragmente”, de detalii
„semnificative”, de forme diverse de structuralism
şi post-structuralism, post-modernism şi altele, cu
o anume sfială, aprehensiune, s-ar zice groază de
abordări simple, directe şi, mai ales, cu refuzul
marilor teme obsesive ale omului. De parcă ele ar
trăda diletantismul şi clişeul ce se „împotriveşte”
„ştiinţificului” şi exegezei docte. E posibil, dar...
noi, încă o dată, profităm de libertăţile şi insolen-
ţa creatorului, pentru a le aborda, aceste teme sau
unele dintre ele, cum sunt „sensul vieţii” sau
„tema morţii”.

Fragment din vol. 
Profeţii despre prezent · Elogiul morţii

NICOLAE BREBAN

Realitatea morţii

Nicolae Breban. Foto: Aura Christi
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Aventura şi cotidianul

Repere. Istorii, lexicoane, reviste de
specialitate, premii literare specia-
le încearcă, mai ales în vremea
din urmă, să consolideze statutul

oficial al acestei cenuşărese care este literatura
poliţistă, să legalizeze o stare de fapt – larga ei
popularitate. Cu o istorie, oricât de zgârcit conta-
bilizată, de un veac şi jumătate (Crimele din rue
Morgue a lui Edgar Allan Poe – 1841 – este soco-
tită de obicei începutul, deşi există şi „preistoria”
genului: Piu Sung-ling scria în 1679 prima poves-
tire poliţistă, după toate canoanele), cu maeştri de
necontestat precum Agatha Christie („cel mai citit
autor al Occidentului”, potrivit unor statistici),
Georges Simenon (considerat un geniu de André
Gide), Arthur Conan Doyle, campion al deducţiei
logice, San Antonio cu verva sa lingvistică de
argou inteligent exploatat (etc., etc.), romanul poli-
ţist este echivalentul modern al misterelor medie-
vale, condimentând monotonia existenţei diurne.
Pe de altă parte, policier-ul continuă basmele copi-
lăriei, dând cel mai adesea câştig de cauză binelui.
Dar mai presus de toate acestea, aventura aduce
în prim-plan cotidianul. Constatarea nu e nouă. O
paralelă se poate face cu proza scurtă a anilor 80,
de pildă, în care accentul este translat cu intenţie
vădită asupra detaliului, microevenimentului,
cotidianului banal şi senzaţional.

Chesterton, În apărarea romanelor po -
liţiste, observa că „primul avantaj esenţial al
romanului poliţist constă în faptul că e cea
mai veche şi unica formă de literatură popula-
ră în care se vădeşte un anume simţ pentru
poezia vieţii moderne”. Ba mai mult, „înconju-
rat de sporovăiala pedantă şi preţioasă, refuză
să considere prezentul prozaic şi obişnuitul
banal”. Făcând din lectură o „vânătoare palpi-
tantă” (vezi Karel Čapek, Holmesiana, în volu-
mul de eseuri În captivitatea cuvintelor), roma-
nul poliţist conţine invitaţia de a privi în jur
cu cea mai mare atenţie, de a descoperi boga-
tele semnificaţii ale celor mai incolore şi
inofensive aparenţe. Nu voi spune că proza
scurtă optzecistă este o simplă reeditare a genului
policier, dar nici nu putem ignora coincidenţa
câtorva aspecte caracteristice. Desigur, am în
vedere cărţile de excepţie ale genului în care o
umanitate complexă este altoită cu umor şi inge-
niozitate pe structura policier şi nu invers, cum se
întâmplă în cărţile (multe, prea multe) de duzină,
în cele matematic demontate şi anulate de un
Camil Petrescu.

Mai întâi reţin intenţia/ambiţia unui rea-
lism total, imparţial, impersonal aproape, detecta-
bil în proza scurtă şi absolut necesar prozei poli-
ţiste. Detectivul – „cel mai pur realist din
Univers” (Karel Čapek), ca şi naratorul prozei
scurte apelează la acelaşi gen de privire scormoni-
toare, atentă la detalii, revelând logica sau lipsa de
logică a mecanismelor existenţei. Primul o face cu
conştiinciozitatea profesionistului, degajat, bonom,
ironizând indulgent gesturile diurne, obligându-le
să se orânduiască în formule lizibile. Cel de-al doi-
lea, cu uimirea iconoclastă a novicelui, aparentele
consacrări pierzându-şi sensul, senzaţionalitatea.
Privirea detectivului înregistrează amănunte dis-
parate descoperind coerenţa secretă dincolo de
dezordine, tânărul prozator optzecist priveşte cu o
blazare prefăcută o ordine care nu-l mai convinge
şi pe care o supune unor reflectoare incomode.
Rezultatul, cel puţin la prima vedere, este acelaşi
– migăloasa radiografie a cotidianului.

Interesul cititorului este convocat prin acu-
mularea unor tehnici de întreţinere a suspansului.
Policier-ul recurge la insinuări, suspendări ale
deducţiei logice, indicatoare greşite intenţionat,
precipitare a ritmului povestirii. Proza scurtă uti-
lizează, în acelaşi scop, ruperi ale frazei, suprapu-
neri de planuri, colaje, diverse tehnici textualizan-
te, ambiguizarea mesajelor. Acelaşi material de
lucru, cotidianul, abordat în maniere, în fond,
complementare. Pe de-o parte, optimismul detecti-
vului care acordă fiecărei feţe a cenuşiului diurn
şansa (nu interesează acum cât de negativă, repro-
babilă este ea) de a fi masca aventurii, excepţiona-
lului. O stare febrilă, încrezătoare, de pândă.
Asemănătoare starea pe care o inculcă proza scur-
tă printr-un scepticism dezarmant şi, paradoxal
sau nu, revoluţionar. Posibilitatea revelării excep-

ţiei dincolo de aparenţa banală este zădărnicită cu
fiecare enunţ ajungându-se la încheierea senzaţio-
nală că marea aventură este cotidianul pur şi sim-
plu. Duritatea şi prospeţimea disecţiei sunt comu-
ne prozei scurte şi prozei poliţiste. Sugestia impli-
caţiilor romantice ale unei realităţi „clasicizate” în
sensul eşuării în clişee, automatisme, locuri comu-
ne este prezentă în ambele „genuri”. Apropierea
pe care am operat-o aici este, fireşte, întemeiată
mai degrabă pe considerente sociologice decât lite-
rare. Individualitatea fiecăreia este de nesurmon-
tat. Rândurile de faţă pot fi citite fie ca o pledoa-
rie în favoarea literaturii poliţiste, atâta câtă exis-
tă, fie ca un protest împotriva maculaturii poliţis-
te care invadează librăriile (mai exact, bibliotecile
publice sau particulare).

La noi, genul este onorat prin cărţile unor
Petre Sălcudeanu, Rodica Ojog-Braşoveanu,
Haralamb Zincă, Leonida Neamţu (tentat să igno-

re canoanele genului experimentând nesupuneri
suprarealiste), Viorel Cacoveanu (atras mai cu
seamă de formula anchetei sociale), Teodor
Parapiru, Dinu Băcăuanu (cu ticălosul său cumse-
cade, la curent cu opinia lui Karel Čapek cum că
romanul poliţist se străduieşte să găsească „anu-
mite lucruri bune şi în unele reputaţii extrem de
rele”) etc. Structura proprie romanului poliţist,
cea care provoacă o stare de criză pentru a o rezol-
va în ordine umană dacă nu şi reală, nu e străină
nici romanului românesc antedecembrist construit
pe anchete, procese, reconsiderări.

Cea mai aproape de „problema coti-
dianului” mi se pare proza zglobie
pe care o practică Rodica Ojog-
Braşoveanu. Prozatoarea surprin-

de umanul în complexitatea relaţiilor sale cotidie-
ne, scoase în evidenţă de o împrejurare excepţio-
nală, aceasta, aventura, fiind totdeauna secundară,
chiar dacă excelent condusă spre deznodământ.
Cele mai ingenioase pretexte fac firească insisten-
ţa asupra detaliilor unor existenţe monotone, sim-
ple mecanisme de consumat timpul. Personaje

meschine sau pur şi simplu obişnuite devin eroi
şi se bucură de acest privilegiu până în clipa
deznodământului. Vânătoarea detectivistă, prin
definiţie atentă la detalii a căror semnificaţie
scapă unei priviri blazate, este acoperirea nece-
sară autoarei pentru a-şi scuza interesul pentru
cotidian. Acoperire la ale cărei înlesniri proza
scurtă renunţă, textul devenind înlocuitorul
acţiunii detectiviste, el fiind locul în care date-
lor existenţei li se conferă un nou înţeles, şansa
lizibilităţii. Proza poliţistă anchetează cu răbda-
re „prezentul prozaic şi obişnuitul banal” ştiind
că acestea pot fi oricând scena insolitului.
Proza scurtă îşi apropie proza prezentului şi

banalitatea cotidiană din bănuiala că acestea sunt
chiar insolitul. 

Cărţile Rodicăi Ojog-Braşoveanu îşi extrag
savoarea din cantitatea de viaţă cotidiană în pilu-
le concentrate (citeşte personaje-tip) pe care o tra-
versează în căutarea făptaşului. Oraşul în stare de
panică (Nopţi albe pentru Minerva), târguşor cu
recuzita sa specifică, este surprins în două „nopţi
furtunoase” şi sunt evidenţiate tipurile şi ticurile
umane cu îngroşări caragialiene. Toate personaje-
le sunt guralive; taciturnii sunt suspecţi. O minte
lucidă, o agresivitate verbală deosebită care desco-
peră alături de aventuri şi Aventura existenţei de
fiecare zi. Ca în Amândoi al lui Rebreanu, accen-
tul cade pe mediu, pe atmosferă, personaje, trama
poliţistă fiind un pretext doar. Fie că e vorba de
ciclul inegalabilei Melania ori de seria enigmelor
dezlegate de cuplul Minerva-Dobrescu, scriitoarea
cucereşte prin deschiderea spre cotidian. Vervă,
umor, candoare, ironie, inteligenţă risipite cu
talent incontestabil sunt calităţi suficiente pentru
a-i salva scrisul de eticheta uneori nedrept-peiora-
tivă de proză poliţistă. Invocând apetenţa pentru
senzaţional a omului în genere şi a celui contem-
poran în speţă, scriitoarea apără formula prefera-
tă prin intermediul unui personaj: „E boala seco-
lului, domnilor, alături de cancer şi infarct! Pe vre-
mea mea, citeau policier-uri doar puştii cu bube pe
faţă. Acum îl consumă toţi cu frenezie, de la zâna
care-ţi cântăreşte parizerul la complex până la aca-
demicieni, chiar dacă ăştia din urmă se jenează s-o
mărturisească deschis”.

Cu siguranţă, proza poliţistă şi proza scur-
tă nu tind să concureze „sporovăiala pedantă şi
preţioasă”, în cel mai bun sens al cuvântului, din
marea proză. Cantitatea de literatură veritabilă,
mare, nu ţine de genul căruia îi aparţine o carte
sau alta. Mare sau mică, poliţistă sau nu, fiecare
carte îşi cucereşte locul în literatură pe cont pro-
priu, cu atât mai mult cu cât, de cele mai multe
ori, clasificările stricte rămân o imposibilitate
practică.

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

Irina Petraş
Foto: Laura Poantă
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Ca şi pragmatismul, comportamentis-
mul este specific civilizaţiei america-
ne. Găseşti în Statele Unite gestal-
tişti, adepţi ai lui Freud, Adler sau

Jung, reflexologi şi alţi discipoli ai psihologiei euro-
pene, dar nu vei întâlni în Europa nici un ucenic
fidelal lui Watson. Părintele behaviorismului şi-a
întemeiat reforma pe observarea unor realităţi evi-
dente în lumea, în mentalitatea nord-americană.
Omul este, după el, înainte de toate, ceea ce face.
Comportamentul unui ins este singurul său chip
observabil; el îi oferă omului de ştiinţă un material
ce poate fi obiectivat, cuantificat. Introspecţie, anali-
ză a unor pretinse straturi profunde, cercetare a
motivelor acţiunii umane dincolo de mobilurile evi-
dente – foame, sete, frică, poftă sexuală etc. – toate
acestea sunt simple presupuneri. Watson e un pozi-
tivist. Behaviorismul său reclamă fapte pozitive. Ce
se ascunde dincolo de ele? Aceasta nu este o între-
bare care îl priveşte.

Aproape toţi prozatorii contemporani ai
Americii (Faulkner pare să fie o excepţie marcantă)
au suferit mai mult ori mai puţin înrâurirea ascezei
comportamentiste. Watson a educat într-înşii obser-
vatorul. Instituind prohibiţia asupra celor lăuntrice,
i-a îndemnat să caute semnificaţia gesturilor umane
chiar în gesturi. De aici adâncimea pe care o dobân-
desc în proza americană aparenţele. Ele nu sunt
doar o coajă care acoperă pulpa interioară cărnoasă
a fructului, ci însăşi manifestarea esenţială a acestei
pulpe.

Numai un american poate să se ascundă în
dosul unor aparenţe, a unor exteriorităţi? Nu, fără
îndoială. Dar e tipic american să cugeţi astfel: „...
când cineva fumează havană şi poartă pălărie, are
un avantaj: e mai greu să-ţi dai seama ce e în sufle-
tul lui”. Psihologie sumară, desigur. Dar behavioris-
mul este şi mai sumar. Watson ar spune în această
împrejurare: iată un ins care fumează havană şi
poartă pălărie; e imposibil să-ţi dai seama ce e în
sufletul lui.

Saul Bellow, din romanul căruia, Seize the
day – Trăieşte-ţi clipa, am citat fraza de mai sus, face
parte din prima generaţie a scriitorilor americani de
după cel de-al Doilea Război Mondial. Publicând întâ-
iul său roman în 1944, consacrat cu Henderson, cel
care aduce ploaia în 1959, el nu mai este de mult un
tânăr romancier. După apusul seniorilor – Faulkner,
Hemingway, Caldwell, Steinbeck – a acelora prin
care romanul american a devenit o prezenţă activă
în Europa, Saul Bellow – alături de alţii – a încer-
cat să continue un drum deschis, mai degrabă decât
să deschidă altul. El nu este un răzvrătit, nici un
reformator şi nici măcar un contestatar. Acesta nici
pe planul estetic, nici pe acela moral-social. Nu voci-
ferează ca Norman Mailer, nici nu este atras –
printr-un non-conformism insidios – de cazurile
excentrice, ca şi Truman Capote. O anume cale de
mijloc, prudent depărtată de extreme, pare să-i apar-
ţină. O cale ce aminteşte pe aceea a unor excelenţi
povestitori (nu dintre cei mai de seamă, dintre vizio-
nari) din Europa centrală a anilor ’20 şi ’30. Un
Hans Fallada strămutat pe Hudson. Nici Dostoievki,
nici Melville nu fac parte dintre străbunii adevăraţi
ai lui Saul Bellow, cum ar voi să ne facă să credem
prefaţatoarea versiunii româneşti a romanului Seize
the day. Ea are în schimb dreptate atunci când îl
aminteşte pe Şalom Alehem printre aceştia.
Patetismul sau grotescul gesticulaţiei banale, cotidie-

ne, deloc excepţionale, sunt aceleaşi pe
orice meridiane. Observate în Europa centrală ori în
America de nord, ele dau naştere unor reprezentări
similare.

Eroii lui Saul Bellow sunt de preferinţă vic-
timele unui mecanism ce funcţionează – ca orice
mecanism – fără nici o milă pentru cei ce s-au lăsat
prinşi între roţile sale dinţate. Romancierii ameri-
cani au o preferinţă manifestată pentru tot soiul de

out-law, de inadaptaţi sau inadaptabili, primitivi, aso-
ciali, copii, debili mintali, făpturi pe care maşina
socială nu i-a înghiţit, nu i-a asimilat, trăind oarecum
într-o ţară a nimănui. Fireşte, civilizaţia, marele
mecanism al unei societăţi hipertehnicizate nu poate
îngădui existenţa în sânul ei şi totodată în afara ei
a unei asemenea „ţări”. Dacă aceşti răzvrătiţi sau
inconştienţi pot fi cu adevărat urmăriţi, îndeosebi în
comportamentul lor (căci viaţa lăuntrică a unei făp-
turi rudimentare, a unui moron este îndeajuns de
greu de pătruns), actele sale, în schimb definindu-l,
nu aceeaşi este situaţia altor victime ale mecanismu-
lui, oameni mărunţi, sau, dimpotrivă, oamenii prea
complicaţi care vor să-şi prezerve o interioritate, un
spaţiu al lor interior, pe cât se poate intangibil.
Astfel, marea temă a romancierilor amintiţi este
aceea a conflictului dintre sistem şi individ, este
tema ireductibilităţii eului la structură. Este poate
prea abstract teoretică o asemenea formulare şi prea
generală. S-ar putea vorbi (nu mai puţin teoretic)

despre opoziţia între impersonal (acel man din ger-
mană, sau on franţuzesc) şi personal (eu, tu, el). Dar,
în romanele americane persoanele sunt – cu excep-
ţia primitivilor sau a celorlalte fiinţe infantile –
puternic integrate în societate. Aceasta din urmă îi
ţine prin nenumărate fire care îi străbat. Banii sunt,
poate, cel mai însemnat dintre lanţurile meca -
nismului. „Făcu seră – îşi spune eroul lui Saul Bellow
din Trăieşte-ţi clipa – în aşa fel încât fiecare să se
ruşineze dacă n-avea bani, şi aşa îi puneau pe toţi la
lucru”. Cine sunt cei ce „făcuseră” o asemenea ispra-
vă? Neutra societate, comunitatea impersonală,
mecanismul orb. Wilhelm Adler, alias Tommy
Wilhelm, victima din Trăieşte-ţi clipa, a făcut şi mai
continuă într-o oarecare măsură să facă parte din
mecanismul acelei societăţi. Şi totuşi o ruptură s-a
produs în existenţa lui. În viaţa tuturor eroilor aces-
tor romane, pe care le-am putea numi ale inadaptă-
rii, apare câte o ruptură. Înainte de a părăsi postul
său la societatea Rojax, înainte de a-şi părăsi fami-
lia, Tommy Wilhelm fusese un funcţionar şi un tată
de familie corect. Dar toate acestea sunt lăsate în
urmă. În hotelul din West Side unde lâncezeşte,
unde aşteaptă o minune, unde pierde ultimele sale
resurse, el începe să vadă, să trăiască – în mizerie,
în pierzanie – clipe de eliberare, de răzvrătire. El
însuşi se gândise până atunci (şi, culmea! continuă
să se gândească) la bani. Dar acum începe să-i jude-
ce pe ceilalţi: Uf! Cum le mai plac banii, se gândea
Wilhelm. Adoră banii. Banii cei sfinţi! Bani frumoşi!
în ziua de azi oamenii nu se mai pricep la nimic
altceva în afară de bani. Dacă n-ai bani, eşti un mai-
muţoi, o jucărie a sorţii! Trebuie aproape să-ţi ceri
scuze pentru faptul că eşti încă pe faţa pământului.
Te iau drept ageamiu. E o lume a afacerilor. Numai
de-ai putea găsi o cale de scăpare.”

Ceea ce face din Tommy Wilhelm o victimă
este ceea ce îl salvează, în acelaşi timp, de mecanica
generală. O conştiinţă se revelează în acest ratat.
Eşecul e prilej al descoperirilor. Eliberat sau alungat
din strânsoarea comportamentelor prestabilite, indi-
vidul descoperă în sine „adâncimi necunoscute chiar
sieşi”. Victima se recunoaşte pe sine ca victimă, „...
şi anume că scopul vieţii, adevărata misiune a ei, de
a purta propria-i povară, de a se simţi ruşinat şi
neputincios, de a gusta aceste lacrimi nevărsate, sin-
gurul scop important, cel mai înalt, se împlinea toc-
mai atunci. Poate că sensul vieţii şi esenţa existen-
ţei sale era tocmai să greşească. Poate că de asta era
făcut: să facă greşeli şi să sufere de pe urma lor pe
acest pământ”.

Sens al vieţii, esenţă a existenţei, greşeli,
suferinţă redemptoare? Toate acestea depăşesc infi-
nit de mult rigurosul comportamentism pozitivist.
Tommy Wilhelm are nu numai apetitul banilor,
moneda generalei cupidităţi, ci şi acela al cunoaşte-
rii mântuitoare. Desigur, el este prea surd, prea orb,
pentru a auzi ori a vedea prea multe. Are însă setea
meditaţiei. Şi e călăuzit de bizarul profet, poet, şar-
latan, poate escroc, vântură-lume şi mare guraliv.
Tomkin, cel care îi predică, printre multe altele:
„Trăieşte-ţi clipa!”

Saul Bellow preferă un stil oral (amintind pe
acela indirect liber al naratorilor francezi), un dis-
curs plin de locuţiuni curente, de întorsături verbale
comune. Nimic aparent elaborat în aceste povestiri
despre neadaptarea voită sau nevoită a unor oameni
mărunţi.

Nicolae Balotă
Foto: Aura Christi

NICOLAE BALOTĂ

Saul Bellow şi romanul 
neadaptării
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Autor al unei poezii care a fost pusă,
cel mai adesea, sub semnul noncon-
formismului, al inaderenţei funda-
mentale la convenţia poetică şi al

insurgenţei faţă de modelele consacrate de tradiţie,
Marin Sorescu şi-a configurat şi consolidat o perso-
nalitate lirică inconfundabilă. Între poeziile cele
mai semnificative ale lui Marin Sorescu, trebuie
amintite Echerul, Harta, Jucării, Halebarda, Adam,
Frescă, Semne, Ochii, Shakespeare, Gura
racului, Vis, Atlantida, Don Juan. Poet al
demitizării, al deconstrucţiei tabuurilor
poetice, Sorescu nu este mai puţin un poet
al construcţiei, ce-şi articulează, cu migală
de artizan un univers viabil şi armonic, de
o coerenţă internă incontestabilă, ce se
explică, poate, şi prin unitatea de tehnică
artistică a acestei poezii, dar şi printr-un
model poetic reiterat, cu fireşti modulaţii,
în fiecare creaţie lirică. Stilul lui Sorescu
se defineşte ca o asamblare a obiectelor
poetice în funcţie de o (pre)dispoziţie iro-
nică, reducere a semnificaţiilor lumii la
anumite constante ironico-fanteziste,
modificare, cu alte cuvinte, a datelor rea-
lului  prin persiflaj şi badinerie, procedee
ce relativizează sensurile, coboară tempe-
ratura gravităţii discursului poetic şi îl
dezangajează afectiv pe creatorul său ce
are, mereu, conştiinţa nu atât a unei limi-
te a creaţiei, cât certitudinea unei neîncetate distanţe între textul scris şi
creator, a unei necontenite înstrăinări instaurate între literă şi spirit.
Voluptate a scriiturii şi a rostirii poetice, verva imagistică centrifugală tradu-
ce, în fond, spectacolul unei realităţi entropice, minată de o dezordine funcia-
ră ce periclitează chiar identitatea fiinţei umane, inserând-o într-o devenire
repetitivă, tautologică a lucrurilor: „Ieri am fotografiat numai pietre,/Şi pia-
tra de la sfârşit/semăna cu mine./Alaltăieri – scaune – /Şi cel care-a
rămas/Semăna cu mine.//Toate lucrurile seamănă îngrozitor cu
mine…”(Developare). Este vizibilă, şi aici, dar şi în alte poeme, intenţia poe-
tului de a transcrie cât mai fidel manifestările contradictorii ale realului. De
aici, repudierea oricărei intenţii prozodice constrângătoare ori inhibante,
libertatea formală a poeziei sale, care-i permite să înregistreze spectacolul
lumii fără aportul vreunei intenţii preconcepute, în absenţa oricărui „aprio-
rism”. Cuvântul este – în accepţiunea poetului – un substitut imperfect, des-
tituit de la esenţialitate, al realului, o sugestie redusă la schemă a realităţii
inepuizabile, o culpabilă faţă a inautenticului. De aceea, întoarcerea la auten-
tic, la spontaneitate prin regenerarea cuvântului, prin amorsarea forţei lui
semnificante în noi şi noi configuraţii şi constelări simbolice motivează subs-
tratul acestei poezii care denunţă cu acuitate înstrăinarea omului de real prin
cuvânt, prin livresc: „Mi-e frig în cămaşa asta/De litere/Prin care intră
uşor/Toate intemperiile”. În acelaşi timp, dimensiunea exacerbată la maxi-
mum a acestei tensiuni natural/uman, realitate/cuvânt e figurată ca dezonto-
logizare a vieţii poetului, substituire a viului prin mecanic şi livresc: „Unde
s-o fi tipărind/Viaţa asta a mea,/Că e plină de greşeli/Inadmisibile”. O altă
dimensiune majoră a liricii lui Marin Sorescu, reiterată în majoritatea volu-
melor sale, este aceea ludică, spectaculară. Spaţiu nu doar al gratuităţii eve-
nimenţiale, al unei lumi figurate după o logică şi o regie carnavalescă, ci şi

al beatitudinii reliefurilor unei lumi neproblematice
(deşi în subtext sunt previzibile şi seismele ei tragi-
ce), spaţiul jocului se configurează cel mai adesea
prin intruziunea în ritualul gesturilor cotidiene a
unor cuvinte şi termeni de maximă rezonanţă.
Motivul spectacolului, al reprezentaţiei e reperabil
în creaţia soresciană prin frecvenţa unor termeni
din acest domeniu (jongleur, bile, mască etc.) ca şi
prin prezenţa la nivelul facerii textului a unor pro-

cedee teatrale ce „dramatizează” substanţa
poetică. Cunoaş terea e pusă sub auspiciile
reprezentării, aproprierea realităţii se efec-
tuează prin vizualizare. Privirea devine
instrument gnoseologic primordial, care
descoperă teatrul lumii, realitatea e intero-
gată prin „uitatul pe fereastră”, modalitate
de căutare a permeabilităţii lumii, ca în
poemul Atavism. Poetul însuşi nu e decât
un jongleur, conştient de limitele sale gno-
seologice, un demiurg în instanţa a doua
care, departe de a manipula elementele,
manevrează doar „bile şi cercuri”, substitu-
te devitalizate ale realului. În aceeaşi ordi-
ne, poetul denunţă anihilarea esenţei de
către fenomenul care i se substituie, morti-
ficarea spiritului sub presiunea literei, într-o
poezie ironic-reflexivă, ce aduce sugestii de
absurd şi insinuează ideea jocului malefic
dintre a părea şi a fi, dintre previzibil şi
imprevizibil. Erosul – temă căreia în mod

normal poeţii dintotdeauna i-au resimţit ca fiind perfect adecvată o atitudine
solemnă, de ritual şi extaz ceremonial – este de astă dată luat în deriziune,
desolemnizat, inserat într-un scenariu al cotidianităţii. Tonul de badinaj iro-
nic este manifest, invocaţiei îi ia locul interogaţia persiflantă, cuvântul,
extras din registrul familiar al limbajului, e departe de a indica sublimitatea
sentimentului erotic, având, dimpotrivă, funcţia de a-i relativiza înţelesurile.
Totul pare neproblematic aici, tihna ia locul tensiunii existenţiale, drama îşi
estompează contururile, metamorfozându-se în farsă domestică, eul poetic,
cerebral şi ironic, îşi refuză orice expansiuni patetice, iubirea este aliniată
mecanicii gesturilor de fiecare zi. Iubirea se desfăşoară, după cum s-a obser-
vat, într-un fel de prezent etern care glorifică fericirea pasageră. Marin
Sorescu coboară, astfel, limbajul poetic în stradă, în cotidian, trasând mari-
lor teme noi coordonate, prin impactul lor cu vorbirea comună, activându-le
noi valenţe simbolice, semnificative. Aceasta este, în parte, şi explicaţia
audienţei de care s-a bucurat lirica soresciană, o lirică ce-şi propune să redu-
că în mod drastic hiatusul dintre viaţă şi artă, dintre experienţa empirică şi
expresia ei artistică. Poezie care destructurează şi demitizează convenţiile
literarului, resimţindu-le din plin rigiditatea şi tehnicismul, lirica lui Marin
Sorescu transcrie, pe de altă parte, cu tulburătoare frusteţe şi expresivitate,
contururile unei realităţi ce-şi păstrează mereu relieful imprevizibil. Peniţa
ironică a poetului rescrie, cu acuitate, dar şi cu delicat simţ al badinajului
uşor livresc marile teme ale literaturii dintotdeauna, într-o amplitudine ce
coboară semnificativ notele grave în farsă şi comedie a limbajului, dedesub-
tul cărora se ghicesc, ce-i drept, destul de limpede, dimensiunile tragice ale
lucrurilor, cum sub masca de clovn se bănuieşte chipul plâns. 

IULIAN BOLDEA

Marin Sorescu – 
măştile lirismului
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Apărută, cum era şi de aşteptat, la
Editura Humanitas a lui Gabriel
Liiceanu, Noica şi mişcarea legionară,
de Sorin Lavric este una dintre cele

mai vii cărţi ale anului editorial 2007, situarea ei în
categoria monografiilor exemplare fiind cât se poate de
îndreptăţită. Filosof temeinic, subtil şi foarte bun sti-
list – din categoria din ce în ce mai mare a esteţilor
care animă disciplina în ultima vreme, inclusiv la noi
–, Sorin Lavric scrie strălucit şi are voinţa de a consul-
ta toate sursele de informaţie la care poate avea acces,
rostuirea sa printre oamenii care vor decide în viitorul
apropiat soarta esenţială a culturii noastre impunându-se
de la sine. De aceea, am ezitat între două titluri pen-
tru cronica de faţă: „o monografie exemplară” mi s-a
părut a fi, în cele din urmă, prea fad pentru prospeţi-
mea intelectuală a volumului pe care tocmai îl isprăvi-
sem la relectură, motivul nemulţumirii neconstituindu-l,
totuşi, în cele din urmă, teama de a reitera o stereoti-
pie, ci temerea că formulând în acest fel titlul, escamo-
tez tocmai pulsaţia de organism viu, substanţial şi pro-
vocator a cărţii, lăsând deoparte tocmai ceea ce ea are
mai valoros în afară de informaţia de o supe-
rioară acurateţe pe care o conţine: şi anume
dimensiunea existenţială. 

Am optat, aşadar, pentru cuvântul tera-
peutic, convins fiind că şi el ar putea da naşte-
re la neînţelegeri. Acesta e motivul pentru care
mă văd obligat să precizez că înţeleg termenul
în sens nietzschean, de transfigurare catharcti-
că prin intermediul creaţiei şi al vieţii, adică
tocmai în sensul în care înţelege şi Sorin
Lavric să-şi construiască volumul, prezentând
un Noica „incendiar” după aderarea sa liber-
consimiţită la legionarism (în 1938, după ucide-
rea lui Zelea-Codreanu şi a tovarăşilor săi), car-
tea urmărind, în esenţă, procesul conştient de
autotransformare prin ardoare prin care trece
un om reticent iniţial faţă de imperativul miş-
cării legionare: nu din raţiuni tactice sau din
prudenţă – demonstrează foarte frumos Sorin
Lavric – ci din motive ce ţin de glaciaţiunea echidistan-
tă a filosoficului „eterat” în raport cu nervura impură,
eterogenă şi nesistematică a vieţii. 

Teza profundă a volumului – cu care putem
sau nu putem fi de acord – este că Noica se esenţiali-
zează prin aderarea liber-consimţită la legionarism,
trăind gestul de a se alătura pe faţă mişcării ca pe unul
al eliberării interioare de „povara” restricţiilor pe care
i le impunea elitismul filosofic de până atunci. În mod
complementar, autorul sugerează că filosoficul însuşi,
practicat de către Noica în termeni preponderent car-
tezieni până atunci, se transfigurează prin această ade-
ziune, ceea ce înseamnă, în termeni foarte stricţi şi
precişi (de care avem nevoie pentru a elimina neînţele-
gerile), că Noica a trăit eliberarea în parametrii „naţio-
nalismului spiritual” pe care şi-l asumase cu câţiva ani
înainte, atunci când scrisese neforţat de nimeni în Axa,
în 1932: „Pentru că nu m-a întrebat nimeni, de aceea
răspund: voi fi la dreapta, la dreapta spirituală a colec-
tivităţii româneşti” (text citat de Sorin Lavric la p. 107). 

Două mici completări, înainte de a trece mai
departe. Aflându-ne în faţa unei monografii exemplare,
care finalizează ani buni pe care autorul i-a petrecut în
preajma manuscriselor şi cărţilor noiciene, contagiunea
existenţială a temei şi a procesului de transfigurare
intelectuală descris în lucrare nu avea cum să îl oco-
lească pe autor, Noica şi mişcarea legionară devenind,
în acest sens, un act de implicare existenţială profun-
dă, care implică toate modalităţile de expresie ale auto-
rului, de la stilul în care el scrie (superb pe alocuri,
foarte subtil în general) la participarea intelectuală pe
care o presupune fascinaţia imersiunii în lumea com-
plexă a interbelicului românesc, în care, cu o pasiune
aproape epică, autorul investighează atitudini intelec-
tuale şi secrete mondene deopotrivă, schiţând cu mult
har portretul elevat al unui protagonist pe care Octav
Şuluţiu îl vedea ca „liniştit, eterat, elegant, aristocrat”,
interesat într-o primă instanţă (până acolo încât va
refuza avansurile de carieră academică, de care nu a
dus lipsă) de incandescenţa glacială, eleată a imperso-
nalizării prin cultură. 

A doua completare, doar conjuncturală, ţine de
un amănunt de context, şi mă văd nevoit să-l menţio-
nez din dorinţa de a deconstrui o perspectivă culturală
reductivă, care-şi face loc insidios printre intelectualii
noştri de ultimă oră. Se spune, îndeobşte, că una din-
tre „culpele” culturale majore ale optzecismului a fost
şi aceea de a duce exegeza literară şi filosofică româ-
nească înspre erudiţie şi ştiinţificitate aridă, livrescă,
înspre bibliotecă, în loc să lase loc liber deconstrucţiei
şi lipsei ludice de complexe, în acord cu climatul cultu-
ral mai permisiv al epocii şi cu stilistica ei postmoder-
nă mai decomplexată. Sorin Lavric este un postoptze-
cist major, foarte cult şi erudit, care garantează, prin
simpla sa prezenţă, permanenţa culturii de performan-
ţă la noi, pe baze socio-politice şi filosofice foarte soli-
de şi pe o ştiinţă a bibliotecii ieşită din comun, refă-
când, în ultimă instanţă, programul cultural al lui
Noica din Mathesis, care spunea că forţa unui intelec-
tual rezidă în puterea de a întoarce spatele vieţii, rezis-
tând tentaţiilor acesteia în vederea realizării unei ten-
siuni personale inimitabile. Nu întâmplător, Sorin
Lavric este un demn continuator al „şcolii de la
Păltiniş”, refăcând puntea dintre generaţii, afirmând

adevărul că o experienţă existenţială definitorie se
poate realiza şi prin intermediul unei culturi personale
tensionate, erudite, care poate fi decantată fără dificul-
tăţi în fineţe şi spectacular, aşa cum se întâmplă la
Andrei Pleşu. De luat aminte...

Condiţia preliminară a acestei ţinute este
aceea de a te elibera de idoli, de a spune răspicat ce
gândeşti şi de a şti cum să-ţi aperi competent ideile.

Astfel, Noica nu devine „idolul” lui Sorin Lavric în
acest volum, cartea nefiind un exemplu de prozelitism
subiectivizat, exerciţiul obiectiv al distanţei garantân-
du-i, în plus, valoarea. Pe de altă parte, ea este şi un
foarte aplicat interogatoriu de sistem: „cum s-a putut –
îşi fixează autorul premisele de lucru – ca atâţi oameni
de o stofă intelectuală incontestabilă să intre, cu o dărui-
re prozelitică amintind de sectele religioase, în rândurile
unei mişcări totalitare? Cum s-a putut ca Eliade, Cioran,
Noica, Gyr, Aron Cotruş, Horia Stamatu, Sextil Puş -
cariu, Ion Barbu, Traian Brăileanu, P.P. Panaitescu,
Dragoş Protopopescu să scrie despre Corneliu Zelea-
Codreanu nu doar pe un ton exaltat, descinşi parcă din
ditirambii antici cuveniţi zeilor, dar, amănunt deconcer-
tant, s-o facă fără ca cineva să-i fi silit vreodată? În sfâr-
şit, cum s-a putut ca atâţia inşi de o calitate umană
remarcabilă, atâţia «băieţi buni», să fi trecut de partea
unei mişcări care, judecată cu ochii prezentului, a fost
neîndoielnic o întruchipare a Răului?” (p. 6)

Răspunsul ţine de articulaţiile profunde
ale sistemului politic de atunci, nu
doar de psihologie sau de ardoare mis-
tică. Cum se explică – se întreabă în

alt loc autorul – antisemitismul acut al perioadei, şi
xenofobia ei endemică, susţinute indirect de
Constituţia din 1866, care le interzicea „străinilor” să
obţină drepturi cetăţeneşti egale cu cele ale românilor?
Formularea răspunsurilor derivă din înţelegere, nu din
condamnare, radicalitatea unora dintre percepţiile lui
Sorin Lavric putând să deranjeze urechile mai sensibi-
le: „evreii îi întrecuseră pe români în propria lor ţară,
surclasându-i în toate domeniile care cereau spirit între-

prinzător şi instinct al profitului”, generând
un monopol economic şi comercial din care
„autenticul românesc”, oricât de orgolios ar fi
fost el, ieşea inevitabil în pierdere. Analiza de
sistem e foarte subtil realizată de către autor:
tinerii de atunci – în marea lor majoritate
studenţi – acuză politicianismul şi blocajul
parlamentar veros (asemănător celui de
azi...), dar nu au altă şansă decât aceea de a
stipula o revanşă într-o altă ordine decât aceea
a realului imediat, şi aici intervine religia,
„intuiţia unei ordini ascunse” a Dreptăţii, în
care românismul ortodoxist juca rolul de ideo-
logie compensativă, cu evidente conotaţii

mesianice. Pe o filieră extatic creştină, Legiunea adau-
gă acesteia motivul resurecţiei din moarte, care nu
înseamnă numai Moţa şi Marin, ci şi subtila insinuare
a funcţionării mortificate a Sistemului, din care te poţi
înălţa doar asemenea lui Christ născut din moarte. 

Sorin Lavric face mereu referiri la legi şi
la ajustări politice imediate, pentru a
demonstra că reacţiile de ordin spiri-
tual sunt, cel mai adesea, reflexe ale

disfuncţionalităilor pe care le întâlnim în câmpul eco-
nomicului, politicului şi socialului: de pildă, grosul
legiunii – arată autorul – e format din copiii primilor
împroprietăriţi cu pământ, care, ajunşi la maturitate,
se izbesc de impenetrabilitatea sistemului, având o sin-
gură „libertate” de partea lor (pe care o şi exploatea-
ză), şi anume ortodoxismul. Ca şi la cărţile anterioare
din domeniu, pe care le-am citit (Marta Petreu, cu pre-
cădere), m-a incitat un detaliu, pe care nu ştiu dacă îl
înţeleg sau nu corect: se vede foarte bine şi din cartea
lui Sorin Lavric că regele Carol al II-lea ajustează
întreg câmpul socio-politic în aşa fel, încât să relativi-
zeze impactul legionar, Constituţia „octroaiată” din
februarie 1938 (la care se votează prin ridicare de
mâini!!!) limitând până şi dreptul de vot la cei care au
împlinit deja 30 de ani (majoritatea legionarilor de
rând nu au această vârstă). Altfel spus, regele încearcă
să-şi extindă tentaculele peste tot în social, economic şi
politic, lăsând însă în afara controlului chiar instituţia
Bisericii, ceea ce, în termenii tacticii paraliziei preme-
ditate de atunci, se dovedeşte a fi o imensă greşeală.
Teama că sancţionarea ortodoxiei identitare de către
un „străin” ar putea produce nemulţumiri este doar o
parte din explicaţie, cealaltă jumătate fiind furnizată,
cred, de reîntregirea ţării din 1918, când o masă mare
de greco-catolici revine la Ţara-Mamă, riscând să desta-
bilizeze un echilibru care nu fusese niciodată foarte
ferm. Ortodoxismul mesianic trebuie privit, aşadar, şi
din perspectivă tactică, fiind, în parte, şi expresia sus-
piciunii cu care autorităţile bucureştene ale României
Mari au continuat să privească Ardealul. 

Mai există şi o altă perspectivă din care cartea
lui Sorin Lavric poate fi analizată: a comparaţiei dintre
politicianismul mocirlos de atunci şi blocajul similar de
acum, asigurat de către o clasă politică veroasă, iner-
ţială şi premeditat impotentă. Exerciţiul merită să fie
dus până la capăt (până la a menţiona şi faptul că ale-
gerile din acest an se vor ţine în chiar ziua în care se
aniversează şapte decenii de la asasinarea legionarilor
de la Tâncăbeşti...), dar intrăm cu el pe nisipuri mişcă-
toare, periculoase pentru un sistem care se foloseşte de
stabilitate ca de un analgezic...

ªTEFAN BORBÉLY

O monografie terapeutică

Ştefan Borbély
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La Urmuz este identificabilă şi o
altă cale, căreia e nimerit să-i spu-
nem „metamorfotică”, având în
vedere modul în care funcţionează

şi acţionează. Pentru că, dacă cea dintâi se mani-
festa mai cu seamă la nivelul strict al construcţiei
personajelor, aceasta apare, cu precădere, la acela,
mai larg, al lumii operei urmuziene în ansamblu.
În acest sens, Nicolae Manolescu afirmă că, în
Pagini bizare, am avea de-a face cu o
altă faţă a lumii descrise de prozatorii
români ai epocii. O lume aparte, care
păstrează toate aparenţele societăţii
capitaliste, dar care, cu toate astea, sau,
mai bine zis, tocmai din aceste cauze, e
complet reificată: „Posesia absoarbe
fiinţa, pe care mai întâi o prelungeşte”.
Perspectiva metamorfotică devine şi
mai clară dacă facem o comparaţie, ori-
cât de sumară, cu modul în care pre-
zentau alţi autori ai vremii aceleaşi rea-
lităţi ale lumii, deoarece s-a vorbit nu o
dată despre existenţa unei teme a bur-
gheziei în opera lui Urmuz. Ciclul
Hallipilor reprezintă, în ciuda tuturor
faptelor descrise, o încredere funciară a
romancierei în valorile fundamentale
ale acestei clase sociale, care e „privită
în pozitivitatea ei”. În schimb, la
Urmuz, ar fi evidentă tocmai „negativi-
tatea”. Poate că, dincolo de aceste
caracterizări, care se bazează pe o uşoară confuzie
între criteriul estetic şi cel etico-social în formula-
rea unor judecăţi de valoare asupra literaturii, mai
indicat ar fi să se vorbească despre faptul că prin-
cipiul anamorfotic ce acţiona mai ales la nivelul
construcţiei personajelor urmuziene reuşeşte să
influenţeze şi viziunea scriitorului asupra lumii,
făcând din această lume una aflată fundamental
sub semnul metamorfozei. În acest sens şi numai
în acesta putem vorbi de o altă faţă a lumii în
Pagini bizare. Pentru că aici Urmuz nu parodiază
pur şi simplu ceea ce se întâmpla în romanele
„canonice” ale perioadei interbelice, ci se situează
într-un moment estetic oarecum ulterior acestora,
în sensul că lumea ficţională în ansamblu se meta-
morfozează atât în ceea ce priveşte forma, cât şi
conţinutul. Şi probabil că cea mai importantă con-
secinţă a acestei stări de lucruri este aceea că, pe
lângă mecanismul bergsonian al râsului, care exis-
tă în paginile urmuziene, dar se manifestă mai cu
seamă la un alt nivel al operei, găsim aici acel
„umorism” pe care Luigi Pirandello îl definea
drept „sentiment al contrariului”. Pentru că, dacă
omul epocilor anterioare se credea centrul univer-
sului, la începutul secolului XX, acela privit de
scriitorul italian drept unul al marilor seisme ale
fiinţei, el va începe să se vadă pe sine ca fiind
infim, pierdut într-un univers infinit. Iar dacă, odi-
nioară, considera că îngerii şi diavolii se luptă pen-
tru salvarea sau damnarea sufletului său, acum se
vede lipsit până şi de apanajul acestui suflet.
„Umorismul” despre care vorbeşte Pirandello
apare, de aceea, tocmai în epoca „micşorării omu-
lui”, a modificării perspectivei asupra personajului
literar şi a lumii sale. În cartea sa De la Ion la
Ioanide, Nicolae Balotă îl consideră pe Urmuz „un
umorist”, iar consecinţa cea mai evidentă ce
decurge de aici este existenţa unui adevărat spirit
ludic în Pagini bizare. Căci aceste texte reuşesc să
creeze, aşa cum am arătat, o adevărată altă lume,
aflată cumva la marginea şi dincolo de cea reală
sau de aceea prezentă şi prezentată în alte opere
literare ale vremii. Este lumea al cărei centru e
chiar acest spirit ludic, de unde, în ultimă analiză,
izvorăşte şi „umorismul” urmuzian. Şi, oricât de
şocantă ar putea să pară afirmaţia, tocmai aici e
locul geometric unde viziunea scriitorului român
referitoare la construcţia personajelor sale şi a
lumii lor se întâlneşte cu aceea a unui alt autor,
celebru printr-o culegere de texte „bizare” şi ele,
greu, dacă nu chiar imposibil de încadrat într-o
specie literară, şi îl avem în vedere pe argentinia-
nul Julio Cortázar, cu volumul său din 1962,
Historias de cronopios y de famas, compus din
patru părţi: Manual de instrucciones, Ocupaciones
raras, Material plastico şi Historias de cronopios
y de famas; fiecare dintre acestea prezintă o certă
unitate tematică, dar, în egală măsură, puse laolal-
tă în forma dorită de autor, ele dovedesc şi o
extraordinară forţă de coeziune, putând să fie
ordonate cu adevărat într-o reală viziune integra-
toare şi totalizantă. Apropierea aceasta a mai fost
făcută şi până acum, însă din alte perspective,

urmărindu-se mai cu seamă o serie de probleme
legate de semnul lingvistic şi capacitatea sa de
semnificare, precum şi gradele sau modurile în
care se realizează strategia narativă care se dove-
deşte, astfel, a fi comună ambilor scriitori, iar
lucrarea lui Victor Ivanovici, El mundo de la nar-
rativa hispanoamericana, este edificatoare în acest
sens. Alteori,  s-a pornit de la premisa că celor doi
scriitori din spaţii culturale atât de diferite şi de
îndepărtate li  s-ar potrivi o abordare comună, din
perspectiva a ceea ce critica literară latino-ameri-
cană a ultimelor decenii a afirmat despre
Cortázar, cel considerat: „uno de los escritores
latino-americanos que se compromete a jugar
plena y directamente, sin dialécticas, con la serie-
dad de los nińos, por eso el juego (s.n.) penetra
todos los niveles de su creación literaria.” Acum,
însă, vom avea în vedere mai ales modul de con-
strucţie a personajelor şi, de asemenea, permanen-
tul recurs pe care şi Cortázar îl face la măşti.
După Jaime Alazraki, istoriile despre cronopi ar
reprezenta o serie de „situaţii-limită ilustrând
principiul patafizic al lui Alfred Jarry, după care
lucrurile cu adevărat importante nu sunt regulile,
ci excepţiile”. Poate însă că mai mult decât atât,
scriitorul argentinian îşi exprimă, prin interme-
diul acestor texte, revolta în faţa obiectelor, per-
soanelor şi situaţiilor care constituie viaţa cotidia-
nă, precum şi faţă de modul pur şi simplu meca-
nic prin care omul reacţionează în faţa acestora.
Vorbind despre personajele sale, autorul traduce,
într-un fel, aceste stranii cuvinte, afirmând că,
„treptat, au luat o formă relativ umană, dar au
păstrat câteva caracteristici speciale, deoarece cro-
nopios au ceva din caracterul poetului, al omului
care trăieşte puţin la marginea lucrurilor; famas,
în schimb, sunt marii acţionari ai băncilor, preşe-
dinţii de republici, oamenii formali care apără
ordinea.” În plus, încă din primele pagini ale căr-
ţii sale, scriitorul sud-american dă o cheie de lec-
tură, făcând din umor unul din obiectivele lui pri-
mordiale. Nu este vorba însă de umorul comun,
facil şi gratuit, de acela care şi-ar propune doar să
stârnească râsul, ci de un altul, adesea negru şi nu
o dată tragic. Iată, în acest sens, cum începe tex-
tul Instrucciones para dar cuerda al reloj: „Allá en
el fondo está la muerte, pero no tengo miedo.
Sujete al reloj con una mano, tome con dos dedos
la llave de la cuerda, remóntela suavemente.”
(„Acolo, în spate, se află moartea, însă nu mi-e
frică. Ridică ceasul cu o mână, pune două degete
pe cheiţa de tras şi învârteşte-o încetişor.” – tr. n.)

Astfel, tot ceea ce în cărţile sale
anterioare era, cel mai adesea,
inclus într-un foarte aparte
bestiar, populat mai ales cu tigri şi

cu iepuraşi, se transformă aici în situaţii, întâm-
plări sau chiar obiecte luate parcă din cele mai
obişnuite compartimente ale existenţei. Iar ceea
ce până atunci păruse a ţine de o doză considera-
bilă de irealitate, pe care scriitorul o aducea în
proza sa, devine acum a fi cât se poate de „real”,
de exemplu un ceas care trebuie tras. Numai că
autorul celebrului Şotron nu rămâne la acest nivel,

ci face un pas mai departe, spunând mereu citito-
rilor care sunt atenţi la detalii că, în fond, limite-
le „realului” trebuie stabilite şi discutate întot-
deauna doar în interiorul cărţii, deci al lumii fic-
ţionale pe care el, ca autor, o întemeiază. De aici,
deconcertarea pe care au simţit-o uneori criticii în
faţa unor asemenea texte. Procedând în acest fel,
Cortázar se dovedeşte a fi un adevărat maestru al
surprizei, capabil să descopere situaţii neverosimi-

le în cele mai obişnuite locuri şi să vadă
mereu şi „de cealaltă parte” a lucrurilor
din „împărăţia acestei lumi”. Iată, spre
exemplificare, doar un exemplu: „Un cro-
nop primeşte titlul universitar (de medic)
şi deschide un cabinet de consultaţii pe
strada Santiago del Estero. Îndată vine
un bolnav, plângându-se că noaptea nu
doarme, iar ziua nu mănâncă din cauza
durerii. «Cumpăraţi un buchet mare de
trandafiri», îi spune cronopul. Bolnavul
pleacă mirat, însă cumpără buchetul indi-
cat şi se vindecă îndată. Plin de recunoş-
tinţă, vine la cronop şi, în afară de bani,
îi mai face un cadou, în semn de recunoş-
tinţă, un buchet frumos de trandafiri.
Cum pleacă acesta, cronopul se îmbolnă-
veşte, îl doare ici şi colo, nopţile nu doar-
me şi ziua nu mănâncă.” 

Ne aflăm în faţa unui complicat şi
foarte bine pus în scenă şi în practică
joc, literar, desigur, asemănător întrucât-

va celui din Rayuela, având ca scop principal crea-
rea unei măşti pentru fiecare personaj, fie că este
cronop sau fama. O mască foarte elaborată, sub
care adevăratul chip al preşedinţilor – de republici
sau de bănci – să nu mai poată fi recunoscut. Un
mod, altfel spus, de metamorfozare a realului, de
constituire cât mai convingătoare a unei alte lumi.   

La fel stau lucrurile şi în cazul lui
Urmuz, cel care trecea personajele
printr-o oglindă anamorfotică în
stare a modifica chiar şi caracteris-

ticile lumii ficţionale pe care scriitorul o pune în
faţa cititorilor săi. Şi tot umorul este elementul
care salvează această lume, ca şi în istorioarele
cortazariene, şi o împiedică să se prăbuşească în
neantul absurdului. Punctul comun este, aici, jocul
măştilor, iar procedeul folosit în ambele cazuri,
umorul. Cu o precizare importantă, şi anume că,
nici la Urmuz şi nici la Julio Cortázar, cititorul nu
este pus în faţa umorului ce ţine de superficial sau
de gratuit, ci a unuia care, în anumite momente
tinde să devină umor tragic şi să vizeze aspecte
esenţiale ale existenţei umane. Aşa se întâmplă în
Emil Gayk sau în Instrucciones para dar cuerda al
reloj, unde, ceea ce la un moment dat era prezen-
tat ca fiind ireal şi putea, în felul acesta, să aibă
influenţă doar în cadrul lumii imaginate de scrii-
tor, se dovedeşte deodată a fi la fel de real ca un
ceas sau o puşcă încărcată, cu toate implicaţiile pe
care le pot ele avea în lumea reală. Iar timpul – în
primul caz – sau moartea – în cel de-al doilea –
pot fi eludate doar printr-un extrem de complicat
şi de periculos joc de-a v-aţi ascuns, jocul măştilor
care uneori nu mai pot fi scoase de pe chipul per-
sonajelor, şi care devin chiar esenţa lor. De aici
tragismul. Iar în ceea ce priveşte cele două per-
spective pe care le-am analizat în Paginile bizare,
cea anamorfotică şi cea metamorfotică, ele pot fi
regăsite şi în Istoriile lui Cortázar. Astfel, „crono-
pii” şi „famele” sunt realizate, ca personaje dintr-un
punct de vedere anamorfotic, vizând tocmai des-
compunerea realităţii aşa încât ea să nu mai fie
recognoscibilă sau uşor de recompus decât dintr-un
singur loc, indicat chiar de autor atunci când vor-
beşte despre „oamenii trăind la marginea lucruri-
lor”, în opoziţie vizibil marcată cu „persoanele for-
male care vor doar să menţină ordinea”. Iar lumea
argentiniană, cu tangourile şi străzile celebre din
Buenos Aires sunt metamorfozate într-o asemenea
măsură, încât tind să reprezinte doar generalul,
iar nu elementele particulare şi particularizatoare.
Ca şi Urmuz, la distanţă de peste o jumătate de
secol şi la depărtare de mii de kilometri, Julio
Cortázar şi-a pus personajele bizare să traverseze
oglinda realităţii în unicul mod în care această
acţiune se poate întreprinde: purtând mereu măşti
şi recurgând, prin ele, la metamorfoze sau la ana-
morfoze.  

RODICA GRIGORE

Metamorfoza lui
Urmuz
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Ce-ar fi dacă – distraţi şi oarecum pier-
duţi – aruncând o privire în calendar,
am constata, printr-un joc absurd,
oarecum uimiţi, că suntem în anul

2058? Trecând peste clişeele – de genul: ce fulgerător
trece vremea etc. – vehiculate în asemenea contexte,
ne-am gândi uşor abătuţi la Revoluţia din Decembrie
1989 denigrată cu asupra de măsură în primele două
decenii al celui de-al treilea mileniu, ne-am gândi la
libertatea abătută aidoma unui taifun peste români…
Şi am vedea totul cu alţi ochi, poate, cu cel – vorba
poetului – triunghiular, din frunte. Libertatea a răvă-
şit vocaţii ce păreau (şi până la un punct fuseseră!) de
prima mână, creând o tagmă de politicieni improvizaţi
peste noapte din rândurile inginerilor, medicilor, scrii-
torilor… Întrucât ne interesează, înainte de toate, tri-
bul scriitorilor, spre ei ne vom canaliza atenţia. Ce s-a
întâmplat atunci, în 1989, în tagma scriitorilor? Un
seism? Un taifun? Straniu, foamea de literatură, de
exprimare, foamea de a scrie ritmic şi de a publica
susţinut, a fost – în plină democraţie visată, dorită
decenii de-a rândul – înlocuită în multe, o, prea multe
şi triste cazuri de prim rang, aparent peste noapte, cu
foamea de putere socială, pe de o parte, iar pe de alta,
în nu puţine cazuri, cu dorinţa de a denigra cultura
română din perioada dictaturii, taxând-o nedrept,
taxând-o în chip reacţionar drept siberie a spiritului şi,
în consecinţă, prefăcându-ne – unii dintre noi se înţe-
lege – că nu există Blaga, Nichita, Breban, Preda,
Bănulescu, Arghezi, Vianu... Unii literaţi şi-au dorit
transferul prestigiului format în arealul literaturii în
spaţiul strict al vieţii social-politice; şi au izbutit, par-
ţial au izbutit, uzându-şi treptat, treptat prestigiul lite-
rar, trădându-şi, în majoritatea cazurilor, vocaţia de
altă dată… 

Destine fracturate, frânte la jumătate… 
Schimbări la faţă ale unor mari critici, ale

unor scriitori de un real prestigiu… 
Interese sociale bine calculate, jocuri de culi-

se, în toiul cărora unii scriitori incomozi, apţi de a da
aranjamentele peste cap, sunt ţinuţi în marginalitate.
O marginalitate meschină sub raport social; şi gene-
roasă, în schimb, sub raportul creaţiei propriu-zise.
Etc. etc. Lucruri, îndeobşte, familiare celor din tagma
noastră, nu-i aşa? Totul la suprafaţă pare straniu, în
străfunduri însă parcă există un zeu care vede, măsoa-
ră, contemplă totul şi judecă de la distanţă cu o imen-
să răceală vie, păstrându-şi surâsul în colţul buzelor şi
dându-ne astfel de înţeles că totul nu e decât în defi-
nitiv un joc, dar ce joc, Domine! Unul grav, lucid, în
miezul căruia se oferă totul, totul, totul… şi se plăteş-
te aşijderi! 

Nu, nu stranietatea a guvernat toţi
aceşti ani postdecembrişti, ci – la un
anumit nivel de bună seamă – intere-
sul: interesul brutal, mărunt, ime-

diat, ascuns câteodată stângaci, locul idealurilor de
altădată – opera, literatura de prim rang, viaţa înzidi-
tă în operă – fiind luat de slugile idealurilor mici, cu
fruntea de două degete, idealuri înfipte în imediata
cotidianitate: banii, puterea socială, prestigiul imediat,
ancorat în realitatea proximă. Iar această schimbare
tristă la faţă – la care am făcut referire adineauri – a
unora dintre scriitori, se înţelege de la sine, trebuia
mascată prin recursul la false probleme, adică trebuia
musai procedat exact cum fac – de vreo douăzeci de
ani încoace – politicienii autohtoni! Disputele privind
falsele crize invocate nu o dată: criza literaturii, criza

romanului, criza poeziei etc., erau, se înţelege, moda-
lităţi de a abate atenţia de la problemele reale ale spa-
ţiului nostru cultural, una dintre acestea – de o gra-
vitate extremă – fiind criza receptării, respectiv, cea
a criticii, poate, cea mai dură, cu consecinţe greu de
calculat în timp, previzibile însă. După 1989 – se vede
limpede acest lucru – s-a înregistrat o prosperare a
literaturii în aproape toate genurile: de la poezie la
roman, de la proză la eseu, de la teatru – la publicis-
tică, de la jurnalism – la jurnale. Că poezia a fost pe
ici-colo umbrită de luxurianta şi trista inflaţie liricoi-
dă, că au apărut şi vor apărea în continuare nuvele de
circa două sute de pagini, intitulate abuziv roman
(exact la fel se întâmplă în Franţa, Italia, Spania,
Germania, de exemplu – mari culturi cunoscute lumii
întregi, culturi majore aflate, la ora aceasta, într-o
splendidă decandenţă, la care, la urma urmelor, au tot
dreptul!), că nu puţini copilaşi sprinţari, cu autoritate
de ieri după-amiază, fără lecturi la zi şi fără operă,
dau note unor scriitori cu rafturi de cărţi dăruite lite-
raturii, precum şi alte câteva aspecte, cum ar fi
bunăoară tratarea privilegiată a jurnalelor sau atenţia
exagerată, lipsită de măsură, de care s-au bucurat tra-
ducerile în defavoarea literaturii române vii, în defa-
voarea ficţiunii autohtone propriu-zise, aducerea în
prim-plan a unor scriitori, e drept, de valoare, şi miza
excesivă, exclusivistă pe aceştia, de parcă ar exista, în
literatura română, exclusiv două-trei vârfuri – sunt
toate acestea aspecte de discutat. Aşa cum rămâne să
ne dumirim cum de s-a ajuns să se dedice spaţii întin-
se în paginile revistelor literare, în cărţi, tomuri de
sute de pagini disputelor axate pe postmodernism
(curent vetust, transformat în spaţiul cultural româ-
nesc, incredibil, într-o cvasidogmă literară) şi alte
isme, renunţându-se la temele majore, prin abordarea
cărora literatura română a fost recunoscută acum mai
bine de o jumătate de secol ca fiind una majoră,
renunţându-se totodată – la modul sinucigaş, incredi-
bil, paradoxal şi întrucâtva, istoric vorbind, justificabil
– la marile modele universale de vârf (Goethe,
Flaubert, Rilke, Dostoievski, Tolstoi etc.) în favoarea
modelelor culturilor europene de azi aflate, spuneam,
într-o evidentă decandenţă, o formă a oboselii acumu-
lată răstimp de secole de luptă pentru lansarea şi
impunerea valorii…

Starea romanului azi este, da-da, înfloritoare.
Au apărut, după 1989, câteva romane foarte bune,
între care două-trei capodopere, în cel mai bun caz tre-
cute nu rareori cu vederea de criticii vremii, dacă nu
denigrate în grabă fie de unii optzecişti dornici să
treacă în prima linie a vieţii literare fără să aibă o
operă, fie de criticii mai vârstnici, care din interese
mărunte, înfipte în cotidianitatea socială şi… pecunia-
ră, ocoleau deliberat vârfurile: din mediocritate, din
spaimă; fie de unii tineri sprinţari, fără să aibă anii
de bibliotecă obligatorii într-o meserie ca a noastră,
fără cărţi, încurajaţi de critici de prima mână care şi-au
pierdut încrederea în vocaţia lor şi, respectiv, în valoa-
rea cărţilor lor; altminteri în ce fel se poate lectura
ezitarea lor?!… Credem că e suficient să ne aducem
aminte – fără să fi uitat barem o clipă! – că în ulti-
mele circa două decenii, bunăoară, Dumitru Ţepeneag
a publicat o trilogie, Hotel Europa, Nicolae Breban a
dăruit literaturii române o trilogie epică, Amfitrion,
pentru ca apoi să dea o altă construcţie romanescă de
amploare, tetralogică de astă dată: Ziua şi noaptea;
Augustin Buzura, în afara unor reeditări necesare, a
publicat romanul inedit Recviem pentru nebuni şi
bestii; Radu Aldulescu a publicat ritmic romane exce-
lente; Alexandru Ecovoiu, apreciat mai mult în stră-
inătate decât în ţara sa, de asemenea. Acestor nume
am putea lesne adăuga o falangă din care nu pot lipsi
Gabriela Melinescu, Gabriela Adameşteanu, Gheorghe
Crăciun, Ruxandra Cesereanu, Diana Adamek, Mircea
Cărtărescu, Mihail Gălăţanu, Dora Pavel şi alţii câţi-
va, unii dintre aceştia lesne încadrabili în tribul poeţi-
lor dornici de a păşi pe terenurile de litere ale epicu-
lui. Au fost oare romanele lor, precum şi ale altor
scriitori de acelaşi nivel receptate aşa cum se cuvine?
(Excepţia evidentă, la Cărtărescu ne referim, confirmă
regula.) Nu credem. Nici pe departe! Ceea ce ne face
să afirmăm cu fermitate încă o dată că există o pro-
fundă criză a receptării. Prestigioşii critici de odinioa-
ră, majoritatea lor mai exact, care a luptat pentru
detectarea, lansarea şi susţinerea valorilor sub dicta-

tură (Manolescu, Dimisianu, Mircea Martin, Eugen
Simion, ca să dăm câteva nume din strălucita pleiadă
de critici afirmaţi până în ´89), nu mai scriu cronică
de întâmpinare decât cu rare excepţii. Criticilor activi
de azi – cum sunt de pildă Ion Simuţ, Eugen Negrici,
Ştefan Borbely, Irina Petraş, Marian Victor Buciu,
Alex Ştefănescu şi mai tinerii lor colegi Daniel Cristea
Enache, Andrei Terian – le revine, firesc, sarcina de
a încerca un tablou exact, viu, o radiografiere a stării
romanului azi, la începutul mileniului trei. Şi de bună
seamă nu le este şi nici nu le va fi – nici pe departe
– uşor! 

Cine dintre ei şi alţi câţiva exegeţi, în
chip regretabil, absenţi în enumerarea
noastră, ar crea o sinteză a romanului
românesc postdecembrist? Cine ar

avea curajul unei analize atente, lucide, nebruiate de
interese de grup, de zgomotul din ce în ce mai surd,
mai îndepărtat al clasificărilor impuse de grupul de
comentatori aflaţi de circa douăzeci de ani la putere
în cultura română, comentatori ce au aroganţa de a
da note creatorilor din linia întâi a literaturii, ba chiar
mai mult decât atât, de a-i pune la colţ prin campanii
ingenios regizate sau, pur şi simplu, de a trece cu
vederea prefăcându-se că nu văd, nu citesc excelente-
le romane publicate unul după altul de cei care, da,
cred, încă mai cred – la modul stupid, naiv şi sublim
în egală măsură! – în puterea literaturii de a schimba
lumea, da, de cei care încă vor să creadă în acea aser-
ţiune a iubitului de noi epileptic sfânt: frumuseţea va
salva lumea?! 

Cum să nu ne angrenăm în atrocea competi-
ţie cu marile modele, când ni se dă o şansă, o foarte
singură şansă?! Iar dacă interesele întunecă, uneori,
adeseori, judecata unora dintre exegeţi, dacă suntem
azvârliţi în marginalitate acum, aici, în anul 2008,
poate, poate timpul rece, capricios, aspru – aşa trebu-
ie! – va aduce în faţă peste o jumătate de secol valo-
rile reale, le va discerne, le va smulge din acest înce-
put de mileniu aşa cum este, cum avem luciditatea de
a-l vedea: bogat în romane – temelia unei culturi
mature – care ar onora oricare dintre culturile majo-
re europene, bogat în cărţi de o reală valoare fie
comentate insuficient, în grabă uneori, rareori cum se
cuvine, fie trecute deliberat cu vederea… Un început
de mileniu confuz, da, în care valorile reale, cu câte-
va excepţii cunoscute, sunt trecute în umbră, fiind cul-
tivate deliberat, la modul barbar, falsele valori: politi-
cieni de o calitate dubioasă, fotbalişti, fotomodele,
comentatori erijaţi în sfetnici ai naţiunii. Apetitul pen-
tru temele majore care salvează, conservă şi transcen-
de spiritul unei naţiuni fiind înlocuit – la modul frau-
dulos – cu apetitul pentru dispute desfăşurate la scară
naţională pe tema postmodernismului de către o
seamă de comentatori plini de acribie, grăbiţi să dea
note, culmea culmilor, nimănui altcuiva decât creato-
rilor!!

„Saliva-n gură capătă un gust amar”. Citând
acest vers – printr-un alt joc absurd – ne întrebăm ce
ar spune Blaga, autorul acestuia, sau ce ar spune
Rebreanu, Doamna Bengescu, Titu Maiorescu dacă s-ar
pomeni, printr-un miracol rece, în faţa noastră? 

Dar Dostoievski? 
Dar Tolstoi, Lev Nikolaievici?
Dar Shakespeare?

Foamea de a fi
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Zgripsorul din subterană

Acvila, numită uneori pajură sau vultur, reprezintă un spirit
protector al lumii valahe, atât ca efigie statală, cât şi prin
rolul mitologic pe care îl are în imaginarul românesc. Numele
ei cel mai vechi este acela de zgripsor, folosit generic atât pen-

tru pasărea fabuloasă din basme cât şi pentru heralda muntenească. Chiar şi
monedele, care aveau acvila gravată pe una dintre feţe, s-au numit multă
vreme zgripsori, după cum o atestă romanul lui Nicolae Filimon. Încă din
epoca medievală cuvântul este concurat acerb de forma pajură, venită din
polonă. Însă, zgripsor continuă să fie puternic ancorat în imageria lexicală
printr-o serie de cuvinte derivate şi asociate cu forţa ghearelor, de unde şi
vine numele zgripsorului, după cum explică Şăineanu. Acesta indică o serie
de verbe care au sensul de a zgâria ori de a apuca cu ghearele şi care fac
parte din  aceeaşi familie de cuvinte: a zgrepţa, a zgripţâna, a zgrepţora11
Dicţionar universal al limbii române, Ed. Samitca, Craiova, 1914, p. 686. Între
simbolurile heraldice există, de altfel, şi unul care reprezintă numai două
gheare încrucişate, ca arme invincibile. Dar în mod tradiţional, pe stema
Ţării Româneşti zgripsorul apare ca pasăre în expectativă, ori cu aripile întin-
se, întotdeauna unicefală. 

Acvila constituie unul dintre arhetipurile esenţiale ale lumii meditera-
neene, iar pentru români se poate vorbi despre un totem cu rădăcini arhai-
ce. Ca semn heraldic, destul de răspândit în Europa, acvila simbolizează pute-
rea şi nobleţea, încorporează virtutea
Tatălui ideal şi este socotită o pasăre război-
nică şi protectoare. Pe stema Valahiei este
înfăţişată cu aripile desfăcute, în ofensivă,
şi într-o ipostază ce subliniază vigilenţă.
Pentru prima oară este semnalată pe o
monedă bătută de Vlaicu Vodă (1368), pre-
luată şi pe un sigiliu al lui Mircea cel
Bătrân, la 139022 apud Dan Cernovodeanu
– Ştiinţă şi artă heraldică în România, Edi -
tura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1977, planşa IV, p. 215, unde apare ţinând
crucea în cioc şi privind spre un crai nou
care îmbrăţişează soarele.

În imageria românească, zgripsorul,
zgripţorul ori zgripţuroaica este o pasăre
uriaşă, care locuieşte în Lumea de Dincolo.
Doar prin intermediul ei eroul de basm
poate să iasă din acea lume. Dacă de cobo-
rât este uşor, de regulă alunecând în fundul
unui puţ ori al unei prăpastii, de ieşit este
aproape imposibil. Aici intervine pasărea uriaşă, care zboară înapoi spre
lumea oamenilor, ducând pe spatele ei câte un călător temerar. Evident, nu
este o filantroapă. Îl ajută pe eroul rătăcit pentru că este o pasăre de onoa-
re. În numeroase basme, Făt-Frumos, Prâslea sau alt prinţ găseşte pe celă-
lalt tărâm cuibul zgripsorului ameninţat de un balaur. El salvează puii, tăind
cu paloşul capetele balaurului, iar în semn de recunoştinţă, pasărea îl aduce
acasă, pe tărâmul normalităţii. Ea este o pasăre lacomă, carnivoră, gata să
devoreze orice om care a pătruns în lumea ei, însă faţă de salvatorul puilor
arată întotdeauna bunăvoinţă. 

Prin urmare, zgripsorul este un monstru care trăieşte în lumea sub-
terană, într-un etern conflict cu şarpele. Ca în numeroasele reprezentări
bizantine, şarpele sau balaurul este adversarul tradiţional al acvilei uriaşe.
Ea îşi face întotdeauna cuibul lângă o fântână ori lângă un izvor în care tră-
ieşte un balaur primejdios, ca şi cum n-ar avea de ales. Tradiţia eposului vine
cel puţin din Antichitatea greacă, din poveştile legate de o pasăre uriaşă, cu
gheare de leu şi cioc de fier, numită gryps, de unde şi forma lingvistică româ-
nească, de altfel. Această pasăre păzea aurul din nordul Europei şi era ade-
seori atacată de arimaspi (arimaspoi), un popor de ciclopi giganţi, despre care
se credea că trăiesc dincolo de Sciţia, în nişte munţi pe care mulţi istorici
(între care Pliniu cel Bătrân) îi asimilează Carpaţilor. Există un poem, pus
pe seama lui Aristeas, în care se vorbeşte despre confruntările dintre grypşi
(mai cunoscuţi sub numele de griffini) şi uriaşii arimaspi, care călăreau pe
cai înaripaţi până în Hyperborea. Eschil îi numeşte pe grypşi câinii lui
Zeus33 Prometeu înlănţuit, Ed. Univers, Buc., 1982, p. 227, fixându-i în
aceeaşi zonă, iar în reprezentările picturale apar ca nişte lei înaripaţi. Pe un
vas pictat de Pasitheia, pe la 400 î. Cr, grypsul seamănă ceva mai bine cu
zgripsorul din mitologia românească; este reprezentat ca o acvilă uriaşă care
trage carul lui Dionis. Pliscul puternic este pus în valoare de penajul pictat
extrem de realist, iar pe creştet are o creastă ţepoasă. Ghearele, însă sunt
tot de leu. 

Din informaţia antică este de reţinut în primul rând rolul de
paznic pe care îl are grypsul. El este situat la uşa lumii întu-
necate a lui Hades şi are în grijă aurul. De aici probabil că
s-a născut şi relaţia dintre zgripţuroaică şi balaur, el însuşi

paznic al comorilor, dar şi fixarea ei într-o lume din adâncul pământului,
numită adeseori în basme Lumea de Dincolo. Nu este vorba despre paradisul
de dincolo de moarte, cât despre un loc fermecat şi inaccesibil. În basmul
Prâslea cel voinic şi merele de aur (Ispirescu), zgripsorul trăieşte în fundul
prăpastiei, unde toate lucrurile sunt schimbate; pământul, florile, copacii,
lighioni altfel făptuite erau p-acolo. În această lume sunt adunate toate lucru-
rile magice: biciul care schimbă dimensiunea lucrurilor, cloşca cu puii de aur,
o furcă vrăjită, papucii zburători etc., iar stăpânii incontestabili ai acestei
lumi sunt uriaşii înaripaţi, numiţi zmei, vagi arhetipuri ale arimaspilor, fără
să apară, însă, în postura de adversari ai păsării uriaşe. De altfel, aceasta nu
are decât un duşman: balaurul necruţător. Iar uciderea lui reprezintă binele
suprem. După ce scapă de balaur, pasărea este cuprinsă de un e entuziasm
aşa de mare, încât este în stare să-l înghită de bucurie pe binefăcătorul ei.
Viaţa fără ameninţarea balaurului decurge foarte lin, încât zgripsorul pleacă
într-o călătorie lungă, spre tărâmul oamenilor, care durează cât douăspreze-
ce sau douăzeci de porţii de mâncare. Împovărată cu pâine, carne şi apă, pur-
tându-l în spate şi pe omul care i-a salvat puii, pasărea gigantică parcurge

drumul dintre lumea subpământeană, a eter-
nităţii, şi lumea vieţii efemere. Ea este o fiin-
ţă de coşmar, capabilă să parcurgă spaţii pe
care le pot traversa doar caii înaripaţi sau
zmeii.  Spre deosebire de aceştia, nu are tan-
genţe cu tărâmul lumii muritoare, nu atacă
fiinţele omeneşti şi nu le slujeşte în mod con-
stant, aşa cum face calul fermecat.
Zgripsorul face o excepţie doar pentru eroul
salvator, pe care îl îmbrăţişează afectuos la
despărţire.  

În general, pasărea are rolul de curier
şi este asociată cu timpul care trece fulgeră-
tor şi cu moartea.  Dar prototipul acesta
monstruos constituie un fel de talpă a iadu-
lui, tocmai de aceea numită şi zgripţuroaică,
o fiinţă impetuoasă şi gata să înghită de
bucurie sau de nevoie orice mişcă. După ce
balaurul este ucis, puii zgripsorului îşi trimit

mama în toate cele patru vânturi ca să-l caute pe salvatorul lor şi abia după
ce i se mai ostoieşte entuziasmul, îi spun că era ascuns sub o pană.
Incapacitatea de a se controla, ca şi lăcomia zgripţuroaicei sunt trăsături ale
timpului devorator. Tocmai de aceea apropierea de lumea măcinată de timp
o dezechilibrează, îi stimulează poftele şi trebuie să se întoarcă neîntârziat în
lumea subpământeană. În mod paradoxal, deşi trăieşte în fundul unei prăpă-
stii, ea continuă să fie o pasăre solară şi luptătoare; îşi face cuibul pe vârful
muntelui, aşa încât să poată să atingă cerul. Mărimea ei este pe măsura locu-
lui ales, căci într-un basm se spune că puii zgripţuroaicei sunt cam cât trei
dropii, ceea ce presupune că ea este de-a dreptul gigantică, stăpânitoare peste
orizonturi vaste.

Pasărea uriaşă, cu rădăcini mitologice ori acvila de pe stemele
valahe sintetizează elemente ale unui totem arhaic. Ea face
legătura între lumi, reuneşte soarele şi luna, este înaripată şi
are gheare necruţătoare. Stăpână peste ţinuturi întinse, impre-

vizibilă, vigilentă, acvila se leagă în mod decisiv şi de zona geografică. În
acest sens, este posibil ca prototipul original să-l fi constituit acvila ţipătoa-
re de câmpie (Aquila pomarina), frecventă cândva în Valahia, atrasă cu pre-
cădere de locurile mlăştinoase. Sugestia o dă Dimitrie Cantemir. În Istoria
ieroglifică există un personaj, considerat arhitectul intrigilor, dar şi înţeleptul
clanului conducător, şi care îl întruchipează pe stolnicul Constantin
Cantacuzino, despre care se ştie că a fost cea mai însemnată figură a cultu-
rii valahe din perioada brâncovenească. Acest personaj este numit brehnace,
cu denumirea populară a acvilei ţipătoare de câmpie, pasăre astăzi extrem de
rară, ocrotită prin lege. Brehnacea cantemiriană apare însoţită de uliu şi
corb, alte păsări răpitoare, o trimitere subtilă la stema Cantacuzinilor, care
reprezenta acvila bizantină, bicefală, dar constituie şi o transfigurare satiri-
că a stemei valahe.

Legată de universul real şi instalată în patrimoniul mitic aproape de
Hyperborea (Herodot, Pausanias), reactualizată de steagurile legiunilor roma-
ne ori în mod constant de diverse populaţii medievale, acvila a continuat să-şi
păstreze forţa mitică de pasăre ascunsă în subterana lumii, pregătită să ajute
la reinstalarea ordinii. Ea îl aduce din nou acasă pe eroul pe care fraţii săi
încercaseră să-l ucidă. Tot ea îl repune în istorie pe eroul rătăcit.
Zgripţuroaica de necontrolat, impetuoasă şi gata să înghită pe oricine, renun-
ţă la bucăţica dulce tăiată din coapsa prinţului şi îl reconstruieşte, lipindu-i
la loc partea lipsă, vindecându-i rana. Pentru că ea este stăpâna lumii nevă-
zute şi vehiculul care menţine legătura cu un subsol vast al spiritualităţii bal-
canice.
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FICTURA

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

Doina Ruşti
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Urmuz (1883-1923) făcea literatură detestând literatura (pe calea
aceasta a ajuns Ionesco la teatru, prin provocarea literaturii cu
glacialitatea dispreţului) sau doar denunţând-o, amuzându-se.
Prozele sale, el şi le califica drept umoristice şi fanteziste şi le

denunţa, la rândul său, ca „trăsneli riscante” (21.IV.922). Există mărturii că Urmuz
voia, în mod obsesiv, să scrie aproape perfect, se îndoia de importanţa scrisului
său şi, totodată, se temea că s-ar putea şti la slujba sa din domeniul juridic că este
şi scriitor.

Nu chiar uşor, s-a impus norma originalităţii şi singularităţii lui Urmuz.
Există mărturii că scria astfel pe la 1908, deşi scrisul său e cunoscut din 1922. A
fost înţeles de foarte puţini, în context interbelic. 

Urmuz ar fi uimit să ştie că are o câtime de universalitate. A fost recunos-
cut şi promovat în Franţa, tradus în 1965, de româno-francezul Ionesco, cel care
vedea în el – într-un fel, aş spune, halucinant, pentru critica românească majoră
a vremii sale – pe „unul din precursorii revoltei literare universale, unul dintre
profeţii dislocării formelor sociale, de gândire şi de limba care, azi sub ochii noştri,
se dezagregă absurde ca eroii autorului nostru” (Les lettres nouvelle, janvier-février,
1965). A fost proiectat (dar mai degrabă retroiectat, din păcate) în avangarda uni-
versală, manierism, futurism, expresionism, suprarealism, freudism,  absurd, exis-
tenţialism, antiliteratură, textualism. Comentatorii săi l-au alăturat de Flaubert,
Alfred Jarry, Raymond Roussel, Franz Kafka, Lewis Carroll, Harms, Schulz,
Gombrowitz, Beckett, Ionesco, Bacovia, pentru proximitatea lumilor lor onto-reto-
rice. Acest scriitor care refuza orice literatură şi totodată sacraliza arta în gene-
ral, este suficient de ambiguu şi de straniu, de străin de decorul literar, larg şi
intens previzionat, pentru a fi descoperit şi dincoace ori dincolo de avangardă,
futurism, (pre)suprarealism, absurd, într-o premodernitate clasicistă a scriiturii
(sintaxei) şi a prozei poematico-simbolice, cu semantism forjat la interferenţa din-
tre religie şi filosofie, în gnosticism.  

Existentul, la Urmuz, proteiform în răspăr şi extensiune, apare simultan
antropologic, zoologic, vegetal, mineral, organic şi anorganic. Motorul discursului
epic este caleidoscopul verbal şi existenţial, dinamic şi proteic. Sub real, dincoace
şi dincolo de real, se găsesc straturi noi de real. Prozele lui Urmuz sunt concepu-
te ca nişte explorări în realul necunoscut, ignorat sau aparent cunoscut, fals, rău

cunoscut. Ele îşi propun să recupereze zone ascunse ale vieţii. Urmuz parodiază
viaţa, chiar viaţa literaturii, nu literatura direct. Aici el nu pătrunde, nu se ames-
tecă. El amestecă doar aspecte ale existenţei, le „vede” altfel, le re-organizează sau
dez-organizează. Este neîncrezător în „ce se vede”, aude, „simte” în general, ori în
ce se ştie. Urmuz vede orbeşte, gândeşte negândind, zice contrazicând şi contrazi-
cându-se. El devine foarte atent la nepăsările sale faţă de existent şi expresia lui.
Când scrie, pare că uită la ce se referă, ca suprarealiştii, şi nu-şi propune să rămâ-
nă la ceva; uneori se întoarce la unele amănunte. Uitarea, lipsa de proiect şi de
proiecţie sunt desigur jucate, controlate. Absurdul oniric apare reprodus, imitat.
Veghea şi visul se urmăresc şi se presupun, într-o dialectică onto-retorică permi-
ţând apropierea lor până la substituire. Urmuz se lasă răpit şi, totodată, îşi răpeş-
te cititorii, prin imaginarul său nelumesc, inuman  ori dincolo de omenesc. Lumea
lui Urmuz, planeta sa, apare populată de făpturi hibride. Aş spune că sunt nişte
personaje concepute într-o complicată, extinsă, aproape cosmică, hibridizare.
Hibrizii săi fiziologici apar şi dispar în textele sale pătrunse de cunoaşterea dispo-
nibilă, aflată constant în răspăr. Cele mai multe dintre numele personajelor sunt
neromâneşti, au rezonanţe străine imprecise, generale. Mai mult decât străine, ele
apar înstrăinate. Aparţin unor personaje alienate şi, din această perspectivă, nume-
le în fond sunt cele care determină viaţa lor. Algazy şi Grummer par nume înstrăi-
nate, de fiinţe ale hazardului, întrucât cei doi sunt „creaţi de o întâmplare, o soar-
tă care mai de loc nu ţine seama dacă obiectele creaţiunilor ei corespund, în forma
şi mişcarea lor, cu numele ce li s-a hărăzit.”

Urmuz scrie fragmente biografice, iar aceste bio-grafii ne par din acelea
niciodată, până acum, trăite şi scrise. Textele sunt dominate de un fragmentarism
deschis, infinit, ca semioza.  Urmuz e un deformator ori un derealizator. 

Urmuz urmăreşte – el nu urmează, ci instituie – luciditatea critică a expre-
sivităţii enunţării marcate de kitsch. Comicul la el se produce printr-un limbaj
încrezător în utopia epurei sale de arbitrarul semnului. Proza lui Urmuz realizea-
ză corelaţii imposibile, insolite, stupefiante. Obţine îndrăzneli analogice „demenţia-
le”, de un neobaroc deplin, fără bariere. E o îngemănare dintre firesc şi nefiresc,
verosimil şi neverosimil, normal şi anormal. Izbuteşte o adeverire a artificialului
şi imposibilului, o susţinută subversiune a naturalului. La Urmuz, arta literară dez-
văluie că ştiinţa combinaţiei retorice este suverană, iar ştiinţa selecţiei este suze-
rană.

Textul lui Urmuz este tragic, dar şi comic, ludic, dar şi grav, referen-
ţial şi autoreferenţial, mimetic la modul parodic, dar şi antimime-
tic, „deschis” într-un anume fel spre social, politic, ştiinţă, artă, spi-
ritualitate, dar şi, ori mai ales, „închis” în expresie. Într-un desfrâu

imaginar, alimentat de senzorialitate şi reflexivitate, Urmuz este demiurgul unei
lumi reziduale sau al unei post-lumi. Este o lume întrevăzută, nu arătată, dar, să
o spunem, întrevăzută într-un mod foarte apăsat, ferm şi dramatic. Acest scriitor,
automodelat în epură, suferă tentaţia ludică şi gravă a imposibilului: umplerea
vidului, golirea existenţei şi a limbajului. El îşi exercită proprietatea ca figuraţie şi
figuraţia ca proprietate. Urmuz schimbă polii în interiorul realităţii şi limbajului
şi produce un colosal scurtcircuit onto-retoric.

CĂRŢI CELEBRE

MARIAN VICTOR BUCIU
Algazy & Grummer, 1930, 
de Urmuz

VICTOR MARTIN
Un început, la sfârşit

Vrând să cumpăr nişte roşii, m-am
tot învârtit prin piaţă, printre
mormanele aşezate frumos, pe
tarabe, strălucitoare, de îţi luau

ochii. Nu am luat în seamă că sunt „roşii de grădină” sau „roşii româneşti”, din
lădiţe pe care scria în turceşte, şi m-am apropiat de o tarabă unde se găsea o
tomată secţionată. M-am uitat atent la interiorul semisferei, am spus vânzătoa-
rei că roşia expusă e necoaptă şi, dacă tot voia să mă păcălească, măcar să fi
căutat una cât de cât coaptă. Vânzătoarea s-a inflamat şi a început să strige că
sunt singurul cumpărător care spune despre roşiile ei că sunt necoapte. 

Prin asociaţie de idei, această scenă mi-a adus aminte de existenţa cyber-
punk-ului pe piaţă; şi în piaţă. dacă ţinem cont că multe cărţi se vând şi în super-
market. De curând, am cumpărat de la un chioşc de ziare romanul de succes
„Neuromantul” de William Gibson, vândut ca supliment al unui ziar. Auzisem şi
citisem câte ceva despre acest roman cu multe premii. Nu cunosc cyberpunk-ul
decât prin prisma admiratorilor români ai subgenului din jurul defunctului
„Jurnal SF”, adică un curent teribilist tip dadaismul sau paradoxismul. Mi-am
zis să citesc şi un cyberpunk străin, întâmplător, chiar al unuia dintre întemei-
torii curentului.

După primul capitol, am vrut să renunţ la lectură; atmosfera tipică fil-
melor americane de duzină, cu samurai, mahalale japoneze, e un clişeu mult prea
uzitat. Ca şi elementele fantastice sărăcăcioase, gadgeturile şi mai neinspirate.
Stilul? Încâlcit până la autoanulare. După un timp, m-am gândit să merg mai
departe cu lectura, spunându-mi că, înainte de 1989, nepreaauzindu-se la noi de
Herbert sau Dick, mergea şi un Gibson. Am dat peste mult prea multe descrieri
şi trimiteri plicticoase la veşnice istorii ale vieţii, considerate înflăcărate de
autor, dar adormitoare prin acumulare. Ca „America” lui Franz Kafka sau
„Edificiul nebuniei absolute” de Stanislaw Lem, „Neuromantul” e o călătorie
iniţiatică, împănată cu termeni din industria cibernetică, şi atât. Vulgaritatea
unor termeni n-o salvează; tineretul nu citeşte cyberpunk decât dacă i se spune.
Nu are nimic a face cu science fiction-ul modern. Ca cyberpunk, este exact cum
a fost perceput de calchiatorii români; cine inventează un subgen, trasează regu-
lile acestuia. Şi „Telepatul” lui John Brunner a fost ceva la vremea lui şi s-a
depăşit, dar măcar e science fiction.

Scriitorii de science fiction nu încearcă s-o ia înaintea dezvoltării tehni-
cii; încearcă s-o anticipeze. Cyberpunk-ul a luat-o hai-hui, rău de tot, înaintea teh-
nicii de calcul electronic, şi s-a pierdut în bălării. Nu critic cyberpunk-ul; îl iubesc.
E ca la psihiatru: „L-ai iubit pe decedat?”. „Da, dar a decedat”. Acest subgen al
SF-ului venea să acopere un gol, dar, orice acoperă un gol, îl protejează. Senzaţii
şi percepţii halucinante, plimbări prin memoria altora, prin spaţii virtuale, sub-
spaţii sau infraspaţii se găsesc cu grămada în serialul „Andromeda”. Nimic
deosebit faţă de basmele moderne obişnuite. De la bagheta magică la calculator
e o distanţă de doar câteva secole. Era nevoie de basm modern; maniacii jocuri-
lor pe calculator trebuie şi ei să fie hrăniţi cu ceva; cu lucruri mai mult sau mai

puţin digerabile pe care scriitorii români de cyberpunk le iau şi le fac indigera-
bile. Călătoria în cyberspaţiu e o umplutură mai mult pentru filmele tematice.
Când gadgetul devine scop în sine şi tratat pe sute de pagini, începe să plicti-
sească. Precum astrologia şi metafizica în Evul Mediu, cyberpunk-ul, prin calcu-
lator şi lume virtuală, nu e decât un act subcultural. Ca orice subcultură, are
viaţă scurtă.

Cyberpunk-ul e pentru SF cam ce era psihedelic-ul anilor 1970 pentru
muzica pop. E un arbust care a prins rădăcini în tavanul frigiderului; artificios
din artificial. „Neuromantul” lui Gibson nu se înscrie în genul science fiction. E
un roman scris cu talent, dar nu cu talentul lui Dick. Nu are idee. Nici o sumă
de idei mai mici n-are. Nici măcar fir narativ. E un ghem; demenţă inteligentă,
dacă alienarea mai are vreo legătură cu spiritul, acţiune de dragul acţiunii.

Inteligenţa nu ajunge; trebuie dublată de un acut simţ artistic. Literatura
este ceea ce visează fiecare şi nu poate transpune în cuvinte; trebuie să vină
scriitorul, să-i releve indescifrabilul. Când o face încâlcit, avem literatură, dar nu
la o cotă calitativă ridicată. Când nu înţelege nimic, cititorul se crede deştept;
chiar şi prin faptul că ar putea înţelege orice. Există un hormon al literaturii,
mai ales la bărbaţi, dar nu ajunge. Nici chiar multe şiruri de sinapse nu ajung.
E nevoie de originalitate şi inteligibilitate, nu de mimetism.

Ideea care se desprinde din „Neuromantul” e conglomeratul însuşi. E o
sferă narativă, cu floricele de tehnică electronică şi dialoguri teribiliste, care nu
susţin nici o acţiune. În cyberpunk, se întâmplă să se-ntâmple. Ca în serialul
„Lexx”. „Neuromantul” nu spune nimic. Nu are idei, nu are subiect. Seamănă cu
orice altceva. Nu tratează nici măcar politicul, filozoficul, aforisticul sau specu-
laţia ştiinţifică. Cititorul poate să şi-l bage undeva, într-un sertar.

Premiile lui Gibson se înscriu în politica editorială americană de încura-
jare, profitabilă tuturor, şi de împingere a sistemului înainte. Americanii dau pre-
mii pentru orice, chiar şi pentru performanţa de a face cumpărături inutile. Un
premiu care nu răsplăteşte valoarea e mult prea puţin, dar ce-i pasă unui sistem
pragmatic de valoare? Considerat de unii „roman avertisment”, nu se înţelege ce
avertizează „Neuromantul”; poate faptul că nu trebuie să cadă pe mâna tânăru-
lui în formare, că induce comportament deviant, ca în povestea cu avertismen-
tul de pe pachetele de ţigări. Cosiderat de unii „pseudotehnicist”, acesta trebuie
să plece de la tehnică, nu de la romanţarea acesteia. Cyberpunk-ul este o aglo-
merare de cuvinte din tehnica de calcul, dar de aşa natură amestecate, încât să
nu mai înţeleagă nimic nici aceia care vor să înţeleagă lucruri de la sine înţele-
se. Cyberpunk-ul nu e SF; e parte neînsemnată a acestuia, care se crede între-
gul. E purecele care se crede parazitat de elefant. În deşert, chiar şi aurifer, firul
de nisip nu are nici o valoare. Într-o pădure de uscături, o uscătură în plus nu
se vede.

Neobişnuiţi să înţeleagă ce citesc, mulţi nici nu-şi bat capul cu asta; spun
că e trendy.

Există şi imaginea în oglindă a lui Gibson; se numeşte Serge
Brussolo. Acesta ştie să facă un roman dintr-o singură idee; şi
are idei. Pot eu să le spun vânzătorilor de cyberpunk faptul că
roşiile lor sunt frumoase, că arată bine pe dinafară, te iluzio-

nează să cumperi, dar au fost aduse forţat la maturitate şi sunt necoapte pe
dinăuntru?    

(Continuare în pag. 38)
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[Textele lui Marin Sorescu au o
pronunţată dimensiune etnografică, sal-
vând un lexic zonal de o mare bogăţie
expresivă, o mentalitate ţărănesc-mitolo-
gică, aspecte ale culturii materiale şi
spirituale vechi. Exemplele abundă:
„Vedeai pe câte una cu gogoaşa ochilor
umflată,/Cu ochiul ochiului mărit, ca la
pisici noaptea./Cu turtele măselelor
roşii,/Gâmfată la faţă,/O mai prâşnea şi
sângele pe nas./Şi se ducea la deal./Şi
mai era şi cocâltită de foame, şon-
troapă,/Imoasă, cu câte-o hanţă pe
ea,/Descheiată, mergând aşa ca hala,
răscăcăiată,/C-o talabă cât stânjenul,
călcând prin ştiormine, dacă/Era
noroi,/Lovindu-se cu deştele prin bruşi,
de era secetă./– Un-te duci, gagă?/– Ei,
mi-a pus una cuţitu,/Fir-ar a breazu să
fie, fir-ar a-nchilomănitu!” (De vivor),

apoi, „Ce se mai mânca atunci? Sfecle coap-
te,/Mălai râjnit, urzici greceşti, draga-
vei,/făsui sleit,/Urzici. De la Florii încolo nu
mai pui gura/Pe urzici, că se mărită. Cresc
atâta şi le/Dau spicele. Se zice: urzicile
sunt/Măritate.” (Dracul), sau „Moşul avea car
de lemn şi-l tot dregea./Mereu se rupea ceva.
Bleaurile, japiţa,/Şublele loitrei, şuşleţii, cio-
câlteul, jiglele, cârcea, crucea/cârcei, răscolul,
obada, de-i zic ăi bătrâni/năplaţul – nimic nu
se mai ţinea. Ba se rupeau cuiele, tot/De
lemn, ba osia, ba fusul osiei, ba podul osiei,
ba stragalia/Ba inima. Şi dregea, dregea în

curte.” (Gânjul) sau „Toată lumea avea câte-un
petic de cânepă, unul de in/Mai de spor era câne-
pa./Femeile îşi făceau zăvelci, vâlnice, pes-
telci./Joiţa era slabă făcută leucă. Aşa pocâl-
tită./De, traiul rău, copii mulţi! Da când îşi
punea/Pestelcile frumoase şi cămaşa…”. (Femei
fierbând coji).

Lumea aparte din Bulzeştiul himeric
dă semne de îmbătrânire, chiar
parcursul seriei de volume începe
cu viziunile despre lume ale unui

copil şi se continuă prin multiplicarea punctelor
de vedere, pentru ca, spre final, să se recurgă mai
ales la reflecţii ale unor oameni în vârstă. În felul
acesta, are loc o încremenire a societăţii care nu
se mai primeneşte, nu mai evoluează. De altfel,
apar tot mai multe cazuri de nebunie, de senilita-
te, de confundare a temporalităţilor, de oameni
care ajung să vorbească singuri. Alţii îşi fac sicrie-
le din vreme, semn al decăderii istoriei: „Toţi şi-au
făcut tronurile,/Ce să facă oamenii, mă, că asta
le-a rămas/Să-şi facă tronurile/Şi să se îngroape.”
(Tifla-i, Neică!). Starea de crepuscularitate,
anunţată de altfel prin schimbările politice, prin
colectivizarea forţată, prin dările şi cotele înrobi-

toare, prin abuzuri de tot felul, denatu-
rarea lumii vechi sunt povestite, parcă,
de ultimul cor al lupilor: „Urlau
lupii…/Se strânseseră zece-doisprezece,
câţi or fi fost/Dar niciodată nu fuseseră
atât de mulţi./Un cor atât de izbu-
tit./Acolo, la Sălişte, sus, deasupra cimi-
tirului./Pe fosta vatră a satului./Se
strânseseră zece-doisprezece, câţi or fi
fost/Şi urlau la stele./– Ce frumos este!
A scâncit Sâia./– Pss! Că iar încep!
Mergeţi în vârfuri/Şi nu vă mai foiţi…
Adu, fă un scaun./Cât era de frig, au
uitat că le degeră/Mâinile şi picioare-
le./Au pus o scândură pe două scau-
ne/Şi-au stat toţi dârdâind şi ascultând
concertul./Era prea frumos!/Cred că
morţii din cimitir erau numai
urechi./Poate că ei înţelegeau mai
bine.//[…]//După aceea, lupii au cam
dispărut de pe la noi./A fost ultima lor

manifestare artistică./ […]/ Con certul haitei din
Sălişte,/Pe care l-am ascultat şi eu în noaptea
aceea geroasă,/Mi-a rămas în urechi, ca dangătele
unor clopote,/Care, nu ştiu de ce, dintr-o dată cad
din clopotniţă,/Se scufundă şi dispar în
pământ.//Uneori mi s-a părut că pământul/Urlă
ca lupii.” (Ultimul concert). În aceeaşi tonalitate
este şi imaginea de coşmar a unui Bul zeşti pusti-
it, a unei umanităţi încheiate, a povestitorului
însuşi care are revelaţia propriei inexistenţe, pen-
tru că află că moartea sa a coincis chiar cu
momentul naşterii. Realitatea îi apare poetului ilu-
zorie, un joc între existenţă şi inexistenţă, între
vitalitatea zburdalnică a copilăriei, rămasă într-o
memorie din ce în ce mai labilă şi ermetismul
morţii. Spre sfârşit, apare chiar reprezentarea
eshatologică a unui Bulzeşti transcendent, trans-
format în întregime într-un cimitir La lilieci inun-
dat de lumină.

Poezia sentimentală, a recuperării, a
elegiei travestite în ironie şi umor,
a toarcerii unei oralităţi fascinan-
te, a dramaturgiei duse până la

absurd, a reluării până la saturaţie a codurilor
străvechi, se transformă printr-o prestidigitaţie
atât de specifică imaginaţiei inteligente a poetului,
într-o meditaţie existenţială, făcând divagaţii în
abstract, în simbolic, poezia ieşind/eclozând din
sinea/lumea sa epică: prin sat se rostogoleşte
dintr-o parte în alta un cerc de foc pe care unii îl
văd cu înfricoşare, alţii nu-l văd deloc, un fel de
cap aureolat de sfânt, rotitor, o formă geometrică
perfectă, ideală care atinge pământul plin de glo-
duri al Bulzeştiului.

PAUL ARETZU

O dimensiune
etnografică

Paul Aretzu
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Centenarul naşterii lui René Daumal a
fost celebrat la Paris, la Halle Saint
Pierre, timp de două săptămâni, în
martie 2008. Cine a fost acest om,

René Daumal? Un poet filozof sau un filozof poet? Un
patafizician sau adeptul unei doctrine necunoscute?
Un romantic mistic sau un mistic romantic? Un
Căutător al Adevărului sau un obsedat de Absolut?
Un sfânt, un savant, un martir sau un profet? Toate
la un loc sau cu totul altceva? Mai întîi de toate,
Daumal a fost omul revoltat. Perioada revistei „Le
grand Jeu” a fost cea a transgresiunii distructive, a
integrării în „istoria cataclismelor”1. E suficient să
citim „Poème à Dieu et à l’Homme”2, „Les clavicules
d’un grand jeu poétique”3 sau „L’asphyxie et
l’évidence absurde”4 ca să înţelegem sensul revoltei
sale: vederea absurdului şi eul perceput ca un cerc
vicios. Mai tîrziu, Daumal scrie în «L’envers de la
tête”: «(…) cel mai grav şi mai straniu este că ne este
teamă, pînă la panică, nu atît de a ne vedea pe noi
înşine, cît de a fi văzuţi de noi înşine; aceasta este
absurditatea noastră fundamentală. Care este cauza
acestei spaime imense? (…) Dacă ne înspăimîntă să
ne vedem, este pentru că n-o să vedem mare lucru;
fantoma noastră se teme că va fi demascată. De
teama acestei oribile revelaţii ne aşezăm pe chip far-
duri şi grimase.»5 În 1930 Daumal era omul ars. A
căutat cu febrilitate şi n-a găsit nimic. Experienţe fun-
damentale, dar distructive i-au şubrezit sănătatea: s-a
asfixiat cu eter sau tetraclorură de carbon, a practi-
cat dedublarea cataleptică nocturnă în tovărăşia
„Fraţilor Simplişti” („Phrères Simplistes”). Profund
dezamăgit, singura ieşire pe care o vedea era doar
impasul negaţiei, sub pecetea „vampirului femelă,
Moartea, rătăcitoare peste timpuri, înfrigurata
Lilith»6. De altfel, textul „Nerval le nyctalope”7
rezumă cel mai bine etapa de căutări pe care Daumal
a traversat-o înainte de 1930. El nu căuta neantiza-
rea, ci pregătirea.

În mod paradoxal, cînd un om arde cu since-
ritate, nu mai caută nici o cale: calea însăşi i se des-
chide dinainte. E ceea ce s-a petrecut graţie întîlnirii
aparent miraculoase, la 22 de ani,  cu Alexandre de
Salzmann, prin intermediul pictorului Joseph Sima8.
Această întîlnire marchează tranziţia de la omul ars
la omul împlinit: „Am întîlnit o fiinţă umană. N-aş fi
crezut că e posibil. Probabil că am abandonat multe
din disperările mele comode. Dacă ceva e greu de dus
– aceasta e speranţa.”, scrie Daumal în „La vie des
Basiles”9. Cu un an înainte de a muri, Daumal
notează următoarele: «M-aş fi prăbuşit în propria filo-
zofie dacă nu s-ar fi găsit cineva care să mi se aşeze
în cale la momentul potrivit şi să-mi spună: priveşte,
e o uşă deschisă, strîmtă, greu accesibilă, dar e o uşă,
şi e singura de care dispui.”10

Prieten cu Kandinsky şi cu Rilke, membru al
grupului Jugendstil, Alexandre de Salzmann era un
pictor şi un desenator remarcabil. Coperţile şi ilustra-
ţiile realizate pentru revista „Jugend”11 din München
l-au făcut celebru în Germania începutului de secol
XX.

Alexandre de Salzmann a fost de asemenea
un regizor recunoscut care a inventat o nouă tehnică
de ecleraj, utilizată încă şi astăzi12. Cu ocazia repre-
zentării spectacolului Pelléas et Mélisande la Teatrul
Champs Elysées în 1922, revista „Choses de théâtre”
saluta în Alexandru de Salzmann „unul dintre cei mai
remarcabili artizani ai inovării tehnice”13. Găsim o
mărturie importantă în acest sens, într-unul din
„Mesajele revoluţionare” scrise de Antonin Artaud:
„În 1925, an care pare fatidic pentru teatru şi care va
da chip unei lumi aparte, îşi făcu apariţia un bărbat
misterios care locuia în camere fără mobilă şi pe care
aveam să-l numim mai apoi „dervişul” fiindcă pretin-
dea că a petrecut mai mulţi ani printre dervişii din
Caucaz.

Cînd s-a reluat Pélleas et Mélisande (…) am
fost surprins de extraordinarul sistem de ecleraj;
lumina avea sentimente, trăia, împrăştia un parfum,
devenise un nou personaj(…) .

O lumină care să nu lumineze, dar care să
împrăştie un parfum puternic, îmi spuneam că trebu-
ie să fie străbătută de un spirit preţios.

Într-o seară, într-o cafenea aflată la vreo sută
de metri de teatru, mă pomenesc faţă în faţă cu un
personaj irascibil, cu mustăţi mari, cu chipul întorto-
chiat precum un curpen de viţă de vie, care răspun-
dea prin înjurături la orice întrebare i se punea. La
răstimpuri, îşi făcea loc, printre înjurături, o viziune
stranie asupra naturii şi asupra vieţii(…)

Timp de mai bine de trei ore, cît am mers de
la piaţa de l’Alma pînă la Gara Saint-Lazare, am dis-
cutat neîntrerupt în teribila noapte de februarie (…)

„V-au tulburat acele lumini tenebroase, mi-a
zis, dar ceilalţi le găsesc prea tenebroase. Pentru că
n-au ajuns încă la o noţiune superioară a celor cinci
simţuri (…).Ca şi cum teatrul n-ar avea menirea să
transgreseze lumea simţurilor (…) Dacă nu ne ajută
să ne depăşim, atunci la ce mai serveşte teatrul!...”.

I-am vorbit atunci de o limbă pierdută care ar
putea fi regăsită prin teatru. Mi-a răspuns că (…) ade-
vărata poezie (…) păstrează secretul acestei limbi şi

că anumite dansuri ritualice se apropie mai mult de
misterul acestei poezii decît orice altă limbă (…)

Salzmann a murit anul trecut în Elveţia (…).
De atunci am putut vedea pe scenă  ecleraje în stilul
lui Salzmann unde un anume mod de a mînui lumi-
na, ca şi cum s-ar cînta la o orgă de culori, pe care îl
regăsim în eclerajele lui Louis Jouvet, vine direct din
ideile lui.”14

În iunie 2008 a fost susţinută la Universitatea
Sorbonne Nouvelle/Paris III o teză de doctorat cu ti t  lul
Alexandru de Salzmann şi teatrul secolului XX15. Teza
Carlei di Donato, va contribui, fără nici o îndoială, la
revelarea unuia dintre marii artişti ai secolului al XX-
lea.

Alexandre de Salzmann a fost, pentru
Daumal, un mediator: graţie lui, Daumal descoperă
învăţătura lui Gurdjieff. „A transgresa lumea simţuri-
lor” – aceste cuvinte cuprind esenţa, seducătoare
cum va fi fost nu numai pentru Artaud, pentru
Daumal deopotrivă. Alexandre de Salzmann îl con-
voacă, de fapt, pe Daumal la o adevărată metanoďa a
Marelui Joc.

Timp de trei ani, pînă cînd moare în 1934,
Alexandre de Salzmann îi deschide „uşa strîmtă” a
acestei învăţături. Atît personajul Totochabo din La
grande beuverie16 cît şi personajul Pierre Sogol, „pro-
fesorul de alpinism” din Le Mont analogue17, îl au
drept model pe Alexandre de Salzmann18.

Învăţătura lui Gurdjieff, transmisă de
Alexandre de Salzmann şi mai apoi de Jeanne de
Salzmann, au fost pentru Daumal catalizatorul ade-
văratei sale experienţe fondatoare – cea a întâlnirii cu
sine însuşi, ca fiinţă şi ca artist, despre care mărturi-
seşte în capodopera sa, Le Mont Analogue. Prima edi-
ţie a cărţii (Gallimard, 1952) poartă menţiunea „În
memoria lui Alexandru de Salzmann”. Din cauze
necunoscute, menţiunea a fost suprimată în ediţia
aşa-zis definitivă (Gallimard, 1981)19. „Am avut şansa
– îi scrie Daumal lui Raymond Christoflour în 1941
– de a găsi o învăţătură (…) care, sub o formă simplă,
într-un limbaj scuturat de orice teologie particulară,
cu un aparat mai întîi de toate practic, transmite acele
adevăruri-arhetip valabile în toate religiile posibile20». 

Pe planul creaţiei literare Daumal căuta, cu
siguranţă, să atingă poezia albă, pe care Michel
Camus o numeşte, în contextul actual, transpoezia21:
poezia care trece dincolo de orice poezie sau de orice
limbaj, dar se exprimă cu mijloacele artei; viaţa ca
exerciţiu poetic, realitatea conştiinţei în viaţa însăşi,
aici şi acum. Pe Daumal nu-l interesează „fantoma
adevărului”, ci adevărul însuşi. El dispreţuieşte „locul
vacant al unităţii”: vrea să realizeze unitatea însăşi.
„Arta cea mai înaltă e făcută de omul care a cucerit
fiinţa şi unitatea.” – îi spune Daumal lui Lanza del
Vasto în „Dialogue du style”22. El caută „germenele”
de unde răsare lumina, tăcerea care lasă „ceea-ce-este-
de-exprimat”23 să se exprime de la sine şi care
„apare, atunci, în străfundurile sale, ca o certitudine
nemuritoare – ştiută, recunoscută şi sperată în ace-
laşi timp – un punct luminos concentrînd în sine
nemărginirea dorinţei de a fi” („Poésie noire, poésie
blanche”)24. El vrea să simtă sunetul, gustul, savoa-
rea sinelui care este un moment de conştiinţă („Pour
approcher l’art poétique hindou”)25. Rămîne proble-
ma mărturiei. „Trebuie să nu vorbesc niciodată des-
pre Incognoscibil pentru că ar fi o minciună ? Trebuie
să vorbesc despre Incognoscibil pentru că ştiu că
acolo îmi este obîrşia şi-i stau mărturie?» – se
întreabă Daumal în „Réponses aux questions de Luc
Dietrich”26.

René Daumal a ales să lase mărturie
prin întreaga sa operă, mai ales prin
romanele La grande beuverie şi Le
mont analogue, de asemenea prin

poeme precum La guerre sainte27 şi Mémorables28 sau
prin eseuri, precum La mort spirituelle29, Banalités30,
La provocation de l’asc�se31 şi multe altele. Departe
de orice limbă de lemn esoterică, aceste scrieri pot fi
percepute pe mai multe niveluri de Realitate. Muntele
Analog, ascuns şi deci ca inexistent, se află, pînă la
urmă, dintotdeauna, în noi înşine.
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Champs-Elysées, Choses de Théâtre, no 4, Paris, jan-
vier1922. 
Basarab Nicolescu, „La porte étroite”, Poésie 99, n°
78 - Poésie noire, poésie blanche, Juin 1999, Paris,
Maison de la Poésie de la Ville de Paris, pp. 17-23.
Les Po�tes du Grand Jeu, Paris, Gallimard, 2003, pre-
zentare de Zéno Bianu.
Michel Random, Les puissances du dedans – Luc
Dietrich, Lanza del Vasto, René Daumal, Gurdjieff,
Paris, Denoël, 1966.
Michel Random, Le Grand Jeu, 2 volume, Paris,
Denoël, 1970.

1 Daumal, 1930, p. 82.
2 Daumal, in Les Po�tes du Grand Jeu, p. 67.
3 Daumal, 1936, p. 13.
4 Daumal, in Essais et notes, I, 1972, p. 51.
5 Daumal, 1953, p. 210.
6 Idem, p. 70.
7 Ibidem, p. 56.
8 Random, 1970, volumul 1, p. 64, 234; a vedea şi Random,
1966.
9 Daumal, 1953, p. 130.
10 Idem, p. 265,  « Une expérience fondamentale ». 
11 De exemplu, Dreitausend Kunstblätter der Münchner “Jugend”,
München, 1909, p. 305-311.
12 de Salzmann, 1972. 
13 Lenormand, 1922, p. 234-235.
14 Antonin Artaud, Śuvres compl�tes, Vol. VIII, Gallimard,
Paris, 1971, p. 222-224.
15 Carla di Donato, 2008.
16 Daumal, 1938.
17 Daumal, 1952.
18 Nicolescu, 1999.
19 Daumal, 1981.
20 René Daumal, scrisoare către Raymond Christoflour din 1
aprilie 1941, Correspondance III, p. 228-229. Sublinierea ne
aparţine. Rene Daumal formulează aici una dintre cele mai
pertinente definiţii ale învăţăturii lui Gurdjieff.
21 Camus, 1998.
22 Daumal, 1972, p. 267.
23 Daumal, 1953, p. 229.
24 Idem, p. 230.
25 Ibidem.
26 Ibidem, p. 248.
27 Daumal, 1954, p. 233.
28 Idem, p. 241. Manuscrisul acestui poem, datat februarie 1942,
Plateau d’Assy şi dedicat lui Luc Dietrich (« Ţie, Luc, copilăriei
noastre, speranţei noastre comune, René, Assy, de Paşti, 1942),
se găseşte în arhiva mea. Acest manuscris conţine ex-libris-ul lui
Luc Dietrich şi un Uroboros desenat de René Daumal. 
29 Daumal, 1970, p. 19.
30 Idem, p. 25.
31 Daumal, 1970, p. 33.

BASARAB NICOLESCU

René Daumal (1908-1944)
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Una dintre dilemele epistemologice, apă-
rută în metapoetica secolului XX, vizea-
ză relaţia de ordin metodologic dintre
discursul poetic şi cel ştiinţific; simpli-

ficată, întrebarea este dacă şi cât din actul creaţiei
poetice poate fi surprins şi aproximat prin mijloace-
le riguroase, implicit restrictive, ale cercetării ştiinţi-
fice, de vreme ce falia dintre ştiinţă şi poezie repre-
zintă distanţa dintre obiectiv, respectiv, subiectiv,
dintre constrângerea legică şi libertatea creatoare,
dintre adevăr logic/raţional şi ficţiune/imaginaţie
debordantă. Atitudinea în faţa acestei dileme oscilea-
ză între două extreme: fie acceptare categorică (sau
nuanţată), fie respingerea aplicării de
metode exacte în interpretarea textului
poetic în care cuvântul are spaţialitate şi
relief, cum spune Nichita Stănescu în
Respirări, socotindu-l în acelaşi timp şi un
fapt de sine mişcător. Cum dicţionarele, în
general, au menirea de a explica şi de a
ordona, printr-un decupaj aplicat textelor,
conţinutul de cele mai multe ori polipier al
cuvintelor, încercarea de a le disciplina, de
a trasa limite de sens în interiorul sferei
lor semantice, chiar atunci când ele se ţes
în poezie, are, în opinia unor comentatori,
deplină justificare, în timp ce pentru alţii
reprezintă o tentativă riscantă, neavenită. 

Apariţia (în primă ediţie) în anul
2000, la editura Clusium, a volumului inti-
tulat Dicţionarul Luceafărului eminescian,
elaborat de Rodica Marian şi Felicia Şer-
ban, doi dintre cei mai prestigioşi specia-
lişti români, a fost urmată de ecouri din-
tre cele mai favorabile, dar şi de palide
reacţii de scepticism, hrănite din mai
vechea idee conform căreia tratarea cuvân-
tului poetic cu instrumentele lexicografice
este inadecvată. Publicarea, la finele anu-
lui 2007, de către editura bucureşteană
Ideea Europeană, a celei de a II-a ediţii a
Dicţionarul Luceafărului eminescian (418
p.) spulberă reticenţele, confirmând pe
de-o parte, interesul utilitar deosebit ma -
ni festat pentru această lucrare de cerceta-
re şi informare (ediţia întâi a cărţii fiind
epuizată), pe de altă parte, semnificând,
implicit, recunoaşterea valorii acestui
demers ca act cultural relevant.

Originalitatea Dicţionarului are o
dublă legitimare, dată atât de introducerea
conceptului de text poetic integral, cât şi de
compoziţia insolită a volumului. Ne găsim,
prin urmare, în faţa celui dintâi dicţionar
al unui singur poem, explorat nu în încre-
menirea lui aparentă, fixată în „forma
definitivă” (în cazul acesta cea publicată în
Almanahul „România Jună” şi reluată în
„Convorbiri literare” în 1883), ci în tulbu-
rătoarea tensiune a travaliului creator, aşa
cum se dezvăluie acesta în versiunile, dis-
tanţate în timp, şi în variantele rezultate
din adnotările sau modificările operate de
poet în manuscrise.

Cealaltă notă inedită a volumului semnat
de Rodica Marian şi Felicia Şerban con-
stă – cum spuneam – în compoziţia aces-
tuia, în reunirea a trei secţiuni distincte,

dar complementare, sub acelaşi titlu generic; în fapt,
dicţionarul propriu-zis ocupă doar partea mediană a
cărţii, cea mai întinsă; ea este precedată de metatex-
tele critico-filologice aparţinând autoarelor şi este
urmată de transcrierea celor şase versiuni ale poe-
mului eminescian (notate convenţional cu A, B, C, D,
E şi F ), însoţite de toate variantele şi însemnările
marginale sau bruioanele conservate în manuscrise.

Sintezele critice elaborate de Rodica Marian şi
intitulate: „Geneza Luceafărului”, „Variantele
Luceafărului şi valoarea filosofico-poetică a formei
genuine”, „Conceptul de text poetic integral” şi
comentariile la noua ediţie a textului integral, mai
ales cele privind ediţia Maiorescu (versiunea F),
toate sunt expresia unei cercetări mature, limpezite
printr-un efort continuu amplificat pe parcursul a
două decenii. Căci semnatara studiilor menţionate -

remarcabile prin rigoarea cu care sunt consemnate,
ordonate şi filtrate informaţii inhibante prin exten-
siunea şi, uneori, contrarietatea lor - a devenit unul
dintre eminescologii recunoscuţi, graţie originalităţii
şi forţei argumentelor semantico-textuale şi poetice
ale exegezei sale, Lumile Luceafărului (Editura
„Remus”, Cluj-Napoca, 1999), carte urmată de publi-
carea, în acelaşi an şi la aceeaşi editură, a volumului
Mihai Eminescu. Luceafărul. Text poetic integral.

Prin expozeul său clar, riguros şi condensat din
„Concepţia dicţionarului” şi din „Principii de redac-
tare”, Felicia Şerban trasează coordonatele alcătuirii
articolelor din cuprinsul DLE, neuitând să avertizeze

cititorul asupra dificultăţilor inerente unei astfel de
lucrări, determinate de natura plurală şi fluidă a sen-
sului poetic: acesta nu se lasă total cuprins, decât
aproximat prin mişcările asimptotice ale interpretări-
lor multiple, în încercările şi speranţele, totdeauna
utopice, de a ajunge la o semnificaţie ideală, definiti-
vă. De aceea, în repetate rânduri, Felicia Şerban
subliniază că lecţiunile propuse în DLE nu sunt sin-
gurele posibile şi nici ultime sau categorice.
Precauţia, departe de a fi expresia unei false pedan-
terii, este generată de convingerea autoarei că exis-
tă, cu adevărat, „un coeficient de risc al interpretă-
rii” determinat, pe de-o parte, de substanţa - densă
în simboluri şi reverberaţii semantice - a textului liric
şi, pe de altă parte, de diversitatea şi mulţimea con-
tribuţiilor anterioare ale unor exegeţi de primă mări-
me în istoria criticii literare româneşti. Căci, aşa
cum remarca M. Bahtin, una dintre vocile de autori-
tate în estetica verbală, un poem nu este un text
printre altele, el este „un univers ptolemeean, unitar
şi unic, în afara căruia nu există nimic, nu este nevo-

ie de nimic” (cf. Probleme de literatură şi estetică,
Univers, Bucureşti, 1982).

În lirica eminesciană, asemenea universuri,
„lumi proprii, fragile lumi plasate la hotarul ambiguu
între real şi ideal” sunt creaţia spiritului uman ce „se
zbate între nostalgia realului şi conştiinţa propriei
irealităţi, pe care încearcă să şi-o asume ca libertate
demiurgică” (cf. Ioana Em. Petrescu, Eminescu şi
mutaţiile poeziei româneşti, Dacia, Cluj-Napoca, 1989).

Din unităţi singulare, cuvintele devin, în textul
poetic, „monade magice” încărcate de o întreagă
aură de semnificaţii, acumulate în timp (istorie) şi în
spaţiu (comunitate), astfel încât în unele dintre ele
există, cum spune Eminescu, ceva dintr-un „arheu”,
când cuvântul se poate ascunde în vreunul dintre
înţelesurile sale multiple pentru „a pune în mişcare
lumea, ca un principiu adânc al ei, niciodată pe
deplin dezvăluit” (cf. C. Noica, Creaţie şi frumos în
rostirea românească, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1973).

Din punct de vedere lexicografic, o realizare
unică până în momentul de faţă o reprezintă înregis-
trarea tuturor contextelor minim necesare în care
apare fiecare cuvânt tratat în DLE. O asemenea per-
formanţă a avut la bază materialul procesat sub
formă de concordanţe şi obţinut printr-un program
anume creat (în colaborare cu un grup de informati-
cieni de la Institutul de Tehnică de Calcul din Cluj-
Napoca) pentru corpusul integral al Luceafărului.
Dar lista cuvintelor cuprinse în dicţionar nu este, la

rândul ei, exhaustivă căci, în mod deli-
berat – conform mărturiei autoarelor
– a fost eliminată, fiind amânată pen-
tru o ediţie viitoare, înregistrarea pre-
poziţiilor, a conjuncţiilor şi a pronume-
lui. Cele dintâi, prin frecvenţa lor în
text, presupun un număr extrem de
mare de contexte, în timp ce pronume-
le, prin varietatea lui funcţională, nu
doar în plan gramatical, cât mai ales în
cel textual, pretinde un mare efort de
interpretare şi apoi de sistematizare.

Pentru cineva care se aşteaptă ca
în DLE să găsească, transpuse în meta-
limbaj, semnificaţiile particulare ale
cuvintelor ce dau textului, în globalita-
tea lui, sensul său inefabil, lectura ar
putea fi dezamăgitoare. Să nu uităm
însă că, prin natura şi mijloacele sale
specifice, tratamentul lexicografic nu
poate transgresa anumite limite sau
exigenţe generate, în primul rând, de
„fracturarea” textului, de segmentarea
lui în cuvinte, extrase şi, astfel, izolate
din ansamblul semnificant care le
remodelează continuu sfera semantică,
bolta înţelesului lor. Dar pentru cazul
particular al DLE, lectura atentă a
explicaţiilor date unora dintre cuvinte
ne dezvăluie anumite semnificaţii, con-
textual sau intertextual relevante şi
concordante cu interpretarea Luceafăru -
lui (împărtăşită de cele două autoare),
aşa cum o propune Rodica Marian în
cercetarea pe care i-a consacrat-o.

Nu sunt puţine exemplele
din dicţionar care pot fi
aduse ca probe în spriji-
nul celor afirmate mai

sus. Dar cel mai edificator este, în mod
firesc şi previzibil, cuvântul LU -
CEAFĂR. Acesta este tratat în DLE cu
totul diferit faţă de prelucrarea lui din
Dicţionarul limbii poetice a lui Emi -
nescu; pe de-o parte, sunt eliminate
semnificaţiile inexistente în poem („2.
Fig. Personalitate de mare valoare”),
pe de altă parte, sfera semantică este
sensibil îmbogăţită tocmai prin preciza-
rea şi detalierea semnificaţiilor specifi-
ce textului poematic, în interpretarea

particulară dată lui aici. Astfel „personajul principal
al poemului – Luceafărul – poartă acest nume în
relaţia lui cu lumea terestră (s. n. – C. V.), unde este
perceput în ipostaza de astru” pentru ca, personifi-
cat, să simbolizeze „încercarea lui de a intra în lumea
pământeană”, iar în invocaţia fetei, să exprime „o
aspiraţie spre absolut şi nemărginire”. În ipostaza sa
cosmică, „în călătoria prin spaţiu”, Luceafărul e pre-
zentat „cu un aspect straniu, înzestrat cu aripi, ase-
menea îngerului căzut, Lucifer, din mitologia creşti-
nă”. 

(Continuare în pagina 38)

CARMEN VLAD
Spaţialitatea şi
relieful cuvântului poetic
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OCTOMBRIE 2008

„În mod sincer, nu cred că există un timp al poeziei. Poezia e singu-
ra pricină exprimată sau neexprimată care îi dă omului dorinţa de a trăi în
continuare. Poezia e sentimentul fundamental care îndreptăţeşte specia
umană.”1 Această afirmaţie a lui Nichita Stănescu postulează caracterul exis-
tenţial al poeziei şi atemporalitatea sa, atunci când „laserul lingvistic” numit
poezie pătrunde cu precizie în carnalitatea Fiinţei umane. Tensiunile parado-
xale din abisul Fiinţei au un caracter profund fertil pentru creaţia poetică,
depărtând omul de realul perisabil şi temporar, apropiindu-l de esenţialitatea
şi eternitatea sa spirituală.

Într-un timp al redefinirii şi metamorfozării genului, prin schimbarea
de generaţii, prin tentaţia înşelătoare a imediatului, lirica românească se re -
găseşte încă într-o dependenţă nocivă de real, acceptând cu o dezinvoltură
juvenilă agresiunea socialului asupra sa, recuzând tot ceea ce ţine de poetica
implicită a lumii, poetică nepercepută de ochiul mediatic. De-metaforizarea
excesivă, până la negaţie şi la agresiune lingvistică, vidul semantic căutat cu
orice preţ şi devenit scop în sine, schimbarea de registru lexical, cu precăde-
re spre limbajul cotidian „castrat” de veleităţi figurative, vulgarizarea exce-
sivă nu fac decât să trădeze un complex dramatic al poeziei actuale, un com-
plex al tranzitoriului, al sensibilităţii agresate grav de spaţiul public până la
depoetizarea totală. Poezia actuală, cu rare excepţii, pare a-şi fi pierdut defi-
nitiv capacităţile sale moderne autoreflexive, asumându-şi un complex abso-
lut al marginalităţii, manifestat prin nevoia constantă de expunere prin con-
sumarea Realului până la fetişizare. 

Ideea revenirii avangardei2, într-un timp al expirării discursului de tip
postmodern, pare a prinde din ce în ce mai mult contur. Mai mult decât atât,
putem vorbi chiar de o neo-neo-avangardă însă fără atuul distinct al aceste-
ia: programul.  În acest context, expresii precum „nevoia de maestru”, „exi-
lul interior”, „vecinătatea morţii” asociate lecturii poetice pot părea cel puţin
surprinzătoare. Cuvintele ce aparţin lui Nicolae Breban sunt desprinse din
evocarea poeziei Aurei Christi, în urma lecturării unui volum spectaculos şi
unic în concertul disonant al liricii româneşti postrevoluţionare, şi anume
volumul Împotriva mea.

Volumul apărut în anul 1995 la Editura Du Style anunţa, lucru
care se confirma ulterior, „o voce distinctă, gravă, reală,
poate chiar o mare promisiune a liricii feminine”, după afir-
maţiile aceluiaşi Nicolae Breban. Volumele anterioare de ver-

suri ale Aurei Christi, dintre care Ceremonia orbirii (1996), Valea regilor
(1996), Ultimul zid (1999), confirmă forţa lirică, voluptatea metaforică de
excepţie a poetei, plasând-o, în mod aproape paradoxal într-o reală tradiţie
modernă a poeziei.

Împotriva mea marchează scindarea fericită şi necesară de angrenaje-
le formaliste ale poeziei optzeciste. Asistăm la o poezie asumată, o poezie vie,
personală până la formele cele mai profunde ale fiinţei, de o forţă imagina-
tivă proaspătă, de o expresivitate surprinzătoare, desprinsă din mrejele socia-
lului deconcertant. Tradiţia modernă a liricii Aurei Christi se anunţă încă din
poezia de deschidere a volumului: „Locul intangibil” unde, într-o dispunere
odiseică, asistăm la o strategie imaginativă de reproiectare a locului utopic,
izolare din Real, refuz voit „al tristeţilor serbede, fără rod”. Blagiană în
esenţă, această izolare într-o „linişte putredă, alienată,/ce însoţeşte scurgerea
ideii din propriul embrion” exprimă o angoasă a creaţiei, o nelinişte mereu
reîmprospătată a nevoii de construcţie. Această angoasă fundamentală a crea-
torului face parte din „subteranele Sinelui” poetului modern care dă sub-
stanţă existenţei sale prin cântare şi deci prin neliniştea fundamentală a
asumării imediatului, absolutului şi a Sinelui.

Liniştea, timpul, sinele devoalat tragic, angoa-
sa corporalităţii, uitarea, creaţia, iată câteva dintre
temele elementare ale acestui volum al Aurei Christi
şi, în general, ale creaţiei sale lirice. Fundamentată
aşadar pe o structură clasicizată a Poeziei, reluând o
tematică gravă şi validă a transcenderii fiinţei pin
actul de creaţie lirică, poezia Aurei Christi pare la
prima vedere a se ancora dificil în realitatea literatu-
rii actuale, sufocată de revenirea agresivă a unui

mimetism destructurant. „Inactua litatea” poeziei sale se datorează unei meto-
de nobile, aceea de a filtra prin sensibilitatea exasperată a poetului o meta-
realitate, ipostazele Fiinţei în faţa cunoaşterii, metodă atemporală a poetului
orfic, soluţie de ieşire din zona retorismelor sociale minore ce domină poe-
zia românească postdecembristă. În felul acesta, poezia Aurei Christi devine
surprinzător de actuală. Această poezie recâştigă modernitatea clasicilor,
resurecţionează un timp al poeziei autoreflexive. Fuga de imediat, identifica-
bilă în poezia Aurei Christi, denotă o fiinţă poetică complicată şi complexă,
un creator impulsionat doar de ceea ce trece prin filtrul sensibilităţii sale,
deci neinteresat, în mod evident, de tranzitoriul imediatului.

Mărcile Eului, în complexa lor existenţă în cetatea Poeziei,
reconfortează cititorul oferindu-i oxigenarea necesară în
vidul valoric al imediatului. În „Exerciţii de întuneric”
anun ţându-ne că „am tras obloanele realităţii”, deci într-un

proces constant şi benefic de introvertire, eul liric sondează neîncetat dispo-
nibilităţile fiinţei: „Şi eu? Unde sunt eu?”. În „Aşteptându-mă”, este asemuită
această interdicţie a rostirii cu o penitenţă tragică a interiorizării. Pe de altă
parte, în „Amânarea genezei”, singurătatea ontică, specifică modernilor,
determină fiinţa la împărtăşire doar cu sinele, căci „singură mă iau în braţe
şi mă duc/în zona ostilă, scorţoasă, a conştiinţei de sine,/peste nouă mări şi
nouă ţări. La locul meu. În mine.” Aceasta pare Ithaca privilegiată a sensibi-
lului, interiorizat până la autentificare. Procesul continuu de autoreflexivita-
te dramatică duce până la asumarea thanatosului, până la strigătul gol şi, în
acelaşi timp, încărcat de întreaga forţă a lirei: „Sunt flămândă de moarte. M-aş
înfrupta din mine,/din reziduurile de sacru-profanat, răscolit, înfrigurat.”

În poezia „Timpul trece urlând” simţurile sunt hipertrofiate la impac-
tul cu timpul. De la scurgere la curgere se marchează un timp al progresiei
care amplifică sentimentul de pierdere într-un întuneric „falnic şi timid
străjer al echilibrului”. „Mi-e frig, când trece timpul prin mine/ca viermii
săpându-şi tuneluri prin mărul paradiziac,/ca sihaştrii – prin locurile însem-
nate de îngeri /căzuţi în ispita cuvântului.” Această depărtare voită de mate-
rialitatea agresivă a imediatului, această reacţie virulentă la real o regăsim
în lirica Aurei Christi ca soteriologie ultimă a Fiinţei ce se întoarce cu ulti-
mele fărâme de energie înspre sine, recuperând astfel tradiţia orfică a marii
poezii.

Note:

1 Nichita Stănescu, Fiziologia poeziei, Editura Eminescu, Bucureşti, 1990, p. 522. 
2 A se vedea interesanta profeţie a lui Hal Foster din The Return of the Real, Massachusetts
Institute of Technology, 1996.

FLORIN OPRESCU
Poezia împotriva
timpului



16

ANUL XIX ♦ Nr. 10 (679)

CO
N

TE
M

PO
RA

N
U

L.
 ID

EE
A

 E
U

RO
PE

A
N

Ã

Forţa de a vedea

4-6 septembrie. Balcic. Forumul european al revistelor literare, ediţia a II-a.
Forum organizat de Federaţia Editorilor şi Difuzorilor de carte din România.
Eveniment european sprijinit de Ministerul Culturii şi Cultelor din România prin
programul PromoCult. Marea Neagră devine din ce în ce mai albastră. Soarele
– bubuitor, prevestind furtuni de lumină. Lume multă. Bună. Implicată direct în
elaborarea revistelor de cultură din Europa. Majoritatea sunt redactori-şefi de
publicaţii literare. Ne împrietenim rapid. Unii dintre noi ne tutuim – tabiet ce-mi
readuce în actualitatea sufletească turneul realizat de Fundaţia Culturală Ideea
Europeană în toamna anului trecut în Israel. La întrebarea mea „De ce se tutu-
ieşte toată lumea în Ţara Sfântă?”, Leon Volovici mi-a răspuns: „Nimic mai sim-
plu. Lui Dumnezeu nu i te poţi adresa decât la persoana a doua singular”.
Găsindu-l în tine pe Dumnezeu, să-l vezi oglindit în celălalt, care în limbajul lui
Lévinas e străinul. Ce forţă!

Gravitatea şi ironia fină, din vârful buzelor îi aparţine lui Jean
Poncet, care reprezintă revistele Autre Sud şi Arch?res din
Marsilia. Nicolae Dabija, redactor-şef al revistei Literatură şi
artă; puţini dintre cei prezenţi sunt la curent cu faptul că acest

poet, împreună cu alţi câţiva scriitori din Basarabia, aduna – acum circa două-
zeci de ani – sute de mii de români în Piaţa Marei Adunări Naţionale din
Chişinău, luptând astfel pentru revenirea la grafia latină dincolo de malurile
Prutului. Aron Gaal, minunatul poet reprezintă – împreună cu traducătoarea
Maria Gaal – cultura maghiară. Neli Pigouleva şi Svetlozar Guindyanov, gazdele
noastre, au în grija lor o prestigioasă editură şi revista Brod (Bulgaria). Mihaela
Albu, redactor-şef al revistei Lumină Lină (SUA) şi Menachem Falek, editor al
revistei Moznaim (Israel). Şi alţii. 

Din România la forum au participat editorii revistelor membre ale
Asociaţiei Publicaţiilor Literare şi Editurilor, adică Corneliu Antoniu (Antares,
Galaţi), care bolnav fiind, s-a lăsat răpit la un moment dat de nişte sirene,
Cassian Maria Spiridon (Convorbiri literare, Iaşi), Gellu Dorian (Hyperion,
Botoşani) şi Virgil Diaconu (Cafeneaua literară, Piteşti), Gheorghe Glodeanu
(Nord literar, Baia Mare), Lucian Vasiliu (Dacia literară, Iaşi), Gheorghe Neagu
(Oglinda literară, Focşani), incomod ca de obicei. Şi mulţi alţii. Petru Radu a
reprezentat Federaţia Editorilor şi Difuzorilor de Carte din România, în calitate
de vicepreşedinte. Ion Tomescu – aceeaşi instituţie, în calitate de prim-vicepre-
şedinte. Lucia Ovezea – care, împreună cu Lucian Vasiliu, ne-a făcut să râdem
în hohote serile (prietenii ştiu de ce!) – a reprezentat Asociaţia Difuzorilor şi
Editorilor. Presa din ţară a fost prezentă la Balcic prin Clara Mărgineanu, poeta
devotată literaturii inclusiv prin emisiunile realizate la TVR Cultural, Victoria
Anghelescu (Adevărul), Mădălina Cerban (Mediafax), Valentin Talpalaru (Radio
Iaşi), Flori Tiulea (Rompress). Echipa organizatorilor este alcătuită din Daniela
Tomescu, director general al FEDCR, Andreea Bădiceanu (zâna de fier care a
rezolvat problemele iscate pe parcurs, fără lamentaţii!), Dan Mircea Cipariu,

Mihai Zgondoiu, Nicolae Corlat, Rita Seffer. I-am amintit punctual pe majorita-
tea – cerându-mi scuze în faţa celor nepomeniţi în acest succint expozeu – întru-
cât fiecare participant, fără excepţii aproape, şi-a adus obolul, şi-a pus umărul la
tratarea problemelor iscate de existenţa tot mai precară a publicaţiilor literare.
Toate discuţiile – şi au fost apropo nu puţine! şi nici uşoare şi nici superficiale
– au gravitat în jurul temei alese de Cassian Maria Spiridon, şi anume: Revistele
literare – punţi de legături culturale interoperaţionale europene. Diferenţa între
acest forum şi alte evenimente înrudite prin temă cu cel la care ne referim a
fost… absenţa lamentaţiilor. Se pare că editorii de reviste şi carte – printre par-
ticipanţi erau şi nu puţini conducători de edituri – au înţeles că plângerile de
tot soiul în marginea realităţii nu duc nicăieri. 

Să fim noi înşine…

La locul ei s-a simţit pe malul Mării Negre – pe întinderea foru-
mului – eficienţa, discuţia la obiect, spiritul casant, pe de o parte,
iar pe de alta, ironia, uneori sarcasmul, gluma de bun gust, buna
dispoziţie, aşa încât cele două-trei zile au trecut rapid, ca în bas-

mele în care voinicii cresc răstimp de o noapte cât alţii într-un an. Şi Jean Poncet
şi Aron Gaal ne-au convins cu asupra de măsură că problemele publicaţiilor de
cultură pretutindeni sunt gemene siameze, nu rareori, adică seamănă enormissim:
fie că e vorba de Franţa, o ţară cu o cultură majoră, se ştie, cunoscută în lumea
întreagă, fie că e vorba de România, o ţară cu o cultură majoră rău cunoscută
la ea acasă şi necunoscută deloc în lume. (Excepţiile de bună seamă, comme
d´habitude, confirmă regula.) Ba chiar mai mult decât atât, prietenii noştri bul-
gari, Neli Pigouleva – o excelentă poetă care a imprimat o notă de căldură tan-
dră finalului dezbaterilor – şi Svetlozar Guindyanov ne-au adus nu puţine argu-
mente în favoarea faptului că în Bulgaria de pildă lucrurile referitoare la publi-
caţiile de cultură stau incomparabil mai dramatic. În această ordine de idei, i-am dat
dreptate nu o dată lui Cassian Maria Spiridon care susţinuse că „este foarte
important că mai există instituţii şi oameni capabili să lupte cu morile de vânt…
şi – incredibil – să şi reuşească să facă lucruri deosebite într-o lume ostilă faţă
de tot ceea ce se numeşte cultură”. 

Da. Îl imităm cu toţii întrucâtva pe Don Quijote în felul în care ne ţinem
cu unghiile, cu dinţii de revistele noastre, vechi şi prestigioase tribune naţiona-
le. 

Da. Suntem ridicoli. Ei, şi? Să ne asumăm această ipostază, uneori-ade-
seori, crispantă. Să fim noi înşine, adică să fim europeni. Căci ce altceva să
însemne a fi european în anul 2008? A fi tu însuţi. A-ţi servi opera. A-ţi sluji cu
devotament cultura. Sunt lucruri evidente acestea; lucrurile evidente însă, lucru-
rile aşa-zis banale trebuie – vorba colegului nostru, Nicolae Breban, vechi con-
structor de reviste de cultură – lucrurile banale, aşadar, trebuie repetate, căci
ele te ajută să refaci, afirma autorul Buneivestiri, cadrul originalului.

S-a discutat enorm. Enorm. Enorm. Despre rolul şi locul revistelor lite-
rare în societatea postindustrială, la care s-a referit Ana Andreescu (Ministerul
Culturii şi Cultelor din România). Despre revistele literare şi receptarea literatu-

Eveniment

AURA CHRISTI
Forumul european al revistelor literare 
(Balcic, Bulgaria)

Gellu Dorian şi Cassian Maria Spiridon Daniela Tomescu, Petru Radu, Dan Anghelescu, Ion Tomescu
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rii contemporane. Despre rolul şi locul lor, al publicaţiilor de cultură, în educa-
ţia tineretului. Despre revistele literare şi criza spirituală – surcică din trunchiul
crizei spiritului invocate şi teoretizate de Paul Valéry. Etc. Etc. Teorii, veţi spune.
Veşnice teorii. Şi da. Şi nu. Căci s-au pus în discuţie şi lucruri extrem de prac-
tice. S-au construit punţi de colaborare între diferite personalităţi, între institu-
ţii străine: sub semnul Ideii Europene. Iar o fructificare a primilor paşi ai celei
de-a doua ediţii a Forumului european al revistelor literare este înfiinţarea
Asociaţiei Europene a Revistelor Culturale, preşedinte al căreia a fost ales în
unanimitate poetul şi eseistul Cassian Maria Spiridon.

O criză a spiritului?…

S-a vorbit nu puţin despre criza spiritului. Nu cred în această criză;
şi aici mă despart de eseistul Paul Valéry, rămânându-mi prieten,
firesc, poetul. Consider că traversăm o epocă a multiplelor crize
inventate: criza literaturii, criza poeziei, criza romanului etc. etc.

– falsele crize ce-au deţinut circa două decenii un spaţiu impresionant în revis-
tele literare, în paginile cotidianelor. Există, în opinia noastră, două crize esen-
ţiale care marchează la rădăcină aceşti ani postdecembrişti: criza modelelor şi
criza receptării. De lipsa modelelor de mâna a şaptea spre a opta nu ne plân-
gem, întrucât nu avem, evident, nici un motiv; politicienii improvizaţi peste noap-
te abundă, canalele TV şi posturile de radio sunt ocupate nu rareori de emisiuni
dedicate fotomodelelor, maneliştilor etc. Şi asta în vreme ce modelele reale –
marile spirite directoare ale acestei naţiuni – stau în umbră, nu sunt ascultate,
iar cuvintele lor, opiniile acestor minţi luminate sunt sistematic bruiate.
Modelele autohtone reale, care ar onora oricare dintre culturile europene, sunt
ţinute în umbră, nu sunt ascultate, deşi se vede de la distanţă că şi culturile fran-
ceză, engleză, germană şi-ar dori scriitori ca, bunăoară, Buzura, Blandiana, Ţepe-
neag, Breban… Evident că, în cazul în care aceşti scriitori de prima mână ar fi
aduşi în faţă, ar fi aşezaţi în luminile reflectoarelor, în atenţia opiniei publice,
domniile lor ar deranja: prin vocea lor, prin felul de a fi incomozi, uneori-ade-
seori, până la crispare.

Confuzia de valori

Cât priveşte criza receptării… Câţi dintre prestigioşii noştri critici
şi istorici literari, care şi-au format prestigiul până în ´89, lup-
tând pentru detectarea, lansarea şi propagarea valorilor reale
într-un regim restrictiv, mai scriu la ora actuală cronică de

întâmpinare? Câţi dintre criticii de mare prestigiu au exclamat – în segmentul
postdecembrist – maiorescianul „În lături!”? Criticilor activi de azi, criticilor
importanţi (Ion Simuţ, Ştefan Borbély, Eugen Negrici, Irina Petraş), precum şi
mai tinerilor lor colegi (Daniel Cristea-Enache, Andrei Simuţ, Andrei Terian), le
revine o sarcină imposibilă: să pună ordine în confuzia de valori instalată apa-
rent temeinic în cultura noastră, să surmonteze criza receptării.

Lucian Vasiliu şi Lucia Ovezea intenţionează să înfiinţeze un Forum al
felinelor de la Balcic. De aici şi intensele şi tandrele dispute cu reprezentantele
tagmei felinelor convocate la Balcic…

Dodo (Daniela Tomescu), după dispute acerbe cu Tom (Tomescu), a înfiat
pentru câteva ore un urs de pluş. O splendoare! Mai aveam un picuşor şi l-aş fi
confiscat, zău, dacă… nu începea Corneliu Antoniu să ne explice – într-un lim-
baj ultracodat – că anumite pastile (nu cred în ruptul capului că se referea la
Viagra!) tratează, fără să fie prevăzut în prospectul medicamentului acest deta-
liu, răceala… Ceea ce nu l-a împiedicat să facă o baie în toată legea pe când eram
în larg, îmbolnăvindu-se la loc!

Aron Gaal (Ungaria)                                         Jean Poncet (Franţa)                                      Neli Pigouleva (Bulgaria)        

Lucian Vasiliu, Petru Radu, Sterian Vicol

Vaporul cu scriitori şi editori
�
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Râsul – o mască a zeilor?

Un amănunt straniu: în situaţii limită, scriitorul – fie el român,
fie francez, fie maghiar, fie evreu – în loc să se pună pe tânjea-
lă, să cânte doine, bocete, râde de stârneşte îngerii bosumflaţi
ai mării. Unul dintre vaporaşe se înclinase rău, rău de tot… Ce

veselie s-a abătut peste toţi pasagerii! Se râdea cu poftă. Cu o disperare din ce
în ce mai gravă. Râsul o fi o mască a zeilor? Poate… inclusiv atunci când un
vaporetto plin ochi cu scriitori riscă să se scufunde.

Tom a avut parte de o foarte mare dilemă. Ni s-au pus la dispoziţie două
vaporetto, pentru o plimbare în largul mării. Pe fiecare dintre acestea încăpeau
câte treizeci de scriitori şi editori. Eram circa şaizeci. Tom îl întreabă pe
Menachem Falek, prietenul nostru venit din Ţara Sfântă: 

– Ei, poftim, şi acum în ce fel să-i împart?
– Nimic mai simplu, răspunde Menachem. Numără toate picioarele şi

împarte-le la doi.
Mă gândesc că picioarele împărţite la doi, tot picioare rămân. Dar o

capră şi un delfin împărţite la doi… Mda.

La Hotelul Mistral, unde am fost cazaţi, straniu, becurile nu erau
chioare, exista apa caldă, incredibil, la orice oră, prosoapele erau
curate, existau şi frigidere (m-am documentat, în fiecare cameră).
Funcţionau, culmea, şi acestea. Pereţii din toalete (of, of, curate

şi acestea!) nu erau pictaţi cu inscipţii de genul Mury + Molly = iubire până hăt
dincolo de moarte. Plaja din preajmă era neverosimil de curată, iar apa, vai, lim-
pede, limpede, încât ne-am sucit gâturile (în pauze desigur) după stolurile de del-
fini. Atunci, apropo, am şi căzut; aşa-mi trebuie, dacă-mi sucesc gâtul după del-
fini! Mâncarea era bună şi mereu proaspătă. În afară de engleză, franceză, toţi,
aproape toţi chelnerii vorbeau româneşte; şi iarăşi neverosimil puteai achita nota
în lei româneşti. Ca şi la hotelul din preajma celui în care am fost cazaţi, acela
numindu-se Hemingway, pe terasa căruia am stat o seară întreagă (din spirit de
colegialitate se înţelege). Pentru câteva clipe am avut senzaţia că România şi-a
extins teritoriile. Ce păcat că m-am trezit dintr-un vis văzut cu ochii deschişi!
Glumesc. Şi nu prea (mă refer de astă dată la extinderea teritoriilor strict cultu-
rale, of course!).

Petru Radu a deschis la Iaşi o cafenea literară cu titlu experimental. Să
vadă dacă va funcţiona. Dacă ne va invita pe noi acolo – neuitând să-i facă
aceeaşi invitaţie lui Lucian Vasiliu – în mod cert, va funcţiona din plin!

S-au lansat reviste. S-au lansat propuneri. Între timp, cu toţii, cei
ce nu ne cunoşteam sau ne cunoşteam într-o măsură infimă,
făceam schimb de adrese, e-mailuri, site-uri, punând temeliile
unor viitoare colaborări şi ale unor prietenii de litere. Am asistat

la elaborarea unor proiecte editoriale. La anul viitor, probabil, Forumul, ediţia a
III-a, va deveni un pretext de a lansa şi cărţi semnate de scriitori maghiari, fran-
cezi, evrei, bulgari traduşi în limba română, pe de o parte, iar pe de altă parte,
o şansă de a lansa scriitori români traduşi în maghiară, franceză, bulgară, ebrai-
că. Cine ştie? Poate şansa este şi va rămâne de partea noastră, iar noi vom învă-

Clara Mărgineanu şi Lucian Vasiliu                         Gheorghe Glodeanu                                      Gheorghe Neagu

Marius Chelaru, Lucia Ovezea, Magda şi Aron Gaal

�

FORUMUL EUROPEAN AL REVISTELOR LITERARE, EDIŢIA A II-A

INVITAŢI DIN STRĂINĂTATE

Jean Poncet, Revistele Autre Sud şi l’Archères, Marsilia, Franţa; Nicolae Dabija, Revista
Literatură şi artă, Chişinău, Republica Moldova; Menachem Falek, Revista Moznaim, Israel;
Aron Gaal, scriitor, Ungaria; Magda Gaal, traducător, Ungaria; Monique Dorsel, Le Mensuel
littéraire et poétique, Bruxelles, Belgia; Adrian Mac Liman, Revista Uniunii Scriitorilor din
Spania; Zoran Pesic, Revista Gradina, Serbia; Anastasija Pesic, Revista Gradina, SerbiaNeli
Pigouleva, Revista Brod, Bulgaria; Svetlozar Guindyanov, Revista Brod, Bulgaria; Nikolay
Guindyanov, Revista Brod, Bulgaria; Dimana Miteva, Revista Brod, Bulgaria; Vasile Tărâţanu,
Revistele Arcaşul şi Glasul Bucovinei, Cernăuţi; Peter Waugh, Revista Subdream, Austria;
Mihaela Albu, redactor-şef, Revista Lumină Lină, NY, SUA

INVITAŢI DIN ROMÂNIA

Adrian Alui Gheorghe, redactor-şef, Revista Antiteze, Piatra-Neamţ; Dan Anghelescu, scriitor,
moderator; Cornel Antoniu, director, Revista Antares, Galaţi, judeţul Galaţi; Constantin
Carbarău, director, Revista Sud, Bolintin, judeţul Ilfov; Marius Chelaru, redactor, Revista
Poezia, Iaşi, judeţul Iaşi; Aura Christi, redactor-şef, Revista Contemporanul. Ideea Europeană,
Bucureşti; Marin Codreanu, redactor-şef, Revista Euromuseum; redactor, Revista
Manuscriptum, Bucureşti; Daniel Corbu, redactor-şef, Revista Feedback, Iaşi; Virgil Diaconu,
redactor-şef, Revista Cafeneaua Literară, Piteşti, judeţul Argeş; Florin Dochia, redactor-şef,
Revista Nouă, Câmpina, judeţul Prahova; Gellu Dorian, redactor-şef, Revista Hyperion,
Botoşani, judeţul Botoşani; Cristiana Gavrilă, redactor, Revista Drama, Bucureşti; Gheorghe
Glodeanu, redactor-şef, Revista Nord Literar, Baia Mare, judeţul Maramureş; Constantin
Marafet, redactor-şef, Revista Vitralii, Râmnicu Sărat, jud. BuzăuIoan Matiuţ, redactor,
Revista Arca, Arad, judeţul Arad; Gheorghe Neagu, redactor-şef, Revista Oglinda Literară,
Focşani; Aurel Pop, redactor-şef, Revista Citadela, Satu-Mare; Mihai Popa, redactor-şef,

Editura Academiei Române, Bucureşti; Daniel Săuca, redactor-şef, Revista Caiete Silvane,
Zalău; Cassian Maria Spiridon, redactor-şef, Revista Convorbiri Literare, Iaşi; Valeriu Stancu,
redactor-şef, Revista Cronica, Iaşi, Ion Tiţoiu, director, Revista Tomis, Constanţa; Ioana
Vasilescu, redactor, Revista Manuscriptum, Bucureşti; Lucian Vasiliu, coordonator Revista
Dacia Literară Iaşi; Sterian Vicol, redactor-şef, Revista Porto Franco, Galaţi, Florina Zaharia,
redactor şef, Revista Dunărea de Jos, Galaţi.

REPREZENTANŢI FEDERAŢIE

Ioan Enescu, preşedintele Federaţiei Editorilor şi Difuzorilor de Carte din România (FEDCR),
Ion Tomescu, prim-vicepreşedinte al Federaţiei Editorilor şi Difuzorilor de Carte din România
(FEDCR), preşedinte al Asociaţiei Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România (APLER);
Petru Radu, vicepreşedinte al Federaţiei Editorilor şi Difuzorilor de Carte din România
(FEDCR), preşedinte al Patronatului Distribuitorilor de Carte „Agora“;
Lucia Ovezea, membru al Federaţiei Editorilor şi Difuzorilor de Carte din România (FEDCR),
preşedinte al Asociaţiei Difuzorilor şi Editorilor – Patronat al Cărţii

PRESA

Victoria Anghelescu, ziarul Adevărul Mădălina Cerban, redactor, Mediafax; Clara Mărgineanu,
redactor, Societatea Naţională de Televiziune, TVR Cultural – şi echipaConstantin Stan,
redactor, Ziarul de Duminică (Ziarul Financiar) Valentin Talpalaru, redactor, Radio Iaşi Flori
Tiulea, Rompres

ECHIPA GAZDE

Daniela Tomescu, director general al Federaţiei Editorilor 
şi Difuzorilor de Carte din România (FEDCR) Andreea Bădiceanu, coordonator de proiect
Dan Mircea Cipariu – director eveniment Mihai Zgondoiu, grafician – art directorNicolae
Corlat, preşedintele Comisiei de Cenzori a FEDCR; Rita SEFFER, asistent
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ţa şi mai bine limbajul ei, îngereasca ei. Limpede devine din ce în ce mai mult
faptul că asemenea întruniri între scriitori şi editori de reviste şi carte sunt vita-
le. Absolut vitale. Complici avem pretutindeni. Cu vorbele minunatei Neli
Pigouleva – cu care m-am întreţinut ruseşte cu asupra de măsură, simţindu-mă
tot mai acasă – în afara complicilor de nevăzut, marea şi aerul şi nisipul şi
atmosfera şi delfinii au fost şi vor fi de partea noastră.

Septembrie 2008
Balcic (Bulgaria)

Lucian Vasiliu, Cassian Maria Spiridon şi Gellu Dorian

ASOCIAŢIA REVISTELOR ŞI PUBLICAŢIILOR DIN EUROPA (ARPE)

COMUNICAT

Către 

Comisia Europeană
Doamnei Viviane Reding, comisar european pentru Societate Informaţională şi
Mass-Media
Domnului Jan Figel, comisar european pentru Educaţie, Formare, Cultură şi
Tineret
Domnului Leonard Orban, comisar european pentru Multilingvism

Directoratul General pentru Educaţie şi Cultură
Domnului Director General Odile Quintin

Directoratul General pentru Societate Informaţională şi Mass-Media
Domnului Director General Fabio Colasanti

Participanţii la Forumul European al Revistelor Literare (organizat de Federaţia
Editorilor şi Difuzorilor de Carte din România şi Asociaţia Publicaţiilor Literare
şi Editurilor din România), ediţia a II-a, Balcic, Bulgaria, septembrie 2008, con-
ducători de reviste literare şi culturale, scriitori, editori, jurnalişti culturali,
membri ai ARPE, comunică autorităţilor europene cu atribuţii în legislaţia şi
susţinerea operelor literare, culturale şi a mecanismelor culturale constituirea ca
persoană juridică de drept fără scop lucrativ, conform legislaţiei româneşti şi a
celei similare din Uniunea Europeană, a ASOCIAŢIEI REVISTELOR ŞI PUBLI-
CAŢIILOR DIN EUROPA (ARPE) – cu sediul în Iaşi, strada I. C. Brătianu nr.
22, etaj I – România.
ARPE îşi propune drept scop afirmarea, susţinerea şi protejarea intereselor
publicaţiilor literare şi de cultură, precum şi a cotidianelor de calitate din
Europa, în domeniul economico-social, specific economiei de piaţă. Drept pentru
care ARPE reprezintă publicaţii literare şi de cultură din Europa în raporturile
cu structuri guvernamentale, autorităţi de stat, organizaţii sindicale, cu persoane
fizice şi juridice române şi europene.
Europenii sunt martorii şi victimele mai multor feluri de agresiuni: dictatura
consumului, dictatura audienţei şi a tabloidizării aspectelor intime ale vieţii. În
plus, noile tehnologii ale comunicării şi informaţiei au dus la indici din ce în ce
mai scăzuţi ai lecturii şi la uniformizarea modelelor de consum şi de produs cul-
tural. În acest context, revistele şi publicaţiile culturale, dar şi cotidianele de
calitate, sunt reale oaze de susţinere a unor demersuri critice, academice şi
canonice pentru operele literare şi produsele culturale autentice, ce se înscriu în
afara serialităţii şi a campaniilor de marketing. Revistele de cultură din Europa
susţin, astfel, nevoia profesioniştilor din domeniul editorial, dar şi a consumato-
rilor de produse culturale unicat. Revistele de cultură din Europa susţin dreptul
europenilor la diversitate culturală.
Membrii ARPE din România, Franţa, Bulgaria, Belgia, Ucraina, Israel, Republica
Moldova, Ungaria, solicită Comisiei de cultură şi tuturor organismelor abilitate
din UE implicarea în sprijinirea – inclusiv financiară – a publicaţiilor membre
ale ARPE, precum şi a acţiunilor organizate de această asociaţie (conferinţe, con-
grese, simpozioane etc.). De asemenea, propunem spre susţinere financiară şi
mediatică o campanie pro-print pentru ziarele de calitate şi revistele culturale.
Revistele şi publicaţiile literare şi culturale sunt un veritabil vehicul european de
integrare culturală în cadrul unei Uniuni Europene tot mai extinse.
Implicarea mecanismelor europene în susţinerea revistelor literare şi de cultură
din spaţiul propriu constituie un sprijin real şi imediat pentru valorile unicat ale
Europei în confruntarea ei cu agresiunile şi dictaturile prezentului.
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Cred că am depus prima cerere de a ieşi din România spre
Israel odată cu surorile mele şi cu părinţii, la începutul anu-
lui 1949. Ei au primit aprobările respective şi au ajuns în
Israel în 1950 şi 1951, pe când mie mi s-a respins cererea, pre-

cum şi cererile asemănătoare din 1952 şi 1955, când aveam şi argumentul
„reîntregirii familiei” Deşi toate cererile mele au fost respinse, în dosarul
meu de cadre ele erau menţionate, ceea ce m-a împiedicat nu puţin să avan-
sez în profesiune. În vara anului 1955 am fost chemat la armată şi mi s-a
cerut să aduc fotografii ale mele de două dimensiuni diferite în vederea acor-
dării gradului de locotenent. (În caz de concentrare, un inginer nu putea fi
mai puţin decât locotenent!) Când m-am prezentat cu fotografiile, un soldat
din birou mi-a dat să completez un formular. Una din întrebări era: „Aveţi
rude în străinătate?”, la care am scris: „Părinţii şi tot restul familiei, plecaţi
în Israel din anul 1950 şi sper să mi se aprobe în curând reîntregirea fami-
liei.” Când soldatul a citit cele de mai sus, a luat formularul şi m-a condus la
şeful unităţii, un colonel, căruia i-a spus, şocat:

– Uitaţi-vă ce-a scris tovarăşul inginer! Colonelul a citit şi mi-a spus
pe un ton răstit: 

– Ia-ţi înapoi fotografiile! N-avem nevoie de asemenea locotenenţi!
Se pare că, în afară de impedimentul că eram inginer, autorităţile

comuniste refuzau să-mi dea mie şi altora viza spre Israel ca să nu supere pe
„fraţii” arabi. Înţelegând acest lucru, am început să fac cereri de ieşire spre
Chile, unde se stabilise una din surorile mele. Şi aceste cereri au fost respin-
se sistematic. În iulie 1962, scurt timp după întoarcerea mea din vacanţa la
mare, am auzit despre omul de afaceri englez Jakober. Acesta importa pro-
duse alimentare din România şi în schimbul lor exporta din occident maşini
necesare României. El venea destul de des la Bucureşti şi, printre altele, îi
ajuta pe evreii locali să obţină aprobarea de ieşire din ţară, în acelaşi timp
ajutând guvernul comunist să-şi procure mari sume de dolari ce trebuiau
depuse într-un anumit cont secret din Elveţia, preţ al aprobării emigrării
(vânzării) evreilor.Am scris părinţilor, cerându-le să-l contacteze pe Jakober.
Mi-au răspuns că ei nu ştiu cum să-l găsească, deşi ar vrea mult să mă vadă
cât mai repede în Israel. I-am înţeles: bătrâni, nestăpânind limba engleză, nu
puteau să mă ajute. Am luat hotărârea să mă ajut singur. Am aflat că engle-
zul locuieşte când vine la Bucureşti la hotelul Athenée Palace. M-am dus la
hotel, i-am dus unei telefoniste un flacon de parfum franţuzesc şi am rugat-o ca
atunci când Jakober soseşte la hotel să-mi telefoneze şi să-mi spună doar atât:
„A sosit!”. Prin septembrie al aceluiaşi an, dimineaţa, la serviciu, am primit
de la telefonistă mult aşteptata veste. Am rugat-o să-mi dea legătura cu
Jakober, dar ea mi-a spus că acesta este la Ministerul Comerţului Exterior şi
mi-a dat numărul de telefon unde îl puteam contacta. I-am telefonat imediat,
mi s-a comunicat că domnul Jakober este într-o şedinţă. Cu tupeul disperării
am rugat să fie totuşi chemat la telefon, pentru o chestiune urgentă. Când a
sosit la telefon, Jakober m-a repezit:

– Cine eşti dumneata şi cum îndrăzneşti să mă deranjezi de la o
şedinţă de afaceri? 

Mi-am cerut scuze, i-am spus pe scurt că vreau neapărat să-l întâlnesc,
într-o chestiune de mare importanţă pentru mine, la care numai el poate să
mă ajute. La fel de indignat şi de răstit, mi-a spus:

– Bine, vino la mine la hotel mâine dimineaţă la ora 9 fix, şi a trân-
tit telefonul.

Emoţionat, ştiind că de întâlnirea de a doua zi depinde viitorul meu,
n-am prea lucrat în ziua ceea, iar a doua zi  m-am prezentat la birou, ca pe
la opt şi jumătate să mă învoiesc şi să mă urc pe motocicletă pentru a ajun-
ge la întâlnirea decisivă. 

Ajuns puţin înainte de ora nouă la hotel, am spus la recepţie că sunt
invitat de domnul Jakober, în camera lui. I-au telefonat, au primit confirma-
rea, după care mi-au reţinut buletinul de identitate şi mi-au spus numărul
camerei. Ştiam că îmi vor fotografia buletinul, mai ştiam că în regimul comu-
nist de atunci era periculos să te întâlneşti cu străini, totuşi am îndrăznit,
raţionând că eu nu fac decât să colaborez cu Jakober la procurarea de valută
occidentală, aşa că nu voi fi sancţionat pentru aceasta. Cum am intrat în
camera lui, Jakober, care-şi lua breakfast-ul lui tipic englezesc „bacon and
eggs”, m-a repezit iar, exact ca la telefon. M-am scuzat, spunându-i că pentru
mine întâlnirea era un caz de viaţă şi de moarte. – Bad manners can’t be
excused! (Proastele maniere nu pot fi scuzate!) După aceea, tot continuând
să mănânce, m-a întrebat care e problema mea. I-am spus că toată familia
mea se află de 12 ani în Israel, că părinţii mei sunt bătrâni şi s-ar putea să
nu-i mai pot vedea în viaţă dacă nu mi se aprobă în scurt timp plecarea. Am
adăugat că am un bun prieten la Viena, care m-ar putea ajuta. Ştiind că în
cameră sunt multe microfoane care înregistrează fiecare cuvânt, Jakober mi-a
spus să scriu pe o foaie din carnetul lui numele meu complet şi numărul de
buletin, data când am depus ultima cerere de ieşire, precum şi numele şi
adresa prietenului de la Viena. Cu mâna tremurândă am scris cele cerute,
după care Jakober mi-a spus doar atât:

– O să văd ce pot face pentru dumneata.
Am plecat emoţionat, reproşându-mi că n-am fost destul de convin-

gător, că am ratat poate unica ocazie de a pleca în Israel. M-am întors la ser-
viciu, m-am făcut că lucrez, iar după orele de program, am mers la două filme
diferite, unul după celălalt, ca să-mi înec enervarea. Am ajuns acasă după opt
seara. Abia intrat, am auzit bătăi la uşă.

– Aici locuieşte tovarăşul Grozman?
– Am deschis uşa, a intrat un detectiv de operetă, cu un impermea-

bil cenuşiu şi o pălărie de fetru trasă peste frunte.
– Dumneata ai toată familia în Israel şi vrei să pleci acolo? Ce număr

de buletin ai? I-am răspuns imediat: „Ştiu de la ce instituţie
vii, văd că eşti bine informat, uite buletinul, copiază, te rog,
numărul exact.” Agentul „secret” a copiat atent numele meu
şi numărul de identitate. Imediat după ce a ieşit am auzit o
maşină demarând puternic din faţa casei. Probabil că în
aceeaşi zi Jakober a predat numele meu la autorităţi, care
au verificat că eu pot fi vândut şi l-au trimis pe „detectiv”
pentru o ultimă verificare. Am bănuit că el mă aştepta de

mult în curte şi a bătut la uşă imediat ce a văzut lumină în casă.
A doua zi i-am telefonat lui Jakober ca să-i mulţumesc pentru prom-

pta intervenţie şi mi s-a răspuns că plecase deja la aeroport. Am prins deci
singurele două zile cât a fost la Bucureşti! În aceeaşi zi am scris părinţilor
să trimită amicului meu de la Viena cele două mii de dolari primite ca des-
păgubiri din Germania de vest şi i-am scris şi prietenului meu, ca să-l pun la
curent cu întreaga problemă. Evenimentele s-au desfăşurat cu repeziciune.
Jakober a scris la Viena, indicând codul care mă reprezenta şi numărul con-
tului secret la care trebuia depusă suma de 3.000 dolari. În scrisoare apărea
următoarea formulare:

– Dacă veţi depune suma de mai sus imediat, prietenul d-vs. va ieşi
încă în acest an. Dacă totuşi livrarea nu se va putea efectua, vi se va ram-
bursa întreaga sumă.” Eu urma să fiu livrat, ca orice marfă! (Accentuările
mele). Prietenul meu a adăugat diferenţa de 1.000 dolari şi a depus întreaga
sumă în contul secret indicat. (I-am restituit mia de dolari, după câteva luni,
din Israel). Spre sfârşitul lunii octombrie am primit un telefon de la un om
de afaceri vienez, sosit la Bucureşti. Comunicarea a fost succintă: „Prietenul
d-tale a depus suma cerută, pregăteşte-te.” Înfrigurat, simţind că plecarea
mult visată spre Israel este, în sfârşit aproape, am scris părinţilor că revede-
rea noastră se apropie, după 12 ani de despărţire şi i-am mulţumit amicului
de la Viena. Am început pregătirile: am vândut unui bun prieten motocicle-
ta, altuia televizorul, am vândut la „talcioc” micul răcitor electric cu absor-
bţie („Alaska”, mi se pare), un covoraş persan lucrat de mână, decorativ, o
lampă şi alte obiecte. La „talcioc” şi în curtea Templului Coral, de sărbători
ne întâlneam, cei ce depuseserăm cerere de plecare, ca să constatăm cine ple-
case, cine primise deja aprobarea, cine aştepta nerăbdător s-o primească.

Atunci când ofeream spre vânzare lucruri din casă, eventualii
cumpărători voiau să le cumpere aproape gratis: se conside-
rau moştenitori de drept ai evreilor care plecau! În aştepta-
rea aprobării ieşirii din ţară, m-am înscris, totuşi, la o excur-

sie cu vaporul Transilvania la Odesa, Yalta şi Soci, de la 18 la 23 noiembrie,
excursie pentru care nu trebuia paşaport şi nici alte aprobări, ca pentru
excursii în Occident, ci numai buletinul de populaţie. Despre această excur-
sie, scurtă privire în „raiul” sovietic, voi povesti altădată. La începutul lunii
decembrie, într-o dimineaţă friguroasă de duminică, poştaşul mi-a adus mult
visata comunicare: eram invitat la Direcţia paşapoartelor pentru a primi
aprobarea. Poştaşii aduceau dinadins comunicările de acest fel duminică
dimineaţa, când oamenii sunt în general acasă, ştiind că vor primi un bacşiş
gras de la fericiţii adresanţi! La 15 decembrie m-am prezentat, am primit
documentul de călătorie, într-un singur sens, nu paşaport, ferească sfântul!
şi a trebuit să semnez o declaraţie că nu voi revendica bunuri rămase în
România şi chiar să plătesc o mie de lei, ca să renunţ la cetăţenia română!
Mi s-a cerut pe un ton imperios să nu zăbovesc mult cu pregătirile şi să ies
din ţară peste cel mult o lună. Deşi destinaţia formală era Chile, a trebuit să
merg la ambasada israeliană ca să iau viza respectivă. În general era pericu-
los să vizitezi ambasade occidentale, dar având aprobarea în buzunar nu mai
era nici un risc. Intrat la funcţionarul de resort, am fost foarte bucuros că
am ocazia să vorbesc în ebraică, limbă pe care o stăpâneam la perfecţie. Pe
masa funcţionarului era un aparat de radio care emitea tot timpul muzică
zgomotoasă.

– Nu vă deranjează muzica asta?
– Ne deranjează, dar mai mult îi deranjează pe cei care au împânzit

clădirea cu microfoane, ca să
înregistreze toate convorbirile.

Fragment din vol. 
Numai Timpul nu-şi pierde timpul!,

În curs de apariţie la Editura Libra

AARON GOVRIN
Din România 
în Israel
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Jean-Luc Wauthier
Lăsaţi străinul să intre

Prozator, eseist, dar mai cu seamă
poet, Jean-Luc Wauthier, născut în
1950 la Charleroi, face parte din
generaţia matură a liricilor belgieni.

O generaţie marcată de acute probleme existenţia-
le, percepute, însă, cu acuitate, dintr-o perspectivă
profund ontologică, perspectivă care plasează viaţa
şi omul în parametrii Sensului, ai Fiinţei şi care
apropie, de o manieră evidentă, o bună parte din
lirica belgiană de unul dintre cele mai pregnante
orizonturi ale poeziei româneşti.

Cu atât mai apropiată ne apare poezia direc-
torului remarcabilei reviste «Le Journal des
po�tes», adică a lui Jean-Luc Wauthier, şi cu atât
mai paradoxală, oare?, în raport cu autorul ei, cu
acest personaj fermecător, subtil şi superior his-
trionic, în sensul legendarului Till Eulenspiegel, de
o ironie devastatoare, grefată pe o fineţe de spirit
şi pe o bogăţie de limbaj care fac din discursurile
lui, dar şi din amicalele cozerii rarisime focuri ben-
gale ale limbajului şi petroniene festinuri ale inte-
ligenţei. Cu atât mai apropiată nouă poezia acestui
mim celest muşcat de inimă de iremediabile
melancolii, de tristeţi profunde şi întrebări fără
răspuns ori, mai degrabă, de întrebări al căror răs-
puns se află în ele însele, adică în firea lor de
întrebări nerăspunse şi de răspunsuri neîntrebate. 

Cu atât mai paradoxală, oare?, ne apare aus-
teritatea discursului său liric, exprimarea aglutina-
tă, care însă nu pierde nimic din expresivitate,
elocvenţa severă, „care traduce, fără a se repeta,
forţele obscure şi momentele de graţie ale vieţii”
despre care vorbea Albert Ayguesparse.

Un asemenea discurs nu poate fi străin de
valoarea înaltă pe care o au în poezia lui Jean-Luc
Wauthier trei elemente esenţiale vieţuirii şi aflării
de sine: singurătatea, absenţa şi tăcerea, trei spa-
ţii, dar şi trei măşti ale vidului aparent, ale vidu-
lui plin de ceea ce a fost şi nu mai este pentru a
putea să fie, în care «spiritul se încordează pentru
a se lansa», cum ar spune Jacques de Bourbon-
Busset, spaţii de regăsire, reflecţie şi proiecţie poe-
tică. 

Există la Jean-Luc Wauthier obsesia surpării
fiinţei omeneşti, a aneantizării ei, a disperatei
aflări între şi întru, între-le stării de existenţă şi
întru-ul stării de Fiinţă, dar şi al luminoasei con-
fraternităţi cosmice, genetică unitate a omului şi
universului, prin care se sublimează şi se înlumi-
nează tragismul condiţiei noastre muritoare. Aşa
cum există o profundă solidaritate cu suferinţa
semenilor, o asumare a rănilor, devastărilor şi umi-
linţelor oamenilor asediaţi şi invadaţi de demonii
răului, izvorâtă nu numai din fireasca solidaritate
umană, ci şi, şi mai ales, din credinţă nestrămuta-
tă în puterea irenică a poeziei. Fiindcă, aşa cum
afirma el într-un editorial al pomenitului Journal
des po�tes: „În momentele esenţiale ale Condiţiei
umane, consemnate sau nu de Istorie, poezia ţâşneş-
te şi justifică Fiinţa”. Iar pentru a spune toate
aceste lucruri atât de evidente, dar atât de neînţe-
les-ascunse, pentru a-şi putea spune înţelesurile,
poezia lui îşi asumă acea expresivitate accentuată

şi acea fervoare exemplară care-l îndreptăţesc să-şi
dorească, şi să şi reuşească, a face din scriitură «o
împărtăşire a emoţiilor şi întrebărilor». Aşa încât,
putem spune fără tăgadă, ca Jean Rousselot:
«Găsesc foarte frumoase aceste poeme dureroase
care eludează orice tentativă de retorică elegiacă,
pentru a scurma până la os sentimentul care le-a
dat naştere şi limbajul nud, evident, al absenţei în
care intri pentru a scrie sau pentru a muri». Să
lăsăm cale liberă spre sufletele noastre acestui
„străin”, acestui frate al nostru, acestui mare poet. 

Horia Bădescu

* * *

Noi, cei din urmă moştenitori ai acestui veac
fumegând,
bieţi copii ai războaielor false şi-ai păcilor
fără de noimă
Noi cei din Dakar sau din Charleroi,
Noi, transfugii sincerităţii,
paznicii iubirilor moarte,
bietele fructe încă necoapte
ale unui veac prea curând vestejit. 

* * *

Un trup tresărind
un copac hohotind sub vântoasă
o umbră pe nisip aşternută

Un poem strecurat pe sub uşă
o lampă de veghe
un continent pe mări rătăcind

Un pământ pierdut
un astru ca un tremur departe
un vis adormit

O noapte o noapte adâncă
fără memorie

* * *

Nu-i nimic de numit
Cu frumuseţea semnelor sale
ademeneşte focul somnia

Nu-i nimic de iubit
deschise sunt uşile toate spre marea
locuită de noapte

Nu-i nimic de-aşteptat
de umbrele ei înarmată e moartea 
pe mâine cucerirea zilei se-amână
Nu-i nimic de trăit
pe buzele tăcerii
o scamă de spumă

* * *

Nimic 
în afara tăcerii
Nu va rămâne nimic
pe această masă goală
din mijlocul casei,
În afară de
pâinea şi vinul
absenţei
şi-aceste vântoase grele şi reci
izbind în fereastra uitării.

* * *

Puţinele vorbe
de care-i nevoie
pentru-a spune « poem »,
pentru-a rosti « primăvară »
Fărâma de timp de care-i nevoie
pentru-a da gata
moartea.

* * *

Nici o suflare. Nici o mărturisire.
Nimic nu răzbate din această gură sărmană 
în care ţesem plasa dorinţei
Dinţi strânşi
goală moartea
fier sub zăpadă
O tăcere profundă. S-o tai cu cuţitul
într-una din nopţile cele mai negre
Asupra timpului aplecat,
păzeşti poarta
care-ndrumă poemul
sub ape.

* * *

Cuvintele secerate de grindină
fructe zdrobite-ale nopţii
(gustul lor de sare şi apă, în gură)
În depărtare, 
oglinda de sine 
pierdută
amintirea spaţiului în care
fulgerul stăpânea.

* * *

Îţi pare astăzi că iar ai pornit 
în acel voiaj imobil
în care fără de nume sunt lucrurile
Şi chipurile alungate din viaţă
ţi le-aminteşti la-ntâmplare, îngheţate în semne
Uneori se deschide o uşă spre ploaie 
şi-atunci parcă viaţa ţi-ar zace
sub o tăcere prea grea, un poem nesfârşit
în care se târăsc mădularele risipite-ale
nopţii

Un vis,
la strigătele scufundătorului
deschide cerul încremenit

Jean-Luc Wauthier s-a născut, în noiembrie 1950, la
Charleroi, Belgia. Profesor de literatură la Haute
Ecole Pol-Henri Spaak, el a publicat peste douăzeci de
volume de poezie, proză şi eseu. Secretar general al
Centrului belgian al Asociaţiei Internaţionale a
Criticilor Literari, între 1981 şi 1997, şi, din 1991,
redactor-şef al cunoscutei reviste Journal des po�tes,
el este, de asemenea, vicepreşedinte al Casei
Internaţionale de Poezie «Arthur Haulot» de la
Bruxelles.
Volume de poezie: Ţara mea cu nume frumoase, 1975;
Domeniul, 1991; Lumină neagră, 1994; Prin tăcere şi
umbră, 1995; Numele tatălui, 1996; Setea şi uitarea,
1999; Fructele umbrei, 2003; Bolgia cerului, 2007.
Proză: Libertate supravegheată, nuvele, 1991; Regatul,
roman, 1995; Cărările vinului, 1999. Opera lui poetică
a fost încununată cu Premiile Nicole Houssa şi Emile
Polak, acordate de Academia Belgiană, şi, de aseme-
nea, cu Premiul Internaţional René Lyr, în 1994, şi
Marele Premiu Internaţional Lucian Blaga, în 1998.
Numeroase poeme ale sale au fost traduse în daneză,
engleză, română, albaneză, maghiară, ucraineană.
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Râul roşu

Te lepezi de tine
Străbaţi culoarul
fără să te întorci către fata
cu privirile goale
Decazi
Strigi
Nu răspunzi
atunci când râd copiii de tine 
Nu ieşi
Ar trebui să găseşti un final
să te-aşezi
să te-însori 
Nu se ştie
Nu mai înveţi nimic
Pe trecerea de pietoni nu mai traversezi 
Nu vei mai merge-n pădure
Treci râul roşu
Ar trebui să te-arunci pe fereastră
Nu mai bei
Nu mai fumezi
Nu mai trăieşti
N-ai văzut stopul schimbând pe roşu

* * *

Accept să văd 
spaima neîndurătoare venind
acest pas înapoi această-nţelegere 
gheaţa fermă a fluviului
unde umbrele-şi lasă prizonieră privirea

Accept acest foc ce cuprinde
o lume bătrână
în care o sută de ruguri vor face cenuşă
morminte şi temple

Accept (pentru salvarea ţinutului)
cenuşile vorbei
răsuflarea nesigură
a unui cuvânt
ai cărui ochi
în noapte se-nchid.

* * *
pentru Jeanine Moulin

Vom spune-într-o zi
„Vă mai aduceţi aminte
parfumul umbrei
blândeţea trupurilor mângâiate
pe celălalt mal al Fluviului?”

Vom încerca să uităm
frigul palid,
acest timp fără parfum

şi savoare
în care mai mult ca oricând doar de umbră
e umbra
Şi fără să ştim cum şi de ce vom gândi
la paşii aceia în noapte pierduţi, auziţi într-o zi,
la lucruri mult preţioase adormite de-acum
la acele depărtate şi necunoscute femei
făcându-ne semn
de pe partea cealaltă
a vieţii.

Elipsele timpului

I

Să posezi verbul
să-l serveşti
să-l supui
Secrete elipsele timpului

II

Orice ruină acuză
Orice speranţă ucide
Orice rânduială....

Va fi de ajuns să iubeşti
acolo departe-n 
înalturi
orice amintire a vântului

III

Nimic nu-mi spune
că efigiile vieţii
mă vor urma
dacă mă depărtez de orizont

IV

Hazard, prea frumos faun surprins

V

Să supravieţuieşti e frumos
(privirea adâncă a fetelor.
Cel dintâi strigăt de copil
deasupra oraşului)

VI

Un singur pom
poate lui însuşi
să-şi dezlege sensul culesului

VII

Iată-l, cerşetorul
la masa Regilor invitat

(Ne priveşte pe toţi
ca şi cum oasele ne-ar fi deja
acoperite de moarte)

VIII

Poetul, pal felinar 
pe care şi-un zâmbet părelnic
dintre meseni îl alungă.

* * *

Cel care merge în noapte
povara somnului nostru n-o ştie
Abia atinge ţărâna potecii
Ca o părere-i e mâna pe coapsele fetelor
uneori se întoarce
ca şi cum s-ar teme să vadă pierind peisajul,
Abia aţipeşte în marile ochiuri de limpede apă
stropite cu soare
Pe dinafară învaţă rădăcinile vorbei
grozamă
desface centura câmpiilor
se iubeşte blând
cu ţărâna

Numele lui îl ghiceşti de cum priveşti cerul.

* * *

Departe, foarte departe
dincolo de ferigi şi vise
în închipuite genuni
e bine să mori,
seara, atunci când nici unui dulgher
nu-i trece prin minte sicriul soarelui să-l 
şlefuiască
şi când la capătul puterilor
inima 
ni se ascunde în palme
ca apa mai blândă
şi rana mai adâncă s-o facă
(gravă, 
doar sie însăşi făcându-şi pereche,
adastă liniştea
pe marginea drumului)

* * *

Şi totuşi frumoasă fu viaţa
(Ameninţată mereu, însă tu doar astăzi
o ştii)
Şi rodnic culesul
(Chiar dacă după naufragiu poemele fi-vor
doar câteva salve risipite 
pe mare)
Şi frumuseţea sălbatică
(Chiar cu ochii închişi şi cu ţeasta
pe butuc, nu voi înceta să proclam 
frumuseţea aceasta
al cărei înger familiar
tu mi-ai fost)
Şi copii tăi au crescut
(Din adâncul nopţii mele
am să-i revăd totdeauna)
Câmpiile tăcerii iată-le
Doar speranţa de-a muri frumos ne rămâne

În româneşte de HORIA BĂDESCU
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OCTOMBRIE 2008

1.Viaţa

Nu-i pasă dacă ne e neplăcută. Ştie că oricum n-o
s-o mai întâlnim niciodată.

2.În drum spre Golgota

Mi-a înfipt un cuţit în inimă inscripţia aceea:
„Aici şedea Mama Lui”.

3. Sfântul necunoscut

Un monument pentru sfântul necunoscut, dom-
nilor,
pe care Biserica nu-l ştie, ca să-l proclame,
pe care nu-l ştim nici noi, ca să-l cinstim.

4. Nopţi de august

Cerul a aşternut un mozaic,
covor împodobit de stele, 
ca să iasă Dumnezeu la plimbare.

5. Luptătorul necunoscut

Glonţul care te-a ucis
a trecut pe lângă inima mea;
Lângă inima mea ai căzut mort,
lângă inima mea te-au îngropat,
deasupra mormântului tău
bate (inima mea).

6. O excepţie

E curios că omul a acceptat până la urmă că
Pământul se învârte în jurul Soarelui, şi nu
Soarele în jurul Pământului.

7. Melancolia lui Iorgo Iorgi, cu iubire

Nu vă temeţi de ea. Dacă vă bate la uşă şi nu-i
răspundeţi, va pleca. E foarte irascibilă, din feri-
cire, şi total neobişnuită cu refuzul… 

8. Silogism

Acolo unde nu cade lumina e întuneric.
Dar unde nu cade întunericul nu e lumină…

9. ***

Să vin într-o zi
să mă-nchid în vechea mansardă,
să-mi bată la uşă cei care m-au iubit
şi cei pe care i-am iubit,
iar eu să nu deschid
şi să nimicesc scările de lemn,
ca să nu mai poată urca şi bate la uşa mea…

10. Protest

De ce atâtea monumente închinate Soldatului
Necunoscut
şi Omului Necunoscut?
Noi unde să punem coroanele? 

11. Instantanee

a. Străduiţi-vă să nu plecaţi cu datorii din
această viaţă. Ca să nu fiţi târâţi acolo, sus, prin
tribunale…
b. Ochii nu stau ascunşi, 
cum stau mintea şi inima.
Ochii nu vorbesc din adâncul celor nevăzute,
cum vorbesc mintea şi inima. 
De aceea, am încredere în ei,
oricare le-ar fi culoarea.
c. Ce repede trec orele
când nu vrei să treacă repede
şi ce greu trec
când vrei să treacă repede…
d. Mult mă bucură
compania acestui stol de păsări
ce trece în fiecare seară peste casa noastră
şi nu se întoarce să ne privească
sau să ne acorde vreo atenţie…
e. Spunem mereu: „Dă-mi asta, Doamne, nu
vreau nimic altceva.”
Şi primim „asta” şi-o luăm de la capăt, dorind
mereu „încă ceva”…
f. Curios lucru e inima. Cu cât o cheltuieşti mai
mult, cu atât o ai mai mult.
g. Câtă cădere ne-a mai rămas oare până să
ajungem în vârf? 
h. Gândeşte-te că nu ne-a mai rămas alt vis decât
să ieşim pe o uşă. 

12. Bătrâneţe

În fiecare an, vara care vine e din ce în ce mai
diferită
de vara pe care-am dori-o.
În fiecare an, toate cele ce vin
sunt din ce în ce mai diferite
de cele pe care le-am dori să vină…

13. Nopţi

Ei bine, ziua, prietenii, mişcarea, munca 
te-au făcut să dai uitării 
pentru o clipă, neliniştea.
Poţi merge şi la vreun teatru sau club 
sau oriunde altundeva.
Dar când piesele de teatru se vor sfârşi,
cluburile se vor închide, 
prietenii îşi vor lua rămas bun,
şi vei fi nevoit să te întorci acasă, 
ce-o să se întâmple?

ştii bine că, întinsă în patul tău, te-aşteaptă,
crudă, neînduplecată, neliniştea.
Vei fi singur
şi-atunci îţi va cere socoteală, vrei, nu vrei.
Vei fi singur, 
neconsolat de teatre, cluburi, muncă sau prieteni.
Neliniştea te aşteaptă.
Chiar în casa ta, în patul tău. 
Neînduplecată.

14. Pasăre rănită

Nici nu-mi amintesc când şi cum
am ţinut în palmă o pasăre rănită,
cu aripile ţepene,
lăsată la cheremul milei mele,
privindu-mă cu jale
şi stăruitor, ca şi cum i-aş fi fost cunoscut.

Nu-mi amintesc.
Poate că nici nu s-a întâmplat vreodată una ca
asta.
Şi totuşi, privirea ei mă urmăreşte de ani între-
gi.
Poate n-am întâlnit niciodată această pasăre.
Şi totuşi o simt şi azi,
pândindu-mă când îmi deschid palma
ca să mă poată ţintui cu privirea.

15. Secretul melancoliei

Ce-i mai rău e c-ai rămas doar la suprafaţa ei.
Şi că n-ai priceput că ieşirea e chiar la fundul
apei
şi te-ai temut să te cufunzi până acolo.

16. Din „Trei scrisori către mama”

Mamă, îţi aminteşti cerul
pe care-l ţineam legat în batistă?
Îţi aminteşti râul care ne spăla picioarele
şi căruia-i spălam şi noi picioarele?
Îţi aminteşti albeaţa ţipetelor răsunând deasupra
văilor?
Îţi aminteşti sporovăielile care ciuguleau din
lumina zorilor?
Îţi aminteşti şoaptele cu care ţeseam primăvara?
Îţi aminteşti porumbeii care se aplecau deasupra
soarelui
ca să-i soarbă apa din palmă?
Îţi aminteşti visul care le curgea peste aripi
şi le înfăşura gâtul,
visul care se căţăra deasupra flamurilor?

Acum, toate au prins rugină,
toate s-au gârbovit în noi, mamă… 

Traducere de Sorina Munteanu

KOSTAS MODIS
Viaţa

Kostas Modis 
(1914 – 2004)

Kostas Modis, cel mai important reprezentant al poeziei
greceşti din spaţiul cipriot, s-a născut pe data de 18 febru-
arie a anului 1914, în Famagusta, şi a murit pe 1 martie,
în anul 2004, la Nicosia, capitala Ciprului, fiind în vârstă
de 90 de ani.
A desfăşurat o  asiduă activitate de peste 70 de ani în
slujba literelor şi mai ales în slujba poeziei, activitate care
i-a fost răsplătită în anul 2000 prin decernarea celei mai
înalte distincţii acordată vreodată vreunui intelectual trăi-
tor în afara Greciei – aceea de membru corespondent al
Academiei din Atena. În acelaşi an, Kostas Modis a fost
nominalizat printre „candidaţii” la Premiul Nobel.
Compozitorul cipriot Marios Tokas, colaborator şi prieten
apropiat al lui Modis, a pus pe muzică unele din poemele
acestuia pe tema invaziei turceşti din 1974. 
În discursul de prezentare şi elogiere a personalităţii şi
operei poetului Kostas Modis, rostit în anul 2000 de către
profesorul Nikos Konomis în faţa membrilor Academiei
din Atena, acesta afirma, printre altele: „Modis este, fără
îndoială, unul dintre cei mai mari poeţi greci în viaţă,
care a îmbogăţit registrul tematic al lirismului naţional cu
perspectiva specială a Ciprului. În cei 70 de ani de activi-
tate creatoare, a fost capabil să valorifice artistic pulsul şi
fluctuaţiile emoţionale, sociale, politice ale insulei,
recurgând la întregul tezaur lingvistic, istoric şi cultural al
elenismului, pe care l-a oglindit în opera sa, cu incredibilă
forţă poetică”.      
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Moldova şi Iaşiul (unde dospesc
chintesenţele de spiritualitate
moldavă) au avut – şi vor avea
probabil întotdeauna – de spus,

de adus, de dăruit ceva cu totul special. O întâm-
plare pe un asemenea tipic s-a petrecut şi în vălea-
tul lui 2007 când una dintre editurile Dulcelui Târg
(Princeps Edit), dăruia cititorilor o antologie (tra-
duceri) din creaţia lui Gaál Áron, proeminentă per-
sonalitate a literaturii maghiare. Şi nu numai!...
Gaál Áron, etica, poetica şi marea poezie euro-
peană… Greu de crezut că – în doar două pagini
– s-ar fi putut onora o susţinere a afirmaţiilor de
mai sus, afişate (ca titlu) desupra unui text desti-
nat să prezinte autorul şi cartea. Totuşi – merit
incontestabil – acestea, din capul locului, conden-
sau un sumum de adevăruri pe care lectura piese-
lor antologate, cum vom vedea, le confirmă. Mai
este oare poezia percepută ca rătăcire în ireal?
Sau, dimpotrivă, aşa cum s-a mai spus – şi în
diverse chipuri – astăzi ea e judecată după gradul
ei de actualitate, o actualitate, fireşte, mereu schim-
bătoare2. Dintr-o asemenea perspectivă nu vom
face abstracţie de faptul că actualitatea, prin tot
ceea ce presupune, gravitează în proximitatea nu
doar a unor conotaţii, ci şi a unor conţinuturi
impure. Între primele care ar trebui amintite se
profilează violenţa latent-subterană a impersonale-
lor şi decăzutelor noastre cotidianităţi. Ne va salva
oare poezia de bavardaj, de vorbăria vidă care
acum e pe cale să spulbere din noi orice urmă de
dialog cu Fiinţa? Iată una dintre interogaţiile care,
subsidiar, s-ar părea că agită şi tulbură – în adân-
cime – şi atmosfera poemelor lui Gaál Áron: „Căci
e o frică/în mine tot ce trăieşte/că bâjbâială/e
viaţa mea/patimile în întuneric/se pierd./ ...rugi-
le/Aprinzând/acum, în această clipă cu prinos,
ard/unde fără Dumnezeu cerul e fără stele.../
.../Eşti heruvim cu aripile pierdute/neînde -
mânatic/Clopotul reculegerii tale întunecă
totul/deasupra mea/ca un psalm vechi vuieşte
vocea-i/făcând să zboare speranţele mele. (Către
păunul albastru).

Lumea industrială târzie, copleşitoarea
epocă nouă şi încă necunoscută în care trăim
(născută odată cu primele explozii atomice3?) şi tim-
pul ei (...timpul acestei nopţi a lumii, timpul

sărac/.../vârstă a lumii, care îşi pierde temeiul, sus-
pendată în abis4) constituie, fără îndoială, terenul
(de bună seamă fertil!) din care îşi extrag puterea
de vieţuire şi dramatica lor consistenţă aceste
poeme. Va fi evident şi că – din perspectiva lui
Gaál Áron – experienţa artei resimte şi chiar
exprimă în subteraneitatea ei, nevoia unei esenţia-
le depăşiri. Ceea ce nu e întâmplător: fiecare poem
pare a se dori o contrautopie. Probabil, încă bân-
tuite de ecouri ale filozofiilor trecutului veac XX
(?), pentru acest autor literatura se mişcă sub ori-
zonturi care, prin virulenţa unor accente, trimit
către bine-ştiutele rechizitorii ale unei Kultur -
kritik: „Literatura: gunoi de birou/un imperiu de
hârţoage (deasupra lui domnie dedesubtul lui plic-
tiseală)/deseori doar luare de atitudine într-o
cameră prăfuită,/de unde nu se vede priveliş -
tea/care e doar vegetare,/pentru care nimeni nu e
recunoscător/.../Pentru că acolo unde fiinţa e
vegetare/şi nu există perspectivă/..../se naşte şi se
moare, din timp în timp/închis într-o piatră vie.”
(Transformări) Şi, evident, meditând în siajul fiin -
ţei care e vegetare/şi (pentru care) nu există per-
spectivă – poezia lui Gaál Áron rămâne încărcată
de adieri din tărâmurile metafizicului. Edificator
în acest sens e textul numit Noaptea uitării. Şi
prin vizibilele trimiteri pe care le face încă din titlu
şi prin ceea ce efectiv reuşeşte să spună, mutatis
mutandis, poemul e transpus într-o coloratură
ideatică amintind atmosfera rostirilor heideggerie-
ne5: „Unde bântuie mediocritatea,/unde distruge
violenţa,/se scufundă Lumea, lumea noastră./Visul
nostru, Atlantida noastră/dispare în adânc,/şi
uită, îngroapă în el/noaptea uitării. Dar poate,
încă va fi,/încă o dată, o nouă uvertură,/silind
învierea, flacăra Duhului/ce în Mai răsună,/şi
aduce ieşirea din somn./Şi atunci, în sfârşit se ter-
mină iarna./”

Vom observa cu uşurinţă, începând
chiar în ordinea primelor poeme
antologate,  că discursul liric se
focalizează  asupra a ceea ce – în

mod curent – numim condiţia artistului şi a artei
în lumile noastre. De din îndepărtările unei vârste
aurorale poetul decantează nu atât un personaj,
cât o transparenţă a fiinţării întru poezie: „...cânta
laude/sărutului pe o bâtă găurită/despre care nu

ştia că e fluier/şi că el e poet şi muzician, a creat/–
pictura e păstrată pe stâncile peşterii-/şi nu se chi-
nuia, ca pe piatră/să-şi scrie numele/.”..etc. (Stră -
moşul meu din Neanderthal); „Nimeni nu ştie ce a
făcut,/cine era şi care a fost epoca/în care a trăit
şi a visat poate/şi despre mine, şi să-i rămână în
urmă/în nisip a scris versuri cu orele/pe piele, pe
fibre,/pe tot ce a găsit./” (Trăieşti într-o faţă)
„...zidesc din ele propoziţii, ca de piatră piatră-
i/cuvântul/până când încet (...) existenţa/se prefa-
ce în templu/” (Palma mea păstrează).

Subtilă şi vie rezonanţă cu un  foar-
te distinct al rostirilor lirice, în poe-
mele lui Gaál Áron subzistă – un
continuum latent de – planuri

secunde. Un dincolo în care, la un loc adăpostite,
se întâlnesc atât meditaţia asupra rosturilor poe-
ziei, cât şi – învăluit în tenebroasele sonorităţi ale
tragicului – indicibilul, de-ne-gânditul fiinţării.
(Ceea ce n-ar trebui să contrarieze căci ştim, de la
venerabilul Hegel cetire: „...frumosul artei se
înfăţişează de fapt, într-o formă ce se opune explicit
gândirii6”). Nu lipseşte, se pare, nici o anume
tentă de fascinaţie narcisiacă; ceea ce, în lumile
artei, iarăşi, con-sună firesc, întrucât acel ceva care
ţine chiar de esenţe, adăstă şi din preajma ideii de
oglindire: „în feţele cunoscute, dacă pândeşte faţa
ta,/încă îţi interoghează trăsăturile,/nu îţi oglinde-
şte viaţa,/nimic din ce ai fost.”/(Pentru cel care a
rămas). Un omenesc-prea omenesc îşi scrutează şi
aici – nu fără o anume disperare – enigma.
Dominatoare semne interogative induc în poeme
întunecimea (ori supralumina !?) unei alterităţi
necunoscute într-un fel amintindu-ne de aceea către
care Sf.Augustin exclama siderat: quaestio mihi
factum sum7. De unde începe a se lăsa întrezărită
carura specifică (etică şi po/etică!) a unei sensibi-
lităţi, şi a unor teribile sfâşieri mărturisind certa
apartenenţă a acestor poeme faţă de un anume
specific al spiritualităţii europene: „Mă simt sărac,
fiindcă/nu am nimic de spus./.../trec/Spre timpul
final/Şi spre începutul de dincolo de linia de sosi-
re/mă scurg,/plecat de nicăieri/spre « acum » şi
« aici »/...Gata, am descoperit.../Timpul ăsta din
mine sau din afară mă doare./Vindecarea va veni
mai târziu decât sunt eu.../Peste mine stau zilele
şi întâmplările de ieri.../Şi tot ce a fost este....”
(Poate). Ca şi în alte versuri; „...în visele noastre
bătute de ploaie/în verbele turmentate singura-
teci,/fără dumnezeu,/ faţa ta de înger răspândeşte
speranţă de mamă.../” (Anagramă). Adiate de infi-
nit par şi aceste versuri: „/…Când am fost în faţa
voastră,/m-aţi privit neînţelegând./Mi-a fost foarte
frig fără cuvinte,/privirea voastră m-a alun-
gat./Călătoresc astfel mai departe,/până când se
termină drumul, până când se/termină cuvân-
tul,/… (Călător).

Am fi putut spune că aici se exprimă şi
ceea ce – potrivit cu o modă a zilei – ar fi catalo-
gabil drept post-modernitatea acestui autor. Am fi
putut… dacă, între timp, termenul – lansat de
Jean- François Lyotard8 – n-ar fi fost atât de para-
zitat cu aproximaţii prolixe devenind inutilizabil.
Există oare ceva ce s-a schimbat, în chip esenţial,
în  sensibilităţile noastre? Mai este poezia o pure
jouissance du spirituel cum spunea Bachellard?
Când scria: Ceva străin este sufletul pe acest
pământ, Georg Trakl9 sugera că poezia aparţine
eminamente interiorităţii celei mai profunde.
Totuşi, datorită acelui practicism exacerbat (a
cărui provenienţă poate fi pusă şi pe seama mereu
mai dominatoarei şi mai sufocantei gândiri calcu-
latoare despre care amintea Fr. Nietzsche), supre-
maţia artei, deci a indicibilului şi transparenţei,
pare să se cufunde într-un – deja prelungit –
amurg. Are loc o asurzire, un blocaj, o paralizie a
sensibilităţii. Obiectul artistic ca atare se estom-
pează, ori tinde să dispară cu totul din proximita-
tea percepţiei. Şi aici se conturează o adevărată
problemă ( a artei în general) şi nu mai puţin a
literaturii, a poeziei. Aşa cum se poate vedea din
texte, în proximităţile ei gravitează şi neliniştitul
spirit care domină poetica lui Gaál Áron: „...Săltate
pe umăr ei poartă cărţile,/în întortocheate şi lungi
rânduri,/precum în China cărau pietre-n
coşuri/sclavii, să înalţe Marele Zid./.../surzi în
furie, împietriţi în ură/îl poartă pe Petrarca,
poartă Sonetele/şi Republica lui Platon şi Vedele
toate./.../Fantome uscăţive, în murmur mono-
ton,/aşază fără odihnă rime şi romane,/.../ei pe
umăr poartă cărţile:/drama şi proza şi-ntreaga
poezie./Într-o haotică lege,”.../.(Drumul cărţilor).

Într-un anume fel am putea întrezări aici,
discretă, dar totuşi certă, o carură muzicală a

DAN ANGHELESCU
Gaál Áron şi poezia ca tip de relaţie esenţială1
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modului în care se structurează gândirea acestui
poet: el induce poeziei formulele ciclice de leitmo-
tiv! Iată timpul e unul dintre acestea şi el iradiază
chiar din primele pagini începând chiar cu acel
poem care dă titlul antologiei (Strămoşul meu din
Neanderthal): „Era aşa,/în secole măsurând tim-
pul./Nu a explicat că El e strămoşul./
Nemăsurându-se cu nimeni/îşi trăia şi-şi ştia ade-
vărul”. Fulgurante sintagme, trimiteri către ideea
de timp, vom observa că abundă pe parcursul
întregului volum: „acum, în această clipă cu pri-
nos, ard/unde fără Dumnezeu cerul e fără
stele…/” sau: „eternitatea păşind în faţa mea spre
nicăieri;/../doare Trecutul, ieri ţi-ai grăit peisa-
jul/şi astăzi este doar iluzie;/.../ce noroi în ea:
Timpul.”

Un alt leitmotiv, la fel de enigmatic şi per-
sistent (asupra lui planează umbra celor mai grave
interogaţii), este Cuvântul: „...Priveşte, prietenă,
cuvintele s-au tocit/Piere limba, curăţăm ruine-
le/Moştenitorii unui crez, dansurilor, legende-
lor...Multe dorim încă, dar ne mulţumim cu
puţin/Priveşte, prietenă, priveşte-mi faţa/Câte
milenii pe ea, câte feluri de urme/..../Priveşte,
prietenă, asta ne rămâne:/S-au întreit clipe-
le/Inima e doar un motor, o piesă ce poate fi înlo-
cuită/Sufletul…”(Priveşte, prietena mea !...)În pro-
ximitatea acestui nou leitmotiv, suavelor şi tragice-
lor stranietăţi din poezia lui Gaál Áron li se
adaugă şi o considerabilă potenţialitate tensivă. De
unde şi dicţia abruptă cu accente inconfundabile:
„Dacă nu este nimic să mă salveze, doar cuvinte-
le,/Dacă nici acelea măcar, dacă tu însăţi,/.../Dacă
nu am nimic altceva să-ţi dau la schimb,/Dacă
doar poezia, dacă doar copia mea de cuvinte/Dacă
aceste cuvinte sfâşiate,/Dacă mereu cuvinte,/Dacă
orb,/Dacă, dacă...”(Cuvinte sfâşiate).

Este momentul în care – sunt tentat să
cred – un anume aspect a căpătat deja  limpezime:
poezia lui Gaál Áron este o sensibilitate în expan-
siune care încearcă să gândească tocmai de-ne-gân-
ditul vertiginoaselor seisme ale epocii. Căci, pe
lângă celelalte mari conflicte pe care veacul XX le-a
hărăzit omenirii, acela dintre om şi limbaj pare a
fi unul dintre cele mai persistente. Misterioasa
energie despre care anticii, numind-o logos, afir-
mau că stăpâneşte lumea, aceeaşi pe care o crezu-
serăm capabilă să pună  ordine în tot ceea ce ne
dezagregă10 a intrat în declin. Ceea ce poetul chiar
spune, dar într-un fel care – cum era şi normal –
îi aparţine numai lui: „…cuvintele-mi spun/ min-
ciuni./N-am nici poezie, să-mi dea de mâncare,/Şi
nu mai am nevoie de viziuni!/Dârdâi într-un gând
îndărătnic/în rimele de cârpe, nud mereu./N-am
nici poezie, să-mi dea de băut,/Nu mai am nevoie
de Dumnezeu!/De greşeală-i mult, de iertare
puţin/ceea ce am fost: propoziţiile./N-am nici poe-
zie, să-mi sădească/în muzică groaza nopţii fără
melodie.”

În ciuda paroxisticei hipertrofii a tehnicii
comunicaţionale, umanitatea traversează teribilele
maladii ale incomunicabilităţii. Sub presiunea
rumorilor mediatice, cuvintele suportă ireversibile
disoluţii; nu se mai pot vindeca de neant. Vorbirea

vidă – din care s-a spulberat orice urmă de memo-
rie culturală – deţine incontestabile supremaţii.
Prin urmare natura limbajului a devenit spectrală,
altfel spus, de-ne-desluşit. Aşa se face că de la
Schelling la Heidegger se vorbeşte – şi tot mai
insistent – despre o fatală întunecare a sensului.
Alunecată în entropie, vacuitate şi vid spiritual,
lumea noastră e purtătoare a unor circumstanţe
ce-l vor îndritui pe gânditorul din Sein und Zeit să
spună că omul ar trebui să înveţe să existe într-o
lume a nenumitului! Infirmităţile expresiei, angoa-
sa şi marile însingurări vor ridica tăcerea (J.P.
Sartre) chiar la demnitatea de paroxism al comuni-
cării. (Reamintim: şi Kierkegaard întrezărise nevo-
ia unui catharsis al tăcerii!). Tot mai insistent, în
formele actuale ale oricărui tip de expresie, discur-
sul conferă tăcerii valori tot mai înalte. David Le
Breton îi dedică (tăcerii) o carte: Du silence, (Édi-
tions Métailié, Paris 1997). Nostalgia tăcerii, în
forme diferite, avea să inunde întreaga spirituali-
tate a veacului XX de la Vasili Kandinski, la
Mondrian, ori Marcel Duchamp; şi de la experienţe-
le muzicianului John Cage la... iată, chiar poemele
lui Gaál Áron, cel care – şi el traversat de fascina-
ţia unui freamăt al lumii – ne spune cât se poate
de limpede: „... ceea ce ne leagă şi azi/nu sunt
doar cuvintele, ci tăcerile noastre,/când doar stăm
împreună înţelegători,/nemişcaţi/..../În locul rimei
mai bine tăcerea/să fericească, dacă cuvântul nu

mai ajută/ajută muţenia,/”… etc. (Patruzeci şi cinci
de rânduri). De altfel, continuând ideea ne reamin-
tim: chiar despre cuvântul scris s-a afirmat că,
ascunzând o  stranie opoziţie – este cuvânt care
se oferă întru tăcere! Pentru că (sublinia Hans-
Georg Gadamer, citându-l pe Luther), cuvântul
care stă scris se află într-o ipostază  capabilă să
acorde – în egală măsură – cuvântului şi gândirii,
atributul nobil al tăcerii în contemplaţie. Este
modul subtil şi foarte actual în care acest autor
gândeşte plăsmuirea poetică: toate câte, aparţi-
nând vieţilor noastre, supuse fiind ofilirii şi morţii
„abia dacă mai licăresc, din amintirea cea mai
îndepărtată, într-o sclipire aproape ireală”. Pentru
el, evident nu cuvântul ci „poezia” este unica ener-
gie capabilă să stopeze „acel caracter disolutiv al
timpului (Zeitentgänglichkeit)/…./ca spunere
(Sage)”. Nu va fi deci pricină de mirare că – mai
ales! – un spirit neliniştit, dubitativ, cum este cel
ce domină în poemele acestui autor nu a rămas
imun şi nu ar fi putut lipsi de la masa unei aseme-
nea dezbateri. Şi iată-l concluzionând: „... toate
acestea nu mai au nici o valoare/şi ceea ce are
valoare sigur nu e cuvântul/.../ne îndreptăm spre
ceva, dar totuşi încotro?” (Noaptea la ora trei).
Continuând apoi – şi în alt poem – acelaşi fir al
propriilor gânduri: „…Călătoresc astfel mai depar-
te,/până când se termină drumul, până când
se/termină cuvântul...”(Călător). Evident, pentru
Gaál Áron, poezia se vădeşte ca o relaţie esenţială,
acel Ceva veşnic inaccesibil vorbirii obişnuite unde
ceea ce se întrezăreşte ascunde chiar lumina fiin -
ţei, drama difuză a vieţii şi morţii… acolo unde
„cuvântul poetic depune mărturie pentru fiinţa
noastră, fiind el însuşi aceasta fiinţă (indem es
selbst Dasein ist) dar şi obscura instanţă care... nu
suntem noi: „.../Trăim ca aşchii rupte din trupul
Domnului/în noi Nimicul şi în noi/Totul./.../rupţi
în noi ca o aşchie,/în conjuncţiile noastre doare
Dumnezeu./..”.(Două aşchii din grinda ta). El are
vocaţia de a trăi la infinit în interiorul sublimei
uimiri augustiniene: quaestio mihi factum sum!

1 Gaál Áron - Strămoşul meu din Neanderthal, Antologie,
Princeps Edit, Iaşi- 2007.
2 Martin Heidegger, În chip poetic locuieşte omul…, în Originea
operei de artă, Ed. Humanitas, 1995, p.200.
3 Hannah Arendt, Condiţia Umană, Ed. Ideea Design & Print,
Cluj, 2007, pp. 10,11.
4 Martin Heidegger, op.cit., p. 200.
5 Martin Heidegger : „timpul acestei nopţi a lumii este timpul
sărac (şi) devine din ce în ce mai sărac. (...),vârstă a lumii, care
îşi pierde temeiul, stă suspendată în abis“, op.cit, p. 2000.
6 G.W.F.Hegel, Prelegeri de estetică, vol. I, Ed. Academiei, 1966,
p. 18.
7 Sf. Augustin, Confessiones (X, 33): am ajuns o întrebare pentru
mine însumi.
8 La condition postmoderne, Ed. Babel, Bucureşti, 1993.
9 Vers din poemul intitulat Fruhling der Seele (Primăvară a sufle-
tului). 
10 Hans-Georg Gadamer, Actualitatea Frumosului, Ed. Polirom,
2000, p, 29.
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Cunoscut în România interbelică
prin schiţele  şi articolele din ziare-
le şi revistele româneşti de limbă
rusă (merită semnalate aici aseme-

nea texte precum În împărăţia voluntarismului
sălbatic, Păsărica verde şi crocodilul roşu, La copa-
ia roşie, „La punctul umilirii“, Pe o suprafaţă încli-
nată, Însemnări de scriitor – fragmente, „Vise fără
sens“, Trecut şi viitor, Prostituata, O pipă veche –
poezie inedită, De la măreţie la ridicol, Cuvinte
uitate, Zile fatale la Moscova (extrase din scrisori-
le anului 1917, salvate întâmplător) şi îndeosebi
prin romanele tălmăcite în limba
română, Mihail Arţîbaşev, alături de alţi
străluciţi reprezentanţi ai literaturii ruse
din emigraţie (A. Avercenko, I. Bunin, A.
Kuprin, I. Severianin, Teffi, A. Vertinski,
vestiţi în patria natală încă până la exil),
s-a bucurat de aprecierea entuziastă a
cititorilor, criticilor literari şi a spectato-
rilor din spaţiul românesc. După înde-
lungi decenii în care numele scriitorului
a fost anatemizat, scos chiar şi din biblio-
grafii (în monumentala lucrare a lui Filip
Roman Literatura rusă şi sovietică în
limba română, 1859-1959, Arţîbaşev nu
apare deloc), iar operele sale total inter-
zise, pe la sfârşitul anilor ’80 din secolul
trecut, încă în fosta Uniune Sovietică, în
procesul reevaluării şi „recuperării“ lite-
raturii ruse, moştenirea literară a lui
Arţîbaşev renaşte exact ca pasărea
Phoenix; un rol esenţial a avut şi criticul
literar rus Timofei Prokopov, alcătuitor şi
prefaţator al unei ediţii de opere alese în
trei volume (Moscova, 1994).

E adevărat, în România interbe-
lică operele unor scriitori străini, inclusiv
romanele lui Arţîbaşev Sanin, tradus de
L. Hâncu (Bucureşti, editura „Cugetarea“,
1928?), Extrema limită, trad. de G. M.
Vlădescu (Bucureşti, editura „Cugetarea“,
1939) şi Familia Diki (Sălbaticii), trad. de
R. Donici (Bucureşti, 1941) au fost muti-
late, traducătorii sau, poate chiar editorii,
urmărind probabil ţeluri pur comerciale,
au eliminat pasaje (cu precădere peisaje-
le cu natura rusă) sau capitole întregi (e
şi cazul interbelicului Sanin; textul inte-
gral a fost tradus şi publicat la editura
Ideea Europeană, în două ediţii succesive
în anii 2004 şi 2005), iar în exemplul
romanului de faţă în ediţia interbelică a
fost complet eliminată partea a doua (1/2
din text). Se mai întâlnesc pe alocuri
modificări nejustificate ale numelor per-
sonajelor sau chiar deformarea sensului
ideatic, aspect explicabil şi prin lipsa de
lectori de carte avizaţi la respectivele edi-
turi bucureştene interbelice.

Sub formă de broşură, în celebra
colecţie „Lectura. Floarea literaturilor
străine“, au fost publicate nuvelele lui
Arţîbaşev Răzbunătorul, traducere de
Alexis Nour (Bucureşti, 1927) şi Pro -
curorul, traducere de R. Clemente (Bucu -
reşti, f. a.).

Un succes remarcabil l-a avut
drama în cinci acte Revnost’ (Gelozia),
jucată de trupa Teatrului lui K. N.
Nezlobin în 1927 pe scena Teatrului
Naţional din Chişinău cu artista M. G.
Kosmacevskaia în rolul principal.

Pentru cititorii prezentului roman, voi
schiţa în cele ce urmează profilul autorului.

Mihail Petrovici Arţîbaşev [25.X. (6. XII).
1878, cătunul Dobroslavovka, judeţul Ahtâr, guver-
nia Harkov – 3. III. 1927, Varşovia], prozator, dra-
maturg şi publicist, s-a născut într-o familie de
nobili moscoviţi scăpătaţi (tatăl său era ispravnic
în orăşelul Ahtâr, iar mama – casnică, era de ori-
gine poloneză). Unele precizări importante, pe
bază de documente originale, le-a făcut universita-
rul Mihail Enoiu într-un volum Probleme de filolo-
gie rusă al catedrei de Limba şi literatura rusă a
Universităţii din Bucureşti; printre altele, acesta
demonstrează că în toate dicţionarele şi enciclope-
diile literfare din Federaţia Rusă data naşterii
scriitorului este eronat devansată cu o zi.
Semnalez aici, în premieră, că soţia scriitorului,
Ecaterina, după decesul soţului, a locuit la
Bucureşti, a colaborat la publicaţii româneşti de
limbă rusă, a corespondat cu Igor Severianin, poe-
tul futurist rus vizitând-o cu ocazia serilor literare

pe care le-a susţinut în anii ’30 în România. A
abandonat gimnaziul din Ahtâr după absolvirea a
cinci clase. La vârsta de 16 ani a avut o tentativă
de sinucidre, după o dramă în familie. Între anii
1895 şi 1897 a lucrat ca secretar la un agent de
zemstvă. Debutează ca prozator cu nuvele publica-
te în 1895 în ziarul din Harkov „Iujnâi Krai“. În
anii 1897-1898 studiază la Şcoala de desen şi pic-
tură din Harkov. În 1898 pleacă la Petersburg pen-
tru a se înscrie la Academia de Arte Frumoase,
dar nu este primit, deoarece îi lipsea diploma gim-
nazială de capacitate. Rămâne în capitală, o duce

destul de greu material, obţinând puţinii bani din
caricaturile sale oferite ziarelor de scandal, recen-
zii la expoziţiile de artă plastică şi din câştigurile
de la jocul de biliard. Se căsătoreşte la vârsta de
20 de ani, fiind îndrăgostit nebuneşte, dar după
trei ani divorţează pe motiv de nepotrivire de
caracter. Într-adevăr fericită va fi doar cea de a
doua căsătorie.

Critica literară rusă consideră că adevăra-
tul început al carierei literare îl constituie nuvela
Paşa Tumanov (1901) subiectul căreia îl reprezintă
asasinarea directorului de gimnaziu de către un
elev exmatriculat.

Acceptată iniţial de revista
„Russkoe bogatstvo“ şi de către
redactorul acesteia, N. K.
Mihailovski, dar respinsă de cen-

zură, nuvela va fi publicată de-abia peste doi ani în
revista „Obrazovanie“ (Învăţământul). Colaborează
la sus-menţionatele publicaţii, dar şi la revistele
„Şut“ (Nebunu), „Jurnal dlia vseh“ (Jurnal pentru

toţi) şi ziarele „Peterburgskaia gazeta“, „Peter -
burgski listok“ ş. a. În Paşa Tumanov precum şi în
nuvele ulterioare ca Sublocotenentul Gololobov
(1902), Sângele (1903) se resimte influenţa lui Lev
Tolstoi. Sfârşitul primei etape de creaţie îl repre-
zintă povestirea Moartea lui Lande unde, din punct
de vedere tipologic, figura lui Ivan Lande are evi-
dente contingente cu prinţul Mâşkin, eroul dosto-
ievskian din romanul Idiotul. Gloria literară, aso-
ciată cu un scandal de proporţii (exact cum se va
întâmpla peste aproape o jumătate de secol cu
Lolita lui Vladimir Nabokov), i-a adus romanul

Sanin. 
Blamat pe nedrept ca „roman

pornografic“, iar de către Gorki şi ca
„roman reacţionar, antirevoluţionar“,
Sanin (publicat în 1907-1908, dar scris
cu vreo şapte ani mai înainte ca şi o
serie de nuvele publicate anterior
(Kuprian – 1902, Râsul – 1903, Revolta
– 1904, Umbrele dimineţii – 1905,
Groaza – 1905, Pata de sânge – 1906,
Valul uman – 1907), înfăţişează indivi-
dul ca făurar şi victimă a istoriei,
îndeosebi în roman unde hedonismul
este mai pregnant privit ca o posibilă
cale de ieşire din criza psihologică pro-
vocată de falimentul speranţelor
romantico-revoluţionare. Este adevărat
că peste un deceniu, Gorki îşi va modi-
fica optica, susţinând că fără asemenea
scriitori ca Arţîbaşev, care au reflectat
cu talent „harababura vieţii“, literatura
rusă ar fi mai săracă; tot el considera
că Arţîbaşev, ca şi camarazii (nu în
plan ideologic, ci emoţional) L.
Andreev, Bunin şi Kuprin, nu sunt încă
apreciaţi pe merit şi că ar trebui să
facem aceasta pentru instruirea literaţi-
lor contemporani. O analiză contrastivă
chiar şi a pieselor de teatru cu acelaşi
titlu Duşmanii, scrisă de Arţîbaşev în
1916, iar de Gorki cu un deceniu mai
devreme ar rezolva multe deosebiri
semnificative dintre viziunile ideatice
ale celor doi mari scriitori. Aflat pe
orbita ideilor lui Nietzsche, romanul
Sanin, ca, de altfel, şi piesa Legea sălba-
ticului (1915), transformat peste doi ani
în scenariu de film sub titlul Soţul,
reprezintă în planul polemicii literare
cu scrieri de Leonid Andreev precum
drama Anfisa (1909), piesă vădit anti-
Nietzsche) momente de referinţă în
epocă. Ca într-o compoziţie dihotomică
pot fi analizate drept punct şi contra-
punct piesele de teatru Ecaterina
Ivanova (1913) de Leonid Andreev şi
Gelozia de Mihail Arţîbaşev (apărute în
acelaşi an şi jucate concomitent pe sce-
nele teatrelor din Rusia).

Referitor la atitudinea
scriitorului rus faţă de
filosoful german merită
reprodus aici un scurt

fragment din capitolul XIII Despre mine
din Însemnări de scriitor (scris la 21
iulie 1911), text aflat în custodia
Arhivei Ruse de Stat pentru Literatură
şi Artă, căreia îi mulţumesc şi pe
această cale pentru permisiunea acor-
dată de a accede la respectivele pagini
ale lui Arţîbaşev, cu atât mai mult cu

cât acestea nu se regăsesc în volumele editate în
ultima perioadă şi nici măcar în impresionantul
tom Însemnări de scriitor (790 de pagini), alcătuit şi
prefaţat de Timofei Prokopov şi apărut la Moscova
în anul 2006. „Amintiţi-vă de Nietzsche; acum
nimeni nu va îndrăzni să recunoască dreptul lui de
a vorbi despre sine ca despre o unicitate, despre
cărţile sale ca despre nişte cărţi pentru câţiva. Dar
a existat o vreme când ridicola «mania grandiosa!»
l-a urmărit. Mulţi, desigur, şi acum vor spune că
slovele orgolioase despre sine însuşi sunt de pri-
sos, însă se pune întrebarea: la ce dracu’ avea
nevoie să se prefacă şi să nu spună despre sine
ceea ce ştia.

Nu mă număr printre adepţii săi. Nietzsche,
ideile lui, mi se par (din punctul meu de vedere)
complet eronate, însă nu pot să nu recunosc că
Nietzsche era de zeci de ori un om de un nivel
mult mai înalt şi nu putea să nu simtă aceasta şi
s-o exprime curajos şi direct.

DUMITRU BALAN

Arţîbaşev redivivus
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O, Dumnezeule! Înţeleg de minune
că şi pe mine mulţi mă consideră,
iar după aceste cuvinte încă şi
mai mulţi mă vor considera că

sunt obsedat de mania grandorii. Dar, scuzaţi-mi
expresia, toate astea mă lasă absolut rece“.1
Contingente nu numai cu ideile lui Nietzsche, ci şi
cu cele ale lui S. Freud şi Eduard Hartmann pot fi
lesne sesizate în nuvele ca Despre gelozie, Salonul
bolnavilor incurabili, Povestire despre ştiinţa cea
mare şi Crima doctorului Lurie, de exemplu, în ulti-
ma nuvelă menţionată un medic fanatic experi-
mentează pe sine însuşi şi pe sălbaticul său servi-
tor modelarea şi apoi distrugerea conştiinţei reli-
gioase; în urma constatării ineficientei sale exis -
ten ţe fără Dumnezeu, sălbaticul se sinucide, acest
gest fiind urmat la scurt timp şi de către omul de
ştiinţă, mentorul său, şi astfel ambele personaje,
autor şi victimă ale experimentului, confirmă fali-
mentul pozitivismului. La polul antitetic e plasată
nuvela Mai tare ca moartea (1915), un veritabil
imn dedicat voinţei omului, unde eroul, de aseme-
nea, om de ştiinţă îşi propune să efectueze ultima
sa experienţă de cercetare a creierului într-un
moment de maxim dramatism, mai precis, în tim-
pul pieirii sale sub lama ghilotinei, învingând prin
puterea raţiunii spaima de moarte.

Cucerit de curentele la modă din filosofia
occidentală, scriitorul încearcă s-o exploateze în
creaţia sa într-o nouă orientare, într-o nouă con    c -
ep  ţie denumită convenţional, „ecleziatism“, o alam-
bicare originală a ideilor biblice din Ecleziast cu
diverse teze doctrinare din F. Nietzsche, A.
Schopenhauer, E. Hatmann şi H. Bergson. În arti-
cole precum De la puţin la derizoriu, Dascălii vie-
ţii sau Predica şi viaţa, Arţîbaşev susţine că orice
scop al existenţei umane e un fals, iar viaţa e un
lanţ de suferinţe care sfârşesc inevitabil cu o
„gaură neagră“, ajung „la limita extremă“, adică la
nefiinţă, la inexistenţă. Ideile „ecleziastismului“
sunt amplu şi măiastru reflectate în cea mai volu-
minoasă (ca număr de pagini) scriere a lui
Arţîbaşev, în romanul La limita extremă (1910-
1912), axat pe un original „joc“ literar de subiecte,
personaje, citate din operele contemporanilor şi
clasicilor, după cum afirmă criticul rus A. M.
Graciova, autoare al remarcabilului studiu Aşa a
grăit Vladimir Sanin. Nietzscheismul rus prin priz-
ma romanelor lui M .P. Arţîbaşev.2

Acţiunea se derulează în miezul fierbinte al
unei realităţi ruse alienate de la începutul secolu-
lui trecut, pe fondul unor întâmplări neobişnuite
cu final tragic care zguduie din temelii viaţa unui
orăşel rus de provincie. Scriitorul sugerează cu o
fină subtilitate artistică faptul că adevărata cauză
a fatalelor conflicte şi încleştări violente rezidă în

latenta şi tainica psihologie a indivizilor, în „sub-
conştientul“ lor care aruncă în aer orice raţiune şi-l
conduce pe om direct în prăpastie, „la limita
extremă“ a existenţei, a vieţii sale. 

Cadrul desfăşurării acţiunii, ca şi în cazul
altor opere importante (Sanin, Moartea lui Lande
ş. a.) îl reprezintă locurile copilăriei şi adoles -
cenţei, unde Arţîbaşev, după stabilirea la Peters -
burg, venea cu regularitate în fiecare vară să-şi
scrie nemuritoarele pagini de proză. În roman,
suflul debusolării sufleteşti, al disperării, al
deprimării, al dezolării în faţa idealurilor frânte e
prezent la tot pasul; e, de altfel, proza lui Arţîba -
şev cu cel mai mare număr de sinucideri, ceea ce
reflectă o stare de fapt existentă în epocă pe care
scriitorul Kornei Ciukovski o caracteriza cu plasti-
citate: „Toată ţara a devenit un club al sinucigaşi-
lor“ (iniţial Arţîbaşev şi-a numit romanul Clubul
sinucigaşilor).

Din disputa dintre scepticul ofiţer Naumov
şi optimistul student Chiril Cij, victorioase se dove-
desc a fi aserţiunile primului: patrusprezece ghi-
nionişti, de patrusprezece nefericiţi ai destinului,
într-un fel sau altul (înec, împuşcare, spânzurare)
îşi pun capăt zilelor. Şi acest roman, la apariţie, a
provocat o imensă vâlvă în viaţa literară, unii cri-
tici elogiindu-l fără rezerve, iar alţii denumindu-l
pe scriitor „gropar şi propovăduitor al morţii“, iar
cartea acuzată că înfăţişează „cadavre electrizan-
te“, „un carnaval al răposaţilor“, „sclavi ai plăceri-
lor carnale“, „vagabonzi spirituali“, „oameni vii
escortaţi de morţi“ etc. De altfel, şi după mai bine
de o jumătate de veac, chiar în perioada „dezgheţu-
lui“ hruşciovist, în 1964, într-o substanţială Istorie
a literaturii ruse, în trei volume, editată la
Moscova, se afirma că Arţîbaşev, „aflându-se la
graniţa creaţiilor bulevardiere, după Sanin a scris
un roman şi mai reacţionar, La limita extremă“.

Inacceptabili pentru ideologii procomu-
nişti era nu atât tenta naturalistă şi
uşor erotică din romanele Sanin şi La
limita extremă sau nuvelele Milionarii

şi Muncitorul Şevâriov cât, mai ales, atitudinea
dubitativă, pe alocuri chiar reprobatoare, faţă de
revoluţionari, faţă de mişcarea social democratică,
generatoare a bolşevismului. O altă operă de suc-
ces, considerată de critică o culme a reacţiei lui
Arţîbaşev, din deceniul al doilea, Femeia care stă
la mijloc. Roman erotic (1915), narează procesul
destrămării familiei, sub deviza noii morale a
„libertăţii sexuale“; pornind de la subiectul biblic
despre femeia care a păcătuit şi triumful egoist al
bărbatului, romanul este alcătuit din mai multe
verigi compoziţionale, axate pe întâlnirile eroinei
cu diverşi bărbaţi cu structuri sufleteşti inconsis-
tente, lipsiţi de minimă responsabilitate şi seriozi-

tate. Nina Sergheevna, ca şi Elisabeta Tregulova
din La limita extremă, visează în van la o dragos-
te curată şi înălţătoare. Decăderea morală a eroi-
nei în sufletul căreia se estompează treptat tot
ceea ce e luminos, devenind inutilă celor din jur
contrastează cu personajele feminine din proza
veacului anterior şi îndeosebi cu diafanele eroine
din romanele lui I. Turgheniev deschide, astfel, noi
orizonturi în literatura rusă din secolul XX.

Sporadic s-a remarcat şi ca tradu -
cător, printre certele reuşite numă -
rându-se şi libretul primei opere
azerbaidgene Arşin mal alan, pe

mu zică de Uzeir Hagibekov.
În anii 1905-1907 îi apar la Sankt-

Petersburg Opere alese în 10 volume; urmată de o
nouă ediţie, tot în 10 volume, la Moscova (1912-
1918). Primul Război Mondial şi revoluţia din
februarie 1917 le-a considerat mari catastrofe, iar
lovitura de stat din octombrie 1917 l-a îngrozit,
ceea ce l-a determinat să emigreze în 1923 în
Polonia, unde a primit cetăţenia poloneză. De alt-
fel, în perioada 1919-1923, când locuia la Moscova,
a refuzat să participe la viaţa social-literară, deşi
era membru al Uniunii Scriitorilor (din 1918). În
Varşovia devine membru al Uniunii Populare de
Apărare a Patriei şi a Libertăţii şi se implică activ
în viaţa ziarului condus de prietenul său D.
Filisofov „Za svobodu!“ (Pentru libertate), unde va
deveni şi preşedinte al colegiului de redacţie (1925-
1926). Excelează în publicistică (112 articole, majo-
ritatea publicate şi în volumele Însemnări de scrii-
tor (Varşovia, 1925) şi Mălinul (1927, cu o prefaţă
de D. Filosofov). Şi în patrie sub acelaşi titlu
Însemnări de scriitor Arţîbaşev deţinea în perioada
mai 1917-mai 1918 o rubrică permanentă în ziarul
„Svoboda“ (Libertatea). 

În numeroase articole publicate în ziarul
menţionat mai sus Arţîbaşev critica vehement
„veacul de aur“ al Rusiei bolşevice; pe această plat-
formă se apropie de Boris Savinkov (V. Ropşin);
corespondenţa cu acesta (1923-august 1924) îi con-
feră lui Arţîbaşev o aură de adversar înveterat al
bolşevismului. E interesant de semnalat faptul că
unii critici au menţionat încă din 1909 că medita-
ţiile bolnăvicios-fantasmagorice ale eroului-terorist
din povestirea Muncitorul Şevâriov privind mijloa-
cele şi ţelurile acţiunilor revoluţionare sunt compa-
rabile cu opţiunile personajelor din romanul Calul
palid de B. Savinkov. Intuiţia îl face pe Arţîbaşev
să scrie în iunie 1925 că serviciul secret OGPU îl
va atrage într-o cursă pe Savinkov, determinându-l să
vină ilegal în URSS, lucru adeverit la scurt timp;
în România a apărut un roman al scriitorului
sovietic Lev Nikulin despre acest personaj legen-
dar (condamnat de justiţia sovietică şi executat).
În emigraţie a mai publicat volumul Sub soare
(Varşovia, 1924), alcătuit din texte scrise în Rusia
şi drama politică în versuri Diavolul. O farsă tra-
gică (Varşovia 1925).

Romanele Sanin, La limita extremă şi alte
scrieri ale lui Arţîbaşev proclamă valoarea intrin-
secă a individului, dreptul inalienabil al acestuia
de a hotărî plenar asupra manifestărilor sale spre
deosebire de proza rusă din secolul XIX unde, în
genere, totul era orientat spre supunerea individu-
lui voinţei societăţii. Cu un puternic impact în lite-
ratura rusă şi alte literaturi europene de la începu-
tul secolului trecut, repudiat şi blamat decenii la
rând de critica oficială sovietică, azi Mihail Arţî -
başev s-a reîntors în patrie prin opera sa nemuri-
toare. 

Prefaţă la romanul La limita extremă de
Mihail Arţîbaşev,

Traducere, prefaţă şi note de 
Dumitru Balan

În curs de apariţie la Editura 
IDEEA EUROPEANĂ

1 Arţîbaşev Mihail Petrovici, Fond nr. 1558, Inventar nr. 2, uni-
tate de conservare nr. 1, fila 3. 
2 „Roczniki humanistyczne“, Lublin, tom LI, 2003, nr. 7.
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Emiezul nopţii. Ora la care vrăji-
toarele, cu neg pe vârful nasului
coroiat şi un dinte singuratic pe
gingiile ştirbe, pornesc în zbor pe

cozile de mătură. Stafiile aburoase, ieşite dintr-a
patra dimensiune, îşi zăngăne lanţurile. Dar nu mă
tem. Sunt din nou pe pământ israelian, aterizată
din avionul de Berlin, capitala care şi-a recăpătat
întregirea fiinţei naţionale prin dărâmarea Zidului,
la scurtă perioadă înaintea revoluţiei româneşti.
Pe bulevardul Karl Marx, m-am ciupit, fiindcă nu-mi
venea să cred, că nu sunt la Bucureşti, în Centrul
Civic! După 64 de ani de la terminarea celui de-al
Doilea Război Mondial, am aflat în cel mai pas-
toral loc din Berlin, că planul nazist cuprindea
exterminarea a 11 milioane de evrei, dintre care n-
au fost ucişi „decât” şase milioane!

Depăşesc traversarea holului din aeroport,
o cursă cu obstacole în care trebuie să ai efectiv
noroc, ca să nu fii călcat de cărucioarele cu baga-
je şi dau piept cu căldura tropicală la care se
adaugă cel puţin 10 grade, datorită umidităţii de
70%. Aş face cu plăcere streptease, dar fără mu zică
n-are niciun şarm… De cum mă încolonez la coada
pentru taxiuri, privirea îmi devine brusc telesco -
pico-prismatico-alertată, nu cumva să mi-o ia cine-
va înainte, cea mai mare insultă pentru un cetă -
ţean israelian! O clipă de neatenţie, doar una, în
care gândul mi-a zburat la parfumul florilor şi la
fălnicia coroanelor  miilor de tei berlinezi… şi o
pereche mai abilă, s-a strecurat pe lângă mine şi
mi-a luat de sub nas taxiul. Ei, doar n-o să mă
enervez acum, pentru atâta lucru, las’ că vine
altul! Şi într-adevăr, nici nu-mi sfârşesc bine gân-
dul, că apare o maşină, iar şoferul coboară
numaidecât. Să vezi acum, că-ncepe veşnica
tocmeală, că locuiesc prea aproape de aeroport şi
suma pe care urmează să o încaseze e prea mică
pentru strădania lui. Nimic! Din contră, înşfacă
cele două valize, fără să mă milogesc de el, le aran-
jează frumos în portbagaj şi se aşază fără vorbă la
volan. Observ că are cămaşa călcată, păr în cap,
nu cum e modern acum, ras la piele, nu dă drumul
la aer condiţionat să-mi îngheţe oasele şi nici nu
pune radioul să urle muzică, să-mi strice somnul.
Măi, să fie, am noroc! Deodată, se întoarce spre
mine şi-mi spune cu un accent arăbesc inconfun -
dabil: „Doamnă, o să fie probleme!” Simt cum îmi

fuge pământul de sub picioare. Ca să vezi ce-
nseamnă pe pielea ta, pierzi locul, pierzi norocul!
Acum ce-o să se întâmple cu mine? Cum am putut,
să mă vâr în asemenea bucluc? „Centura de secu-
ritate din spate e defectă, trebuie să apeşi mai
tare, ca să o poţi introduce în lăcaşul ei.” Îmi
tremură amândouă mâinile şi nu izbutesc. Între
timp, maşina zboară pe şosea şi oraşele defilează
în întuneric prin faţa ochilor mei dilataţi de

spaimă. Ştiu că nu mai e loc de cale-ntoarsă.
Minutele bietei mele vieţi sunt numărate. O să
oprească într-o pădurice de pe marginea drumului,
o să mă înjunghie cu cuţitul, sau o să mă sugrume,
sau o să mă violeze şi după aceea o să mă
chinuiască până îmi voi da sufletul. Sau mai
îngrozitor dintre toate, o să mă ia ostatică şi o să
ceară pentru eliberarea mea, 500 de deţinuţi politi-
ci, doi criminali Hizbollah cu mâinile mânjite de
sângele copiilor noştri şi 10 terorişti dintre cei mai
periculoşi. Cum voi avea obrazul să aştept din
partea Statului Israelian, să ducă tratative cu orga-
nizaţia teroristă care m-a răpit? Păi, asta ar justi-
fica viitoare răpiri şi luări de ostatici!

Nu, va trebui să-mi accept soarta.
Le-am căzut în plasă şi acum voi
plăti cu viaţa. Mă ghemuiesc cât
pot, nu fac nicio mişcare bruscă,

de parcă m-aş afla în preajma unui şarpe veninos,
aproape nu îndrăznesc să mă uit la conducătorul
meu spre moarte… Între timp, în aparatul de
emisie-recepţie a maşinii se aud pârâituri, zgomote
bizare şi la urmă vorbe încălecate în ebraică. Oh…
oooh… îmi ciulesc eu urechile, aproape fericită. Ce
femeie nevricoasă şi penibilă sunt! Cum mi-am
putut imagina măcar, că un arab locuitor în Ramle-
Lod, cu buletin de identitate albastru, de cetăţean
israelian, ar putea intra măcar în aeroportul nos-
tru superdotat şi supersecurizat, să transporte
cetăţeni israelieni cu bagajele lor cu tot, dacă n-ar
fi fost verificat şi paraverificat. Prind curaj şi-l
privesc mai de aproape. E curat, nu depăşeşte
viteza, încetineşte când sunt gropi şi nu deschide
complet geamul, ca să nu facă prea mult curent.
Bietul om! Cum l-am nedreptăţit eu, numai pentru
că e din minorităţile naţionale, ca şi cum eu n-aş
fi fost din minorităţile naţionale din România!
Sărmanul… precis îl aşteaptă vreo cinci copii acasă
şi nevasta grasă, la cratiţe, cu şalul pe cap şi
rochia lungă până în pământ. Toţi îl aşteaptă să se
întoarcă la ei, cu ceva bani pentru sfârşitul de săp-
tămână, iar el o să le cumpere din banii mei,
şauarma, acadele şi pireu de năut cu bobi, poate şi
niscaiva jucării, că şekelul creşte mereu în valoare
faţă de dolar. Am aţipit, sau ce? De ce oare ne-am
oprit? Inima începe să-mi bată şi mai tare în piept.
„Doamnă, am ajuns!” îmi spune şoferul de taxi. Eu
privesc năucă valizele frumos aşezate lângă gard
şi-i întind banii, socotindu-mă să-i las un bacşiş fru-
muşel, acum că m-am văzut în pragul dulcii mele
case. „E prea mult!” se miră el şi-mi dă exact
restul la suma pe care o convenisem iniţial. „Cum
ajung de-aici înapoi?”, mă întreabă şi după ce îi
explic, dispare pe neauzite. Ce lucruri bizare desco -
păr despre mine însămi! Nu cumva am prejude -
căţi? Nu cumva nici n-o fi fost arab? 

CORESPONDENŢĂ DIN ISRAEL

MAGDALENA BRĂTESCU
Şoferul de taxi



„Vino, vino iar în ţara, /Unde numai pri-
măvara, doarme beată de miros/Cu zefirul som-
noros, cărui pleoapele-i se-nchid”, spunea atît de
frumos poetul Haralamb Lecca, iar eu vin să fac
invitaţia cititorilor de acasă, din România, ca
atunci cînd zarurile sorţii le vor fi favorabile şi
cînd majoritatea românilor îşi vor putea permite
vacanţe prin Europa, să viziteze superba metropo-
lă europeană numită Madrid, într-una din dumini-
cile înalte de odihnă şi împăcare spirituală, cînd
intrările la muzeele madrilene este gratuită,
muzeul El Prado, Atocha, dăruindu-şi singuri
ochiului şi sufletului, bogăţia spirituală, estetică
şi arta creată de geniul omenesc la cele mai înal-
te cote ale frumosului, imortalizată în cele mai
importante colecţii Goya, Velazquez, Murillo,
Rubens, Caravaggio, Carracci, Van Dyck etc.  şi
varietatea artei sculpturale clasice greceşti, roma-
ne şi spaniole. 

La parterul muzeului în sala aloca-
tă prezentării publicului larg a
sculpturilor din veacuri apuse am
avut neimaginata bucurie de a des-

coperii un bust de bărbat, descins din istoria, tra-
di ia şi cultura noastră românească, purtînd cu
el mireasma de cetină verde, din Carpaţii noştrii
legendari, intitulat simplu „Cap de nobil dac din
Dacia” cu specificaţia „sculptor anonim”. M-am
gîndit repede că sculptorul ar putea fi un dac, de
la curtea lui Burebista sau a lui Decebal, dar îmi
apare în memorie columna lui Traian de la Roma,
columna din basoreilefurile căreia putem cunoaş-
te însemne de necontestat ale tradiţiei dacice,
ostaşi şi nobili, daci şi romani şi parcă am în faţa
mea Trophaeum Trajani de la Adamclisi, în a
cărui parte superioară erau sculpate figuri de
daci şi de romani, scene de luptă şi gîndesc cu
îndrăzneală că şi dacă sculptorul ar fi roman, m-aş
duce repede cu gîndul la formarea limbii şi a
poporului român şi aş dovedi prin analogie că
artistul care a creat acest bust, a trăit în statul
dac, la porţile dorului, stat existent pe teritoriul
ţării noastre încă din prima jumătate a secolului
I î. e. n. 

Acest cap de nobil dac, sculptat în mar-
mură albă, stilizat şi finisat cu mare măiestrie,
demonstrează încă o dată, că pe teritoriul
României s-a creat o artă cu o evoluţie lineară,
unitară, plecînd de la forme tradiţionale existente
în epoca primitivă şi s-a dezvoltat în strînsă legă-
tură cu cerinţele băştinaşilor. Se poate spune că
dacii au avut un stil propriu în ceramică şi au
dovedit mult simţ artistic în prelucrarea diferite-
lor podoabe din metal preţios.  Arta populară de
la noi, creată de artişti anonimi a fost un exem-
plu de fineţe, echilibru proporţie şi armonie.
Motivele folosite de sculptorii români, ornamenta-
ţii şi împletituri de linii în care îşi fac loc elemen-
tele din natura înconjurătoare despre care eu
învăţasem că sunt unice în lume, aşa cum este
floarea soarelui, floarea şi vrejul de dovleac, sau
viţa-de-vie, motivul cocoşului şi al trifoiului, le-am
regăsit în arta ceramică spaniolă şi nu am putut
să tac, susţinînd sus şi tare că ele aparţin popo-
rului meu, dar spaniolii oameni răbdători mi-au
explicat că în esenţă suntem latini şi în culturile
noastre este normal să avem multe elemente
comune, rămîne numai să le descoperim împreu-
nă. 

Cu gîndul încărcat de istorie, tradiţie şi
aduceri aminte păşesc cu sfială prin sălile vaste
ale muzeului, robită de frumuseţea şi valoarea
inestimabilă a lucrărilor expuse pînă cînd ajung la
creaţia artistică a marelui, monumentalului El
Greco, şi-mi vine în minte vremea cînd tînără şi
şăgalnică colindam prin sălile Muzeului de Artă al
României din Bucureşti şi am rămas consternată
de plăcere în faţa tabloului lui El Greco,
„Adoraţia păstorilor”. Gîndul ăsta şi amintirea
pierdută în ungherele memoriei îmi dau putere,
siguranţă în paşi şi mîndrie, pentru că am găsit
puntea de suflet, artă şi nemurire Bucureşti-
Madrid şi inegalabilul El Greco dă parfum, culoa-
re şi armonie valorosului muzeu de artă bucureş-
tean. In puţinele momente ca acesta, pe care pro-
babil că Dumnezeu sau altă forţă divină numită
cred eu artă, cu toate valenţele ei îmi place să-mi
amintesc de fiul de ţărani români din satul

Hobiţa care şi-a început activitatea la 11 ani, ca
ucenic de tîmplar, Constantin Brîncuşi, cel care a
lăsat omenirii: Muza adormită, Somnul,
Rugăciunea, Coloana recunoaşterii fără sfîrşit,
Fiul risipitor, Poarta sărutului, Masa tăcerii şi îmi
mai amintesc şi de sculptorii români ai veacului
acesta: Ion Jalea, Cornel Medrea, Oscar Han,
Gheorghe Anghel, Ion Irimescu şi de Ion Vlasiu
autor în acelaşi timp şi al superbului roman O sin-
gură iubire, în care povestea de iubire urcă în spi-
rală mirifică de-a lungul creaţiei sculpturale din
atelierul artistului şi mă întreb şi eu ca omul obi-
dit de soartă şi de lipsă de noroc cînd vor face
românii cunoscute Europei aceste valori care s-au
născut întîmplător în România, au îmbogăţit-o
prin arta şi talentul lor şi nu o să pot pricepe
niciodată de ce se vîntură pe afară unii care se
pare că nu au stîrnit nici un interes şi nu au dat
încă decît „cuvinte ce din coadă au să sune”.
Spun lucrul acesta pentru că am văzut şi auzit de
la spanioli în cei şase ani de cînd împart bucuria
şi amarul cu ei că se laudă numai cu veritabile lor
valori, cei în viaţă creează, muncesc trudnic pe
tărîmul artei şi se vorbeşte destul de puţin despre
ei, de obicei numai atunci cînd obţin mari premii
internaţionale. Îmi las amarul de o parte şi sper
că alături de capul de nobil dac într-una din zile-
le veacului următor, statuia măcar a unuia din
coloşii sculpturii româneşti de care am amintit îşi
va găsi loc de odihnă în infinitul artei universale
la Muzeul El Prado din Madrid şi gîndul îmi fuge
şi la o colaborare şi cunoaştere temeinică a cultu-
rii româneşti în această ţară cu parfum de mosc
oriental numită Spania şi în acelaşi timp însuşi-
rea temeinică a culturii spaniole în România.
Aici, o spun numai ca o paranteză, foarte mulţi
spanioli se duc la cursuri de limba română.
Pentru că şi spaniolii şi românii, avem sînge latin,
să vorbim despre noi că ne-am fi născut artişti şi
ca orice artist care se respectă vom găsi punţile
de suflet care să ne aducă mereu aproape de noi
şi de creaţia celestă. 
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CORESPONDENŢĂ DIN SPANIA

EUGENIA DUMITRIU
Valenţe istorico-culturale româneşti 
la Muzeul El Prado
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Micha Hilgers, psiholog de profe-
sie, german, scrie regulat cărţi
şi articole de presă. În cartea sa
„Das Ungeheure În der Kultur“

(“Monstrul în cultură”, ISBN: 9783525014561) am
găsit capitolul „Ich habe keine Heimat“ (Nu am
nici un acasă). Autorul explică acolo problematica
imigrării, din punct de vedere psihologic. În urmă-
toarele rânduri voi exemplifica ideile psihologului
german cu experienţe proprii legate de imigraţia
românească din Germania, eu însumi trăind în
această ţară din 1990. Familiile de imigranţi
veniţi din România, care au ales să trăiască în
Germania păstrează relaţii strânse şi cu ţara de
unde au venit. Acest fenomen a fost observat de
autor la toate naţionalităţile de imigranţi. În
această constelaţie, copiii imigranţilor au nu
arareori senzaţia că nu ştiu unde le este „acasă“:
în Germania sau în locul de baştină al părinţilor,
unde se mai află bunici, unchi şi alte rude sau pri-
eteni? Unde simt copiii imigranţilor că le este
„acasă”? Această generaţie tânără nu se poate
hotărâ care ţară să le fie patria, şi această inde-
cizie poate avea implicaţii psihice, creând unora
dintre ei, la o vârstă adultă probleme, precum difi-
cultatea de a intra în relaţii stabile cu parteneri de
viaţă. Imposibilitatea de a se decide se proiectează
în mai multe planuri, inclusiv în cel afectiv.

Imigraţia înseamnă o schimbare atât de
violentă în viaţa unui imigrant, încât multe iden-
tităţi şi identificări sunt mutilate pentru totdeau-
na. Căci, explica Micha Hilgers, schimbarea
datorată imigrării înseamnă pierderi foarte
preţioase precum oameni (prieteni, rude), lucruri,
locuri, limbă, cultură, tradiţii, climă, profesie, pres-
tigiu, sau loc în societate. Dar tocmai acest „tsuna-
mi“ sufletesc, provocat de imigraţie, poate da
naştere la multe şanse pentru un imigrant, şanse
care îl pot ajuta să „crească“, să se dezvolte în per-
sonalitatea lui. Important, spune autorul, este ca
personalitatea imigrantului să fi fost destul de sta-
bilă înainte de plecare şi că imigrantul va reuşi să
prelucreze schimbările la care este supus.

Consecinţele unei imigrării eşuate pot fi
multiple: lipsa de orientare, crize de identitate,
suferinţe somatice. Micha Hilgers critică starea de
lucruri din Germania, afirmând că nu există per-
sonal calificat în cadrul oficialităţilor care au de-a
face cu imigranţi, la nivel de aparat de stat, dar
nici în domeniul medical, care să îi susţină pe imi-
granţi  în a înţelege noua situaţie în care se află,
şi a le oferi un sprijin minim absolut necesar.
Indiferent de prezenţa sau absenţa sprijinului din
partea societăţii gazdă, efortul integrării este însă
unul cu precădere personal. Provocările, între-
bările, încercările imigrării sunt experienţe
aproape exclusiv personale, şi trebuiesc făcute
într-o anumită măsură de unul singur. Este, dacă
vreţi, efortul unei plante altoite: vechi rădăcini,
ramuri noi altoite, şi la fel de hotărâtor... un

pământ nou. Micha Hilgers observă faţete ale
fenomenului imigraţiei, care trebuie să fie foarte
cunoscute multora dintre emigranţi: la început
ceea ce a fost părăsit este devalorizat, depreciat, în
timp ce noua ţară este supraapreciată, văzută într-
o lumină roz. În plus apar sentimente de vinovăţie
provocate de faptul că imigranţii au părăsit
oameni dragi în ţara din care au plecat, dar poate
şi de faptul că ei au privilegiul de a trăi mai bine,
fără să fi făcut până la momentul acela prea multe
eforturi pentru a ajunge la acea stare de confort.

Nu arareori percepţia se schimbă după un
anumit timp exact în contrariu: ţara gazdă,
Germania, este devalorizată, zugrăvită în culori
sumbre, iar România este percepută ca fiind „pa -
radisul pierdut”, locul unde toate problemele
prezente s-ar rezolva ca într-o poveste, prin
folosirea băţului magic al unei zâne bune. Alte sen-
timente de vinovăţie apar în contextul părăsirii
celor dragi „de-acasă“. Nu de multe ori complexul
de sentimente se poate compara cu mai multe
divorţuri ce se desfăşoară în paralel. Vechi relaţii
afective îngreunează efortul de a întrema noi
relaţii cu oameni din ţara gazdă, indiferent de
naţionalitate. În plus, părinţii au aşteptări adese-
ori nerealiste faţă de copii, de a avea succese şco-
lare deosebite, sau de a-şi găsi locuri de muncă
mai bune şi mai bine văzute decât ale lor proprii.
Ba mai mult, nu puţini copii se simt copleşiti de
sentimente de vinovăţie când ei reuşesc să se rea -
lizeze mai bine decât părinţii lor.

În acest context este esenţială prezenţa
unei persoane sau a unui grup de
oameni care să preia rolul protector
„matern“, care să ajute la reaşezarea

vieţii imigrantului pe noile făgaşuri. Această
prezenţă este cu atât mai acută, cu cât nu arareori
cetăţenii germani îşi exprimă nemulţumirea faţă
de noii veniţi, care, ca orice element străin,
provoacă teamă şi nelinişte. De obicei imigranţii
caută automat conaţionali în ţara nouă în care au
ales să trăiască. Vechii imigranţi pot ajuta pe
„noii” imigranţi (cei veniţi mai recent) să înţeleagă
anumite stări de lucruri, începând de la sfaturi
practice, ca de pildă cum se poate rezolva ceva în
relaţiile cu oficialităţile, până la chestiuni mai ge -
ne rale, care se pot localiza de exemplu în zona
diferenţelor de mentalitate. Este de recomandat
noilor imigranţi să intre cât mai repede în contact
cu autohtonii (cetăţenii germani), şi pentru sim-
plul fapt că ei sunt majoritari. În plus este o real-
itate incontestabilă ca imigranţii sunt «obligaţi» să
interacţioneze mai des cu autohtonii decât cu con-
cetăţeni întâlniţi în localitatea germană în care
trăiesc şi muncesc. Comunitatea românească din
zonă poate fi benefică, dar se poate dovedi repede
a fi o enclavă, din care nu se poate sau nu se vrea
să se evadeze, ducând treptat la izolare, neoferind
şanse de integrare.

Oaltă categorie de conflicte puter-
nice este aceea a valorilor după
care se ghidează fiecare individ.
Percepţia unor valori precum cin-

ste, curaj, responsabilitate, conştiinţă este diferită
în ţara de unde s-a plecat faţă de ţara în care s-a
imigrat. O consecinţă a acestor provocări pricinu-
ite de imigraţie este naşterea ideii, mai ales la
prima generaţie de imigranţi, şi anume părinţii, că
la bătrâneţe, când nu vor mai trebui să muncească,
se vor întoarce în ţara de origine. Dar ce iluzie:
nici ţara de unde s-a plecat nu a rămas pe loc.
Multe lucruri fie nu mai sunt cum au fost, pri-
eteni, rude, fie s-au schimbat, au plecat.

Îndrăznesc să sugerez concetăţenilor
români, aflaţi în situaţii precum cele descrise ante-
rior, următoarele recomandări: d.p.d.v afectiv este
cel mai benefic să faci eforturi să te integrezi în
noua ţară gazdă, fără să îţi pierzi identitatea, sau
să-ţi renegi originea; învăţaţi imediat atât dvs. cât
şi copiii limba germană. Fără cunoştinţe foarte
bune de limba germană sunteţi handicapaţi. Deşi
adulţi, sunteţi constrânşi şi neajutoraţi precum
copiii care încep să vorbească, atunci când intraţi
în contact cu autorităţile sau cu băştinaşi, vecini,
colegi şi nu reuşiţi să folosiţi limba germană;
Ajutaţi-i pe copii să se integreze în societatea ger-
mană. Legătura lor cu România este în mod firesc
mult mai slabă decât a dvs. Nu vă iluzionaţi că
odraslelor le place România mai mult decât
Germania: când mergi în vizită, ca turist, nu per-
cepi decât un aspect infim al vieţii de zi cu zi a
unui cetăţean român din România; Nu picaţi în
capcana de-a vă monta o instalaţie de satelit, cu
care puteţi recepţiona posturi de televiziune româ -
neşti. Tentaţia de a viziona emisiuni în limba
română va fi uneori atât de mare, încât nu veţi
mai fi „obligaţi” să fiţi confruntaţi cu limba, cul-
tura şi societatea germană. Nu pledez pentru o
renunţare la asemenea modalităti de petrecere a
timpului liber sau de a păstra o anumită legătură
cu România, sugerez însă ca cel puţin în primii ani
de viaţa „nouă” în Germania să vă „obligaţi” să
intraţi în contact cu noua viaţă „germană” în toate
modurile posibile. Abia când se instaureză senti-
mentul că ştiţi cum este noua societate, puteţi să
reînnodaţi legăturile cu România, inclusiv pe calea
televiziunii sau mass-mediei de orice fel.

CORESPONDENŢĂ DIN GERMANIA

ALEXANDRU DRĂGHICI
Nu mai am nici un acasă
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Ieşirea din impas, ca şi săritul peste
propria umbră, presupune o evacuare
a perspectivei de exil, o împlinire a
vocaţiei de exil în contextul vulgarită-

ţii, în contextul unei prezenţe vulgarizante sau a
unei multiplicităţi în (de)plină vulgaritate.
Triadele (fenomeno)logice, (semio)logice, sau
(meta)fizice ale exilului impun acest traseu per-
spectival de metamorfozare a vulgarităţii în multi-
plicitate, de evacuare a impasului prin logistica
unicităţii şi/sau a multiplului. De ce se aventurea-
ză exilantul în necunoscut devine mai puţin impor-
tant decât faptul că (ne)cunoscutul,
(ne)cunoaşterea, (ne)cunoştinţa, se
pot (ex)propria printr-un exod în
afara a ceea ce pare a fi, în primă
instanţă, simplă origin(alitat)e. Fur -
cile caudine ale exilului – contrarii-
le bine-rău, de pildă – se diferenţia-
ză de origin(alitat)e şi/sau se con-
fundă cu ea, multiplicând-o în
variante de exil, sau într-un exil al
variaţiei prin care exilantul intră
şi/sau iese din impas. Această
întoarcere în sine, întoarcere în
variaţie cu ea însăşi, presupune, aşa
cum ne-am obişnuit să credem, pre-
zenţa unui sine (in)exilabil, a unei
substanţe umane inteligibile, sau cel
puţin intuibile la nivel experimental.
Exilatul poate fi un simplu funcţio-
nar într-un minister, un doctorand
angajat ca paznic de noapte, un vân-
zător de chibrituri pe post de direc-
tor financiar, un oarecare X în cău-
tare de sine sau de senzaţia sinelui,
de acel miraj (sau elixir) pe care-l
putem numi în orice fel fără să ne temem că gre-
şim sau că ne-am putea rătăci în labirinturile lim-
fatice ale inteligenţei sau ale pragmatismului de
exil. Ce au în comun exila(n)ţii ţine de „ieşirea din
comun”, de acea exuberanţă pe care o putem
numi, de data asta cu multă precauţie – evacuare,
scăpare, eliberare, speranţă. 

Exilantul îşi evacuează trecutul, originea,
bruma de necivilitate în locul căreia apar alte
măşti, alte pretenţii şi variante civilizatoare, alte
speranţe în lumina cărora exilul capătă un aer de
prospeţime şi de mondenitate, de ritual social prin
care binele şi răul se confundă, se rup unul de
altul şi/sau se confruntă, delimitându-se. Tradusă
în termeni mai puţin sadoveneşti, deviza exilatului
ar putea fi „existenţa prin scăpare”, prin eliberare
din chingile metaforico-existenţiale ale originii,
sau prin simplă ignorare a precarului. În faţa tele-
vizorului sau a rafturilor cu alimente, exilatul se
curăţă de precar, de vulgaritate, de simplitate. Îşi
complică existenţa, filozofia de viaţă, deviza de eli-
berare de sub povara ineptă a inegalităţii, a injus-
tiţiei, sau a neplăcerilor zilnice. Această „realitate
accidentată” pe care Baudrillard o atribuie nu
numai mass-mediei, ci şi politicii, socialului, econo-
micului, se transpune, în opinia lui, tuturor dimen-
siunilor exilice. Astfel putem descoperi un muzeu
al exilului în fiecare metropolă, un complicat
Disney Land în fiecare periferie, un medium de
accident (carte, film, semn) operând constant la
nivelul experienţei, al inteligenţei, sau al emoţiilor
de exil. Putem descoperi o rezonanţă proprie exi-
lului, o importanţă speculativă, sau o multiplicita-
te de astfel de rezonanţe de ieşire din comun prin
intermediul simulacrelor culturale, politice şi eco-
nomice. Putem descoperi orice – mai puţin exilul.
Puterea economică a exilului, ca şi politica de exil
sau cutezanţele (să nu spunem culturile) diaspori-
ce, operează încă în textura densă a accidentalu-
lui, la nivel speculativ, sau mai degrabă la nivelul
precar al experienţei. 

În lumina accidentalului, exilantul pare un
personaj mai mult sau mai puţin rebrerian. Îl
pândeşte un destin tragic, o precaritate bolnăvi-
cioasă a sinelui, un subconştient al lipsei de con-
ştiinţă. Tragediei lui îi corespunde o economie
opacă, o politică mediocră, o cultură prin care îşi
(sub)conştientizează lipsurile. Îi corespund acele
„realităţi accidentate” pe care Baudrillard le sub-
stituie dimensiunii a patra fără a le atribui, aşa
cum făcea Culianu, puterea de transformare sau
de metamorfozare a lucrurilor şi a organismelor în
opusurile lor. La nivel exilic, a patra dimensiune
devine un accident (Baudrillard) sau mai degrabă
o oglindă arhimedică în care realităţile exilului se
confundă, se identifică, se (între)rup cu un ritm
(sau un tempo) mai mult sau mai puţin familiar.

În Liquid Modernity, Z. Bauman atribuie acestor
ritmuri de întrerupere o fluiditate în care efortu-
rile de „ieşire din impas” se confruntă cu familia-
ritatea/stranietatea mai puţin fluidă a existenţei.
Această fluiditate precară a ieşirii din modernita-
te evacuează perspectivele/experienţele de exil
şi/sau le devine propice în sensul unei suspendări
a realităţii în favoarea accidentelor exilice.
Exilantul trece dincolo de vulgaritate printr-un
accident (sau un dram de noroc) care-i videază
continuu legătura cu vulgul, cu rutina tradiţiei sau
cu orizonturile promiţătoare ale viitorului. Fiind

mereu în criză (de spaţiu, de timp, de imaginaţie),
exilantul învaţă să exploateze acest moment de
accidentare a vulgarităţii, această oază (im) per -
fectă a existenţei de care se desprinde, revizu indu-
i dimensiunile politice, economice, sociale, etc. În
ultimă instanţă, vulgaritatea devine un frison, o
frecvenţă, sau o rezonanţă care-l alungă şi-n acelaşi
timp îl constrânge să se întoarcă la calmul, la
împăcarea sau la uitarea de sine propice acciden-
talului. 

În plin accident, vulgaritatea pare să
alunge, să întrerupă, să pună în legă-
tură rezonanţele mai puţin vulgare ale
lipsei de realitate. Ambiţia şi pedante-

ria exilului, golite de sens în momentul în care vul-
garitatea dispare din piesajul exilic, devin simple
ecouri sau simulacre ale lipsei de vulgaritate. Cu
atât mai mare perplexitatea (care întreţine şi
exploatează o anumită frecvenţă exilică), cu atât
mai profundă desprinderea de exilul zgomotos al
profunzimilor sau de peisajele exilice ale ambiţii-
lor şi ale pedanteriilor golite de înţeles.
Wallerstein, Negri, Baudrillard, Virilio, şi într-o
oarecare măsură Žižek, descriu acest moment de
simulare a exilului în contextul indulgent şi dela-
pidant al politicizării şi al economizării prin acci-
dentare. Ca orice maşinărie de simulare, Disney
Land exploatează şi delapidează fantezia unui exil
în afara realităţii, în plină rezonanţă simulativă.
Fantasmele şi delapidările exilice se întreţin unele
pe altele, dedublându-se de-a lungul unui traseu
simulativ, prin simplă alternare. Într-o oarecare
măsură, această alternare sumară a realităţilor de
exil – pe care ne-am obişnuit să le detectăm peste
tot – lucrează în favoarea unui exil în afara exilu-
lui, în favoarea unei „întoarceri acasă” sau a unei
rătăciri pe care Deleuze şi Guattari (A Thousand
Plateaus, 2003) o atribuie în egală măsură maşină-
riei abstracte a exilului şi planului de consistenţă
exilică. Între aceste două realităţi extreme ale exi-
lului (sau ale fugii, cum o numesc ei), se pot sta-
bili refrenele teritoriale ale exilărilor, rizomele spe-
culative şi experimentale ale direcţiilor de exil, sau
raporturile mai mult sau mai puţin tragice dintre
expresiile şi (con)ţinuturile exilice. Acea ieşire din
vulgaritate la care Derrida (Margins of Philosophy,
1984) făcea aluzie fără să ne trimită înapoi la
genealogia nitzcheneană a binelui şi a răului, ope-
rează la acest nivel abstract şi în acelaşi timp
familiar al exilului la marginea sau la întretăierea
dintre cele două alternative. În timp ce Deleuze şi
Guattari atribuie această marginalitate a vulgari-
tăţii unei multiplicităţi în rezonanţă cu ea însăşi,
Derrida o multiplică la marginea, sau în multitu-
dinea de marginalităţi a vulgarităţii. În ambele
cazuri, marginalitatea pare să constrângă şi să
încurajeze o multitudine de vulgarităţi (şi invers),

o anumită (in)consistenţă a exilului, sau un anu-
mit ritm al „ieşirilor din impas”. Dincolo de vulga-
ritate, această marginalitate propice extremelor
lucrează în contratimp sau în contra-temporalitate
cu extremităţile vulgarizante ale exilului. Exilantul
poate manipula o mulţime de dimensiuni existen-
ţiale, se poate rătăci într-un labirint speculativ,
sau se poate furişa printre cele două furci caudine
ale vulgarităţii, alter(n)ând, aşa cum ne amintesc
Deleuze şi Guattari direcţiile abstracte şi/sau con-
stitutive ale exilului. Ceea ce descurajează în
această de(s)prindere exilică este nu numai logica

marginală, oarecum vulgară, a abs-
tractizărilor şi a constituirilor grăbi-
te (la fel de grăbite ca şi trecerea
prin dimensiunea a patra descrisă
de Culianu), ci şi marginalitatea
logicii prin care astfel de
de(s)prinderi ajung să ocupe un loc
central în contextul exilului. În
penumbra marxistă a economizării
puterii de exploatare şi/sau de
ex(pro)piere, aceste două stigmate
ale exilului se proliferează în textu-
ra simultană (să nu spunem simula-
tivă) a unei multiplicităţi exilabile
din mai toate punctele de vedere.
Ceea ce-l caracterizează pe exilant
nu ţine de experienţa exilică, de
puterea de a specula sau de a supra-
vieţui în exil trei mii şase sute cinci-
zeci şi trei de zile (Soljeniţân), ci de
puterea de a se exila dintr-o expe-
rienţă oarecare într-un ambient spe-
culativ, sau într-o rutină lucrativă
lipsită – sau mai degrabă covârşită
– de reperele experimentale şi spe-

culative. 
Ieşirea din vulgar(itate) poate coincide cu

experienţa marginalizantă a exilului (cu un soi de
pudoare a bunului simţ) sau cu pedanteria turisti-
că a speculaţiilor de exil, cu flamboaianţa sloganu-
rilor (non)teritoriale sau cu ambiţioasa evacuare a
sinelui în favoarea unei economizări a ambiţiilor.
În ce fel se întrepătrund, se ramifică, sau se
exclud aceste terminaţii ale pudorii şi ale viageris-
mului exilic devine la fel de important ca şi măsu-
ra – sau frecvenţa – cu care se succed, se inter-
ceptează, sau se propagă unele pe altele în textu-
ra pe jumătate absurdă, pe jumătate certă a eve-
nimentelor şi a traiectoriilor de exil. Ritmul de
tranzit al exilului se hrăneşte din aceste întrepă-
tunderi fugare, din aceste terminaţii simulative
ale vulgarităţii pe care o videază, seducându-i în
egală măsură adversarii şi aliaţii. Ca orice umbră
a exilului, vulgaritatea întreţine un ritm afectiv
(sau mai degrabă un refren al aflicţiei) care se pro-
pagă, aşa cum ne aminteşte Cioran, pe culmile dis-
perării. Prin aceste sincope de propagare, ritmul
vulgarităţii poate alterna între evacuarea cardiacă
a sinelui şi rutina silenţioasă a viagerismului spe-
culativ (vezi Camus), între minuţiozitatea poliţie-
nească şi surdina operativă a obişnuinţei
(Soljeniţân), între puterea abstractului şi absurdi-
tatea puterii de abstracţie (Kafka) sau între umo-
rul cinic al evacuărilor şi evacuarea abstratizabilă
a umorului (Borges). Nu există, aşadar, o reţetă
universală a ieşirii din vulgaritate. Exilul îi permi-
te vulgarităţii să se suspende, să se propage, să se
rupă de ea însăşi pe o multitudine de planuri exis-
tenţiale, pe culmile sau în labirinturile subterane
ale disperării, în sinea lucrurilor sau la nivelul
superficial al aparenţelor. Îi permite să intre în
rezonanţă cu ea însăşi, să-şi delimiteze textura
fantezistă a impasurilor, să se întreţină din consu-
mul violent al mâncărurilor şi al ştirilor, sau din
mana pacifistă a sloganurilor mediatice. Îi permi-
te (sau promite) o ieşire din impasul mai mult sau
mai puţin vulgar al exilărilor de zi cu zi, din
impostura mărginaşă a supravieţuirii prin speculă,
prin umor sau prin simplă simulare. Dincolo de
vulgaritate sau de multiplele ei rezonanţe, aceste
terminaţii plăpânde ale exilului ricoşează (sau dis-
par) în gol.

CORESPONDENŢĂ DIN CANADA

IRINA BOCA

Dincolo de Vulgaritate
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SHAUL CARMEL

Zâmbetul

Ajuns, acolo,
La capăt de drum,
Mai întâi
Iţi voi căuta zâmbetul
Care m-a însorit
Să-mi lumineze păşirea.
El,
Va fi ajuns înaintea mea
Să-L întâlnească
Pe Dumnezeu,
Ca să I se restituie.
Dacă nu-l mai găsesc,
Ii voi mulţumi Lui
Că mi l-a trimis
Prin tine,
Poezie.

Urăşte cum iubeşti, 
dacă poţi!

Slujitorii tăi,
Poezie,
Poeţii,
Te-au trădat adesea
Pentru o fărâmă de pâine
Şi, uneori,
Să-şi câştige viaţa
Din umbra ghilotinei
Ameninţătoare.
Iartă-i şi iubeşte-i,
Ca pe copiii tăi,
Poezie.

Urăşte dacă poţi
Pe cei care te-au prostituat,
Ca David,
Pentru ospăţul măririi,
Strunindu-şi lira,
Cele opt coarde
Ale harfei tale,
Poezie,
Cântând a linguşire
Regelui,
Nebunului rege Shaul,
Cântând a dragoste mincinoasă
Şi a poftă de tron.

Urăşte-i dacă poţi,
Cum ierţi şi iubeşti,
Poezie.

Templu

În templul tău, Poezie,
Pe locul lumânărilor
Veşnic aprinse,
In alte sfinţiri,
Ard cuvintele
În memoria
Marilor făclieri
Plecaţi „să moară puţin”.
Acolo mă duc,
Din ce în ce
Mai des,
Să mă rog,
Ca la plecarea mea,
Vremile
Să nu-mi stingă Cuvântul.

Scări de hârtie

E o adevărată bătălie
La porţile tale,
Poezie.
Hughenoţii
Cuvântului stâlcit
Ridică scări de hârtie
Pe zidul,
Care împrejmuieşte

Cetatea.
Trainice şi îndurătoare
Cărămizi de soare
Peste care beznele
Nu vor trece.

Dacă
Pe unul mai uşor
În greutate
Treptele scării îl ţin,
Harul
Trage mult la cântar
Ajuns la zidirea
Care i se refuză,
Moare de preaplinul
Luminii.

Şapte porţi ale Poeziei

Şapte porţi ai, Poezie,
Precum Ierusalimul
Lui David,
Al Nazarineanului
Şi al lui Yves Namur.
Şapte porţi ai, Poezie!
Poarta Iubirii,
De tot şi de toate;
Poarta Bucuriei sacrificiului;
Cea a Morţii repetate,
A Înălţării spre înălţimi;
A Prăvălirii spre sus;
A Morţii murite
Şi cea a Vieţuirii în moarte.

Prin aceste porţi,
Prin ele,
Intră,
Zi şi noapte,
Poeţii,
Să se roage
În templul tău,
Poezie.

Drept jertfă,
În locul berbecului,
Îţi aduc în suflet
Pumnul de soare
Şi de stele,
De lumină şi bezne
Scânteiate de ei
Şi nesfârşita dragoste
Pentru tine.

Îngăduie-le,
Ridicându-se până la ea,
Să-ţi sărute fruntea,
Poezie.

Apoi,
Lasă-i să plece
Prin una
Din cele şapte porţi
Ale tale,
Cum cele şapte
Ale Ierusalimului,
Binecuvântaţi
De oglindirea
În tine,
Poezie.
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Intangible Place

Reveal yourself. Come with me.
Come out of the dull, fruitless sadness
out of the imperceptible poverty of the spirit
that widens the desert defiantly.
Put aside the lies of the body, of the time, 
the things you love out of idle utility,

and come out with me on the island where the sun is born
from each moment’s womb like a russian doll from another doll...
Follow me on the new earth where innocence lives
and pulsates lonely among old millennia
like the undergrounds of parallel mirrors between the two countries.

Here everything sets and rises from the untouched insane desire to exist
like in deep dreams, pubescent dreams, like in thoughts
that were buried above us while we lived in  the unconscious
temporary moments in our mother’s womb. Here, the rotten, alienated
silence
goes along with the idea flowing from its own embryo.
Here the smell of dawn, of unfinished day, is eternal.
What is never to happen in the immediate non-reality is about to happen
here.
If you are thirsty come with me and drink the Living Water, the Bride’s
Water,
come to the intangible place towards which
I drag myself out of my million deaths – a nest assaulted by locusts –,
for death has forever forgotten me. Come with me.
Reveal yourself for everything that mean Beginning,
promises of the great future that will come like a son,
a lucid, wise son, wasting his stupid hopes
among the crosses covered with ivy in the graveyards. 
I am thinking of what to tell you about me.
For some years was (I had been) secluded into myself. Now
I keep on watching myself in the depth of the Self,
and the end of the nights that become ever lonelier
after I have deceived them with my sleep.
I come from the long siberian defeats, from the satanic unknown places
from the memories of the eyes longing after their beloved one
like the eyes of the swan on the vitalised water.
I come from the foreign land of my exile,
from the rough wilderness of Self-awareness.     
I come from the mutable darkness of becoming a Being,
from the serene landscapes, from the heavy silence of the mountains.  
I come from the temperate symphony of the waiting that was determined
to kill me. I choose between death and solitude
doubtful like the wave devouring seconds between the shore and the sea.
I am the burning weakness of those who watch their faces insensibly
in the Living Water. I am the solitary wolf of the promises that 
have gone with the wind like dandelion seeds in the lustful summer heat.

How is it that I run away from darkness while walking through darkness?
How is it that I am in the habit of walling myself
in every place that death comes to?

I love every letter of the curse that masters me
until my shadow follows me like a useless victory.
I listen to the shadow crying in the desert.
I would not want to frighten you when fear, yes, fear is our king,
guiding our deeds, our steps, and our faults. Do not be afraid.
Come with me. I write to you so shyly. I use Living Water.    
I have an intuition: if you give up, my beloved, my forbidden,
my unknown lover of my dreams,
after I have tamed the fire, the inferno of knowledge,
the distances, the darkness, the separations,
after I have not been able to stay with myself only,
water, air, wind, end and beginning will take me into you. 

The Elegy of Walking (I)

The doubtful walk towards the poem... A naked, stumbling, torn walk...
The walk as an answer to the question I forgot when being born.
The walk in the mist, in the mud, in the passiveness wearing a ghost of a
smile
choked like the friend who betrayed in his serene cowardice. 
The walk of a ventriloquist. The walk like a safe halt on the calm
tired stake. Graceful, heavy walk. The walk like a systematically 

postponed suicide. Cramped walk. Like the fish in the final
agonising dance on the shore, like a drought-stricken area,
like Van Gogh’s last paintings overwhelmed by an ageless yellow.
The walk of a little girl thinking like a man depressed 
by his own strong will. The walk on a dull, slippery mountain
like the crawling of a cobra on grass. The walk accompanied by the roar
of an offended vice... The walk as through a kingdom mastered by
mean, confusing, strange gods. The walk stirred by the madness
as deceiving as the murderer’s warm hand… The walk through thorns… 
Dully walk, no desire, no questions,
throwing a bone to the tremendous femininity
– as if it were a dog – shouting for its rights.
– Men. Men. Men counted desperately.
Lazy men, oversaturated
with watch, with guard, with love’s dance on the rope –
Stubborn, passionate, determined walk. And the incapacity to love.
And the art of being tied to yourself only. Walk through eternity’s seed,
spreading suffering, tough solitude. 
Walk through the aimless, barren love. Walking through the Land of Fire.
Hunted, limping walk. Until the power orgasm is released…
Death is not capable of putting together its dispersed soul
it wails and runs away, throwing huge pieces of time at me.
Sensuality watching. Time’s face in mirror.

Noli me tangere

The day and the night burn their candles 
under the eyelid trembling
at each touch of the light.
The summer being taught its place by the folly of the system
the summer flowing in the universe through my body –
the forbidden fruit of your love.
Oh, my body, my land, my country,
breathing together with the seducing dreams,
a country always hungry with something else.
How I would throw stones at it. How I would punish it.
How I would whip it as Cleopatra 
whipped the slave she was in love with.
To make him forget the taste of power. But no.
I shall imprison it within the burning walls of these old poems.
To help me forget. To help me keep silent. To pull the thorn from the heel
of the past.
Prostrated for thousands of years in front of the young ankle of the begin-
ning.
Love me. This belongs to the moment. Remnants of grace. Uncertain,
shy treasures. Oh, the courage of the confessions bitten torn the night!
I repeat to myself obstinately: 
the things cannot pass away by crying in the void
as love does behind the barren footprint of negations. No.
I am tired. How I miss running away from me
as the green does from September. As gods who have become passive
because of the will to power. 
How I miss to tolerate myself,
a painfully kind remembrance.

Inwardly I carry the premature Eden from your womb, mother,
and the part of the myth of which
– father, you should have remembered –
I was so soon spoken about: an amphora, a chosen glass
from which you all allay your thirst 
you, my dead ones, my beloved
strangers, unknown, rejected, waited for.
Be careful not to let me break myself
Be careful not to let me die for all.
Love me but do not touch me.
It is time alone that passes.
It is the light in which I was brought alone.
It is the night that made her bed in my brain.
It is the hour when the comfort hurts,
begged for with such humility worthy of itself. 
Do not touch me. It is time for watching. For the forgotten flesh.
It is the summer being taught its place by the folly of the system. 

Traducere de Antuza Genescu

AURA CHRISTI
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Am trăit s-o vedem şi p-asta.
Ministerul Educaţiei nu vede
nimic rău în faptul că sute de
examene de bacalaureat sunt iden-

tice literă cu literă. În schimb, o asociaţie stu-
denţească se adresează aceluiaşi minister, cerînd
reintroducerea examenelor de admitere la universi-
tate. Să fim, oare, martorii unei revoluţii paradig-
matice? Cîtuşi de puţin nu. Suntem, mai degrabă,
confruntaţi cu un paradox. L-aş numi paradoxul
paraeducaţional. Ceea ce se întîmplă în licee nu
este decît oglinda fidelă a societăţii din care facem
parte. O societate bazată pe disimulare. Rădăcinile
acesteia sunt vechi şi adînci. „Lanţul slăbiciunilor”
de care vorbea Conu’ Iancu nu s-a născut sub
comunism, şi nici „numărătoarea steagurilor la
primărie” nu a început cu atîrnarea perelor în
plopi înainte de „vizita de lucru” a tova’ăşului.
Desigur, comunismul a exacerbat aceste trăsături
ale societăţii. Dar e prea facil să dai vina pe el, şi
nicio condamnare de la tribuna parlamentului nu
este în măsură să explice de ce acelaşi regim (cri -
minal, mie-mi spui?) nu a produs trăsături similare
în, să spunem, Cehoslovacia sau Ungaria. Desigur,
şi acolo oamenii se făceau că lucrează şi regimul
se făcea că-i plăteşte. Dar pentru cei obedienţi,

„socialismul real” din Cehoslovacia oferea nu mai
puţin reale căsuţe de vacanţă, iar în „cea mai
veselă baracă” maghiară din lagărul comunist te
puteai îndopa pînă la saturaţie cu un gulaş cît se
poate de real.

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

Numai că aici a intervenit un al
doilea factor: economia de piaţă.
Incapabil din punct de vedere eco-
nomic să finanţeze studiile univer-

sitare pentru toată lumea interesată a le absolvi,
statul bazat pe acumularea primitivă a capitalului
a creat posibilitatea autofinanţării pentru acei stu-

denţi care nu îndeplinesc condiţiile de finanţare de
la buget. Şi aşa s-a ajuns la acumularea primitivă
a educaţiei universitare înainte ca absolvenţii
liceelor să fi trecut printr-o reformă care, e drept,
nu ar fi eliminat „lanţul slăbiciunilor”, dar ar fi
diminuat disimularea în poliperi. Profesori univer-
sitari care insistă să atace problema la rădăcină
ajung în acest mod să fie acuzaţi de către colegi de
„elitism” şi să li se explice că aplicarea unor cri-
terii impersonale sau măcar unora de minimă
selecţie naturală a performanţilor, dar şi a celor
mediocrii, de cei cîţiva neperformanţi (întotdeauna
cei mai zgomotoşi), s-ar constitui într-o reducere de
venituri care ar afecta întreaga facultate.

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

Soluţii simple nu există. Dar atîta
timp cît toată lumea (elevi, stu-
denţi, profesori de liceu, profesori
universitari, ministere) rămîne sau

devine prin inerţie părtaş la frauda furării propriei
căciuli, vom rămîne cu toţii „români, mai mult sau
mai puţin oneşti.” Din ce în ce mai puţin, dar din
ce în ce mai mulţi. Organizaţia studenţească de
care vorbeam la început merită felicitată. Ea nu
face altceva decît să îşi apere „sărăcia, şi nevoile,
şi neamul”.   

(IM)PERTINENŢE

MICHAEL SHAFIR
Paradoxuri paraeducaţionale

PROUST

În căutarea timpului pierdut
1. Swann
Traducere de Radu Cioculescu
Prefaţă de Cornel Mihai Ionescu
LEDA CLASIC

PROUST

În căutarea timpului pierdut
2. La umbra fetelor în floare
Traducere de Radu Cioculescu
LEDA CLASIC

PROUST

În căutarea timpului pierdut
3. Guermantes
Traducere de Radu Cioculescu
LEDA CLASIC

PROUST

În căutarea timpului pierdut
4. Sodoma şi Gomora
Traducere de Radu Cioculescu
LEDA CLASIC

PROUST

În căutarea timpului pierdut
5. Captiva fugara
Traducere de Eugenia şi Radu
Cioculescu
LEDA CLASIC

PROUST

În căutarea timpului pierdut
6. Timpul regăsit
Traducere de Eugenia Cioculescu
LEDA CLASIC

Horia Zilieru, Janina Ianoşi, Basarab Nicolescu, Ion Ianoşi, Melania Florea, Nicolae Breban
Iaşi. Convorbiri literare. Mai. 2008
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Numele lui Nicolae Velea este pome-
nit astăzi tot mai rar în viaţa lite-
rară. Critica l-a uitat cu desăvârşire
– dar pe cine nu a uitat critica

noastră, în anii din urmă? – în circuitul şcolar nu a
pătruns nici înainte, nici după 1989, iar schimbul de
generaţii a făcut să dispară şi din „circuitul oral” al
vieţii noastre literare. 

Personaj boem şi autor leneş (sau poate
doar artist), Velea a scris puţin şi, mai ales, spre
deosebire de restul generaţiei sale de prozatori, nu
a ajuns, de fapt, la roman, deşi a publicat, în 1972,
un volum subintitulat „roman”. Este vorba despre
Olina, care are câteva dintre caracteristicile unui
roman – dimensiuni, un spaţiu epic relativ unitar,
un grup de personaje recurente, câteva schiţe de
trasee epice oarecum convergente – lipsind, însă,
arhitectura romanului. Ediţiile ulterioare au adâncit,
ca să zic aşa, confuzia cu privire la statutul acestui
text: cea din 1987 a operat o restructurare profun-
dă, transformându-l într-o suită de povestiri, în timp
ce aceea din 1993 a revenit la structura ediţiei ori-
ginare, fără a ne convinge, totuşi, că scrierea e un
roman propriu-zis.  

Povestirile lui Velea, la rândul lor, au evoluat
de la tematica „ţăranilor suciţi”, din primii ani ai
deceniului ’60-’70, înspre o proză „hâtră”, aflată la
graniţa dintre Creangă şi realismul magic care făcea
furori în anii ’70; aşadar, pe un traseu ce nu era nici
al şaizeciştilor, nici al prozei româneşti în ansam-
blul ei, care trecuse la roman, la noul roman şi
metaroman şi se pregătea de aventura textualistă.
Redusă cantitativ, opera sa nu poate constitui
subiectul unei mari monografii critice, motiv pentru
care o cale mai potrivită de readucere în atenţie a
lui Nicolae Velea este reeditarea, într-un volum
selectiv, a câtorva dintre povestirile sale reprezenta-
tive, însoţite de o prezentare critică cuprinzătoare.
Este ceea ce a făcut Editura Minerva, publicând, în
noua ei colecţie „Literatură română contemporană”,
volumul Întâlnire târzie1, conţinând 26 de povestiri,
precedate, în loc de prefaţă, de capitolul dedicat
scriitorului de Eugen Simion, în Scriitori români de
azi.

Ce ne mai spune, prin urmare, proza lui
Nicolae Velea, azi? Cum receptează cititorul contem-
poran aceste povestiri care, în anii în care au apă-
rut, au fost percepute drept revoluţionare, aducând
un suflu nou în literatură?

Cele 26 de piese selectate în ediţia de faţă
(Nicolae Velea – Întâlnire târzie, prefaţă de Eugen
Simion, Editura Minerva, Bucureşti, 2007) nu sunt
unitare ca formulă. Cea mai mare parte dintre ele
provin din volumele publicate în anii de început ai
activităţii prozatorului, care sunt şi cei mai fertili.
Câteva sunt din anii ’70, când formula lui Velea se
schimbase într-o oarecare măsură, sau, ca să fiu mai
precis, începea să se schimbe. Decesul prematur al
scriitorului, în 1985, urmând unor ani de haos boem
şi apariţii editoriale tot mai rarefiate, l-a împiedicat
să ajungă la o formulă nouă stabilă. Volumul are,
prin urmare, meritul de a nu falsifica profilul artis-
tic al lui Velea, neocolind încercările neomologate,
ca şi pe cel al unei bune selecţii valorice. Cred că
nici una dintre povestirile reprezentative nu a
rămas în afara culegerii, ceea ce, să recunoaştem,
uşurează mult răspunsul la întrebările pe care le
puneam mai înainte.

Chiar de la primele pagini, impresia de lec-
tură este cât se poate de plăcută. Poate că unele
subiecte ale lui Velea – în speţă, cele ce ţin de preo-
cupările lumii rurale româneşti în deceniul sociali-
zării forţate a agriculturii – s-au perimat sau, în
orice caz, nu mai interesează în sine. Însă stilul,
fraza, discursul lui Velea nu s-au perimat deloc.
Felul în care scriitorul contemplă universul rural
este cât se poate de actual: rece, detaşat, cu un uşor
sentimentalism care nu exclude, ba chiar atrage iro-
nia fină, cu o netăgăduită pasiune pentru universul
mic şi pentru situaţiile şi gesturile gingaşe.
Precizez, ca să nu fiu suspectat de sămănătorisme,
că este vorba de o gingăşie a personajelor, nu a
scriiturii, care rămâne în permanenţă realistă, pre-
cisă, refuzând sentimentele (şi, fireşte, vocabulele)
de prisos.

Am spus mai sus că unele subiecte s-au peri-
mat. Sper să nu se înţeleagă, cumva, că Velea abor-
dează colectivizarea agriculturii din perspectiva
„recomandărilor” contondente ale realismului socia-
list. Ţăranii săi „suciţi” (cum li s-a spus) continuă să
iubească, să jinduiască la averea şi femeia altuia, să
se ironizeze şi să se poreclească unul pe altul, într-un

cuvânt, să încerce să trăiască normal, într-o lume
anormală. Nici în extrema cealaltă nu e cazul să
cădem: întorcând spatele realismului socialist, Velea
n-a fost un dizident. Curajul său remarcabil este cel
estetic, de a vedea că realismul socialist este o meto-
dă de creaţie calpă, în paralel cu care pulsează,
neluate în seamă de „corifeii” prozei momentului –
un V. Em Galan, un Aurel Mihale, un Gh. Cristea –
viaţa şi arta adevărată. Preeminenţa eternului
uman este semnul distinctiv al prozelor sale din anii
’60, după cum remarcă, în termeni uşor diferiţi, şi
Alex. Ştefănescu în Istoria sa. Etern uman pe care
îl descompune în fapte, trăiri şi gesturi mărunte,
asemenea lui Cehov, şi peste care proiectează, sub-
til, umbra unui mare cataclism care va să vină.
Lumea ţărănească a prozelor lui Velea este atât de
gingaşă, de buimacă şi de inocentă, încât pare pre-
destinată să dispară. Sentimentul predestinării îi
domină, deci, pe mulţi dintre protagonişti, ca şi cel,
la fel de tragic, al dezrădăcinării.

Un model evident al lui Nicolae Velea, în
anii debutului, este Marin Preda, cel din Întâlnirea
din Pământuri. Velea nu problematizează omul, nu-l
face prizonierul relaţiilor sociale şi al psihologiei de
clasă, cum recomanda realismul socialist, nu-l idili-
zează, ca sămănătoriştii, şi nici nu-l face exponentul
unor idei morale, ca în proza bunilor părinţi Gala
Galaction şi Ion Agârbiceanu. Proza sa este realistă
până în marginea comportamentismului. Îl despar-
te, totuşi, de Preda felul în care prozatorul se apro-
pie şi îşi ia în posesie personajele: în timp ce crea-
torul Moromeţilor este, în descendenţa lui Caragiale,
un auditiv, Nicolae Velea este un vizual şi, mai târ-

ziu, un gnomic, în linia lui Creangă şi a umorului lui
plin de tâlcuri. Şi încă o distincţie: Preda este, indis-
cutabil, modelul tinerilor povestitori de la începutul
deceniului ’60-’70, însă lumilor ţărăneşti ale acesto-
ra din urmă, sunt, spre deosebire de cea din Întâl-
nirea din Pământuri şi Moromeţii, lumi individuale,
nu colective. Povestirile lui Velea sunt construite în
jurul câte unui sau mai multor personaje ieşite din
comun (unele, tocmai prin excesul de comun...), dar
percepţia universului ţărănesc ca univers colectiv
lipseşte. Nu e un defect, ci e mai curând efectul
direct al mutaţiilor survenite la nivelul referentului:
atacată în înseşi rădăcinile ei, lumea ţărănească se
dezagrega, iar prozatorul realist nu putea face abs-
tracţie de asta... Preda, în cele două volume citate,
nu se apropie de perioada contemporană; când o
face, în 1967, în Moromeţii II, va găsi că elementul
care transformă experienţele individuale în existen-
ţă colectivă, în lumea rurală românească de după
colectivizare, este însăşi drama naţională a dispari-
ţiei acestei lumi şi a ţăranului ca paradigmă spiri-
tuală.

Modalitatea ulterioară a lui Velea, dezvolta-
tă în deceniul ’70-’80, îmi place, mărturisesc, mai
puţin. Pastişă a basmului – dar fără să ajungă la
postmodernism – această modalitate, vizibilă în

ciclul Din vorbă-n colţuri şi rotundă (pp. 219-263, în
ediţia de faţă), trădează mai degrabă împuţinarea
capacităţii de creaţie a prozatorului, dacă nu cumva
şi o oarecare derută, în faţa deschiderilor tot mai
numeroase, mai surprinzătoare, ce se fac remarcate
în proza românească din acea perioadă. I se poate
recunoaşte lui Velea, în acest ciclu, o oarecare
inventivitate verbală şi paremiologică, precum şi o
viziune ironică asupra unor subiecte pe care ideolo-
gia dominantă le dorea, în continuare, abordate la
modul triumfal. Însă tocmai dispariţia sentimentu-
lui concret, năucitor, al vieţii, tocmai absenţa uimi-
rii copilăreşti în faţa spectacolului lumii penalizează
textele alcătuite în această modalitate parodică, de
pastişă a basmului cult de tip Creangă.

Aş atrage atenţia şi asupra universu-
lui copilăriei, configurat atât de par-
ticular în opera lui Velea. La acest
punct, prozatorul se desparte hotă-

rât de maestrul Creangă. Perspectiva sa asupra
copilăriei nu este nici bucolică, nici universală.
Dimpotrivă, lui Nicolae Velea îi plac copiii ciudaţi,
obsedaţi, marginali ai unei lumi ţărăneşti în care
sensibilitatea excesivă, curiozitatea sau micile manii
sunt drastic penalizate. De pildă, Gogu al lui
Fabrică, din povestirea Ochelari cu împrumut, devi-
ne, din întâmplare, fericitul posesor al unei perechi
de ochelari de soare cu lentile verzi. Lumea văzută
prin ei pune stăpânire pe minţile inocente ale prie-
tenilor săi de joacă şi, în temeiul acestei posesiuni
neobişnuite, Gogu devine un timp stăpânul „spiri-
tual” de necontestat al copiilor din sat, cărora le
împrumută (sau nu, după chef), instrumentul mira-
culos, care îţi permite să vezi lumea altfel. Însă
supremaţia sa – mai bine zis, a ochelarilor – nu
durează mult: era în timpul foametei din ’46 şi a
fost de ajuns ca echipa de „vizionari”, ce se delecta
cu priveliştea lumii văzută prin lentilele verzui, să
simtă venind dinspre sat un miros ademenitor de
mămăligă, ca să o rupă la fugă, călcând în picioare
ochelarii fermecaţi şi lăsându-l neconsolat pe stăpâ-
nul lor, Gogu al lui Fabrică... O frumoasă şi hazoa-
să parabolă despre destinul fenomenelor de excepţie
în lumea amărâtă, obidită, chinuită de foame, a
satului românesc postbelic...

La finalul lecturii, încerc sentimentul
tonic al unei confirmări. O confirma-
re a verdictelor date de critică, de-a
lungul activităţii lui Nicolae Velea,

dar şi o confirmare a viabilităţii estetice a operelor
scriitorilor reprezentativi ai generaţiei ’60. Chiar
dacă Velea nu are o operă întinsă – el ilustrând,
într-o tipologie propusă de Nicolae Breban, tipul
creatorului care aspiră la Capodoperă, nu la Operă
– atât cât a scris, a scris bine, construindu-şi o
modalitate şi un univers prozastic care sunt nu
numai originale, ci şi rezistente la schimbarea gus-
tului în materie de proză, care se produce odată cu
generaţia ’80. Semn că a fost un scriitor autentic. 

Răzvan Voncu
Foto: Aura Christi

RĂZVAN VONCU

Recitindu-l pe Velea
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Relativ recent, în Maramureş, la
mănăstirile Rohiţa şi Rohia şi în
oraşul Baia Mare, a fost organiza-
tă cea de a opta ediţie a Zilelor

culturale „Nicolae Steinhardt” prin iniţiativa funda-
ţiei care poartă numele cărturarului. Riscând
impersonalitatea managerială (Dorina Al-George
mărturisea: „nu reuşesc să realizez că Nicu al nos-
tru a devenit Fundaţia culturală N. Steinhardt, tot
aşa cum nu realizez că Sergiu Al. George a deve-
nit Institutul de Studii Orientale Bucureşti”), funda-
ţia care activează din 1993 are ca obiectiv justa
poziţionare a lui Nicolae Steinhardt între marile
spirite româneşti inter şi postbelice. 

Destinul postum al lui Nicolae Steinhardt
(1912-1989) este remarcabil. Începând cu publica-
rea Jurnalului fericirii, în 1991, la Editura Dacia
din Cluj, acolo unde monahul însuşi a publicat
volume de eseuri hermeneutice în vremuri de
injustă marginalizare editorială (Incertitudini lite-
rare, 1980, Critică la persoana întâi, 1983, Prin
alţii spre sine, 1988) şi continuând cu esenţialul
efort editorial al preotului şi poetului Ioan Pintea
care a scos la lumină eseuri, romane şi mărturisiri
inedite ale maestrului său (Călătoria unui fiu risi-
pitor – roman, 1995, Primejdia mărturisirii, 1993,
2002, 2006, Ispita lecturii – inedite, 2000, Drumul
către isihie – inedite, 1999, 2002, Pledoarie pentru
o literatură „nobilă şi sentimentală” – opinii despre
generaţia ‘80, 2001, Eu însumi şi alţi câţiva (eseuri
noi şi vechi), 2001, Eseu romanţat asupra neizbân-
zii, 2004, Cuvinte de credinţă, 2006), Nicolae
Steinhardt este configurat în postumitate ca figu-
ră importantă a culturii româneşti postbelice.
Scrisul său câştigă autoritate prin onesta
şi permanenta implicare în înţelegerea rea-
lităţii istorice, prin surprinderea subtilităţi-
lor faptului social şi religios şi mai ales
prin suprapunerea valorilor fundamentale,
clasice, în receptarea actului cultural. 

Editura Mănăstirii „Sfânta Ana”
de la Rohia a proiectat, în colaborare cu
Editura Polirom, publicarea operei integra-
le a cărturarului şi monahului Nicolae
Steinhardt. Centralizând efortul de două
decenii al unor editori precum Virgil
Ciomoş, Ioan Pintea, Radu Săplăcan, Ion
Vartic şi Monica Manu, Fundaţia realizea-
ză, astfel, o echilibrare a celor două dimen-
siuni fundamentale ale personalităţii lui
Nicolae Steinhardt: cea de om de cultură
(eseist, romancier, memorialist) şi cea de
creştin autentic şi monah. În grupul redac-
ţional s-au reunit Viorica Nişcov, profeso-
rul universitar George Ardeleanu, poetul
clujean Virgil Bulat, profesorul Florian
Roatiş, preotul Ştefan Iloaie, consilier cul-
tural al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei
şi Maramureşului şi protos.  Macarie Motogna de
la Mănăstirea Rohia.   

Manifestările închinate lui Nicolae Stein -
hardt au început cu tabăra de pictură de la
Mănăstirea Rohiţa, la care a participat grupul de
iconari „Sfântul Ioan Damaschin”, coordonat de
pictorul Sorin Albu, asistent universitar la
Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca.
În 29 iulie, când s-au împlinit 96 de ani de la naş-
terea lui Nicolae Steinhardt, după Vecernia de la
Mănăstirea „Sfânta Ana”, s-a săvârşit slujba paras-
tasului, la mormântul din modestul cimitir al călu-
gărilor rohieni. Vernisajul expoziţiei de icoane rea-
lizate la Mănăstirea Rohiţa a fost găzduit de
Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia
Mare, miercuri, 30 iulie, fiind urmat de prezenta-
rea seriei de autor „Nicolae Steinhardt”, la
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”. La eveniment
au participat: Î.P.S. Justinian al Maramureşului şi
Sătmarului, P.S. Justin Sigheteanul, arhiereu
vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului,
Silviu Lupescu, directorul Editurii Polirom,
Adrian Şerban, directorul editorial al aceleiaşi
instituţii, Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii
Judeţene băimărene, membri ai grupului redacţio-
nal: Virgil Bulat, George Ardeleanu, Florian
Roatiş, Ştefan Iloaie, personalităţi din viaţa cultu-
rală şi literară.

Primele cinci volume (din seria de 21 pla-
nificate) au ţinut arhiplină sala mare a Bibliotecii
timp de patru ore. Este cea mai vizibilă dovadă a
nevoii de reper moral într-o societate alienată
printr-o mutilantă răsturnare a valorilor. Numele
şi personalitatea lui Nicolae Steinhardt sunt aso-
ciate cu valori autentice precum erudiţia vastă,
setea de literatură şi faptă culturală, cu verticali-

tatea şi consecvenţa morală, cu luciditatea şi
„cuminţenia”, cu fidelitatea faţă de crez social şi
religios, cu rezistenţa, în fond, la dezumanizare.
Puse laolaltă, volumele editate de Mănăstirea
Rohia şi Polirom atestă preocupările culturale con-
stante ale juristului evreu în anii interbelici şi ale
intelectualului creştin în deceniile postbelice, dar
mai ales evoluţia spirituală a acestuia şi metanoia
identitară la care îl supune contactul cu injustiţia
istorică.

Volumele prezentate de editori la
Baia Mare sunt Jurnalul fericirii,
Dăruind vei dobândi. Cuvinte de
credinţă, În genul… tinerilor,

Principiile clasice şi noile tendinţe ale dreptului con-
stituţional. Critica operei lui Léon Duguit şi
Articole burgheze. În opinia lui Silviu Lupescu,
Integrala Nicolae Steinhardt vine ca sprijin al nor-
malităţii culturale româneşti. „Cultura română nu
este în momentul cel mai fast pentru că există nume
mari, scriitori şi cărturari care nu au nici în acest
moment ediţii integrale. Este un fapt care atestă
inferioritatea patrimonială faţă de culturile europe-
ne”. Însăşi implicarea Bisericii în susţinerea actu-
lui de cultură constituie o latură a normalităţii spi-
rituale. P. S. Justin Hodea Sigheteanul a insistat
tocmai asupra acestei dimensiuni considerând că
„Nicolae Steinhardt marchează intrarea în normali-
tate a culturii şi spiritualităţii româneşti, restabilind
legătura dintre cultură şi Biserică prin aducerea lui
Hristos în centrul erudiţiei şi preocupărilor sale cul-
turale”.

Jurnalul fericirii este prezentat de Polirom
în prima ediţie critică în limba română (benefici-

ind până acum şi de traducerea în franceză, italia-
nă, ebraică, neogreacă, maghiară şi spaniolă).
Manual de salvare din infernul diurn al necredin-

ţei, Jurnalul lui Nicolae Steinhardt oferă soluţii
spirituale şi morale pentru ieşirea din universul
concentraţionar (supraindividual şi interior deopo-
trivă). Selectez un singur exemplu de logică stein-
hardtiană: „Singurul mijloc de a vorbi corect, pe de-
a întregul, este, la urma urmei, de a trăi corect.
Aşa şi cred. Când spun a trăi corect mă gândesc la
a face cât mai puţin rău cu putinţă, a minţi cât mai
puţin cu putinţă, a merge pînă la capătul făgăduin-
ţelor noastre, a fi – ce mai la deal la vale – niţe-
luş sfinţi”. Jurnalul fericirii este rezultatul strălu-
cit al efortului de a deveni „niţeluş sfânt”, este
„binefacere”, adevăr, făgăduinţă întru libertate,
dusă la bun sfîrşit. 

Dinamismul interpretativ şi spontaneita-
tea lui Nicolae Steinhardt se manifestă în perioa-
da monahală prin permanenta implicare în scrie-
rea predicilor şi în interpretarea literaturii teolo-
gice şi a ritualului bisericesc. Volumul care însu-
mează aceste scrieri cu valoare moral-religioasă
pune alături cele două titluri sub care predicile şi
eseurile teologice au fost reunite postum: Dăruind
vei dobândi. Cuvinte de credinţă. Ştefan Iloaie
îngrijeşte ediţia Polirom şi scrie notele, studiul
introductiv şi referinţele critice.

Volumul de debut, În genul… tinerilor, sur-
prinde un intelectual interbelic care caută balanţa
în afara ideologiilor şi care demontează negaţia
dominantă a anului 1934 (anul debutului lui
Eugen Ionescu – Nu! şi al lui Emil Cioran – Pe
culmile disperării) printr-o secundă negaţie parodi-
că. Este forma prin care Nicu Steinhardt intuieş-
te poziţia echilibrată pe care o va ocupa în pleia-
da intelectualilor congeneri. Ediţia de faţă este

îngrijită de George Ardeleanu, cel care asi-
gură şi notele, studiul introductiv, referin-
ţele critice şi indicii. Reperele biobibliogra-
fice aparţin lui Virgil Bulat.

Consistentul volum de Arti -
cole burgheze cuprinde ese -
u rile publicate de Nicu Ste -
in hardt în perioada inter-

belică, în „Revista burgheză”, „Revista
Fundaţiilor Regale”, „Libertatea”, „Tri -
buna poporului”, „Victoria”, „Universul
literar”. Viorica Nişcov este cea care adună
articolele publicate între anii 1936 şi 1947
şi care oferă cititorilor dovada echilibrului
între eruditul evreu Nicu Steinhardt, auto-
situat în afara generaţiei interbelice, şi
scriitorul creştin Nicolae Steinhardt, bote-
zat în timpul detenţiei politice, care trans-
formă scrisul hermeneutic în atestare a
apartenenţei la spiritualitatea românească.
Flexibilita tea interpretării şi vigoarea eru-
diţiei se îmbină în proporţii constante.
Eseurile din perioada interbelică sunt pre-
moniţia hermeneuticii culturale din dece-

niile postbelice.
Cel de-al cincilea volum al seriei reproduce

teza de doctorat în drept constituţional, pe care
Nicu Steinhardt o susţine şi o publică în 1936.
Principiile clasice şi noile tendinţe ale dreptului con-
stituţional. Critica operei lui Léon Duguit atestă
bazele juridice pe care îşi va fundamenta eseistul
şi memorialistul Nicolae Steinhardt gândirea criti-
că şi consideraţiile politice din deceniile postbeli-
ce. Florian Roatiş îngrijeşte această a treia edita-
re a studiului juridic şi asigură notele, studiul
introductiv, referinţele critice şi indicii.

Lansarea Integralei şi numărul mare de
cititori sunt motive suficiente pentru fericirea în
postumitate, stare pentru care Nicolae Steinhardt
a trudit intelectual şi a rezistat spiritual timp de
patru decenii. Întreaga lui existenţă creştină s-a
construit în direcţia unui orizont în care se conto-
peau viaţa de apoi (în care credea prin însăşi con-
vertirea la creştinism) şi viaţa în postumitate (în
care credea prin perseverenţa cu care scria şi
publica). Dacă este să mă subordonez acestor cre-
dinţe, ştiu că Nicolae Steinhardt, în ziua de 30
iulie 2008, a tropăit de fericire, cu paşii lui
mărunţi şi repezi, pe duşumelele Raiului. Prin
Integrala operei sale îi sunt recunoscute sacrificiul
întru adevăr şi libertate, autenticitatea convertirii
şi a trăirii religioase, valoarea literaturii sale. Este
limpede că Nicolae Steinhardt a atins fericirea şi
ascultă acum, împăcat, pe Mozart pe care credea
că numai alături de Dumnezeu îl poate asculta
deplin.

EVENIMENT

IRINA CIOBOTARU

Nicolae Steinhardt şi
fericirea postumităţii
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Cel mai mare festival de teatru din
lume, Edinburgh Fringe Festival,
adună în fiecare an mii de artişti şi
de iubitori de artă pentru a celebra

viaţa, comunicarea interculturală şi puterea de
regenerare a spiritului. Timp de o lună, în august,
Edinburghul reflectă prin diversitatea programului
cultural – teatru, muzică, dans — frământările
lumii în care trăim şi bucuria de a depăşi prin artă
cotidianul şi banalul.  Oferta de spectacole este
incredibil de bogată: trupe de teatru din toată
lumea, piese noi, trupe noi, teatre de prestigiu,
regizori renumiţi, experimente; câteva locaţii privi-
legiate creează festivaluri mai mici în marele festi-
val: Underbelly, Pleasance, Gilded Balloon,
Assembly, Traverse.  Publicul are dificultăţi în a
alege din miile de spectacole programul cel mai
potrivit, totuşi, orice ar alege, în acest extraordi-
nar festival par a exista câteva teme dominante:
războiul, cotidianul fad, internetul şi nevoia de
poveste.

Arta actorului este arta călătorului trans-
format în călăuză pentru că a reuşit să vadă iubi-
rea acolo unde nu existau decât certitudini stupi-
de referitoare la existenţă.  Artist este cel care reu-
şeşte să demonteze mecanismele puse în funcţiune
prin mulţimi în societate pentru a stârni un pic de
curiozitate sau de înţelegere, împingând mai
departe frontiera cunoaşterii noastre personale şi
redăruindu-ne abilitatea de a fi inteligenţi.
„Nocturne” prezentat la Teatrul Traverse este un
spectacol despre stingerea puterii de a alege, des-
pre renunţare, despre acceptare, despre gesturi
minore care transformă radical, dar în profunzime
viaţa, fără ca nimeni să ştie. Este un spectacol
care nu negociază adevărul când abordează subiec-
te dificile, pornind de la acceptarea unei diferenţe
bizare: „Acum 15 ani am omorât-o pe sora mea.”
Actorul frapează prin intensitatea privirii arunca-
tă în public , în timp ce corpul său pare un instru-
ment care şi-a pierdut abilitatea de a exprima emo-
ţiile extreme şi care se forţează să nu piardă legă-
tura cu terestrul. Performance-ul nu are o poveste,
mai importantă decât povestea fiind aici prezenta-
rea minuţioasă a faptelor dezbrăcate de convenţii.
Adevărul sună în prima clipă uimitor de gol şi de
ciudat, pentru că nu este mărturisirea unui erou.
Senzaţia că această mărturisire are loc într-o sin-
gură seară şi că publicul participă la momentul
unic în al povestirii unei drame induce o îngăduin-
ţă ciudată, amestec de curiozitate şi de răbdare.
Autorul performance-ului accentuează aproape
umil puterea vieţii de a fascina, neeroică şi chinui-
toare. El vrea să ne conducă spre nivelurile pro-
funde de trăire şi percepţie a realităţii înainte de
a vorbi despre accident. Autorul încearcă subtil să
pregătească un antidot împotriva lipsei pregătirii
de a fi cu adevărat sinceri cu noi înşine — nu mai
putem nici atunci când ne dorim. Personajul creat
la limita dintre posibil şi imposibil spune o poves-
te bizară despre abandonarea imaginii de sine şi
accesarea unei priviri imobile, fugare, pentru care
ideea sensului transcendent al vieţii este o iluzie.
Realitatea simplă şi absurdă a unui accident dis-
truge la 17 ani cadrul convenţional al existenţei şi
instituie o realitate nouă, de care ceilalţi se pot dis-
tanţa la început ca de ceva necunoscut.  Însă
monologul nu devine nici o clipă confesiune inti-
mă. Nici o clipă nu e vorba de culpă. Doar de des-
coperirea lucrurilor şi a faptelor în materialitatea
lor imediată, părăsită de sens, asemenea lucruri
absurde pe care le acceptăm, asemenea unui pian
care devine obiect de cult pentru o familie întrea-
gă, cazul povestitorului. „Nocturne” este un mono-
log a cărui secretă putere vine din infiltrarea trep-
tată în discurs a unor impresii care ţin de univer-
sul intim, de murmurul mereu înăbuşit de vocea
raţiunii. Accidentul care a dus la moartea surorii
sale este dincolo de limita înţelegerii, acolo unde
nu poate să apară decât acceptarea extremă, fac-
tuală, înregistrarea reacţiilor lipsite de sens cu
care noi oamenii răspundem unor fenomene care
păreau la început imposibile. La spital, accidentat,
adolescentul simte regretul din vocea mamei sale

atunci când îl scuză formal pentru accidentul de
maşină. Acasă, convocat în biroul tatălui său,
simte în gură ţeava rece a unui pistol, gustul ei
metalic.  Peste ani nu reuşeşte să aibă o relaţie cu
o femeie ai cărei ochi seamănă cu marea caraibea-
nă şi descoperă că este impotent. Mama părăseşte
familia şi ajunge într-un spital de boli nervoase.
Autorul reuşeşte să publice o carte despre tot ce i
s-a întâmplat. Rezumatul acesta nu poate însă dez-
vălui intensitatea nuanţelor care construiesc acest
bogat performing teatral. Amestecul de frustrare
şi neputinţă face ca personajul central să fie
extrem de uman, transgresând limitele cunoscute
ale teatralităţii spre o zona dificilă, dar nu bolna-
vă. Dovada fulgurantă a normalităţii este speranţa
din final, când autorul spune că orice mare, oricât
de adancă şi de liniştită, la un moment dat prinde
viaţă din nou.

Spectacolul „The Bird and The Bee:
The Bee” pe textul lui Matt Hartley
este o dramă despre însingurarea şi
dorinţa de confirmare a adolescen-

ţilor într-o lume în care reţelele sociale se pot
extinde nelimitat cu ajutorul internetului. Evitând
capcanele moralizatoare, autorul alege drept perso-
naje principale două fete la vârsta crizelor şi con-
stituirii propriei identităţi, 15 ani: una îşi doreşte
să devină populară cu orice preţ, iar cealaltă pare
resemnată cu statutul de ciudată.  Extrem de bine
structurat, textul alternează permanent planurile:
întâi casa părinţilor, apoi regăsirea liniştii într-un
loc izolat şi dezgustător; întâi meditaţii provizorii

referitoare la sensul evenimentelor, apoi frenetice
discuţii pe chat sau scene cu cele două fete.
Tensiunea este extrem de bine gradată până la
finalul apoteotic, soluţia finală de eliberare, sinuci-
derea pentru a cuceri celebritatea şi imortalitatea
pe internet. Scriitura este modernă şi surprinză-
toare, clasicul punct culminant fiind în această
piesă perfect suprapus pe deznodământ. Singurul
ingredient clasic, moartea fratelui celei neadapta-
te într-un accident de maşină, determină o serie de
monologuri despre neliniştea provocată de desco-
perirea existenţei emoţiilor de dincolo de cuvinte.
Sentimentul de inadaptare este alungat într-un
colţ al eului evitat în întâlnirile şi conversaţiile de
pe internet. Dezvoltările paradoxale ale plotului ţin
exclusiv de structura psihologică a personajelor:
dorinţa de popularitate determină o fată să creeze
un website memorial pentru un necunoscut, doar
din dorinţa de a obţine recunoaşterea celorlalţi.
Din monologurile inadaptatei Chloe răzbate neli-

niştea noii generaţii de adolescenţi: tragedia este
un mod de a valida emoţiile şi de a-şi demonstra
că sunt (încă) vii. Websiteul creat de adolescenta
răsfăţată în memoria fratelui lui Chloe le evocă în
fundal tuturor puştilor sentimentul irevocabilului,
care îi face să se agaţe de imaginea unui om pe
care nu l-au cunoscut niciodată. Sute de adoles-
cenţi capătă o identitate datorită relaţiei cu trage-
dia lui Chloe, iar simţul identităţii le dă un scop în
viaţă. Declaraţiile exagerate de prietenie ale necu-
noscuţilor de pe website sunt poate un mijloc de a
umple un gol existent. Sau poate că ei execută
ceea ce altădată s-ar fi numit un act ritualic de
remuşcare performat înaintea existenţei vinei, ca
pentru a se proteja de pătrunderea tragediei în
propria lor viaţă. Autorul nu rezolvă dilemele, lasă
toate aceste întrebări deschise. Dar tema majoră a
piesei este eliberarea de acest gol. „The Bird and
The Bee: The Bee” este un text despre mirajele pe
care le creează internetul, miraje care perpetuate
la scară mare, la nivel social, pot schimba natura
ataşamentelor emoţionale şi a motivaţiilor. Spec -
tacolul pune accentul pe însingurare. Pe o scenă
aproape goală patru actori recrează toate partitu-
rile, într-o manieră modernă. Fără a mai ridica
problema adecvării realiste dintre actori şi rol, ei
interpretează şi rolurile părinţilor. Important este
ce au de spus, important este mesajul pe care vor
să îl transmită. Ritmul piesei se regăseşte în mon-
tare, şi este din ce în ce mai accelerat spre final. 

Spectacolul „The Shadow” realizat de com-
pania britanică Feast Theatre este un tur de forţă
imaginativ după o poveste de Hans Cristian
Andersen, la sfârşitul căruia este pusă sub semnul
întrebării dorinţa de a controla totul în viaţă şi de
a o face să pară „mai bună”. Trei fete ciudate, trei
clowni care stăpânesc arta giumbuşlucurilor, atrag
publicul într-o lume miraculoasă în care umbra se
simte chinuită de lipsa de respect a posesorului ei,
un poet, pentru natura ei ascunsă. Dorind idealita-
tea, poetul uită de existenţa lucrurilor pământeşti,
scriind plictisit şi fără chef poezii care nu intere-
sează pe nimeni. Pe scenă abia încap un ecran de
proiecţie mobil, o masă şi un scaun, şi totuşi ceea
ce reuşesc să realizeze cele trei fete cu această
minimă recuzită, cu ajutorul unor lumini minima-
le, este uimitor. Cele trei actriţe interpretează pe
rând povestitori şi personaje, trecerea de la un sta-
tut la altul fiind simbolică, dar marcată precis.
Umbra, Poetul şi Prinţesa sunt trei personaje
dintr-o poveste cu referiri directe la dileme ale vie-
ţii contemporane, care pretinde că valorizează
idealurile, dar în acelaşi timp le neagă pentru că
refuză adevărul – crimele, ororile, violenţa, stupi-
ditatea, neputinţa. Acestea sunt umbra.Yukio
Mishima vorbea undeva de fascinaţia momentului
în care un paraşutist se apropie de pământ: singu-
ra oară când trupul şi umbra par a fi eliberate din
legătura lor. Dar despărţirea durează cel mult o
clipă.

CORESPONDENŢĂ DIN EDINBURGH

EDINBURGH FRINGE FESTIVAL

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

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

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

•••CĂTRE CITITORII DIN ŢARĂ

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

Preţul abonamentului pe un an: 36 lei

Taxele de expediere sunt incluse 
în această sumă. 

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

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

(Continuare din pagina 14)

În fine, în viziunea (lumea) Demiurgului,
Luceafărul nu mai este un astru printre
celelalte ci, prin natura lui hyperionică,
devine „congener divinităţii, având ca

atribute aspaţialitatea, atemporalitatea”. Şi dacă
parcurgem, în paralel, şi explicaţiile din articolul
HYPERION, atunci, pe de-o parte, vom descoperi,
cu uşurinţă, cât de mult este influenţată interpre-
tarea poemului de mixajul intertextual al trimiteri-
lor la mitologia vedică şi la cea creştină, iar, pe de
altă parte, ni se va impune cu mai multă evidenţă
ideea disjungerii pregnante a lumilor textualizate
luciferice de cea hyperionică.

Un alt cuvânt în a cărui prelucrare lexico-
semantică transpare viziunea autoarelor în aborda-
rea sensului poematic al Luceafărului este chiar
lexemul LUME; voi exemplifica citând o singură
menţiune: „Spec. Mediul închis atribuit în poem
lui Hyperion (congener al Demiugului), suficient
sie însuşi, fără nici o relaţie cu lumea pământeas-
că şi de neperceput pentru muritori (diferit prin

aceasta de sfera Luceafărului)”. În mod previzibil,
aceste explicaţii, ca şi multe altele, cum ar fi cele
la cuvânt (dentâi), fiinţă (ce nu moare), şi (adv.),
lumină (din lumină) – expresie caracterizantă de o
ambivalenţă imanentă şi indestructibilă – moarte,
singurătate, a simţi etc. nu se regăsesc în dicţiona-
rul din 1968, coordonat de T. Vianu. Schimbând
unghiul de abordare pentru a încerca o evaluare
globală a DLE în contextul mai larg al receptării
sale în spaţiul românesc actual, ecourile cu rever-
beraţii în multiple zone conexe nu întârzie să se
lase desluşite. Astfel, DLE este, înainte de toate, o
carte cu certă valoare ştiinţifică, opunând diletan-
tismului, primejdios şi precar în egală măsură,
rigoarea cercetării autentice, caracterizate de clari-
tatea concepţiei şi de aplicarea unor soluţii meto-
dologice consacrate. Şi, ca în cazul oricărei lucrări
lexicografice originale, apariţia acestui nou dicţio-
nar reprezintă un act de cultură prin contribuţia
adusă la îmbogăţirea şi sistematizarea cunoaşterii
noastre, la amplificarea posibilităţilor de a pătrun-
de în intimitatea universului spiritual românesc,
aşa cum este el reflectat în poemul emblematic al
creaţiei eminesciene, în fluxul plăsmuirii sale mis-
tuitoare. În fine, prin readucerea azi, în prim-pla-
nul examinării, a operei eminesciene, spre a-i rele-
va noi şi noi străluciri, Dicţionarul Luceafărului
eminescian realizează şi un act moral, contrapu-
nând încercărilor extravagante, fals demitizante,
oportuniste şi demagogice, rigoarea spiritului şti-
inţific, dominat de conştiinţa adevărului netrucat,
nealterat.

CARMEN VLAD
Spaţialitatea şi relieful
cuvântului poetic

„Exploziv în contextul în care România are
o formă de guvernare democratică şi tinde spre
integrarea în rândul statelor europene animate de
o filozofie politică pluralist-democratică, conceptul
neam indică pe de o parte necunoaşterea sensuri-
lor sale, pe de alta, opţiunea unor ideologi laici
sau religioşi de a revitaliza etnonaţionalismul. Nu
este mai puţin adevărat că, aidoma conceptelor
popor, etnie, naţionalitate, naţiune, conceptul
neam nu a beneficiat de o explicitare din perspec-
tiva studiilor de istorie intelectuală”, scrie Victor
Neumann, în studiul său Neam, popor sau naţiu-
ne?, apărut într-o ediţie revizuită la Editura Curtea
Veche. Născut în 1953, la Lugoj (oraş cu o veche
tradiţie culturală, aici a trăit scriitorul Nicolae
Breban, s-a născut scriitorul Gheorghe Schwartz,
iar unii nostalgici extremişti de dreapta se laudă
cu miliardarul Iosif Drăgan, care a investit într-o
instituţie de studii superioare), Victor Neumann
este un istoric cu o reputaţie demnă de luat în
seamă în România, Ungaria, Austria, Germania, în
alte ţări, este profesor la Universitatea de Vest din
Timişoara, unde locuieşte de mulţi ani, o persona-
litate a urbei şi a comunităţii evreilor timişoreni.
A fost invitat să susţină cursuri la diverse univer-
sitaţi europene, a participat la numeroase sesiuni,
simpozioane, conferinţe în ţară şi în străinătate,
inclusiv în Statele Unite. Preocupările sale sunt
axate pe domeniul interetnicităţii, interculturalită-
ţii, istoriei intelectuale, politice, multiculturalism,
pornind de la reperele central-europene. 

Între anii  1995-1997 a fost bursier NATO,
iar printre ţările unde s-a făcut cunoscut mai amin-
tim Franţa, Italia, Cehia, Olanda, Bulgaria. Dintre
lucrările sale, extrem de numeroase, amintim câte-
va: „Convergenţe  spirituale (1750-1850)” apărută
la editura Eminescu, în  1986, „Tentaţia lui Homo
Europaeus” (Ed. Stiinţifică – l991, tradusă în SUA,
în 1993), „Istoria evreilor din Banat” (Ed. Du
Style – 1999), „Ideologie şi fantasmagorie” (Poli -
rom – 2001) ş.a. Studiile lui Victotr Neumann se
bazează  pe  evaluarea şi reevaluarea unor concep-
te din secolele trecute, fiind amintiţi Herder,
Michelet, Thierry, Charles Taylor, gânditori
români ş.a. Identitatea multiplă este o noţiune
care revine adesea în discursul lui Neumann.
Adversar consecvent al oricărei concepţii extre-
mist-naţionaliste, academic în exprimare şi elegant
în stil, el aduce un suflu de liberă conştientizare a
modernităţii, a umanismului în noi coordonate,
pluraliste, atât de necesare  într-o perioadă în care
armele iau adesea locul dialogului, crima încearcă
să se autojustifice sau să se camufleze în spatele
unor declaraţii fals pacifiste. În acest context,
Neumann aduce critici şi lui Habermas, atât de
des citat de cei care nu l-au înţeles cum trebuie.
Îndemnul la dialog intercultural şi implicit, inter-
religios, la augmentarea influenţei culturii în viaţa
socială, în relaţiile internaţionale sunt, fără îndoia-
lă, ecouri ale unei străvechi tradiţii, în care
Decalogul, în interpretarea sa modernă, îşi are
locul său de cinste. Nu putem decât să-i mulţumim
istoricului Victor Neumann pentru tot ceea ce
întreprinde, pentru scrierile sale erudite şi încăr-
cate de nobleţe.

BORIS MARIAN
Un gânditor original
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•Aura Christi, Casa din întuneric
•Leo Butnaru, Copil la ruşi
•Mihail Gălăţanu, Stradivarius
•Rainer Maria Rilke, Jurnale de tinereţe  
•Traian Chelariu, Zilele şi umbra mea ( vol. I)
•Velimir Hlebnikov, Joc în iad şi muncă-n rai
•Alain Labrousse, Geopolitica drogurilor
•Jean-Dominique Giuliani, Lărgirea hotarelor Europei
•Michael Martin, Împotriva creştinismului
•George Bacovia, Cu voi • Con voi · antologie bilingvă
•Corneliu Şenchea, Prinţ şi profet
•Viorica  Răduţă, Hidrapulper
•Ileana Cudalb, Baia Balcan
•Gheorghe Săsărman, Vedenii
•Mihai Bogdan Dascălu, Era măritată şi se plictisea
•Crisu Dascălu, Zeii locuiesc lângă Olimp
•Nicolae Balotă, Literatura germană · Ediţii definitive
•Liviu Antonesei, La „Morrison Hotel” subtitlu: Povestiri de până azi · Ediţii definitive
•Paolo Ruffilli, Camera obscură · antologie bilingvă
•Edgar Reichmann, Rachel · Roman
•Bianca Balotă, Maşina de fugit în lume ( vol. I) · Ediţii definitive
•Monica Săvulescu Voudouris, Strada 
•Leonid Dobicin, Întâlnirile cu Liz 
•Ion Petrovici, De-a lungul unei vieţi 
•Dinu Flămând, Corzi • Superstrings 
•Diana Adamek, Vasco da Gama navighează
•Ralita Constantinescu, Caietul mamei · Jurnal
•Adrian Sustea, Sphera mundi
•Cassian Maria Spiridon, 101 dialoguri în libertate vol. I
•Nicolae Breban, Riscul în cultură · Ediţii definitive
•Nicolae Balotă, De la Homer la Joyce
•Nicolae Balotă, Caietul albastru vol. I + vol. II · Ediţii definitive
•Magda Ursache, Pe muchie de hârtie
•Aura Christi, Exerciţii de destin
•Aura Christi, Religia viului
•Aura Christi, Zăpada mieilor· Roman
•Aura Christi, Trei mii de semne· Jurnal
•Marian Victor Buciu, Ionesco
•Marian Victor Buciu, Dieter Schlesak
•M. V. Buciu, Zece prozatori exemplari (perioada comunistă) · Colecţia Dicţionare ·  Enciclopedii
•Leon Volovici, De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi
•Ştefan Borbely, O carte pe săptămână
•Gherghe Glodeanu, Poetica romanului interbelic
•Crişu Dascălu, Poetikon
•R. Marian, F. Şerban, Dicţionarul Luceafărului eminescian, · Colecţia Dicţionare ·  Enciclopedii
•Mihaela Gligor, Mircea Eliade · Anii tulburi: 1932-1938
•Daniela Cutaş, Genetica reproducerii
•Mariana Neţ, Şocurile cotidianului · CODUL BUNELOR MANIERE PENTRU MILENIUL III
•Paul Aretzu, Scara din bibliotecă
•Mihai Cimpoi, Europa, sarea Terrei...
•Ion Lazu, Scene din viaţa literară
•Ion Ianoşi, Autori şi opere. Culturi occidentale
•P.P. Negulescu, Filosofia în viaţa practică
•Diana Adamek, Melancolii portugheze
•Ovidiu Pecican, Troia. Veneţia. Roma Vol. I
•Mihai Cimpoi, Sfinte firi vizionare
•Constantin Cubleşan, Din mansarda lui Cioran
•Ion Murgeanu, Viaţa lui Iisus
•Ilie Constantin, Entuziasmul melancolic
•Corina Cristea, Femei nebune după bărbaţi
•Corneliu Şenchea, Glorii şi păcate bucureştene
•Irina Airinei, Sortiţi să vadă                 
•Eugen Cojocaru, Şocul viitorului
•100 mari evrei · Colecţia Dicţionare ·  Enciclopedii
•100 mari genii · Colecţia Dicţionare ·  Enciclopedii
•100 de mituri şi legende celebre · Colecţia Dicţionare · Enciclopedii
•Eduard Kirshbaum, Alina Eremeeva, Psihologia apărării
•I.G. Vilunas Cum să învingi diabetul
•Lev Khuglyak, Noi vrem copii
•A.A. Nalceagian, Enigma morţii
•M. KEDROVA, Secretele Cleopatrei
•INESA ŢIPORKINA, Un aspect fizic de invidiat
•V. G. Krasiko, Psihologia socială 
•A.I. NIZOVSKI, N.N. NEPOMNIAŞCI · 100 de enigme ale lumii · Colectia Dicţionare ·  Enciclopedii
•R.V. RÎJOV, E.V. RÎJOVA · 100 de proroci · Colecţia Dicţionare ·  Enciclopedii
•SERGHEI BEZZUBŢEV, Psihologia afacerilor
•MARIA RIPINSKAIA · Vânătoarea de bărbaţi
•ELENA POPOVA · Psihologia învingătorilor
•A. P. NAZARETEAN · Panica în masă şi zvonurile
•SERGHEI MAMONTOV · Strategii de negociere
•INGA LADÎNINA · Reţetele frumuseţii
•T. IVANOVA · Arta de a câştiga bani
•MARIA KEDROVA, Oţetul de mere
•A.V. TUKMANOV · Cel puternic are dreptate
•INESA ŢIPORKINA · 4 grupe sanguine
•IGOR VAGHIN, ANTONIA GLUSCHAI, Manipularea erotică
•IULIA DRIBNOHOD, 1.000 de reţete ale frumuseţii
•IVAN OGNEV · Psihologia Succesului 
•IVAN OGNEV · Universul Magiei · manual de vindecare 
•NATALIA BARATOVA ·  MARIA RIPINSKAIA · Cum să manipulezi bărbaţii 
•IVAN OGNEV · Securitatea psihologică 
•IVAN OGNEV · Cum să câştigi la LOTO · Best-seller
•S. KARATOV · Cartea de vise şi destine                                                                                         

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