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Corespondenţă

MIHAI CIMPOI
Eurocentrismul: imperialism
şi colonialism cultural

În cazul eurocentrismului agresiv şi radical nu
avem de-a face doar cu o respingere a
Orientului. Din cadrul referenţial sunt scoase

culturile Europei centrale, ale sud-estului, şi, indiscutabil,
cele „coloniale”. Pledoariile proeuropene ale lui Adrian
Marino conţin critici acide la adresa eurocentrismului ca
formă de imperialism şi colonialism cel puţin cultural,
care pune în circulaţie un cadru valoric restrâns: cel vest-
european. Ferdinand Brunčtiere, cu circumscrierea doar
a câteva mari literaturi sferei literaturii europene (La
Littèrature europèene, 1900), mai plodeşte discipoli-euro-
centrişti şi astăzi: R.M. Albérès, W. Weidla. Fernand
Balden-Sperger lansa, în 1934, ideea că literatura univer-
sală este doar ceea ce Occidentul recunoaşte ca atare, iar
René M. Guastalla, citat şi el de Marino, e de părerea că
„nu există, la drept vorbind, literatură decât în Europa
occidentală sau după exemplul său” (citatul e din volumul
Le Mythe el le Livre, Paris, 1940). Şi într-un sondaj mai
recent, efectuat de ziarul Die Zeit în 1984 nu se
recunoaşte contribuţia Europei orientale, Vestul euro-
pean fiind singurul producător de valori şi de scriitori
importanţi (10 la număr).

Emmanuel Todd consideră în volumul L’inventa-
tion de l’Europe (Seuil, 1990) că graniţele Europei se

identifică cu „bariera catolică” reprezentată de Polonia,
Cehia şi Ungaria şi că o altă linie de demarcaţie este cea
dintre Rusia, ţară ortodoxistă mai aproape totuşi de
Occident, şi Imperiul Otoman. Separaţia de identitate e
cea din urma schismei religioase din 1054. Această dis-
tingere îl face pe Ştefan Borbély să conchidă că Ţările
Române ar fi modelate de ortodoxismul răsăritean care
impune „o altă tipologie psihică şi comportamentală
decât Orientul Europei” (a se vedea vol. Reintrarea în
Europa, Craiova, 1996, p. 94).

Viabile ar fi, în asemenea viziuni eurocentriste,
doar „modelele” vestice de cultură europeană (anglo-sax-
one, franceze, germane, îndeosebi), cultura rusă cu
Dostoievski, Tolstoi, Gogol şi Cehov, cu Puşkin şi
Lermontov, culturile balcanice, cele central-europene sau
nord-europene nefiind recunoscute.

Eurocentrismul a fost dinamitat de mari person-
alităţi precum Goethe, care propunea, în 1827, termenul
de Welteiteratur, de literatură universală concepută ca un
organism unic, ca totalitate, de T.S. Eliot care desluşea o
„existenţă simultană” în cadrul unei „ordini simultane”
de la Homer încoace, de Etiemble, Wellex, Harry Levin
şi A. Owen care, în cadrul studiilor comparate, concep
întregul continent literar ca un tot organic, în care
inserează nu doar literaturile central şi sud-europene, ci
şi literaturile extrem-orientale, latina şi sud-americană
(Adrian Marino, Pentru Europa, Iaşi, 1995, p. 123).

Ideea de Europă unită respinge categoric mani-
festările de imperialism şi colonialism cultural care, în
virtutea inerţiei academice, au loc şi astăzi.
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În tripleta „teză-anti-teză şi sinteză” eu nu
văd, nu disting elementul valoric care rezultă;
cuvântul „sinteză”, în acest caz, în concepţia mea,
nu este un semn al „înaintării” sau al
„desăvârşirii”, ci, aşa cum o spune Hegel însuşi,
un alt lanţ, o altă verigă în crearea – mai bine zis
păstrarea! – viului. Cum am văzut, această „sin-
teză” – mai sus i-am spus „superiorul!” –, tot în
concepţia hegeliană, devine iute o altă „teză,
„decade”, cum ar veni, la picioarele acestui
„eşafod” al gândului în veşnică mişcare, iar dacă
nu o face, dacă nu se întâmplă acest fapt, dacă, ca
să zicem aşa, sinteza rămâne cocoţată pe
piedestalul ei „triumfător şi ultim” de „sinteză”,
procesul viului, în orice domeniu, se opreşte cu
necesitate. Iar, ceea ce numim moarte, se
instalează reiguros. Sigur, modul meu de a privi
lucrurile unora le va părea static pur şi simplu, ca
să nu zic „reacţionar”! Dar, vreau să precizez
că, în ce mă priveşte, eu nu neg în nici un fel
schimbarea, iar evoluţia faptelor şi mai ales a
caracterelor din romanele mele o arată. De
altfel, epica, în sensul ei adânc, înseamnă toc-
mai asta, mişcare, schimbare, „dezvoltare”,
doar că... pentru „ochii mei de creator epic”
de o anume factură, această „schimbare”,
aceste „schimbări” incontestabile se întâmplă
doar la „suprafaţa” lucrurilor, chit că această
„suprafaţă” are ea însăşi mai multe nivele,
mai multe straturi. Ce, la un moment dat sau
la o privire mai superficială, pot induce ideea
de esenţial, de strat ultim! Da, evident,
lucrurile şi oameni se schimbă; sub imperiul
timpului istoric, al evenimentelor, dar şi sub
propriul impuls, ca să zic aşa. Dar... nu cumva
ei rămân, totuşi, aceiaşi?! Cu câteva decenii în
urmă, unii scriitori sau istorici literari,
Călinescu printre alţii, se jucau cu ideea
temelor majore posibile în roman. Ei bine, cel
care le studiază cu atenţie, cel care le
reduce deci la esenţa lor ireductibilă şi
necesară va observa uşor că aceste teme
sunt aceleaşi, de la Homer şi Virgiliu la
vremurile noastre, chiar şi în ciuda „extra-
ordinarei” capacităţi de inventivitate de
care ne considerăm capabili, noi, oamenii
de azi: agresivitatea, războiul şi ideologia
sa; frica, formele complexe de adaptare şi
de fugă; invidia, sursă a crimei, dar şi a
carierei; gelozia, o exacerbare a simţului
proprietăţii, dar şi al nesiguranţei descen-
denţei; iubirea, bineînţeles, o „ideologie a
perpetuării speciei”, cum se spune, dar şi
o capacitate a omului puternic de a-şi
învinge, de a transcende instinctele sale
fundamentale, nevoia de hrană şi de secu-
ritate. Iubirea, ca şi arta, în formele lor
înalte, active, neagă, cum o recunoaşte şi
cel mai sceptic dintre marii filozofi mod-
erni, Schopenhauer – maestrul lui
Nietzsche şi Eminescu –, iubirea şi arta,
mai ales, „scapă” din lanţul tiranic al
necesităţii, al „voinţei oarbe de a fi!”

Din enumerarea acestor teme,
eterne de altfel, unii sceptici sau spirite
sterile pur şi simplu au tras pripit con-

cluzia că „totul a fost spus!”. Nu, nu e adevărat,
nimic nu a fost spus în sensul că adevărul nostru,
al oamenilor de azi, trebuie să-l formulăm şi să-l
exprimăm noi; iar „temele” de mai sus nu sunt
decât „axele” eterne în jurul cărora se pot
„înfăşura” expresia sentimentelor şi „forma”
evenimentelor ce ne animă.

…În dialectica nietzscheană adeseori sem-
nele adjectivelor sunt schimbate şi nu rareori

maestrul de la Sils Maria ne îndeamnă să contem-
plăm răul sub forma binelui, mai bine zis el ne
atrage atenţia asupra „potenţei” sau „valenţelor”
pe care le conţine „răul”, dacă îl „extragem” de
sub influenţa semantică şi mai ales fatidică a bi-
sericii. Sau a simţului comun! Oare nu în acelaşi
fel s-ar putea întâmpla lucrurile dacă noi, azi,
Românii – dar şi Germanii, copleşiţi de istoria lor
recentă! – am avea puterea, calmul şi, poate,
înţelepciuna să ne întoarcem privirile înapoi spre
acea jumătate de secol „barbară, ruşinoasă”, fără
„mânie”! Fără mânie, dar şi fără „frică”, stări,
ambele, apte de a ne tulbura ochiul şi inima. Cum
am notificat-o mai sus în exemplul curajosului
istoric german Ioachim Fest, care a avut forţa şi
înţelepciunea de a propune „încadrarea” poate a
uneia dintre cele mai diavoleşti figuri de conducă-
tor de popoare în istoria Germanilor, obligându-i,

pe ei, pe Nemţi, nu numai de a-şi „suporta” tre-
cutul apropiat, în fapt, propria lor creaţie, dar
şi de a înţelege, de a se înţelege pe sine, ca o
colectivitate unitară şi responsabilă în actele şi
consecinţele acestor acte.

Noi înşine trebuie să urmăm exemplul
istoricului german şi al modului său de a gândi
şi să includem „episoadele nenorocite” ale isto-
riei naţionale ale secolului trecut, nu numai în
istoria noastră, dar şi să le considerăm, într-un
fel, ca „specifice”. Ca „mărturisitoare” ale felu-
lui nostru de a fi, ca limite „negative”, dar şi
ca „reflexe” fundamentale care se mai pot ivi
într-o istorie viitoare, oricând, într-o formă sau
alta. Indiferent că e vorba de mişcarea
legionară, de războiul nostru „dublu”, ba spre
Răsărit, ba spre Apus, negând categoric în a
doua fază ceea ce am afirmat în prima, ca şi
cele două dictaturi comuniste, cea Dejistă şi
cea Ceauşistă. (Apropo de aceste ultime dicta-
turi, cum se face oare că vorbim insistent, atât

noi cât şi străinii, influenţaţi fără doar şi
poate de noi înşine, doar de „cea
Ceauşistă”? Oare uitarea se instalează
atât de repede peste spiritele noastre sau,
mai ştii, poate că generaţia tânără, foarte
activă în mediile de informare, dar şi în
istoriografie, şi care nu l-au cunoscut
decât pe al doilea dictator, îşi clamează,
ba îşi absolutizează chiar frustrările ei?
Deşi prima dictatură comunistă, cea
Dejistă, a fost incomparabil mai brutală
decât cea care i-a urmat şi când unii din-
tre foştii tineri scriitori cunoscuţi sub
numele de opzecişti mi se plâng sau mi se
plângeau că au mari dificultăţi să publice
şi să trăiască decent, eu le răspundeam –
şi le răspund! – că noi, creatorii gener-
aţiei literare care i-au precedat şi, măcar
în parte, i-au format, am avut „mari difi-
cultăţi de a exista”! Dacă spaima lor era
aceea de a nu rata, a noastră a fost aceea
a puşcăriilor staliniste, care în România
anilor cincizeci au atins un paroxism
demn de infernul dantesc!...)

Şi atunci, în spiritul nietzschean,
dar şi în cel al adevărului şi al „curiozităţii
umane” inextinguibile, putem să ne avân-
tăm cu o „altă lanternă” pe coridoarele
teribile, presărate de cadavre fizice şi
abstracte, de idealuri şi vocaţii năruite,
detracate, ale ceea ce s-a numit comunis-
mul românesc, încercând, încă o dată să
înţelegem, adică dacă e posibil să
„extragem” din aceste mine teribile şi

părăsite un „minereu” încă existent. Şi, fără
îndoială, aceste „mine” nu sunt în nici un fel, nici
secate şi nici „blestemate”: ele păstrează, cu sigu-
ranţă, nu numai un depozit formidabil de adevăr
asupra noastră, atât ca indivizi cât şi ca o colectiv-
itate umană aflată la o răscruce dramatică a isto-
riei, dar şi un adevăr pur şi simplu, asupra indi-
vidului uman, aflat, cum s-a mai întâmplat şi cum
cu mare probabilitate se va mai întâmpla, într-o
vâltoare socială de mari proporţii. Deoarece, tim-
pul social, timpul istoric nu „curge” ca un fluviu
liniştit, ci, întocmai ca un fluviu ce străbate forme
diferite de relief, el, din loc în loc, crează cascade
şi abisuri, taie munţii de cremene sau surpă
maluri înalte, târând după sine case, stejari şi ani-
male.

fragment

NICOLAE BREBAN

În spiritul
nietzschean

Cele trei Turnuri din Tel Aviv şi, respectiv, Yaffo, cartierul vechi al aceluiaşi oraş. 
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Romancierul-poet

Există o pagină întreagă despre privire,
cam „făcută” şi nu foarte subtilă, dar în
care privirea ca subiect îşi adjudecă toate

verbele, căci în cele câteva enumerate: ezită, se
ridică, loveşte, coboară, aşteaptă, imaginează infinite
nuanţe. În Notă la romanul ce se scrie, importantă e
„nu descrierea, ci viziunea; să ai clară o concepţie a
vederii din care să decurgă descrierea, să te intro-
duci în interstiţiile dintre concept şi real, dintre
oasele conceptului şi carnea cuvântului, să le pipăi
cu vicleană tandreţe, să le posedezi cu bărbăţie de
amant însetat... Un romancier care se respectă este
întotdeauna şi un Poet”. Dacă propensiunea phalică
e transformată în poem al bărbăţiei, fie şi în cadenţe
oarecum tradiţionale („ne-am iubit violent ca în
Manon Lescaut”), A., ca voce a feminităţii, e pri-
mară, fără frunte, pătimaşă, împotmolită într-o vis-
ceralitate minoră, cu iubiri, trădări, suferinţe din
amor, în rotiri de molie năucită de lumina fascinan-
tă a lămpii (căci „femeile s-au iscat, drăgăstoase, din
coasta lui Adam somnolentă”). Nu are direcţie, nici
ţel. Oricum, toate fetele „sunt nişte biete fiinţe
docile ce aşteaptă un soţ” şi „nu înţeleg sfânta gra-
tuitate a spiritului şi a amorului”. Bărbatul cavaler
e, în fond, costumaţia mondenă a misoginului.

Nici privirea, nici obiectul nu „există” alt-
minteri decât prin această relaţie, relativizate amân-
două, dinamic. Cunoaşterea înseamnă devenire,
desăvârşire a eului, dar şi îmbogăţire a concre-
tului. Dacă „sunt atâtea euri câte momente de
accent are individul în viaţa lui” (Camil
Petrescu), concretul însuşi este revelat şi accede
la existenţă prin contactul expresiv şi originar
cu eul cunoscător. O privire proaspătă asupra
lumii, un ochi revoluţionar asigură repetatele
geneze prin care eul şi concretul îşi împrumută
valenţe şi valoare. M. lucrează şi el cu „fracţii de
impresii”, oficiind un ritual al re-cunoaşterii şi
ocultând simţul comun. Din „nomenclatura pen-
tadică” a simţurilor (cum o numeşte Stanislas
Bréton, în Poétique du sensible), privilegiat este
văzul, dar în compoziţia simfonică a frag-
mentelor auto-reflexive din Intermezzo, nici
auzul, celălalt simţ cultural, nu e refuzat:
„şoaptele inaudibile ale obiectelor [„ah, lucrurile
cum vorbesc!”]; este ca o dilatare de forme, de
sunete, de culori şi de gânduri ce se amestecă toate
într-un vârtej.” Exotropismul fiinţei are funcţie demi-
urgică. Simţurile în alertă, secondate strâns de
cuvânt, modelează lumea, pe celălalt, propriul trup,
propria apariţie/aparenţă („E un paradox al auten-
ticităţii artistice; nu trebuie să fii totdeauna autentic
(în sens literal), ci să ai o anume intuiţie virtuală
prin care să faci un transfer de autenticitate, chiar
şi asupra ta însuţi.”). Privirea pune în lumină lumea,
extrage o formă din haos, modelează materia,
efectele sale fiind ontologice şi cosmologice
deopotrivă. Eul privitor creează lumea într-un act
emfatic, subliniind repetat rolul său dinamic în
această relaţie eternă. Cunoaşterea la M. este sub-
stanţială. Vecinătatea tuturor lucrurilor, efervescen-
tă, nu fixează definitiv nici o semnificaţie, adaugă
mereu alte nuanţe în portretul unei culori niciodată
ultime. Transferul de autenticitate este, în fond,
forma superioară a măştii. A rolului.

Autoscopia e doar parţial holbanescă, M. nu
ajunge până la blocarea propriei existenţe sub lenti-
la insistentă şi sâcâitoare a analizei. Încă o dată,
Camil Petrescu e termenul cel mai apropiat de com-
paraţie. M.: „Notez aceste rânduri sincopate ca să
văd ce se întâmplă cu mine, mă observ cu atenţie să
înţeleg de ce, deşi mi se pare că trăiesc intens, mă
simt tot timpul un neîmpăcat.” „Conştiinţa exacer-
bată a propriei existenţe” e polul cunoscător. Relaţia
cu celălalt, cu realitatea necesară, e doar de răspuns
la semnalele centrului, interesează ca plan de o duri-
tate variabilă de care enunţurile despre sine se
lovesc pentru a se întoarce modificate, dar fără a-şi
pierde unicitatea şi răceala. Detaşarea nu e niciodată
cu totul anulată, nici în momentele de adâncă
derută. Spaima de moarte, de pildă, e scurtă, atroce,
vindecată prin amăgire verbală: „se vede că singură
starea noastră interioară nu ajunge: mai puternice
sunt experienţele cognitive decantate în expresie, pe
care, găsindu-le formulate lapidar de către alţii, le
traversăm turmentaţi de spaimă şi, pe măsură ce le
depăşim, ne golim treptat de nelinişte”. Sau: „Mă
preocupă mai mult exprimarea îndoielilor mele, şi nu
starea lăuntrică ce le-a generat.” Ea, starea lăuntrică,
nici nu există cu adevărat, căci e vorba despre un
personaj în permanentă, frenetică rotire în jurul pro-
priului eu. O ne-stare autoscopică dătătoare de vertij.
Cea mai măruntă dintre stări, abia instalată, e

mitraliată rapid de expresie, verbalizată divagant şi
doct, vitraliată din perspectiva unei individualităţi
egocentrice cu vedere policromică. De altminteri, dis-
tanţarea e asumată ca metodă de trăire deplină: „pot
adică să mă frustrez voluntar de ceva absolut şi
această frustrare devenea un mod superior de a simţi
că exist.” Visele sunt şi ele lecturi interioare, vari-
ante-ameliorate-de-sine, frecvenţa lor e absolut
firească la un ins cu o privire atât de tăioasă, insis-
tentă şi rece asupra lumii şi asupra literaturii, încât
nu poate funcţiona fără îmblânzitori, fără înceţoşări.
Iubirile imaginare, ca la Mann uneori, sunt un soi de
relansatori fantasmatici ai elanului vital.

Fragmentele jurnalului lui M. sunt etape ale
unui experiment: a „experimenta existenţa proprie”.
M. îşi este simultan obiect şi subiect, ambele însem-
nând puterea înstăpânirii pe propriile gesturi exis-
tenţiale prin cuvânt. Dosarul unicităţii adună, cu

bucurie aproape copilărea-
scă, dar şi cu orbire de
colecţionar, probe. Ceilalţi,
dacă nu sunt mari construc-
tori de expresii memorabile,
sunt anonimi „fără acces la
problema ontologică a exis-
tenţei”. În nenumărate
împrejurări, M. e cel mai
bun, are obsesia perfor-
manţei, a situării în fruntea
clasamentelor („când eşti
mai puternic decât ceilalţi şi
acest lucru iese în evi-
denţă”), în dispreţ repetat,
neobosit faţă de turmă. O
înregistrare migăloasă a
cotidianului se atinge prin
evadarea la fel de îndărăt-
nică din cotidian, decurgând
din mania distanţei şi a
trăirii înalte: „N-am timp să
fiu om de societate. Viaţa e
prea scurtă. Îmi ajunge citit-
ul!” „Sunt eu!” „Cu cât sunt
mai închis, cu atât mă simt
mai puternic, cu atât mă
simt mai eu, impenetrabil,
blindat în faţa asaltului
prostiei, baricadat la orice
imixtiune a invidiei şi perfi-
diei. Dacă vorbesc, se
observă imediat că nu sunt
la fel cu ceilalţi, că nu mă
prefac, că e în mine un
nucleu de neatins”. „Eu vreau să fiu eu: orice
abatere de la acest mod interior, de la această stare
de a fi pe care o simt a mea mă desfiinţează, mă ani-
hilează ca fiinţă cu individualitate proprie”. Toate
aceste refrene ale diferenţei au violenţa unui strigăt
munchian. Ele deconspiră o fină, stăruitoare şi trag-
ică pe segmente contradicţie: cel care se construieşte
şi se apără pe sine în spatele unei zid înalt o face
mai ales prin reflex polemic la toţi ceilalţi, fără de
care individualitatea sa nu există. Spaima de conta-
minare e tot atât de atroce ca şi dorinţa sfâşietoare
de atingere, chiar şi vulnerantă, de ceilalţi. E aici
complexul lui Orfeu într-o variantă inedită. Aşa cum
îl înţelege, de pildă, Patrick Süskind. Orfeu ştie că

nu trebuie să se întoarcă, dar nu poate să nu se
arate cu faţa căci are vanitatea şi orgoliul
oricărui artist. „Are nevoie de reacţiile publicului
pentru a măsura efectul cântecului său”. El nu
poate cânta „ca un prost, de unul singur”, dacă
nici măcar Euridice nu-l ascultă??!! „El trebuie să
se arate şi, în acelaşi timp, trebuie să se întoarcă,
pentru a vedea reflexia exterioară a propriului
suflet.” Jurnalul lui M. este o continuă arătare de
verificare. O întoarcere. M. nu poate fi mare, sin-
gur şi retras, oricât de mult îşi doreşte izolarea
de orice infecţie mutonieră. Joacă o singurătate
cu alţii, demonstrativă şi, inevitabil, antipatică.
Cântă a cappella în chiar coasta corului, după col-
căiala căruia, când şi când, în mare taină,
tânjeşte. Taciturnul locuit până la sufocare de
idei gureşe, visând tăceri prelungi. Un cavaler al

spiritului care nu-şi poate ascunde nevoia de „bârfă”,
chiar dacă îi descrie crispat invazia: „simţi cum te
agresează întâmplările altora, ce vor să ocupe şi ele
un spaţiu cât mai larg, să te dea afară din tine însuţi
şi să te umple cu alte imagini şi texte.” În asemenea
secvenţe, până şi A. devine inteligentă şi expresivă,
căci e re-povestită de M.

(continuare în pagina 38)

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

Tel Aviv. Yaffo, cartierul vechi
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Citim în primele pagini ale Esteticii lui
Croce: „Şi totuşi există un mod sigur de
a distinge intuiţia adevărată, adevărata

reprezentare de ceea ce îi este inferior: de a distinge
actul spiritual de faptul mecanic, pasiv, natural.
Orice intuiţie adevărată sau reprezentare este toto-
dată expresie. Ceea ce nu se obiectivează într-o expre-
sie nu e intuiţie sau reprezentare, ci senzaţie şi
natură. Spiritul nu intuieşte decât făcând, formând,
exprimând. Cine separă intuiţia de expresie nu
reuşeşte niciodată să le lege între ele.”

Emul al lui Croce în tinereţele sale, Giorgio
Bassani a meditat, desigur, asupra acestui preambul
filosofic, rostit cu o atât de apodictică certitudine de
gânditorul napoletan. Activitatea intuitivă intuieşte
în măsura în care exprimă. Ideea aceasta îi conferă
artistului (om al expresiei!) un privilegiu aproape
exclusiv. Căci pictorul sau scriitorul este pictor ori
scriitor pentru că vede ceea ce alţii simt doar sau
întrezăresc, dar nu pot vedea. Dar să-l cităm din nou
pe Croce: „Credem că vedem un surâs, dar în reali-
tate avem despre el doar o vagă indicaţie, nu
observăm toate trăsăturile caracteristice din care
rezultă, aşa cum le observă pictorul, după ce a lucrat
asupra lui, şi care tocmai de aceea poate să-l fixeze
în toată plenitudinea în mod desăvârşit pe pânză.
Chiar şi despre prietenul nostru cel mai intim,
despre cel ce stă alături de noi în fiecare zi şi în
fiecare ceas, nu avem inuitiv decât câteva trăsături
ale fizionomiei, prin care putem să-l distingem de
alţii.” În zadar vom privi chipul iubitei sau
mormintele dintr-o necropolă etruscă, căci numai
lucrând asupra lor, făurindu-le în marmură moale
sau în cuvinte dure, le vom face să fie ceea ce sunt.
Teză neasemuit de ispititoare pentru hybris-ul cre-
atorului, pentru artistul care nu se consideră un
reproducător, ci – ceea ce tot mai des refuză artiştii
din zilele noastre să fie sau, măcar, să se declare –
un creator.

În grădinile Finzi-Contini nu se poate intra cu
adevărat decât printr-un efort simpatetic, printr-o
participare intuitivă la expresia artistului. Mult mai
autentic poet în ficţiunile decât în poeziile sale,
Bassani încearcă – în termenii maestrului său filosof
– să vadă ceea ce alţii abia reuşesc să întrezărească.
Şi-a ales pentru aceasta, ca orice artist prea exigent,
condiţii dintre cele mai dificile. A creat o penumbră,
în care să-şi aprindă singur luminile, uşor artificiale.
Şi-a ales eroii într-o lume întrucâtva ermetică, pe
care el însuşi refuză cu delicateţe să o violenteze. În
sfârşit, foloseşte, pentru a intui indefinisabilul, o
expresie bine nutrită cu valori inefabile. Că s-a slu-
jit, în acest scop, de ceea ce îi spunea inima?
Epigraful – din Logodnicii lui Manzoni ar face aluzie
la o asemenea sursă: „Dacă stai s-o asculţi, inima are
întotdeauna ceva de spus despre ce va să fie. Dar ce
ştie inima? Abia câte ceva din ceea ce s-a şi întâm-
plat.” Într-adevăr, auxiliar nepreţuit şi van, inima dă
expresiei virtuţile ei infuze, dar nu şi virtuţile ei
actuale.

Or, despre aceste virtuţi ale expresiei lui
Bassani, cucerire nu a afectelor, nici chiar a intuiţiei
sale, ci a gestului artistic, a voinţei sale de a construi
vrem să spunem câteva cuvinte. Căci Grădinile Finzi-
Contini excelează prin artificiu artistic. Cum au ară-
tat unii comentatori e remarcabil concertată arhitec-
tura acestui roman. Simetriile sale interioare sunt
evidente; prolog şi epilog îşi răspund; succesiunea
anotimpurilor, echilibrul armonios al scenelor care-şi

fac pandant, urmărirea obsesiv-
obsedantă a unor laitmotive, totul
indică intenţia artificiului. De aceea, n-
aş vorbi despre ordonarea clasică a
acestei arhitecturi, cât despre secretul
labirint manierist pe care-l revelează.
Iată-l pe venerabilul Benedetto Croce
justificând manierismul unui discipol
rafinat.

Totul în această carte, care se
deschide şi se închide prin relatarea austeră a trag-
icului sfârşit al membrilor unei familii de evrei ital-
ieni, victime ale persecuţiilor rasiale din timpul
războiului, totul în această istorie stă sub zodia
sfârşitului. Ba, poate, mai exact a unei lumi de din-
colo de sfârşit. Mormintele cimitirului etrusc sau
evreiesc sunt doar semne ale vieţii scufundate. Dar
evocarea însăşi a vieţii care a fost, a unei iubiri
defuncte, este învăluită în aburul uşor melancolic al
evanescenţei, în lumina oblică a unui crepuscul.
Grădinile Finzi-Contini, acele locuri mai curând spir-
ituale decât naturale care împrejmuie, în magna
domus, făpturile însingurate ale familiei, amintesc
nu numai pânzele bolognezului Giorgio Morandi, ci
şi arhitecturile picturale somptuoase, ameninţate de
o iminentă ruină ale manieristului postrenascentist
Desiderio Monsů sau pe acelea ale suprarealistului
Fabrizio Clerici.

O natură îmbibată de o veche istorie, pe care
ceea ce este vechi, de o arhaic rafinată sensibilitate,
în eroii lui Bassani (şi, îndeosebi, în Micòl) o înţeleg
prea bine şi o venerează. „Micòl avea pentru soli-
tarul grup de Washingtoniae mereu alte şi alte
cuvinte de mângâiere... În schimb, faţă de un platan
enorm cu trunchiul noduros şi alburiu mai gros
decât al oricărui copac din grădină şi, probabil, chiar
din întreaga provincie, admiraţia ei se preschimba în
veneraţie. Fireşte că nu bunica Josette fusese cea
care îl plantase, ci Ercole I d’Este în persoană sau,
cine ştie, poate chiar Lucreţia Borgia.” Dar nu sno-
bismul sau gustul pentru istorie este cel care dă preţ
acestor copaci, ci viaţa – umană şi a firii – îngropată
în ei, şi păstrată într-un fel de latenţă îndeajuns de
robustă, de o aparentă perenitate. Afecţiunea eroinei
pentru această vegetaţie înduioşător prezervată şi
conservatoare se exprimă prin aceleaşi semne pe
care ea le rezervă umilelor făpturi din jurul ei. „Faţă
de pomii fructiferi cărora le era rezervată o amplă
fâşie de teren chiar sub Mura degli Angeli, expusă
soarelui şi la adăpost de vânturile dinspre nord,
Micòl... nutrea un sentiment de afecţiune foarte
apropiat de cel pe care îl manifesta faţă de Perotti şi
de toţi ceilalţi membri ai familiei lui. Despre acele
umile plante domestice îmi vorbea cu aceeaşi
bunăvoinţă, cu aceeaşi răbdare, apelând adesea la
dialect...” Dar nu numai ataşamentul acesta faţă de
venerabilele mute ale firii, ci chiar şi gesturile şi
deambulările cotidiene prin antica Ferrara, ori prin
noul oraş conservat între zidurile celui vechi, sem-
nifică parabolic, vulnerabilitatea acestei lumi,
ameninţarea ei cu o surdă corupţie.

Această corupţie ameninţă memoria afectivă.
Grădinile Finzi-Contini sunt proiectate pe ţesătura
unei asemenea memorii a naratorului presupus. Iar
amintirea revivifică dar şi mortifică, în acelaşi timp.
Mai ales o asemenea memorie: a unor afecte con-
damnate la moarte după ce au fost condamnate la
neîmplinire. Istoria unei dragoste neîmplinite este
întotdeauna istoria unui eşec şi adeseori a unei

enigme. Micòl rămâne o întrebare la care nu se
răspunde. Fiinţă osândită ab initio de a nu avea un
viitor, ea nu poate să trăiască decât în prezentul şi
în trecutul care îi sunt singure accesibile. Totul
rămâne într-însa nerezolvat, nenuntit, căci moartea
este unicul răspuns care i se dă. Graţioasă făptură,
tainică, relicvă dintr-o lume străveche, cu aura ei de
poezie agonică!

Dar nu e numai patos secret, poezie crepuscu-
lară în această ficţiune. Manierismul artistic al con-
strucţiei artificioase, al selectării acelor elemente
care dispun imaginaţia pe panta reveriei thanatice,
îşi asociază instrumentele auxiliare ale observaţiei
moralistului, aciditatea satirei. Sunt în Grădinile
Finzi-Contini scene dintr-un satyrikon modern.
Giorgio Bassani este unul dintre acei scriitori ai
Italiei care găsesc punţi între estetismul reprezen-
tărilor şi critica unei societăţi care agonizează cu
voluptate. Ferarra sa nu este o metropolă a viciilor
fastuoase, ci un orăşel al măruntelor drame domes-
tice şi al meschinăriilor rizibile.

Grădinile Finzi-Contini au, însă, mai adânc
decât înţelesurile unui satyrikon sau decât diafana
poezie a amurgului, sensurile unei opere iniţiatice.
„Cea care a vrut să-mi arate grădinile a fost Micòl.
Ţinea să o facă”. – spune naratorul. Micòl îl iniţiază
pe acesta nu numai în tainele (nerevelate, dealtfel pe
de-a-ntregul, cum se cuvine cu o taină) ale unui loc
spiritual, ci prin iubire şi suferinţă îl iniţiază în
tainele (nici acestea revelate) ale morţii. Micòl
devine astfel, în „grădinile” ei, un personaj psi-
hopomp, o călăuză a sufletului.

Giorgio Bassani este el însuşi o ispititoare
călăuză într-un univers al ficţiunilor delicat-melanco-
lice, în labirintul pictural al unor grădini ale sufletu-
lui.

fragment

Nicolae Balotă
Foto: Aura Christi

NICOLAE BALOTĂ

„GRĂDINILE FINZI-CONTINI”
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Odominantă a creaţiei blagiene o reprezin-
tă un al treilea factor, cel propus în
urma ciocnirii opozanţelor, în urma cioc-

nirii celor două tipuri de cunoaştere, a dualităţilor.
Faptic, pe această dualitate se întemeiază întreaga
creaţie blagiană, însuşi spiritul acestui gînditor este
de o dualitate care izbeşte – deopotrivă poet,
deopotrivă filosof, păstrîndu-şi cadenţa pînă la capăt.
Om al adîncimii cuvîntului, va pipăi cu buricele
degetelor un dincolo, o posibilă între-situare, după
cum aflăm din Trilogia Cunoaşterii (L. Blaga,
Trilogia Cunoaşterii, vol II, Cunoaşterea Luciferică,
Ed. Humanitas, Buc. 2003, p.227-228): „….prin
cunoaşterea paradiziacă ne simţim parcă în lumea
graţiei, pe cînd prin cunoaşterea luciferică ne simţim
părtaşi la nu  ştiu ce mare tragedie.”

Această idee a dualităţii, care lasă loc de între-
situare, se întîlneşte în creaţia de orice tip,
cuprinzînd artele, ştiinţele, miturile, şi este inclusă,
conform lui Blaga, conţinută, în dogma trinităţii,
numită plenar de filosof antinomie transfigurată.

Un sens al sacrului, a unui „ce” abia
întrezărit la intersectarea ideilor, tra-
versează toată starea logos-ului blagian.
Interesant că acest mod de a pipăi lucrurile,
de a le pătrunde, de a te mira de un dinco-
lo, unic pentru întreaga facere, pentru
creaţie, acest mod de a te minuna în urma
unei asemenea revelări îl întîlnim la filosoful
Ştefan Lupaşcu, mai tîrziu la Basarab
Nicolescu, însă, de precizat că la primul, pen-
tru ţesătura ideilor descoperim întrebuinţat
limbajul logicii, pe cînd al doilea foloseşte
limbajul fizico-filosofic. Blaga se apropie de
această viziune asupra lumii din perspectivă
pur filosofică, manifestîndu-se, mai mult,  şi
prin limbajul poetic.  Ce este de subliniat în
această parte a lucrării, nu ca o notă de
reproş, ci ca o mirare, întrebare la care nu
am găsit încă un răspuns, constă tocmai în
proximitatea conceptelor celor trei, în întîi-
etatea gîndirii lui Blaga, în omisiunea acestui nume
din partea celorlalţi doi, sau, de ce nu, în  geniali-
tatea celor doi de a gîndi pe acelaşi fundal şi funda-
ment, dar diferit ca expresie.

Neteoretizat, dispensat, intuitiv prin creaţia
poetică, identificăm aceeaşi stare la poeţi precum
Yves Namur, M.Camus, René Daumal, precum şi la
poetul de limbă franceză Adonis. Dureroasa şi ple-
nara privire conştientă eu este infinit celălalt, de
unde înţelegerea înlăuntrică a făpturii şi putinţa de

a locui cuvintele, dar şi spaţiul dintre cuvinte, pre-
cum şi putinţa de a reda un dincolo inexprimabil
prin exprimabil, sînt zone comune acestor creatori.
Alegem ca expresie exemplificatoare trei dintre cei
menţionaţi Lucian Blaga - René Daumal – Yves
Namur: La silence / Crée un cercle de silence / Oů
demeurer / Durablement. / Mais oů demeurer, / Si
ce n’était encore / Ailleurs? – Yves Namur, Le livre

des sept portes, Lettres Vives – Collection Terre de
Poésie. Des barques glissent / dans des cieux liq-
uides / et les gencives des loups saignent / dans la
nuit de velours vert. / Des larmes tissent / dans des
yeux limpides / la toile oů les regards se teignent /
du jeune sang des fronts ouverts. / Le soileil crie /
et se débat de tous ses rayons, / croyez-vous qu’il
appelle au secours? / croyez-vous que le soleil

meurt?(...) – René Daumal, La Sueur
Panique, Anthologie de la poésie française du
XXe sičcle, Gallimard.

There is such silence here that I seem to
hear / the moonrays striking at the windows.
// In my chest / a strange voice wakes / it

sings a song of longing not mine. / They say, grand-
fathers dead before their time,/  with young blood in
their veins, /great passions in their blood,/  living
sun in their passions, / come now, / come now to
live on / in us / the life they did not live.// There is
such silence here that I seem to hear /the moonrays
striking at the windows. //Oh, who knows – my soul,
in what body singing to yourself / you will play after

ages / on strings, sweet chords of silence / on harps
of darkness, your strangled longing / and your bro-
ken lust of life? Who knows? Who knows? – Lucian
Blaga, Silance, Poems of Light, English versions by
Don Eulert.

O poezie a liniştii, a tăcerii, a întrebărilor, a
exprimării inexprimabilului, o poezie a lucidităţii
creaţiei în profunzimea ei. Afirmaţiile glisează în
incertitudini, lăsînd loc tăcerilor, mirărilor, intero-
gaţiilor, spaimelor, proximităţilor de „dincolo”, un
dincolo presupus intuitiv, dar în acelaşi timp un „din-
colo” al înlăuntrului nostru, pipăibil prin ieşirea din
noi.

Vizionar în abordare filosofică, prefigurînd un
nou tip de religiozitate, fundamental în poziţionarea
ideilor factorilor culturali, observaţia mai sus
enunţată îşi găseşte explicaţia în însăşi abordarea
blagiană a genezei metaforei: „nu omul este subiec-
tul creator de cultură, ci cultura cu sufletul său e
subiectul pentru sine, şi-şi are ca atare vîrstele sale
proprii, ca orice organism autonom.” (L.Blaga,

Geneza metaforii şi sensul culturii în
Trilogia Culturii, p.262). Ca rol determinant
pentru fenomenul poetic occidental ulterior,
doar prin grila interpretării anterior
menţionată s-ar putea explica asemănările
izbitoare dintre conceptele celor doi gînditori
români, Lucian Blaga şi Ştefan Lupaşcu.
Bunăoară, problema antinomiilor, atît de
fericit termen găsit de Blaga, apare la
Lupaşcu sub titulatura antagonismelor, cu
precizarea că antinomiile blagiene reclamă
intelectul ecstatic, pe cînd antagonismele
lupaşciene o logică dinamică.

Starea T, de mijloc, ce defineşte nici
„e”, nici „non-e”, o întîlnim la Blaga în zero-
cunoaştere, starea de „permanentizare a mis-
terului”, adică nici „plus-cunoaştere” – mis-
ter deschis atenuat, nici „minus-cunoaştere”

– mister potenţat. Antinomia plenară,
evidenţiată de Blaga, această între-situ-
are definind „nici-nici” pe de o parte, „şi-
şi” pe de altă parte, misterioasă şi sus-
trăgîndă, numită de gînditorul român
antinomie transfigurată, se manifestă la
Basarab Nicolescu sub chipul terţului
ascuns.

„Terţul, un al treilea, ceea ce este
între, poate media dialogul între per-
soane, între naţiuni, între culturi, între
religii.” (Transdisciplinaritatea – o nouă
viziune asupra lumii; Convorbire între
Basarab Nicolescu şi Lucia Dărămuş, cf.
ProSaeulo, aprilie, 2006, p.27).

La Blaga, dualitatea prin care se
configura antinomia transfigurată este
pusă în legătură cu dualitatea dogmei
trinităţii, reprezentînd principiul creator,
fie că avem în vedere creaţia artistică, fie
creaţia ştiinţifică. Încercînd să traseze
cîteva caracteristici logice dualităţii,
Erwin Schrödinger (What is Life? Mind
and Matter, Cambridge University Press,
1967) percepe noţiunea în cauză ca pe un
paradox aritmetic al unicităţii sacrale „în
multiplicitatea sistemelor materiale.” De
fapt, este o altă modalitate de a exprima
dualitatea care se manifestă în fizică
(undă-corpuscul), dintre substanţă-discon-
tinuitate şi energie-continuitate.

Al treilea termen, terţul, cum îl
numeşte Basarab Nicolescu, acel „ce-
ascuns-între-situat”, cum îl numim noi,
presupune alţi doi termeni, întîlnirea,
scurtcircuitarea acestora – ştiinţa şi
conştiinţa, mediate de spiritualitate, care
aşează entităţile într-o coerenţă.

Desigur, aceasta implică teoria
nivelurilor de realitate, cu discontinuitatea şi conti-
nuitatea întîlnite atît de plenar în jurul nostru. Idea
armoniilor-dizarmoniilor nu este tocmai nouă,
cărarea fiind bătătorită în antichitate de Anaxagoras:
„Nimic nu este nici făcut, nici descompus, în reali-
tate, ci se află alcătuit şi scindat, pornind de la
fiinţele care sînt” (Jean-Paul Dumont, Anaxagore,
Dictionnaire des philosophes, PUF, Paris, 1984,
p.78). Exemplul lui Anaxagoras merge mai departe,
spre legile naturii, arătînd că totul se află conţinut
în tot, dar în acelaşi timp fiecare deţine unicitatea
specifică.

LUCIA DÃRÃMUº

Poetica
terţului ascuns

Lucian Blaga
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Pe muchie de hîrtie

MAGDA URSACHE
Oale (sparte), 
steaguri şi flaşnete!

„Un om are o singură patrie, 
restul fiind ţări.”

Octavian Paler, la „Ştirea zilei”, 26
iulie, 2006

Am avut parte, în lunga televară
fierbinte, de o reluare a emisiunii
Marinei Almăşan, Ne vedem la…

TVR, pe o dez-bătută temă: cum sînt românii şi
care-i brandul lor. I-am urmărit, aşadar, mersul şi
demersul. Marina, ţăcănind mărunţel ca o maşină
de cusut, a vegheat ca dialogul să fie sprinţar,
ţopăitor-hohotitor, de picnic, în acord cu un cînte-
cel glumeţ. „Vrei să fii mare în ţara ta?/ Pleacă cît
mai departe de ea”, folk-uia cacofonic un ins.

Tonul l-a dat însăşi teleasta, trimiţînd la
„fatalistul cioban care conversa cu oaia”, deşi ar fi
putut s-o facă şi cu răţuşca cea urîtă ori cu capra
vecinului.

Cum realitatea reuşeşte să fie mereu mai
ciudată decît ficţiunea, în special pe peliculă (v.
Sylvester Stallone realizînd un film despre Edgar
Poe), de ce nu s-ar fi ambiţionat Marina să obţină
entertainement pe tema patriei? Doar patria, la
noi, a devenit trambulină politică, scuză pentru
mîrşăvii, multe şi mărunte; „Patria? Borş cu ştir!”,
au formulat o definiţie doi autori de „nouă lite-
ratură”, iar exerciţiul de a-ţi blama localizarea în
lume s-a tot făcut. Sechela Marx e rezistentă:
„Muncitorii nu au patrie”. De ce-ar avea patrie
intelighenţia noastră flotantă?

Geaba a tras George Pruteanu spre bi-
bliotecă, geaba a venit cu bibliografia la el (Noica,
Ralea, Stăniloae, Drăghicescu, Piţu), că tot la
Divertis s-a ajuns.

„Lăsaţi cercetările!”, a recomandat ascuţit
Marina, iar năşicu Prigoană, cum îl apela fina
Oana Zăvoranu, i-a ascultat îndemnul. „Altfel
riscăm să ne pierdem în filosofii”, a mai trompeţit
micuţa realizatoare spre invitaţii învălmăşiţi în
platou ca la comédie, ca la carnaval.: Elena
Cîrstea şi Eugen Cristea, Victor Ponta şi Laura
Lavric, o poliţistă de la prevenirea criminalităţii şi
Norica Nicolai, ingineri iubitori de folk şi elevi
olimpici. Lipseau Becali, Elena Udrea în bikini cu
şnuruleţ, regina manelelor, Carmen Şerban, şi
actorul de filme XXX, Steel.

Regele gunoaielor, cum îi place presei că-l
numească, nici gînd să pice în plasa filosofiei.
„Noi nu sîntem români, ci europeni. Oierii sînt tot
europeni”, a declarat eurointegratul. Şi a numărat
pe degete ce nu vom mai avea din 2013. Cît despre
ce vom mai avea, nu s-a exprimat. Deci nu vom
mai avea: 1. monedă; 2. steag; 3. imn. Poate şi
limbă, că tot stau politicienii prost nu numai la
cinste, dar şi la gramatică. Îţi venea să-i spui ce i-
a spus bătrînul pitar Damiean, personajul lui
Alecsandri, lui Iorgu de la Sadagura:

„Nu cumva, soro dragă, s-o mutat ţara
Moldovii din loc?… Nu cumva sîntem, franţuzi,
nemţi, jidovi şi noi, ca nişte proşti, ne credem tot
moldoveni?”

Florin Iaru a optat pentru terra deserta,
punînd poetic punctul pe i: „Frumoasă ţară, păcat
că-i locuită, cum a zis un turist pe la noi”.

Cum era de aşteptat (c-aşa-i trendu’: ca
românii să fie desconsideraţi, discreditaţi etc., iar
identitatea să fie mereu blamată, pusă la îndoială,
batjocorită), s-a mers constant pe depreciere, pe
neîncredere în calităţile românaşilor, ba chiar s-a
intrat în exultanţă la enumerarea defectelor, scrise
pe-o tablá, în cadrul unui sondaj stradal, intitulat
Cum se văd românii pe ei înşişi. Metehnele le ştiţi,
ni se repetă de cîţiva luştri încoace: leneşi, foarte
hoţi (de parcă am fi furat ceasurile lui Stalin,
Churchill şi Bush), şpăgari, murdari („turcii ne-au
învăţat să ne spălăm la fund”, ne-a încunoştiinţat
Iaru, în agitaţie motorie), ţuicari, curve, lasă-mă
să te las.

„Neam de traistă!”, a conchis prinţul negru
al canalelor TV, vorbind mereu unul peste ceilalţi:

„n-avem nimic cu demnitatea, trădători de
nemţi…”, a reluat năşicu numărătoarea. Horia
Moculescu a apelat la exemplul tatălui său, luptă-
tor pe două fronturi şi condamnat la 42 de ani de
închisoare, ca să cunoască nu numai dulcele glonţ
al patriei, ci şi dulcea zarcă. N-a fost luat în
seamă, în vacarmul prigonic. Din fericire, nu era
în emisiune bazooka Mungiu, crîncenă cu tot ce
nu consună opiniunilor sale („aveam eu bănuieli
că trăim între sălbatici”). Nu s-ar fi auzit decît
vocea dirigintei poporului. Chestiunea cu opiniu-
nile îmi aminteşte de ironia usturătoare a lui
Mihai Ursachi, vizînd un prorector ceauşist:
„Arvinte are şapte ţucale/ în care îşi ţine ideile
sale./ Dar are şi unul mai mic/ în care, însă, nu
ţine nimic”.

Personal, nu agreez generalizările de tip
românii e deştepţi (îl prefer pe Ghiu lui Gheo, care
nu pridideşte să vorbească de rău „patrie, neam şi
ram”), cu varianta beţivi, jmecheri, nenorociţi. Nu
le prevăd disoluţia naţională, în ciuda crizei de
identitate dirijată metodic post-socialist. Şi nu
accept o imagine distorsionată de ţară, cum nu
accept nici hipertrofia etnică (elogiile exagerate nu
înalţă, dimpotrivă), automăgulirile, fudulia de
baştină, „vegetativul etnografic!”, criticat de
Pârvan încă din 1919. Est modus in rebus, de la
bătrînul Horaţiu cetire. Dar cum să ne facem un
brand de ţară, dacă noi înşine repetăm pînă la saţ
că sîntem înapoiaţi la grămadă, murdari la gră-
madă, violenţi la grămadă? În comparaţie cu alte
etnii, românii sînt harnici, nu numai leneşi.
Oricum, li se pot atribui ambele caracteristici, nu
numai una singură. Cît despre hoţie şi beţie, sînt
identificabile la orice etnie, în grad mai mare sau

mai mic. Cine n-are hibe, defecte, complexe? Iar
povestea cu capra vecinului (ce-i place lui Andrei
Gheorghe să ne facă violatori şi omorîtori de
capre şi vecini, dar şi să jubileze că-i de altă etnie:
„Eu sînt slav!”), îmi aminteşte de anecdota ruse-
ască:

Cică Dumnezeu i-ar fi spus muscalului: 
„Cere-mi ce vrei, dar să ştii că vecinul va

primi de două ori mai mult. Ei, ce pofteşti?”
„Scoate-mi un ochi, Doamne”.
Sper, mai sper că acest moment de con-

fuzie nefirească privind etnicul va trece („Apa
trece, pietrele rămîn”, cum scînteia Vasile Bogrea),
că ne vom recîştiga demnitatea şi respectul de
neam; că n-o să mai constatăm, cu zîmbete lăţite
pe faţă, că românul are o părere proastă despre el
însuşi şi că vrea să fie orice altceva: neamţ, spa-
niol (nu cîntă el că-i român şi-n Spania pe veci
stăpîn?), italian, francez, portughez, american,
numai român nu. De ultimă oră, mai bine cuman
decît daco-roman! După Tatulici, e lucru ruşinos
să fii român, iar a fi românist e şi mai ruşinos,
după un anglist, fost securist, de la universitatea
iaşiotă. Iar un lingvist, de la aceeaşi universitate,
contestă… obîrşia latină a limbii române.

Una dintre însemnările de pe tablaua
Marinei Almăşan: „românii sînt după cum bate
vîntul”. În formularea lui Octavian Paler, din dia-
logul întrerupt cu Daniel Cristea-Enache, „popor
meteorologic”, prea atent de unde se stîrneşte vîn-
toasa. Bate vîntul (oportunist) în defavoarea
românilor, a valorilor etnice, trebuie ca portretul-
robot să fie preponderent negativ, să se apeleze la
imaginea moldoveanului leneş, a ardeleanului
greoi şi fără umor, a munteanului flecar şi
necondiţional, a basarabeanului versatil. După
apologia clişeizată a calităţilor, în ceauşism, am
trecut la clişeizarea defectelor, tot augumentativ.

„E o emisiune atipică”, s-a lăudat Marina
Almăşan, deşi intrase în tipíc dînd apă multă la
moara imaginii deloc pozitive. Atipic ar fi fost să
nu luăm totul à la légère, cum ne-a cam zis-o
Raymond Poincaré, făcînd glumişoare într-o paro-
die de discuţie, pe cît de superficială, pe atît de
zgomotoasă. Dar de ce-am tinde spre Hyperion,
cînd e mai confortabil în pielea lui Mitică sau a lui
Hopa-Mitică? Oale, steaguri şi flaşnete, ca să tri-
mit la prototipicul Caragiale.

Diferenţă specifică? N-avem!, şi-a urmat
Marina desfăşurătorul. Profil distinct? N-avem!
Românul nu-i tehnic precum neamţul, spiritual ca
francezul, ordonat şi precis ca şviţerul, organizat
ca olandezul, politicos şi rezervat ca englezul, în
vervă ca italianul, eficient ca americanul. Nici
măcar zgîrcit ca evreul nu este sau băutor ca irlan-
dezul.

Ierusalim.
Biserica Sfântului Mormânt
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IONEL NECULA
Cioran. Dialog epistolar 
cu Lucian Blaga

Eştiut că în aplecările lor asupra fenomenu-
lui românesc, Blaga şi Cioran nu aveau
poziţii identice, dar se creditau şi se com-

plineau reciproc. Trilogia culturii şi Schimbarea la
faţă a României au fost elaborate cam în paralel şi
fără o comunicare directă între ele, deşi cartea lui
Cioran poate fi privită, printre altele, şi ca o replică
la „boicotul istoriei” postulat de Lucian  Blaga.

Deşi între ei era o diferenţă de 16 ani, amândoi
gânditorii se urmăreau, se citeau şi se apreciau re-
ciproc. În 1931, când a apărut Eonul dogmatic,
Cioran, încă student, i-a semnalat apariţia în cuvinte
elogioase în „Gândirea” din acel an. Ardeleni amân-
doi aveau, fireşte, multe lucruri în comun, mai ales
că autorul Schimbării la faţă credea despre Blaga că
este „cel mai original gânditor român” şi o „excepţie
atât de remarcabilă, încât transcende infinit spiritu-
al unei provincii”. 1. Opinia lui Cioran era că vie-
ţuind vreme îndelungată sub autoritatera Imperiului
Habsburgic, ardelenii au dobândit o psihologie oare-
cum diferită de cea ipostaziată de poporul român în
general. Cred că Emil Cioran avea în vedere acele
trăsături etnice inventariate cu o exigenţă iritantă de
Dimitrie Drăghicescu în lucrarea sa de referinţă
Psihologia poporului român. Cunoscutul sociolog
insistase mai ales asupra defectelor firii româneşti
şi-o făcuse aşa de inflamant că anula sentimentul de
mândrie naţională. Ne putem imagina cu ce orgoliu
rănit a citit Cioran lucrarea lui Drăghicescu despre
scormonirile sale prin „învolburatul suflet româ-
nesc”. Cum nu se considera încă pregătit pentru o
atitudine desfăşurată, (o va face câţiva ani mai târ-
ziu) încerca să mai salveze ceva din ceea ce se putea
salva atrăgând atenţia că defectele inventariate de
Drăghicescu nu trebuiesc extinse asupra întregii pop-
ulaţii româneşti, mai exact, că ardelenii se caracter-
izează prin alte însuşiri – diferite de cele puse în
seama firii româneşti în general. „Ardelenii, spunea
Cioran într-un comentariu uitat prin caietele ado-
lescenţei sale, cuprinde o psihologie specifică, deşi
nu depărtată de fizionomia întregului suflet româ-
nesc.” 2. Şi mai departe: „Dacă (Drăghicescu, ad. n.)
a voit să alcătuiască o psihologie a întregului neam
românesc, trebuia să cerceteze şi Ardealul, care
dezminte categoric opinia lui Drăghicescu prin real-
itatea palpabilă.” 3. Cioran a dat multe semne c-a
înţeles şi apreciat filosofia lui Blaga. În 1934 publi-
cat în „Gândirea” insista asupra „stilului interior” al
lui Blaga, „caracterizat printr-o seninătate de clarob-
scur”. A sesizat bine că iraţionalismul lui Blaga era
dedus din incapacitatea intelectului de a transforma
misterul în nonmister.” 4. şi nu ezita să-şi afirme
propriile sale rezerve. Cioran era vitalist, se deconta
din filosofia trăiristă a lui Nae Ionescu, prin urmare
încuviinţa iraţionalismul, dar nu-i convenea să-l vadă
derivat din impotenţa spiritului, l-ar fi dorit extras
din experienţa dionisiacă a vieţii. În timp ce Blaga
se plia pe dualismul viaţă-spirit instituit de Klages,
Cioran se revendica din binomul nietzschean al
apolinicului şi dionisiacului, din trăirea extatică şi
din exultanţele Sinelui – dornic să-şi optimizeze
resursele vitale. Bineînţeles că nu acestea erau ade-
văratele motive de divergenţă dintre cei doi gândi-
tori, ci problema devenirii româneşti asupra căreia
amîndoi s-au aplecat cu fervoare, cu rigoare, cu
metodă. În timp ce Blaga explica devenirea
românească prin vitregiile istorice ale „boicotului
istoric” de sorginte exogenă, Cioran, ca exponent al
noului val de furioşi naeionescieni, bine clădiţi spir-
itualiceşte (cu Mircea Eliade, Noica, M. Sebastian,
fraţii Acterian) insista mai mult asupra defectelor
originare ale firii româneşti – singurele răspunză-
toare de lentoarea şi de lufturile evoluţiei noastre
istorice.

Cum se va poziţiona Blaga faţă de elaborările
lui Cioran în problema fenomenului românesc aflăm
dintr-o scrisoare expediată lui Mircea Eliade la 25
august 1937 în care afirma că deşi „prietenul nostru
Cioran este foarte talentat, n-are încă o viziune per-
sonală, oricât dinamism şi paradox ar introduce în
eseurile sale. Pesimismul său, cât priveşte cultura
românească, rezultă din judecarea acesteia prin cri-
terii absolut spengleriene. Adamismul e o concepţie
care nu rezistă, şi cred că după spaţiul mioritic nu
va mai putea susţine nimenea teza despre arderea
etapelor. Antiintelectualismul şi provitalismul lui
Cioran (sunt, ad. n.) în întregime Klages. De înţeles
o asemenea atitudine în chip provizor la un popor ca
nemţii, ameninţaţi să se orăşeneze şi asfaltizaţi. Dar
nu la noi. Nu vom da unor ciobani sfatul să devină

cruciaţi împotriva spiritului; Cioran, mai spunea
Blaga, se va astâmpăra peste vreo câţiva ani, când
va ajunge, sunt sigur, şi la o viziune personală.” 5.
Că scepticul de la Răşinari a rămas statornicit în
paradigmele Schimbării la faţă şi va ignora previziu-
nile lui Blaga nu trebuie să ne mai surprindă,
proverbiala sa inconstanţă răsfrângea doar ele-
mentele de circumstanţă, nu şi fundamentele. De alt-
fel, regimul comunist înscăunat la Bucureşti va
deturna de la normalitate nu doar evoluţia spiritului
românesc, dar şi relaţiile dintre cei doi gânditori, pe
care viaţa îi va plonja în lumi diferite. Nu mai
insistăm asupra acestui aspect pe care l-am analizat
în toate detaliile în lucrarea noastră din 1995,
Cioran, scepticul nemântuit, apărută la Editura
Demiurg.

Să subliniem totuşi că în perioada când cei doi
gânditori s-au aflat într-o perfectă relaţie căr-
turărească, Emil Cioran a arătat faţă de mai vârst-
nicul său confrate o preţuire sinceră şi-i conferea un
loc privilegiat în ansamblul manifestărilor de spirit
româneşti. Stau mărturie nu doar articolele sale în
care face elogiul filosofului, dar şi cele două scrisori
expediate de Cioran pe adresa gânditorului din
Lancrăm. Prima scrisoare a fost expediată la 1 iunie
1934, când Cioran, aflat la Berlin cu o bursă
Humboldt se pregătea să revină în  ţară pentru
vacanţa mare. Primind cartea trimisă de Blaga,
Cenzura transcendentă îi răspunde printr-o scrisoare
de mulţumire împreună cu toate frământările subiec-
tive privind aptitudinile sale filosofice.

„Iubite Domnule Blaga!
Vă mulţumesc pentru cartea ce mi-aţi trimis-o,

pentru această carte, care pentru mine n-are impor-
tanţă numai prin faptul că e adâncă, fecundă şi re-
velatoare, ci şi prin aceea că mi-a descoperit cât de
puţin sunt filosof. Aşa încât, citind această carte,
bucuria pentru idei atât de noi se tulbura de melan-
colia pierderilor mele proprii. Nu pot să devin filosof
sau mai bine zis, nu sunt, fiindcă nu sunt şi stăpân
pe propriile mele idei. Oricât aş gândi, mă simt tot-
deauna present în mijlocul ideilor cari devin astfel
simple pretexte sau umbre, fără ca eu să fiu luminat.
Cred că în mine se consumă un destin de Ivan
Karamazov.

După lectura Eonului dogmatic, eram înclinat a
crede că filosofia D-tră are ceva închis; atunci nu
vedeam în ce sens va fi fecundă. Dar după lectura
Censurii transcendente, trebuie să fac o afirmaţiune
cu totul contrară. Greşala mea consistă în a crede că
D-voastră sunteţi un om exclusiv teoretic; acum sunt
convins că vedeţi ideile şi că în fond sunteţi mai
aproape de un Plotin, Schelling sau Bergson, decât
de Aristotel, Kant sau Hegel.

Ca să vă dau o imagine a preocupărilor mele,
este destul să vă spun că în anul acesta singura
carte filosofică pe care am citit-o este Censura tran-
scententă. Nu mai pot citi filosofie, deoarece vreau
ceva imediat, brutal, o revelaţie sau o dramă. Mă
arde o pasiune profetică de vechi testament, care mă
cucereşte atât de irezistibil încât mă simt irespons-

abil în lumea ideilor. Antipodul meu: Ardealul. - Mă
apucă însă melancolia când mă gândesc la o ţară
sceptică şi indiferentă care nu va înţelege mult timp
de ce, în ultimă instanţă, filosofia d-voastră pleacă
din presimţirile misterului. Multe salutări
prieteneşti Giorginei. Fiţi încredinţat, d-le Blaga, de
toată admiraţia mea. München, 1 iunie 1934

Emil Cioran”

În anul următor, la 12 aprilie 1935, când Cioran
a revenit în ţară pentru vacanţa de primăvară, a
găsit acasă piesa lui Blaga „Avram Iancu” şi-i
mulţumeşte printr-o altă scrisoare de mulţumire din
care nu lipsesc cuvenitele cuvinte de preţuire. Venise
din Germania prin Paris şi consideră necesar să con-
semneze acest fapt în scrisoare.

„Iubite Domnule Blaga,
Întors de câteva zile din Paris, încântat de oraş

şi scârbit de oameni, lectura lui «Avram Iancu» a
fost o înviorare pentru care nu ştiu cum să vă
mulţumesc, precum nu ştiu cum să vă mulţumesc
pentru o dedicaţie de care nu sunt demn. Că aţi ales
din toată istoria românească figura cea mai tragică,
veţi înţelege, acesta este un motiv în plus de admi-
raţie. În sfârşit, avem opera care să ne facă actuală
şi sensibilă tristeţea unui trecut, avem drama unui
trecut pe care a-l înţelege nu mai este o dramă.
«Avram Iancu» aşteaptă un compozitor care să-i dea
accente sumbre de Boris Godunov. Citind Avram
Iancu auzeam vag şi îndepărtat acordurile unei
muzici subterane. Tot ce este adânc ia în conştiinţa
mea contur musical.

Credeţi, D-le Blaga, în admiraţia şi stima mea
afectivă. Emil Cioran, 12 aprilie 1935.”

Câteva lămuriri. Amândouă scrisorile lui Cioran
către Blaga provin din perioada când expeditorul lor
se afla în Germania cu o bursă de studii, petru care
nu arăta prea mare interes. Nu se ducea la cursuri
şi nici nu se omora cu studiul la bibliotecă. Se mai
afla în Berlin, tot pentru studii, Anton  Golopenţia
şi Petre Tuţea cu care se întâlnea frecvent şi se
vlăguia în discuţii prelungite. Mai ales cu Tuţea care
arăta o verbozitate ce-l buimăcea pe Cioran. A doua
zi, după o noapte petrecută în compania lui Tuţea,
se simţea epuizat; „aproape că nu mai puteam vorbi
germana, care mi se părea dintr-odată blocată, sufo-
cată de limba noastră, vorbită cu acea vervă savantă
de prietenul meu”. 6. De la el, de la Ţuţea a înţeles
Cioran cât de frumoasă este limba română, câtă
savoare şi câtă muzicalitate adăposteşte în topica ei.

La vremea când şi-a redactat cele două scrisori,
Cioran trecea printr-un moment de derută în ceea ce
priveşte apetenţa sa pentru filosofie şi se consuma
într-un „destin de Ivan Karamazov”, cunoscutul per-
sonaj dostoievskian cunoscut pentru cinismul şi ca-
racterul său de răzvrătit. Ar fi vrut să schimbe
adăstarea în  idee cu acţiunea practică şi să pună
teoria în slujba unei finalităţi concrete. Mai făcuse o
declaraţie asemănătoare şi cu un an în  urmă, într-o
scrisoare către Petru Comarnescu; „Am început să
depreciez ideile pentru a iubi lirismul şi expresia
directă”. 7. Şi-ar fi dorit o altă filosofie, una „bru-
tală”, care să conţină o „revelaţie” sau o „dramă”.
Înţelegem din această afirmaţie că în subteran se
dospea Schimbarea la faţă a României. 

Deruta lui Cioran era accentuată şi de apariţia,
în 1934, „Nu”-ului lui Eugen Ionescu, unde nici
Cioran  nu era scutit de sarcasmele neliniştitului
eseist. Cartea îi fusese expediată de Petru
Comarnescu şi Cioran a fost foarte afectat la lectura
ei. „O scârbă nesfârşită m-a apucat în faţa acestei
nulităţi intelectuale şi morale. Este atât de puţină
tragedie în miezul acestui om, încât nu pot să am
pentru el nici milă şi nici măcar dispreţ… După ce
am citit cartea lui Eugen, am avut impresia că m-am
prăbuşit într-un closet de ţară.” 8. Toate acestea le
spunea Cioran într-o scrisoare expediată către Petru
Comarnescu exact în aceeaşi zi cu scrisoarea către
Blaga.

Adevărat este că în acelaşi an, 1934, Cioran a
avut şi unele satisfacţii. În acest an şi-a făcut debu-
tul cu cartea Pe culmile disperării pentru care a
primit premiul Fundaţiei pentru literatură şi artă
„Regele Carol II” ceea ce-i va permite să intre în
lumea scriitorilor fără complexe provinciale, dar şi
fără iluzia unei mari izbânzi. De aici încolo, destinul
lui Cioran  se va derula în cadenţa apariţiilor în vi-
trină. Un destin ciudat, resimţit de autor ca o pietri-
cică în pantofi. 

Emil Cioran
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Fundaţia Culturală Ideea Europeană a iniţiat câteva proiecte – „Minorităţi · diversi-
tate culturală”, „Contribuţia scriitorilor evrei în cultura română”, „Scriitorii români şi
diaspora. Grecia 2007” – proiecte de anvergură care s-au desfăşurat în lunile septem-
brie şi octombrie în Bucureşti, Israel (Ierusalim, Haifa, Tel Aviv) şi Grecia (Salonic,
Atena), beneficiind de sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al României, prin
Departamentului pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni, şi, respectiv, al
Ministerului Culturii şi Cultelor (PromoCult · 2007). 

Cu acest prilej publicăm câteva texte, inclusiv fragmente din cărţi apărute sau în curs
de apariţie la Editura Ideea Europeană, reportaje, fotografii, menite să trateze temele
abordate pe parcursul acestor turnee. 

Cu câteva zile înainte de venirea noastră în Israel, evreii au săr-
bătorit Anul Nou (în ebraică: Rosh Ha-shana). S-au împlinit 5768
de ani de la Geneză. După ce îi comunic acest detaliu lui Nicolae
Breban, autorul Buneivestiri spune: „Evreii sunt mai exacţi ca noi”.

În prima zi la Tel Aviv am asistat la un răsărit de soare imperial. Soarele
răsare şi apune în Israel nebănuit de repede. Spectacolul este fascinant. Frapată
de culorile repede muritoare ale apusului, peste câteva zile urma să fac o sume-
denie de poze. Mingea încinsă din faţa ochilor noştri se lăsa iute înghiţită de ori-
zont; o urmăream încordaţi, sfidând suferinţa ochilor. Captivaţi de dramatismul
spectaculos şi monumental, extrem de viu, al scenelor de apus şi răsărit, sub
semnul cărora se va desfăşura (constat abia acum acest amănunt) întregul nos-
tru turneu israelian. 

În Israel cerul este nebănuit de aproape. Mai ales la Ierusalim e… cva-
sitangibil; modificările ce te surprind pe nepusă masă nu-ţi lasă nici ochii, nici
duhul să şomeze. Îl pândesc pe Leon (Volovici) în timp ce urmăreşte apusurile
(răsăriturile le contemplă alături de frumoasa şi inteligenta Baghi, „îngerul”
patruped al familiei, care îl trezeşte la prima oră pentru plimbarea de dimi-
neaţă). Deşi s-a stabilit din 1984 în epicentrul monoteismelor lumii, Leon are
ochiul proaspăt, atent la fiece detaliu; împărtăşeşte convingerea Marinei
Ţvetaieva: „Nimic nu e banal”. Colinele dulci, pantele Ierusalimului îi aduc
aminte de Iaşi, oraşul natal, unde a crescut, a învăţat, unde şi-a făcut un nume
în literatura română. Clopotele, de asemenea, îl duc cu gândul la oraşul de
baştină. „Când stau aici, pe terasă, şi contemplu peisajul, am senzaţia că sunt la
Iaşi”, îmi spune prietenul nostru.

Magdalena şi Vladimir Brătescu ne fac un tur rapid al Tel Aviv-ului – o
urbe modernă, numită „oraşul fără repaus”, puternic iluminat nopţile. Imp-
resionează clădirile vechi, de culoarea cafelei cu lapte. Zgârie norii, contrastanţi
cu reşedinţele de câteva decenii, ca şi reţeaua de hoteluri de pe malul Medite-
ranei şi, desigur, portul. Cele trei Turnuri. Porţile oraşului în care umiditatea
mereu ridicată, îţi dă de furcă. Ne simţim ciudat. Ca între lumi. Vântul deşertic
îţi aduce aminte de trecutul tânărului stat israelian, care va împlini anul viitor
şaizeci de ani de la înfiinţare, puzderia de flori şi verdeaţă tropicală însă te
derutează, răsfăţându-ţi ochii şi punându-i pe gânduri. Pretutindeni în Ţara
Sfântă vom vedea un sistem de irigare ireproşabil; apa rămâne o problemă pen-
tru israelieni, irigarea e drămuită, gândită în aşa fel încât nu afectează pădurile
de flori şi plante tropicale, pomii fructiferi etc. Dimpotrivă: le creează condiţii
propice unei emoţionante prosperităţi. La Universitatea din Ierusalim unde ne-a dus
Leon, există un sistem computerizat, aşa încât instalaţii speciale calculează, în
funcţie de temperatură, umiditate, câtă apă să fie distribuită plantelor din curtea
Casei Universitarilor, de pildă. 

Partea veche, biblică a Tel Aviv-ului e concentrată în Yaffo. De aici, s-a
îmbarcat Iona. Puzderia de ziduri vechi mă emoţionează. Nu pricep de unde vine
atracţia faţă de ziduri. Deşi am scris, acum mai mulţi ani, volumul de poeme
Ultimul zid, recunosc emoţionată că, iată, nu înţeleg. Aici, în Israel, ne vom afla
zi de zi aproape printre ziduri, în faţa lor, în spatele lor; vom merge de-a lungul
zidurilor. (Pământul, mai pretutindeni, e de un roşu închis spre brun; în ebraică
i se spune adom – cuvânt provenit se pare că de la Adam – primul om creat, se
ştie, de Dumnezeu; Adam, în ebraică, înseamnă om.) Culmea, în această ordine
de idei, o vedem în imaginea copleşitoare a Zidului Plângerii din Cartierul
Evreiesc (Oraşul Vechi al Ierusalimului), lângă care am stat împreună cu Leon
(Volovici) şi Andrei (Potlog), editorul şi fratele meu, despărţindu-ne la un
moment dat, deoarece, pentru a se ruga în preajma Zidului (unde se merge ca
la Sinagogă), femeile merg la dreapta, iar bărbaţii la stânga. Aici toţi se roagă
nestingherit, aşadar, sub cerul liber, chiar în faţa Zidului. La intrare sunt
amplasate câteva corpuri de bibliotecă, unde găseşti cărţi de rugăciuni, care pot
fi luate cu împrumut. Am urmat tradiţia şi am scris pe o pagină smulsă din
agendă dorinţele pe care le avem, strecurând biletul cu pricina într-o fisură a
Zidului Plângerii. Am căutat o pietricică pentru a o lua cu mine, în România,
însă, în aglomeraţia de acolo, din teama că voi deranja elevele care, de curând
ieşite de la ore, se rugau, am renunţat. Remarc, iar şi iar, cerul înalt, cristalin,
de un albastru ireal.

Facem turul oraşului Tel Aviv, impresionaţi de tot ce vedem.
Magdalena ne vorbeşte despre evrei, despre locurile tel-aviviene
memorabile. Primăria. Iar şi iar, Yaffo. Muzeul de Artă, la intrarea
căruia vedem o statuie de Henry Moore. Opera. Nu departe se află

sediul Institutului Cultural Român; nu avem însă o „fereastră” în programul nos-
tru, pentru a-i face o vizită Madeei Axinciuc, directorul acestui focar de cultură
română. Vladimir Brătescu precizează că, în total, în Israel există circa cinci mi-
lioane de evrei dintre care patru sute de mii de evrei născuţi în România, circa
un milion de ruşi repatriaţi. Odată cu venirea lor, a ruşilor, s-au întâmplat şi
bune şi rele, ne va spune peste câteva zile scriitoarea Madeleine Davidsohn.
Reprezentând, evident, o enormă cultură, ruşii au adus, se înţelege de la sine,
reflexele moştenite de acasă, muzica rusă, literatura, ceaiuri, produse noi,
necunoscute sau puţin familiare israelienilor, demarând afaceri, deschizând
întreprinderi noi, inclusiv posturi de televiziune; au înfiinţat, între altele, şi o
reţea impresionantă de librării de carte exclusiv rusească. Ne interesăm cum am
putea lua legătura cu patronii reţelei de librării, pentru a crea standuri Ideea
Europeană. Ruşii au importat în Israel şi alcoolismul, prostituţia, iar divorţurile,
după descinderea rusoaicelor pe Pământul Sfânt, notorii prin frumuseţea lor
ieşită din comun, s-au înmulţit, devenind o reală problemă. Leon îmi spune că
în parcurile din Ierusalim poţi vedea o mulţime de ruşi jucând şah, chibiţând
zgomotos. Crescuţi în Moldova de dincolo de Prut, într-o atmosferă cosmopolită
– în copilăria noastră aveam prieteni ruşi, bulgari, evrei, ucraineni, francezi etc. –, nu în-
cetam să ne bucurăm de posibilitatea de a vorbi (şi) ruseşte. Iar când am auzit
acel familiar Boje moi (în limba rusă), care româneşte înseamnă Doamne al meu,
am simţit acea senzaţie de… acasă, avută rareori. Poate de aici şi felul copilăros
în care ne apropiam, în toiul periplurilor noastre, de evreii ruşi, vorbind, vorbind
despre câte în lună şi-n stele în limba acelui sfânt epileptic, Dostoievski…

Constat, uimită, că timpurile, din nou, se amestecă în textele mele; nu
respect cronologia… Fiind la Ierusalim, tot ziceam, vorbind despre ţara mea:
„Aici, în România…” Pentru ca aici, în Bucureşti, vorbindu-le colegilor mei
despre Israel, să spun: „Aici, în Ierusalim…” Confund spaţiile. Timpurile. Ţările.
Nu mă orientez, dar deloc, spre amuzamentul alor mei, spre ciuda mea. Andy,
la un moment dat, ciondănindu-ne în drum spre Oraşul Vechi în ziua de Yom
Kipur şi, într-un târziu, iertându-ne unul pe altul, a exclamat excedat: „Tu chiar
nu realizezi că eşti imposibilă?!” Da. Sunt. Imposibilă. Ca albatrosul lui
Baudelaire. Şi le mulţumesc celor dragi că mă suportă. Mă îngăduie în prea- !

AURA CHRISTI

„Planeta” Israel



jma lor. Ce, parcă mie mi-e uşor cu mine? De ce ar trebui să-mi fie altfel
de cum este? Dacă ar fi altfel, n-aş fi eu însămi. Şi nu cred că e un adevăr

de dispreţuit acesta.

Shaul Carmel şi G. Mosari ne-au invitat la o cafea înainte de confe-
rinţa ce urma să aibă loc la Casa Scriitorilor din Tel Aviv, situată
în preajma Casei Ziariştilor. Da. Am venit aici, în Israel, având un
program exact, e adevărat, fixat pentru o perioadă nu tocmai fastă:

imediat după Anul Nou, sărbătorit de evrei, urmează zece zile – numite cumplite
– ce culminează cu Yom Kipur – zi de post negru şi de rugăciune pentru iertarea
păcatelor; se ţin slujbe religioase speciale, se pomenesc morţii. În timpul zilelor
cumplite se decide destinul de mai departe – acest detaliu mi-l comunică la
întoarcere, în Bucureşti, la redacţie, în sediul din Piaţa Amzei, poetul Andrei Fi-
schof, care ne-a fermecat cu excelentele poeme citite în seara zilei de marţi, 18
septembrie, la Tel Aviv. 

Sala e spaţioasă şi, constatăm nu fără uimire, arhiplină. Teama cea mare
era, date fiind sărbătorile, să nu avem public. La deschidere vorbeşte scriitorul
Shaul Carmel, preşedintele Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de limbă română,
care prezintă Grupul editorial Ideea Europeană & EuroPress, revista Contempo-
ranul, şi susţine, între altele, spre uimirea mea, că se decide destinul nostru
(atunci nu ştiam semnificaţia zilelor cumplite). Am adus cărţile, o bună parte
dintre acestea, editate de noi. Tema dezbaterii este Contribuţia scriitorilor evrei
în cultura română – o temă generoasă, fireşte, imposibil de epuizat. Mi-aş ima-
gina cu dificultate cultura română fără Mihail Sebastian, Ion Ianoşi, Janina
Ianoşi, Leon Volovici, Maria Banuş, Nina Cassian, Antoaneta Ralian, Andrei
Fischof, Zigu Ornea, B. Fundoianu, Max Blecher, Ilarie Voronca, Norman Manea,
Gherasim Luca, Lucian Raicu, Radu Cosaşu. Fără alţii câţiva. Scriitorii evrei de
expresie română, firesc, fac parte din cultura română; sunt trup din trupul ei
spiritual. Ideea Europeană a editat câteva volume nelipsite de interes, în această
ordine de idei, cum ar fi bunăoară Problema evreiască, Scriitori evrei din Româ-
nia, Avangardismul românesc, cele două din urmă fiind semnate de Ovidiu Mo-
rar, 100 mari evrei – volum apărut în Colecţia Dicţionare & Enciclopedii.

Despre oamenii de cultură evrei din România vorbeşte avizat şi ataşatul
cultural Octavian Şerban, care ne promite că va veni şi la conferinţele noastre
de la Ierusalim şi de la Haifa, fără a se ţine de cuvânt însă.

Spune-mi că Ierusalimul există... Am repetat acest vers al lui Paul
Celan plimbându-ne pe străzile Ierusalimului – reiterând totodată:
„Există, există, există…” –, însoţiţi de fantoma caldă, vie, complice
fără pată a marelui poet. care, înainte de a se arunca în apele Se-

nei, a scris în limba călăilor mamei lui. Aşa cum repetam, zi de zi: „Sunt la
Ierusalim. Sunt la Ierusalim”. La Ierusalim ne simţim pe o altă planetă. Aici, ori-
unde te întorci, dai de Dumnezeu. Nicăieri în oraş nu vei vedea o statuie, cu
excepţia Muzeului de Artă. Se respectă una dintre poruncile biblice: „Să nu-ţi faci
chip cioplit”.

Ca să nu ne pierdem, din prietenie, din complicitate, Leon şi Hanna
(Hania, Hanecica, o dezmierdăm) Volovici ne însoţesc aproape pretutindeni. Leon
posedă arta de a pregăti, de a pune în scenă o surpriză. Ne plimbăm prin Oraşul
Vechi, numit şi Cetatea Ierusalimului, prin cartierul arab. Leon ne conduce pe
câteva ulicioare. Şi la un moment dat, distrăgându-ne atenţia, ne aduce exact în
faţa unei uriaşe Biserici, anunţându-ne cu un zâmbet în colţul buzelor că e Bi-
serica Sfântului Mormânt. Vedem Altarul Sfântului Mormânt. Aprindem lu-
mânări. Trecem pe lângă o veche icoană făcătoare de minuni, reprezentând-o pe
Sfânta Fecioară Maria cu Pruncul în braţe. Acelaşi „truc” – punerea în scenă a
surprizei – Leon îl repetă când ne arată drumul spre un zid imens. Aflăm la tim-
pul potrivit că e Zidul Plângerii, cu Marele Templu şi Moscheea El-Aksa pe
esplanadă. Suntem copleşiţi. Cetatea are Opt Porţi, care străbat Zidurile Ora-
şului Vechi. Noi, de fiecare dată, fie că vom merge spre cartierul evreiesc, fie
spre cel creştin, fie spre cel musulman, vom intra pe Poarta Yaffo. Vedem
Galeriile de Artă din oraşul vechi, cu acele coloane romane, păstrate ca prin mi-
nune. 

De cum intrăm între zidurile Oraşului Vechi, totul pare schimbat, totul e
altfel. Ca în poemul prietenului nostru, Andrei Fischof, intitulat Capcana: 

„Lucrurile se schimbă deodată,
precum respiraţia păsării rătăcite
într-o sală,
căutând ieşirea.
Privirile, săgeţi, toate:
cele ale tăcerii, ale oamenilor, ale absenţei lor
şi ale deschizăturii amuţite
care i-a fost intrarea.
Şi nu e nici un semn de ajutor.
Zadarnic se pregătiseră aripile
pentru zborurile lungi peste anotimpuri.
Capcana e o sală fără cer.
Ascunzându-l.”

Ierusalimul e o altă planetă, mă aud repetând fără voia mea.

Ditza Goshen ne arată Muntele Măslinilor; în ebraică – Har Ha-
zeitim. O urmăm cu toţii: Leon, Hania, George Voicu împreună cu
soţia lui, Paras (Paraschiva), Andy şi eu. Suntem ochi şi urechi.
Vedem un monument, un loc sfânt după altul. Biserica Dominus

Flevit. Biserica înălţată pe locul unde a fost zămislită rugăciunea Tatăl nostru şi
unde o vom găsi tradusă în aproape toate limbile globului. Căutăm rugăciunea
în polonă (Hanna e poloneză), în româneşte, în ebraică, în franceză. O găsim şi
în limba rusă. Pe unul dintre versanţii Muntelui Măslinilor se află unul dintre
cele mai vechi cimitire ale lumii, Valea Cedronului, Mormântul lui Absalom,
Cimitirul Musulman. Civilizaţii amestecate, păstrându-şi distinct relieful, tradiţi-
ile, cultura. Straturi culturale convieţuind într-o benefică vecinătate. Ajungem,
apoi, în Grădina Ghetsimani, unde se află impresionanta Biserică a Naţiunilor.
Arborii de măslin, care datează de acum circa două mii de ani, sunt păstraţi cu
sfinţenie. Fotografiem trunchiuri de măslin: sunt fragmente dintr-o operă de
artă. Copleşitor e modul în care sunt ajutaţi arborii biblici să reziste, fiind îngri-
jiţi, susţinuţi cu suporturi special create în acest scop, iar acolo unde suporturile
riscă să devină ineficiente, ramurile, noduroasele trunchiuri şubrezite – de care
m-am desprins cu reală dificultate, atât de frumoase, încâlcite în negura timpu-
lui sunt! – de greutatea vie a secolilor sunt prinse cu lanţuri speciale. În preaj-
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Biserica Rusească Maria Magdalena. Ierusalim

Cetatea Sfântă văzută de pe Muntele Măslinilor. Ierusalim

Grădina Ghetsimani
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ma unuia dintre aceşti copaci, Iisus a avut una dintre cele două clipe de ezitare:
„Dacă poţi, Tată, ia de la mine paharul acesta”. Nu i L-a luat. Astfel încât Iisus
şi-a dus misiunea până la capăt. Prin suferinţă, a ispăşit păcatele altora. Şi-a
asumat o vină care nu era a Lui. Cealaltă ezitare Fiul Domnului a avut-o pe
cruce. Probabil, gândindu-mă la acea şovăială de destin, am scris un soi de cân-
tec de leagăn:

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

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

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

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

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

Avem noroc. Deşi programul stă să se încheie mai peste tot unde
mergem, intervine eficient buna, draga, bine informata Ditza, care
ne deschide pretutindeni, ca prin miracol, toate uşile, vorbindu-ne
en detail despre fiecare monument în parte. Biserica Maicii

Domnului; la intrare ne aşteaptă un slujitor venit din România. Biserica
Rusească Maria Magdalena, impresionantă prin dimensiuni şi mărimea
icoanelor. Recunosc stilul. Tot ce îşi propun să facă ruşii este neapărat monu-
mental, mare, impresionant, înainte de toate, prin dimensiuni. Turlele Bisericii
Ruseşti – în formă de ceapă – îmi aduc aminte de periplurile noastre prin Rusia,
făcute în copilăria şi adolescenţa mea şi a fratelui meu împreună cu părinţii
noştri, Liuba şi Semion (Dumnezeu să-l ţină viu în mine). La ieşire, o călugăriţă
exclamând în gura mare: „Boje moi, Boje moi, razve mojno tac?” (rus., Dum-
nezeul meu, Dumnezeul meu, aşa nu se face!”) Din nou, senzaţia – resimţită până
la sufocare, până la tremur – că am revenit acasă. 

Hanna Volovici ne duce în satul Ein Karem, situat în suburbia Ierusalimu-
lui şi aflat în administrarea Oraşului Sfânt. Vedem de la distanţă Biserica
Sfântului Ioan Botezătorul. Apoi, Biserica Sfintei Elisabeta, Mama lui Ioan Bote-
zătorul. Din preajma Bisericii Sfânta Elisabeta, situată la înălţime, vedem

Ierusalimul ca în palmă. Un fragment de imagine divin. Absolut divin.

Aici, la Ierusalim, ca în Elegia Întâi rilkeană, totul e misiune.

De ziua iertării păcatelor, Yom Kipur, Ierusalimul devine de nerecunoscut.
Totul stă locului. „Ţara e paralizată”, îmi spune Madeleine Davidsohn; acum un
an am scris prefaţa la excelentul ei roman Femeile nopţii. Ieşim cu Leon la plim-
bare în seara din ajunul zilei Yom Kipur. Nu avem voie să fumăm, nici să facem
poze; n-ar fi exclus ca gestul nostru să fie interpretat ca o sfidare. Străzile
Ierusalimului sunt invadate de... îngeri: evrei ieşiţi de la Sinagogă, copii, femei,
bărbaţi – toţi, absolut toţi îmbrăcaţi în veşminte albe. A început Ziua Postului
Negru. Vedem exclusiv poliţie, urgenţe, trecând pe stradă rar, extrem de rar. În
cartierul arabilor, trec pe lângă noi, câteodată, şi taxiuri. Mergem pe jos – eu şi
Andy – din cartierul Gilo până la Cetatea sfântă a Ierusalimului. Trecem din nou prin
cartierul arab. Apoi, facem Via Dolorosa – Drumul Crucii parcurs de Iisus de la judecată
la răstignire, pe Golgota – de două ori; o dată – în direcţia dinspre Biserica Sfântului
Mormânt spre Poarta Leilor, şi a doua oară în direcţia opusă. Vedem Biserica unde Iisus
a fost judecat de Pillat din Pont. Apoi, Biserica Grecească. Pelerinii trec pe lângă noi,
grupuri-grupuri. Auzim rugăciuni în latină, greacă, rusă, engleză, franceză. Cosmopolitism
în stare pură. Mă simt acasă.

Când din pomul cerului cade ziua, iar aproape, negrăit de aproape apar
primele stele şi Yom Kipur se încheie, ne recuperează de la Poarta Yaffo Hania.
Hania cea mereu atentă, grijulie, calmă. Hania cea care a crescut doi copii mi-
nunaţi. O mare Doamnă, care – poloneză (ne-evreică) fiind –, de dragul bărba-
tului ei, de dragul culturii române, a învăţat româna. Familia Volovici este o fa-
milie cosmopolită. Leon este evreu născut în România. Hania este, spuneam,
poloneză. În casă se vorbeşte ebraica, româna, franceza. Ania, fiica lor, e căsă-
torită cu un mexican; perechea de tineri stabilindu-se în Spania.

Sala Cinematecii, în seara zilei de 20 septembrie, este arhiplină.
Întâlnirea organizată cu prilejul venirii noastre este moderată de
Costel Safirman, cronicar de film, specialist în istoria cine-
matografiei, coordonator al Centrului Cultural de la Ierusalim, care

prin intensa-i activitate desfăşurată de circa cincisprezece ani este bine cunos-
cut nu doar în mediile româneşti din Israel. Costel Safirman ne face turul
Cinematicii, înfiinţate de doamna Lia van Leer, originară din oraşul Bălţi
(Moldova de dincolo de Prut). Alături de Costel, în eleganta sala de conferinţe,
unde se află şi biblioteca, stă Ditza Goshen. Nu departe – Moshe Idel, preşedin-
tele Comitetului Academic al Centrului de Studiere a istoriei evreilor din !

Leon Volovici şi Costel Safirman. Cinemateca din Ierusalim

Hanna Volovici şi Andrei Potlog. Cinemateca din Ierusalim

Moshe Idel, Hanna Volovici, 
George Voicu, Aura Christi. Cinemateca din Ierusalim
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România de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, profesorul George
Voicu de la Institutul „Elie Wiesel” din Bucureşti. În sală – prieteni, mem-

bri ai Cercului cultural; unii dintre aceştia participaseră şi la conferinţa de la Tel
Aviv. Paraschiva Voicu. Hanna Volovici. Sorel Goshen. Scriitorii Eran Shela,
Sonia Palty, Geta Berghoff, muzicologul Arie Laish… Şi alţii. Mulţi alţii. Circa o
sută, îmi spune cineva. Costel Safirman prezintă Ideea Europeană şi Contempo-
ranul. Vorbeşte despre noi. Despre ceea ce facem. Despre cultura română. Este
viu; are o inteligenţă extrem de vie. Uneori, lucrurile grave le spune în glumă.
Analizele sale sunt exacte, judecăţile – drepte, de o subiectivitate maximă, deci,
pline de personalitate.

Costel Safirman, George Voicu (aflat în Israel, pentru a participa la
un workshop la Yad Vashem), Moshe Idel prezintă De la Iaşi la
Ierusalim şi înapoi, carte semnată de Leon Volovici şi apărută la
Ideea Europeană. O carte-eveniment. Aşteptată. Surprinzătoare.

Discutată detaliat. În cheie polemică. Pentru că pune în valoare o altă faţă a scri-
itorului Leon Volovici, cunoscut cercetător literar, specialist în istoria menta-
lităţilor, în istoria evreilor din România. Îngrijitor de dicţionare (este co-autor al
Dicţionarului literaturii române de la origini până la 1900). Îngrijitor de ediţii –
o meserie pe cale de dispariţie, realitate deplânsă de Zigu Ornea într-un dialog
realizat de Mircea Iorgulescu. Iată motivul – unul dintre motive, de fapt – pen-
tru care l-am caracterizat pe Leon Volovici drept o rara avis. Odată cu apariţia
Jurnalului (1935-1944) semnat de Mihail Sebastian, cu o prefaţă şi note de Leon
Volovici (ediţie îngrijită de Gabriela Omăt), posteritatea sebastiniană a luat o tur-
nură fastă. După cum se ştie, Leon Volovici a semnat volumele Apariţia scriitoru-
lui în cultura română, Ideologia naţionalistă şi „problema evreiască”, Noi întâlniri
la Ierusalim (ultimul în colaborare cu Costel Safirman), fiind unul dintre spe-
cialiştii avizaţi ai perioadei interbelice, unul dintre fermenţii de vârf ai culturii
române post-decembriste. Un ferment atipic în spaţiul balcanic: prin radicalis-
mul său, prin stilul domniei sale, de o discreţie absolută, de o directeţe, nu
rareori, incomodă (aşa trebuie!). Iată unul dintre motivele pentru care De la Iaşi
la Ierusalim… impresionează. Cartea este construită din două părţi distincte: „La
început a fost dialogul” şi „Scrisori din Ierusalim”. Stilul este clasic, limpede,
fraza scurtă, de o claritate fără pată; oralitatea din prima parte – înregistrată
iniţial pe bandă – are tonul egal şi calm al celei de-a doua, scrise şi adunate de-a
lungul anilor. Sandu Frunză – conferenţiar la Facultatea de istorie şi filosofie
din Cluj – care l-a provocat la dialog pe Leon Volovici, ştie să pună întrebări,
reprezintă un teren perfect pentru a asculta, pentru a aduna, pentru a rumina
„poveştile” unei personalităţi care are norocul de a avea un destin ce merită să
fie închis între coperţile unei cărţi. „Poveştile”, după cum urma să afirme peste
câteva zile, la Conferinţa de la Haifa de astă dată, Biti Caragiale, sunt fermecă-
toare, alte dăţi însă cutremurătoare. Şi mai e un amănunt nelipsit de impor-
tanţă: Sandu Frunză, cunoscut de Leon Volovici la Ierusalim, unde cărturarul
clujean venise din România cu o bursă la Universitatea Ebraică, stăpâneşte arta
de a asculta, rară, din ce în ce mai rară în zilele de azi, şi de a interveni în
solilocviile pline de miez ale interlocutorului exact atunci când trebuie.

Leon Volovici îşi petrece anii de copilărie la Iaşi; tot în capitala
culturală a Ţării îşi face studiile, îşi susţine doctoratul în filolo-
gie română la Universitatea „Al.I. Cuza”. Aşadar, din tinereţe ale-
ge să slujească cultura română. De aici, ezitarea de destin ce

intervine – şi asupra căreia autorul stăruie – atunci când e pus în situaţia de a
opta pentru emigrarea în Israel. Copilăria este trăită sub semnul modelului
Mamei, şi e suficient, în această ordine de idei, să reciteşti paginile dedicate ei,
precum şi proza din partea a doua, intitulată Mâinile. Stâlpul familiei Volovici
îşi dorea să aibă un copil „normal”, care să-şi aleagă o meserie mai lumească
decât cea de scriitor şi cercetător literar. Într-o discuţie cu Geo Bogza, Leon
Volovici îi va face un portret părintelui lui, povestindu-i cum se face o potcoavă
– un splendid poem în proză. 

„Îţi vei face o imagine exactă despre calitatea unui om, întrebându-l dacă
are sau nu un maestru”, îmi spunea, pe vremuri, Tatăl meu, Semion. Leon
Volovici are ceea ce numim noi „nevoia de maestru”. În acest sens, tuşant este
portretul pe care i-l face lui Tudor Vianu, reproducând dedicaţia scrisă de Învăţă-
tor pe o carte a domniei sale, dedicaţie la care Leon Volovici s-a raportat mult
timp înainte, deoarece ea îl obliga să urce, puţin câte puţin, ştacheta.

Istorii pline de tâlc. Istorii mustind, uneori-adeseori, de haz, alte dăţi însă
de tristeţe. Leon Volovici are har de povestitor; tocmai de aceea îl îndemn să
scrie proză, unele dintre schiţele, nuvelele din partea a doua – e adevărat,

!

Leon Volovici                                     Costel Safirman                                        Moshe Idel

Andrei Fischof, Aura Christi, Schaul Carmel

Sorel Goshen, Paraschiva Voicu
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conţinând şi câteva portrete ca, de pildă, cel al lui Geo Bogza, al lui Norman
Manea, al lui Emil Brumaru sau… dar nu, nu divulgăm acest nume, deşi ştim
despre cine anume este vorba – denotând mâna unui scriitor nelipsit de talen-
tul de povestitor. Recunoşti pe ici, pe colo umorul, câteodată, acid, alte dăţi coro-
siv, al lui Leon. Recunoşti biciul ironiei îndreptat împotriva sa, împotriva propri-
ilor limite. Istorii cutremurătoare vizând unghiuri ascuţite, rele, ale realităţii.
Accese de antisemitism. Boala, nu întotdeauna formatoare, aptă însă de a te
smulge din mediocritate. Ezitarea de a părăsi România în favoarea Israelului. Şi
spaima de a nu intra perfect în pielea unui ins exilat, ştiindu-se prea bine fap-
tul că, de la Ovidiu încoace, exilul a însemnat, înainte de toate, o pedeapsă. Nu
cred că plecarea în Israel a constituit o puniţiune pentru Leon Volovici. Sunt
convinsă însă – şi această carte exemplară spune răspicat acest adevăr – că
Leon Volovici a ştiut, a intuit, a presimţit cum să valorifice dubla sa identitate:
„[…] Trăiesc simultan în două spaţii imaginare şi culturale. Puţini au reuşit, din-
tre cei veniţi cam la aceeaşi vârstă, o integrare exclusivă în spaţiul israelian. Eu
nu, şi nici nu m-am străduit, de ce aş face-o? M-am întâlnit recent şi am stat de
vorbă cu Ilana Shmueli, prietena din adolescenţă a lui Paul Celan. […] E o femeie
foarte cultivată, interesantă, originară din Cernăuţi. A scris splendid despre
vizita lui Celan la Ierusalim. Eu am căutat-o apoi pentru o eventuală traducere
a cărţii ei în limba română. Era un proiect al Angelei Martin. Am stat de vorbă
cu ea mai mult şi, bineînţeles, a remarcat că vorbesc ebraica cu accent româ-
nesc. M-a întrebat de câţi ani sunt în ţară. Îi spun că sunt de douăzeci de ani,
dar că am nu numai «accent», ci şi psihologie de nou venit. Eu sunt aici de cin-
cizeci de ani, şi mai am această psihologie, de asta nu scapi”.

Duminică, 23 septembrie, dimineaţa, înainte de plecarea întregii
echipe – Hania, George şi Paras Voicu, Leon, Andy şi eu – la
Haifa, râdem, râdem cu o poftă pantagruelică de câteva istorii
povestite de Leon şi Hanecica. Într-un târziu, văzând cât de

frumoşi sunt amândoi, îl întreb pe Leon dacă nu e mai bine să meargă cu
Hanna; în maşină mai erau două locuri şi era limpede că era mai comod şi,
poate, mai rapid. În plus, rămânea împreună cu Hanna.

– De ce să te chinui, mergând cu autobuzul?
– Îmi place să mă chinui, mi-a răspuns categoric, zâmbind în colţul

buzelor, prietenul nostru. Şi, în plus, avem de discutat.
În staţie, în drum spre Haifa (unde stă fratele mai mare al lui Leon), pri-

etenul nostru ne-a explicat nu puţine lucruri. Împrejur, pretutindeni, soldaţi –
fete, băieţi de circa douăzeci de ani – înarmaţi. E un tablou cu care ne obiş-
nuisem într-o oarecare măsură, aşa cum acceptam ca pe ceva necesar – inclusiv
pentru securitatea noastră – controalele bagajelor oriunde intram: în magazine,
la Cinematecă, la Muzeu etc. Armata în Israel este obligatorie. Tinerele o fac
răstimp de un an şi nouă luni, iar tinerii – vreme de trei ani. Şi Ania, şi Marc,
copiii lui Leon şi ai Hannei, şi-au făcut serviciul militar. E drept că după armată
ţi se deschid nu puţine drumuri, riscul însă – spune Leon cu acelaşi calm imper-
turbabil – e să-ţi primeşti propriul copil într-un coşciug. Ştiam ce spune. Cu câte-
va seri înainte, ne plimbasem prin cartierul unde familia Volovici stătuse până
să se mute într-o altă locuinţă. Cartier ce semăna – înspre partea palestiniană,
de unde s-a tras, mai ales, serile, când se revenea de la serviciu – cu o redută
sau, mai exact, cu o cetate asediată. Fragmentele de bloc din beton aşezate pen-
tru a apăra populaţia paşnică în staţii de autobuz, în dreptul şcolii, al grădiniţei,
au fost pictate, pentru ca – în timp de pace – să aibă un aspect estetic. Văzând
găurile făcute de gloanţe, am simţit frigul strecurându-mi-se în oase, frigul care
anunţă venirea Motanului; aşa apare moartea – luând înfăţişarea felinelor – în
una dintre prozele lui Leon. 

Unul dintre războaie a fost provocat de Yom Kipur – Ziua Iertării
păcatelor, spuneam – când Israelul este paralizat. Nu func-
ţionează decât ambulanţele, unele spitale, poliţia. Nu se ascultă
radiourile, televiziunea. Toată lumea ebraică se roagă, merge la

sinagogă. Se roagă pentru cei morţi şi pentru cei vii.

Haifa e o urbe montană. Farmecul ei stă în faptul că la poalele Muntelui
Carmel se-ntinde, în toate splendorile-i aspre şi dulci, marea. Mada (Madeleine
Davidsohn), împreună cu prietena ei, Brânduşa, ne-au condus să vedem
Universitatea, Primăria, Facultatea de Medicină, Biserica Sfântului proroc Ilie,
Steaua Mării (Stella Maris), Mica Elveţie de la marginea oraşului acesta de o
frumuseţe atrăgătoare: cartierele evreiesc, arab sunt situate în serpentine, pe
versanţii montani, încât senzaţia că unele case curg din cer sau mai au un pic
şi vor urca la cer este persistentă. Impresionante au fost şi Grădinile Bahai, un
soi de pecete a raiului, cu mări de flori tropicale (şi nu numai), arbori uriaşi,
palmieri… şi o linişte de auzi, ziua în amiaza mare, cum cântă greierii. Seara,
Mada şi soţul ei, Sergiu, ne-au dus să vedem oraşul noaptea, care se transformă
într-un bloc uriaş de lumină. (La Ierusalim – o urbe iluminată intens – !

Ditza Goshen (centru), Leon şi Hanna Volovici, George VoicuDitza Goshen şi Costel Safirman

Biti Caragiale                                      Andrei Fischof                                    George Voicu
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reuşeam să stârnesc zâmbetul lui Leon, afirmând cu un ton copilăros,
seară de seară, că a venit, iar şi iar, Crăciunul.) Întrunirea de la Haifa a

fost moderată de scriitoarea Francisca Stoleru. Publicista Biti Caragiale a vor-
bit inspirat şi aplicat despre cartea lui Leon Volovici, care – stând şi de astă
dată pe „banca acuzaţilor” – a fost emoţionat ca un puşti; scena unei săli de
concerte, e ştiut, expune, solicită, te obligă să dai tot ce ai mai bun în tine. 

M-am bucurat să revăd şi la Haifa unii prieteni, între care pic-
torul Liana Saxone-Horodi, Sergiu şi Mada Davidsohn.

Îi mulţumesc, iată, încă o dată lui Leon Volovici că a avut încredere în
Ideea Europeană şi a dat cartea sa pe mâinile mele. Altfel, nu aveam bucuria
de a-l cunoaşte (şi) mai bine, de a descoperi – dincolo de faţa cunoscută, despre
care am vorbit şi voi mai vorbi pe parcursul turneului care va avea loc în ţară
– cealaltă faţă, de om rar, căruia nu-i este străin cultul prieteniei. Nu aflam că
pot fi, atât cât omeneşte e posibil, un editor ideal, adică unul apt de a deveni
complicele cărţii şi, în consecinţă, fireşte, al autorului. Am spus pretutindeni în
Israel că la Ideea Europeană există cultul scriitorului, cultul muncii (în sens
goethean), cultul lucrului bine făcut, obligatoriu dus la capăt. Am vorbit despre
prietenii noştri, stâlpii instituţiei noastre: scriitorul Nicolae Breban, Ion Ianoşi,
Janina Ianoşi, Nicolae Balotă. Despre cărţile editate de noi. Despre tabietul de
a ne propune – în ciuda tinereţii instituţiei noastre; scrisesem, apropo, acum
mai mulţi ani, o Elegie Împotriva tinereţii – proiecte majore. Acestea se numesc
– şi unii dintre prietenii, lectorii noştri fideli le ştiu deja; mă bucur că i-am
regăsit pe unii dintre ei în Israel, având parte de nu puţine surprize memora-
bile în acest sens – Dostoievski, Tolstoi, Rilke, Nietzsche, Breban, Ianoşi, Ba-
lotă. Şi lista, sperăm, se va completa.

La toate întrevederile, conferinţele organizate cu sprijinul Ministerului
Afacerilor Externe din România, prin Departamentul pentru Relaţiile cu
Românii de Pretutindeni, la Tel Aviv (Asociaţia Scriitorilor Israelieni de Limba
Română), la Ierusalim (beneficiind de sprijinul Universităţii Ebraice din
Ierusalim, al Centrului Cultural dedicat întâlnirilor cu scriitori şi artişti români,
al Cinematecii şi al Centrului de Studiere a Istoriei Evreilor din România de la
Universitatea din Ierusalim), la Haifa (Centrul Cultural Haifa sub egida HOR
Haifa), au fost, spuneam, prezentate şi discutate cărţi recent apărute la Editura
Ideea Europeană dedicate prezenţei scriitorilor evrei în literatura română şi
problemei antisemitismului. La toate întrevederile, am fost invitată să citesc din
poemele mele. Am citit din psalmii mei, din volumul inedit Grădini austere.

La Haifa, o doamnă din sală – îmi cer scuze că nu i-am reţinut numele –
m-a întrebat:

– Sunteţi tânără. Atunci de unde atâta tristeţe în poemele dvs.?
–Aura, ai încurcat-o, îmi şopteşte zâmbind Leon.
– M-aţi încurcat de-a binelea, doamnă, m-am auzit spunând. Kafka con-

sidera că literatura este o formă de rugăciune. Mie poemele mele îmi fac rău,
un rău enorm; când citesc din ele, tremur literalmente; fără poemele mele însă
– ştiu ce spun! – aş fi fost un om mort demult. Pentru mine, poezia, fiind un
mod de a mă exprima, un mod de a fi – poezia înseamnă destin, nu-i aşa? – e
şi o rugăciune. Aţi auzit vreodată o rugăciune veselă?

– Splendid răspuns, recunoaşte Leon, tot în şoaptă. 
L-am ascultat un pic uimită. Pe mine însămi răspunsul meu m-a mirat,

căci nu eu eram aceea care vorbea. Darul şi servitutea de a te simţi – în mâinile
cuiva nevăzut, prezent însă pretutindeni, până la tiranie – o unealtă... După o
lungă perioadă de „secetă”, în care m-am întrebat nu o dată, nu fără disperare
în suflet: „Ce-i cu mine? Ce mi se întâmplă? Unde am greşit? De ce sunt pedep-
sită, de vreme ce demonul liricii mi-a întors spatele?”, întorcându-ne din Israel,
am reînceput să scriu poezie.  

Avionul a decolat de pe aeroportul Ben Gurion (numit aşa în amintirea
primului prim-ministru al Israelului) în zorii zilei de luni. Răsăritul de soare a
fost de o frumuseţe care îţi tăia respiraţia. Şi acum îmi ard ochii, gândindu-mă
la el.

Ne scriu prietenii noştri, Janina şi Ion Ianoşi:
„Dragii noştri Aura şi Andi,
Ne bucurăm că v-a mers bine, aţi văzut atâtea, aţi descoperit «planeta»

Israel. Circula pe vremuri o anecdotă cu privire la un personaj cunoscut în
mediile scriitoriceşti care a convocat la aeroport – se zicea – redactorii revis-

telor culturale pentru străinătate, el fiind pe atunci directorul acestora.
Coborând din avion, el i-a instruit astfel: «Stimaţi tovarăşi, să ştiţi că America
Latină nu e o vorbă goală». Acum aţi aflat că nici Israelul nu este una!”

Leon Volovici ne scrie din Ierusalim: 
„Ne bucurăm că v-aţi întors cu bine acasă şi că îi puteţi raporta lui

Alexandru [Alexandru Ştefănescu, director de proiecte – n. ed.) că «misiunea a
fost indeplinită». Lăsând gluma, mă bucur că turneul vostru a reuşit în condiţii
deloc uşoare, şi că aţi fost primiţi peste tot cu simpatie şi cu interes pentru tot
ce faceţi. Mă bucur, de asemenea, că originarii din România au descoperit în
Aura o poetă autentică, cu o voce a ei, inconfundabilă, şi cu o sensibilitate care
«trece rampa» şi impresionează. Mi-a făcut plăcere să-l cunosc mai bine pe
Andrei, să-i apreciez discreţia şi tactul, ca şi eficienţa în gestionarea treburilor
complicate ale editurii. 

Din partea Hannei – care m-a rugat să vă mulţumesc pentru toate vor-
bele bune la adresa ei – şi din partea mea, urări de bine şi sănătate mamei
voastre.”

Artistul plastic Adrian Şuştea, căruia stă să-i apară o carte la Ideea
Europeană, aflând că am revenit din Israel, ne întreabă:

– Cum de-aţi avut curajul să mergeţi în Israel? Doi prieteni de-ai mei s-au
întors; le făcea rău vântul deşertic. 

În aceeaşi zi de marţi, prima zi redacţională de după turneul israelian,
pe la redacţie a trecut Ştefan Borbély, ca să ia câteva exemplare din volumul
său recent apărut la noi, O carte pe săptămână. Mi-a dăruit o scoică din
Australia. Iar eu i-am dăruit o pietricică adusă de pe Muntele Măslinilor.

– Ştefan, aţi fost vreodată în Israel? îl întreb.
– Nu, din păcate. E visul meu acesta.

Îmi consult, între timp, corespondenţa electronică. Unii dintre prieteni
ne întreabă când vom reveni anul viitor.

Septembrie 2007

Parteneri media: EuroPress, EuroBusiness, Asociaţia Publicaţiilor Literare şi
a Editurilor din România (APLER), Convorbiri literare, Poezia, Dacia literară,
Crosmedia, Netvision, ErcPress, Radio România Cultural, TVR Cultural,
Agenţia Amos News

Proiect realizat cu sprijinul MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE din ROMÂNIA,
prin DEPARTAMENTUL PENTRU RELAŢIILE CU ROMÂNII DE PRETUTINDENI
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Să refacem itinerariul spiritual al unui auto-exilat, să reconstituim dru-
mul spre Ierusalim. Dar începând cu episoadele din ţară.

În anul 1980, la insistenţele mamei şi ale fratelui, am plecat în vizită
în Israel, în luna aprilie. Hania cu fetiţa au rămas acasă, fetiţa avea doi ani
şi ceva. Am stat o lună. În primul rând eram fericit că mă reîntâlnesc cu
mama, cu sora mea, cu fratele, cu copiii şi familia lui şi că văd Israelul. Era
şi prima ţară necomunistă pe care o vedeam. A fost şi asta o experienţă deci-
sivă, totul mi s-a părut fascinant, deşi n-am rămas cu o imagine idilică.
Fratele meu m-a plimbat prin zona Haifei şi a Galileii. La Ierusalim am ple-
cat singur pentru câteva zile. Am umblat prin oraşul vechi, ştii ce înseamnă
prima întâlnire cu Ierusalimul.

Ştiu foarte bine, e o experienţă unică. 

Într-o localitate de lângă Haifa, mi s-a întâmplat să dau de un prieten
din copilărie care îmi fusese coleg din clasa întâi, am fost foarte legaţi în
copilărie. Yona, aşa îl cheamă acum, a fost şi a rămas un meloman pasionat, ca
şi alt prieten al meu, Victor Eskenasy, „praghezul”. A fost extrem de tulbu-
rat de reîntâlnire, ne-am împrietenit din nou, am umblat şi cu el prin ţară.
Totul mi se părea captivant, dar nici atunci, în ´80, nu mă gândeam că voi
ajunge şi eu aici. Uneori parcă regretam că nu a fost altfel, că nu am ajuns
şi eu mai devreme aici, şi atunci tot drumul meu ar fi fost altul. Presupun

că aş fi urmat, dacă aş fi avut posibilitatea şi dacă nu muream în vreun
război, filosofia sau literatura, adică preferinţele ar fi fost aceleaşi, numai că
altă literatură şi altă limbă. Trăiam cu sen-timentul că acasă, în România,
am intrat într-un impas, dar asta este, nu mai e nimic de făcut. Îmi amintesc
şi acuma că după ce am umblat de dimineaţă până seara în Ierusalim, pri-
etenii prietenului meu la care trebuia să dorm nu se întorseseră încă acasă,
în cartierul Gilo, pe un vârf de deal, un vârf de munte, cum i se spune acolo.
Apunea soarele – apusul de soare, cred că ai băgat de seamă, e foarte difer-
it la Ierusalim decât amurgul lent, european – şi eu m-am aşezat pe o piatră
şi am simţit că piatra era caldă. Din cauza soarelui oriental, pământul e cald.
Şi mă gândeam eu atunci, aici mi-ar plăcea să mor. Te sperie mai puţin mor-
mântul dacă ştii că pământul e cald. Dacă n-a fost să trăiesc aici, mi-ar plăcea
să sfârşesc aici. Întâmplarea face că locuiesc de douăzeci de ani în acest carti-
er, gazdele mele de atunci, soţii Doza, sunt vecinii şi prietenii mei acum. Şi
pământul e în continuare cald.

M-am întors destul de tulburat, multe i-am povestit Haniei,
i-am spus şi de insistenţele fratelui meu de a veni să-l ajut
să ne îngrijim de mama şi de sora mea, foarte bolnavă. Şi
ea, Hania, a rostit o întrebare pe cât de decisivă, pe atât

de surprinzătoare: de ce n-am pleca şi noi? Nici nu îmi închipuiam că ea ar
consimţi vreodată să se stabilească în Israel. Dar ea e mai curajoasă şi mai
puţin dispusă spre resemnare şi fatalism. Se vede că nu e din Moldova, ca
mine. Aici vezi care e situaţia – mi-a explicat ea mie – şi cum cresc copiii.
Fetiţa era „şoim al patriei” şi cânta la grădiniţă cântece de slavă partidului.
Nu-ţi mai înşir toate formele prin care viaţa de zi cu zi, a adulţilor şi a copi-
ilor, era pervertită. 

A mai trecut totuşi un an-doi, s-a născut băiatul, dar ideea plecării s-
a copt. Iar eu încercam să mă consolez cu gândul că şi în cazul unui naufra-
giu acolo, din cauza vârstei mele, nu am prea mult de pierdut: în cel mai rău
caz am schimbat un impas iremediabil pe un alt impas, ceva mai suportabil.
Decizia noastră a uluit rudele din Israel, care nu mai sperau să mă poată
„urni” din România. Mai neaşteptate au fost reacţiile colegilor şi prietenilor
care au primit decizia plecării fără surprindere, parcă era în firea lucrurilor. 

Ceva care oricum urma cândva să se întâmple.

Cam aşa. Parcă era ceva înscris în celula mea genetică, ceea ce
recunosc că m-a mâhnit, deşi poate că aveau dreptate. Unul singur, un pri-
eten, a reacţionat aşa cum mă aşteptam: s-a supărat pe mine, părea foarte
dezamăgit, adică – nu poţi face aşa ceva, tu eşti de aici şi ne aparţii nouă,
cultural vorbind. Dar reacţia cea mai răspândită era alta: dacă ai şansa să
scapi din infernul ăsta, mai stai pe gânduri? 

Trebuie să fie o naivitate ca să nu pleci.

Nu trebuie să treci Dunărea înot, nu te fugăresc câinii grănicerilor,
pleci liniştit. Acolo eşti aşteptat, te primeşte familia. Dar cu cât se apropia
plecarea, cu atât îmi era mai greu. Nu am avut nici răbdarea pe care au avut-
o alţii, nu puteam să mă aşez şi să încep să învăţ ebraica. Am toată admi-
raţia pentru cei care ştiind că pleacă încep să se pregătească, pentru a nu
ajunge analfabeţi. Starea mea de deprimare era destul de avansată. Am avut
noroc că Hania e mult mai puternică psihic decât mine, treaba care trebuie
făcută o faci şi te ţii bine, nu e timp de căderi psihice. Aşa a fost şi în Israel,
în prima perioadă, foarte grea în privinţa adaptării, ea a rezistat mai bine
decât mine. 

În cele mai multe situaţii femeia este mai puternică.

De multe ori. Îmi amintesc o singură scenă, destul de comică,
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dar care atunci m-a îngrozit. Eram cu o lună înainte de plecare, cred.
Casa era goală, am vândut mobila. Trebuia să eliberezi apartamentul,

să-l „vinzi” statului. Mai aveam televizorul. Era vândut, dar cerusem
cumpărătorului să mi-l lase până la plecare. Hania era plecată cu copiii la
plimbare, iar eu, pasionat de fotbal, urmăream un meci de importanţă cap-
itală, România-Ungaria, îţi dai seama. România nu reuşise până atunci nicio-
dată să învingă Ungaria, iar acum era un meci de calificare, iar România
avea în sfârşit o echipă foarte bună. Era un meci foarte dramatic şi foarte
echilibrat, eram singur acasă, aveam în buzunar paşaportul de plecare. Mă
uitam la meci şi la un moment dat mi-am dat seama în ce postură sunt.
Partida era foarte tensionată şi mie îmi tremurau mâinile de emoţie, atât
de mult doream ca România să câştige acest meci. Am pierdut cu 2-1. Şi mă
gândeam îngrozit: dacă eu mai tremur pentru echipa României, cum am să
mă adaptez în altă lume, altă ţară, altă limbă, chiar dacă e ţara evreilor,
chiar dacă am familie acolo. Va fi îngrozitor. Parcă am avut deodată reve-
laţia cât sunt eu de legat de ţara asta dacă şi un meci de fotbal mă afectează
atât de puternic. 

A fost foarte greu la început, mai ales handicapul de a nu putea lega
două cuvinte.

Ai mai simţit căldura pământului pe care călcai cu primii paşi? Cum
au fost primii paşi?

Foarte ciudat, acum nu îmi mai plăcea pământul tocmai pen-
tru că era deosebit de cel din România. Nu îmi plăcea că e
nisipos, că nu e noroi. Mie îmi trebuia noroiul din Moldova.
Totul era altfel şi pământul nu se cheamă pământ şi soarele

nu se cheamă soare. Se produce o fractură între tot ce este în jurul tău şi
cuvintele care numesc realitatea din jur, senzaţia asta de bruscă disjuncţie
între obiect şi denumirea lui nouă, ciudată, „nefirească”. 

Trauma lingvistică se adaugă la toate celelalte crize ale adaptării.
Îmi aduc aminte de un coleg de „ulpan”, clasa de învăţat ebraică, era un
inginer, din Iaşi, mai tânăr decât mine, cu nevastă şi copil. Era cel mai bun
din clasa noastră, învăţa limba foarte serios şi sistematic. Era mereu zâm-
bitor şi foarte amical. Eram şi vecini în acel „centru de absorbţie”. Într-o zi,
vine la mine nevasta lui şi mă roagă s-o ajut într-o chestiune delicată. Soţul
ei, cel zâmbitor ziua, se scula noapte de noapte şi plângea ca un copil. Îi e
dor de România. Un inginer, zici, inginer, ăştia se adaptează repede, „n-au
probleme”, şi-a găsit de lucru repede, în meseria lui, şi uite cum
reacţionează. Am stat de vorbă cu el, cum m-a rugat nevastă-sa, şi a recunos-
cut că într-adevăr plânge noaptea. Nu ştiu ce să fac, zice, eu lucram într-o
echipă cu ingineri şi tehnicieni, mergeam mult pe teren şi plecam des împre-
ună cu ei în deplasări. Sâmbăta şi duminica, cu prietenii mei, mergeam la
munte, zice, grozav, îi plăcea la munte, în Bucovina, la Neamţ, la mănăstiri.
Nu pot fără asta, zice, nu pot. Îi era dor de prietenii din Iaşi şi de drumurile
lor pe munte. Şi când te gândeşti că nu e un emigrant obişnuit, într-o ţară
străină, ci într-o ţară care te adoptă de îndată şi te îndeamnă să te consi-
deri acasă, în patria ta, adică „repatriat”, cum se mai spunea într-o vreme.
Acum închipuie-ţi ce înseamnă să vii, nu dintr-o echipă de electricieni, ci...
din literatura română... Nimeni nu are nevoie de această meserie a ta şi tot
bagajul tău dintr-o dată pare inutil, orice copil poate să râdă de greşelile
caraghioase pe care le faci când încerci să vorbeşti ebraică. 

Mai este un element agravant pentru cel venit din România. Ştii că
în urma ta a coborât o cortină, drum de întoarcere nu este, ce-ai făcut tu
acolo dispare în neant, cărţile tale vor fi scoase din biblioteci publice. Pentru
cei de acolo nu mai exişti sau cel puţin aşa crezi. Sunt doi-trei prieteni care
îţi rămân prieteni, dar trăieşti cu senzaţia că ţi s-a şters şi trecutul, nu
numai că nu mai exişti, nici nu ai existat.

Totuşi ai revenit printre ai tăi...

Greutăţile sunt multe, dar în cele din urmă te descurci, te ajută fami-
la, prietenii. Dificulţăţile psihice de adaptare sunt cele mai chinuitoare, mai
ales că te simţi un handicapat din cauza necunoaşterii limbii şi treci zilnic
prin situaţii umilitoare şi frustrante. Apoi, sentimentul îngrozitor, provocat
de absenţa unei meserii, a unei competenţe de care cineva să aibă nevoie.
Eşti din nou, ca la naştere, la nivelul zero al relaţiei cu lumea. Obiectiv
vorbind, nu e chiar aşa, dar asta simţi, mult timp nu poţi scăpa, mai ales
dacă eşti din fire anxios şi prăpăstios. 

Îmi amintesc şi acuma ce bucurie a fost pentru mine când am pri-
mit o scrisoare de la Alexandru Zub. Era o scrisoare „de serviciu”, la data
aceea el nici nu ştia de amintirea mea din studenţie, i-am povestit-o abia
acum câţiva ani când ne-am întâlnit la o conferinţă la Bucureşti. El rămă-
sese, şi în anii ´80, când atmosfera de suspiciune devenise paranoică, un
om normal şi cu adevărat liber. Înainte de plecare, el mă invitase să ţin o
conferinţă la Institutul de Istorie despre imaginea polonezului în cultura
română. Iar acum, când mă aflam într-un „centru de absorbţie” lângă
Ierusalim, îmi scria că vrea să scoată un volum şi îmi cerea să-i trimit tex-
tul definitivat. Nu are importanţă că era o naivitate din partea lui că ar fi
putut include textul unui „plecat”, nu „transfug”, dar, oricum, un emigrant. 

Nu ar fi ieşit niciodată...

Evident. Dar faptul că, iată, cineva mă tratează ca un cercetător, eu
care acum mergeam zilnic cu ghiozdanul „în clasa întâi”, ca să învăţ limba
ebraică...

Pentru el mai existai.

Existam şi mai aveam o anumită valoare intelectuală. La fel s-a com-
portat şi Marino, care continua cu mine corespondenţa, ca şi cum m-aş fi
mutat dintr-un oraş în altul, de la Iaşi la Suceava. Amândoi trecuseră prin
închisoare, dar amândoi se simţeau, într-o măsură mai mare decât ceilalţi,
oameni liberi. Marino a corespondat cu mine în modul cel mai firesc, cu
mare curiozitate pentru lumea în care am intrat, să-i scriu, să-i povestesc,
el îmi trimitea ce a mai publicat...

Ai găsit repede de lucru?

După opt luni. Am fost primit să lucrez în arhiva de la Yad Vashem,
institutul pentru studierea Holocaustului. Acolo am lucrat primii cinci ani.
M-au primit pentru că ştiam poloneza şi, în mai mică măsură, rusa. Partea
românească fusese bine catalogată de Ancel. Vezi ironia vieţii, am intrat
acolo pe post de... polonez. 

Yad Vashem a fost pentru mine o experienţă fundamentală. Mi-a dat
posibilitatea unui contact direct cu documente oficiale şi mărturii, cu spe-
cialişti eminenţi, unii, ei înşişi supravieţuitori ai lagărelor naziste, cu tot ce
ţine de memoria Holocaustului. Doream să aflu cât mai mult, să mă
lămuresc eu, pentru mine, nu cu intenţia de a deveni un specialist în acest
domeniu. Acolo de fapt am învăţat istoria celui de-al doilea război mondial
şi istoria României în cel de-al doilea război mondial. După ce am început
să mă descurc mai bine în ebraică, mi s-a cerut să particip la înregistrarea
pe bandă a mărturiilor supravieţuitorilor, de regulă originari din Polonia.
Stăteam zile întregi de vorbă cu oameni scăpaţi din lagăre – atâtea destine,
atâtea tragedii –, înregistram pe bandă, pe urmă cineva transcria şi toate
aceste materiale se află în arhive. A fost pentru mine o experienţă de neui-
tat. 

În această arhivă a intrat acum câţiva ani şi mărturia scrisă a
Halinei Mirska, prietena poloneză despre care ţi-am povestit că am cunos-
cut-o la Iaşi înainte de a pleca în Polonia. Încă o biografie cutremurătoare.
Abia după ce am ajuns eu în Polonia, ea mi-a povestit, după ce ne-am cunos-
cut mai bine, că şi ea este evreică. Părinţii ei au murit în timpul lichidării
ghetoului din Rowno, de unde erau ei. Cineva a reuşit s-o ascundă pe ea,
era o fetiţă mică atunci, într-o mănăstire, unde a fost crescută, în religia
catolică, fireşte. Mulţi copii au fost astfel salvaţi, unii au aflat după mulţi
ani că sunt născuţi din părinţi evrei, morţi la Auschwitz, la Treblinka sau
masacraţi undeva la marginea unei păduri. Mama Halinei avusese o soră
care plecase singură în Israel, în Palestina, cum se chema, încă înainte de
război. Hania şi cu mine am reuşit, după mai multe căutări, să dăm de
familia israeliană a acestei surori, adică cei doi fii ai ei. Unul din ei păstrase
fotografiile de familie primite de mama lor de la sora din Rowno. Aşa a
putut vedea Halina, pentru prima dată, cum arăta ea în copilărie, cum ară-
tau părinţii ei... 

Mi se pare că tot la Yad Vashem ai dat peste Jurnalul lui Sebastian.

Da, acolo, în arhivă, am citit pentru prima dată, cam prin
1986, în întregime jurnalul lui Sebastian, într-o copie micro-
filmată. Caietele originale se aflau la Paris, la fratele lui.
„Efectul Sebastian”, despre care am scris apoi, referindu-mă

la impactul jurnalului în România, după apariţia lui la Humanitas, l-am res-
imţit din plin mai întâi asupra mea. Îi pot înţelege foarte bine pe cei care
au scris că a fost o lectură care le-a schimbat în profunzime imaginea despre
viaţa intelectuală românească din anii ´30 şi perioada războiului. Dar despre
asta ar merita să facem un dialog separat. Eu, cum poate ţi-am spus,
venisem în Israel cu gândul ca, dacă se va întâmpla o minune şi mă voi
putea întoarce în cercetare, să mă ocup, nu de antisemitism, cum s-a întâm-
plat, ci de universul evreiesc al scriitorilor români de origine evreiască, să-
i numesc şi eu aşa, deşi e o etichetă proble-matică, dar poate mai potrivită
decât toate celelalte. Am şi ţinut atunci un ciclu de emisiuni la „Vocea
Israelului” în limba română. Banii primiţi atunci îmi ajungeau să plătesc
dactilografa. 

Întâlnirea cu Jurnalul lui Sebastian m-a făcut să privesc spre acest
mediu din perspectiva reuşitei şi impasului lui Sebastian, ca scriitor care a

!

Ierusalim. Cetatea Sfântă
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optat pentru integrarea lui în literatura română, cu toate dilemele dublei
identităţi, în care el credea, chiar în perioadele când naufragiul opţiunii lui
părea total. 

Vedeam aceasta lume gravitând în jurul a doi mari scriitori cu mod-
uri diferite de a se raporta la identitatea evreiască – Fundoianu şi
Sebastian. În jurul lor gravitau ceilalţi, Aderca, Blecher, Peltz, Călugăru şi
alţii. Unele dileme ale lor vor fi „retrăite”, dar în cu totul alte circumstanţe
de cei afirmaţi după război – Norman Manea, Cosaşu, Duda, Sever… 

Ai şi publicat câteva studii pe tema asta…

Da, sper să şi revin cu o carte despre ei. De altfel, a şi devenit un
subiect preferat la seminariile cu studenţii din România. 

De ce ai plecat de la Yad Vashem?

Doream să trec la universitate, spre marea dezamăgire a
directorului arhivei, care mizase pe mine şi m-a sprijinit şi
mă vedea urmaşul lui la postul de director. De ce vroiam să
plec? Pentru că nu cred că am structura psihică necesară să

devin un istoric al acestei perioade. Nu mă simt în stare să devin un spe-
cialist în istoria unor masacre, a tuturor mijloacelor inventate de nazişti pen-
tru a ucide sistematic comunităţi întregi, oameni de toate vârstele, mulţi,
mulţi copii. Îi respect şi mă emoţionează cei care pot studia o viaţă istoria
crimelor naziste sau crimele aliaţilor lui Hitler, eu însă simţeam că nu pot.
Vroiam să mă întorc la bibliotecă şi la cercetare pe teme culturale şi la isto-
ria ideilor, chiar dacă „ideile”
sunt legate de istoria radicalis-
melor politice sau de istoria anti-
semitismului. La urma urmei şi
antisemitismul ţine de „istoria
ideilor”, e un domeniu... multidis-
ciplinar, cu multe aspecte intelec-
tuale, culturale, religioase. 

...De istoria mentalităţilor.

Chiar foarte mult. În
momentul în care am avut posi-
bilitatea să mă întorc la „uneltele
mele”, cu toată supărarea direc-
torului, am rămas totuşi prieteni,
am trecut la Universitatea
Ebraică. Asta m-a readus pe
terenul care mi-era familiar. M-
am întors oarecum la teme
româneşti, dar din alt unghi, să
urmăresc relaţiile dintre români
şi evrei în perioada modernă,
mai ales în plan intelectual şi cul-
tural, formele antisemitismului
modern, în România şi în estul
Europei.

Postul de la universitate
implică o cercetare a întregului est
european, nu e fixat doar pe
România?

Da, toată zona est-euro-
peană. Am avut şi avantajul de a
putea citi textele în polonă şi
rusă. Rudimentelor mele de
limba rusă le datorez şi călătoria
la Moscova, în iarna anului 1990,
cu câteva luni înainte de a părăsi
definitiv arhiva. Am făcut-o la
rugămintea „de despărţire” a
directorului. Împreună cu un
coleg mai în vârstă, am fost
primii cercetători israelieni care
au intrat în arhivele sovietice
pentru a microfilma documente
despre crimele naziste. Am
nimerit la Moscova în plină „per-
estroika”, cu Gorbaciov încă la putere. Era o iarnă grea, am stat o lună în
arhivă, de dimineaţă până seara, pe un singur fond de arhivă. În timpul
războiului, când a început retragerea germană, Stalin a decis formarea unei
comisii extraordinare, de jurişti, medici legişti, militari, care să documenteze
crimele şi pagubele făcute de germani. Pe măsură ce frontul sovietic înain-
ta spre Vest, comisia mergea din localitate în localitate, erau deschise
gropile comune, se scoteau toate cadavrele, se numărau, se adunau toate
mărturiile, o arhivă enormă, inclusiv mii de foto-grafii, din toată Ucraina şi
toată Bielorusia. Imediat după război, Stalin a decis ca tot acest fond docu-
mentar să fie secret. Ca să-ţi dai seama ce situaţie absurdă, îţi spun că în
cele mai multe cazuri, eu şi cu colegul meu eram primii care vedeam aces-
te documente. Era în ianuarie 1990, între Israel şi URSS încă nu se resta-
biliseră relaţiile diplomatice, era încă un amestec de liberalizare şi sistem
sovietic. O arhivă uriaşă, cu miliţieni la fiecare intrare, de câte ori intram
dimineaţa aveam impresia că nu mă mai lasă să ies afară, era sinistru şi
gogolian în acelaşi timp. Nici un arhivist nu avea voie să vorbească cu noi,
în afară de director şi director-adjunct şi o tânără care ne aducea cutiile cu
documente. Aveam o cameră a noastră, nimeni nu intra acolo în afară de
fata asta, apoi mai intra o dată, în cursul zilei, ca la puşcăriaşi, să vadă dacă
am terminat şi vrem alte dosare.

Nu ca la puşcăriaşi, seamănă cu poveştile care le aud despre modul
în care poţi să cercetezi astăzi arhivele Securităţii. Dar în cazul vostru era
vorba de crime naziste, de ce erau secrete? 

Aici e toată absurditatea situaţiei, că noi, de regulă, eram primii care
vedeam aceste documente, în 1990! Numai în unele cutii cu documente scria
că cineva din partea procuraturii sovietice a primit dreptul să vadă docu-
mentul, pentru că erau interesaţi să-l folosească în procesul cuiva anume, de
pildă un ucrainean acuzat că a colaborat cu nemţii. Spre sfârşitul documen-
tării de o lună am înţeles şi de ce erau secrete. Documentele dezminţeau
mitologia sovietică despre „marele război de apărarea patriei”. Capitolul
colaborării localnicilor cu naziştii era cu totul „neprincipial” de bogat,
departe de imaginea din filmele sovietice despre mobilizarea întregului
popor împotriva cotropitorilor. Acum ştim bine că ucrainienii vedeau cu
totul altfel „apărarea patriei sovietice”. La fel de neconvenabilă era o altă
concluzie. Masacrele în masă, în mare majoritate, au decimat populaţia
evreiască, mascată, în „scenariul” sovietic, sub etichete „sovietice” şi
„antifasciste”, pentru că o tragedie evreiască, diferită de a majorităţii popu-
laţiei, nu era de acceptat.

Să ne întoarcem în Israel. Consideri că te-ai integrat în mediul
israelian?

Depinde ce înţelegi prin „integrat”. Limba ebraică n-o stăpâ-
nesc cum trebuie, deşi acum ţin şi cursuri şi conferinţe în
ebraică. Citesc puţină literatură ebraică în original, lecturile
mele sunt, într-o proporţie excesivă, în alte limbi, fie din

motive profesionale, fie din
comoditate. Întegrarea a avut loc
totuşi, dar în trepte. Prima treap-
tă a fost legătura firească cu
oameni veniţi din România, mai
ales cei formaţi, ca şi mine, în
şcoala românească sau chiar cu
studii universitare făcute acolo.
Cu ei aveam foarte multe în
comun, un orizont cultural asemă-
nător şi mai ales limba, fireşte.
Din acest mediu, s-a selectat spon-
tan un „nucleu” de prieteni, unii
dintre ei scriitori cu o carieră lit-
erară românească înainte de a
ajunge aici, alţii sunt din alte
zone culturale sau admirabili con-
sumatori de cultură. Pe unii ai
avut ocazia să-i cunoşti şi tu, mă
gândesc la Virgil Duda, la Alex.
Mirodan, la neuitatul Mircea
Săucan, la Costel Safirman, Eran
Shela, Eugenia Costin, Sandu
Mendrea, la Alex Avram, Ion Ştiu-
bea, Nanu Peri, la pianistul Mi-
chael Abramovici şi părinţii lui, şi
ei muzicieni, ca şi Delia şi Victor
Iacov, actorul Nicu Nitai, istoricii
Liviu Rotman şi Rafael Vago. Mai
e un nucleu mai mic cu care am
în comun o „valenţă” în plus: sunt
ieşeni împătimiţi – Ditza şi
Shmaya Goshen, Iulia şi Beno
Azriel, familia Link, Cecilia şi
David Zoler. Cu ei am şi o
mulţime de amintiri şi „peisaje
sufleteşti” comune. La a doua
treaptă a integrării am avut şansa
întâlnirii şi prieteniei cu doi
„români” perfect adaptaţi şi afir-
maţi în cultura israeliană, dar mai
păstrând neaşteptat de bine baga-
jul cultural românesc dobândit în
adolescenţă. E vorba de Michael
Finkenthal şi Moshe Idel. Ei au
fost, şi sunt, pentru mine puntea
între cele două universuri cultur-
ale. Cu ei şi cu „românii” din pri-
ma treaptă am fost deseori împre-

ună în pregătirea multor evenimente culturale, fie în mediul universitar, fie
în alte spaţii publice. Aceleiaşi treapte aparţine, deşi cu o mai slabă legătură
românească, un alt prieten minunat – scriitorul israelian Aharon Appelfeld,
originar din Cernăuţi, „absolvent” tragic, ca şi Norman Manea, al
Transnistriei. Nu-ţi mai dau nume pentru treapta a treia, a „israelienilor”,
pentru că nu-i cunoşti, e şi un alt tip de relaţie, fără nici un substrat româ-
nesc, sunt israelieni „get-beget” sau veniţi din alte ţări, nu din România, cei
mai mulţi – colegi la universitate sau, anterior, la Yad Vashem. Amintesc
numai prietenia cu Monique Jutrin, universitară originară din Belgia, cea
care a reuşit să stimuleze, ca nimeni altcineva, recuperarea lui Fundoianu
– Fondane în spaţiul intelectual francez. La reechilibrarea mea a contribuit
mult menţinerea unei legături sufleteşti şi a unui dialog cultural cu prietenii
din ţară, cu Paul Cornea, cu Mircea Anghelescu, cu prietenii ieşeni Remus
Zăstroiu, Dumitru Irimia, Andrei Corbea, Dan Ignat, cu recent exilaţii
parizieni Lucian Raicu şi Sonia Larian, cu Mihai Dinu Gheorghiu, Mircea
Iorgulescu, cu Luminiţa şi Horst Fassel, acum în Tűbingen, cu Ion Solacolu,
la Ditzenbach, şi mai ales cu cel exilat cu „casa melcului”, Norman Manea. 

Fragment din vol. De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi
apărut la Editura Ideea Europeană

Dominus Flevit. Ierusalim
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Comentatorii au opus poeticul psihologicului. Ori au aratat că proza
aceasta este ontologică şi numai subiacent psihologică. Ea, proza,
investighează nu doar interioritatea, dar şi exterioritatea, reali-
tatea şi suprarearealitatea (irealitatea). Mi se pare un fapt uşor

de observat că Blecher nu reproduce, ci analizează. El descompune realitatea în
irealitate, în imediat, fără a lăsa timp metamorfozei, într-un mod natural. Blecher este
un analist complex şi mai cu seamă original, inclusiv un analist al psihologicu-
lui, îndeosebi al celui senzorial. Psihologismul fusese atestat de E. Lovinescu. El
vorbea despre o reorientare a analizei spre maladivitate şi tanathofilie. O lărgire
a psihologicului nu rămâne lipsită de posibilitate. Radu G. Ţeposu (Noroiul şi
placa de gramofon, în Viaţa şi opiniile personajelor, CR, 1983), cu referire la
scena cu fiinţa din şi de noroi, constată o „exacerbare a psihologicului”.

Spaţiul narativ este derivat din poetica onirică a prozei. Este spaţiul veg-
herii visate. Blecher realizează, repet, un tip de autentificare prin falsificarea
naturală a realităţii. Efectul este unul de împăcare cu autenticul prin medierea
falsului, a kitsch-ului. E. Lovinescu a observat lărgirea până la ambiguitate a exis-
tentului, a realităţii transgresată în irealitate. Lărgirea existentului ajunge până
la confundarea lui cu neantul. S-au produs aici o depreciere şi o reapreciere a
existentului, o răsturnare şi o reconversie a realului: luc-rurile apar ca fiinţe, iar
fiinţele apar ca lucruri. Identificăm şi o tentativă de realizare a idealităţii prin
imaginarea deplină. Realitatea ajunge refăcută, reimaginată, ca irealitate. M.
Blecher îl punea în gardă pe Saşa Pană cu insolitul trăirii sale: „eu trăiesc
această irealitate şi evenimentele ei fantastice”. E. Ionescu (în „Facla”, 13 mai
1936) a sesizat extensia realităţii în fantasticul existenţial, uman şi obiectual.
Blecher produce un tip de vizionarism deprivat de teleologia comprehensiunii.
Saşa Pană descoperea prozei similitudini cu Nadja de Breton, pe linia magicului
şi oniricului. Thomas Pavel, în La pensée du roman, Gallimard, 2003, p. 391,
reintroduce într-o frază referinţa şi urmăreşte traseele omologiei dintre
suprarealism şi irealitatea imediată, sintagma impusă de „l’écrivain roumain
Mihai (sic) Blecher”. Continui să susţin că acest vizionarism este acţionat prin
reveria realului, într-un fel apropiat de ceea ce vor realiza peste câteva decenii
oniricii Dimov şi Ţepeneag. Notaţia lui Blecher rămâne explicită: „Este acelaşi
lucru dar, a visa şi a trăi.” Iată motivaţia naturală pentru expansiunea realităţii
ori existenţei în vis, poetizare, idealizare, neantizare, irealizare, suprarealizare,
mitizare, metafizicizare. O oferă, aici, naratorul: „sunt treaz, dar dorm şi visez
veghea mea.” „Visul revelează realitatea, pe lângă care imaginaţia rămâne mult
în urmă. Aceasta este teribil în viaţă şi zguduitor în artă.”, i-a mărturisit Kafka
lui Gustav Janouch, vorbind despre Metamorfoza. Onirismul estetic avant la let-
tre al lui Blecher este argumentat prin matricea visului creat voluntar şi invol-
untar de condiţia existenţială maladivă, terifiantă. N. Balotă se întreabă „Care
era finalitatea artei lui Blecher?”, răspunzând: „găsirea unei independenţe pe
care existenţa i-o refuza”. Autonomia îşi află posibilitatea şi realitatea în mod-
elul visului lucid. Citez din Întâmplări...: „este suficient ca într-un moment trag-
ic să închidem ochii şi regăsim o independenţă interioară atât de strictă şi de
hermetică încât puteam plasa în întunericul ei orice amintire, orice gând şi orice
imagine vrem, putem plasa în miezul momentului tragic o glumă, o anecdotă ca
şi un titlu de carte sau subiectul unui film de cinematograf”. L. Dimov spunea
ceva similar despre „Demiurgul oniric”. Lumea lui Blecher are şi ea alte dimen-
siuni decât cele obişnuite. Lărgirea lumii imaginare, ficţionale, se realizează aici
prin reînscenarea ei. Naratorul lui Blecher este un modern, şi nu un romantic,
„privitor ca la teatru”. Teatralizarea devine curentă: simulacru, als ob, înscenare,
spectacularizare. Dedublarea lumii, reproiectarea ei, personalizarea acesteia sunt
produse prin punerea unei măşti pe cadavrul ei viu. Sau prin luarea unei măşti
de pe el. Efectul general şi constant este neantizarea, vidarea solidară a eului şi
a lumii. Naratorul din Întâmplări... spune că „Între mine şi lume nu există nici
o despărţire.” Tragismul fundamental, aici, este al materiei integrale, într-o lume
reificată, a fragilităţii, până la deplina vidare a conştiinţei. Durerea materiei
fragile, entropice, neantizate, voluptos şi morbit expuse şi supuse reveriei, o
include şi o estompează pe aceea omenească.

Am putea spune că lui Blecher boala îi pricinuieşte un fel de supratrezire.
El este o prezenţă, o încarnare arhetipală, simbolică, de înaltă categorialitate, a
unui dedicat al soteriologiei umane. „A fost – după cuvântul lui Isaia – «om al
durerii şi cunoscător al suferinţei».” (Balotă) Eu l-aş numi un Amos. Într-un mod
pilduitor, el şi-a asumat (supra)umana suferinţă. Geo Bogza mărturiseşte că
Blecher i-a spus „Nu e nici o ispravă să suferi.” Ca personajul lui Dostoievski,
totuşi, descoperă şi el ceva, de ordin artistic, în suferinţă. Află că „În suferinţă

este o idee.” O abstracţiune. Este abstracţia literară din suferinţă în idee. Omul
concret, însă, s-ar fi dedicat oricând umanităţii imediate. Într-o scrisoare către
Miron Grindea, Blecher mărturisea că ar vrea să sufere, exclusiv şi total, pen-
tru prieteni, „Şi asta nu cu un sentiment de milă ori caritate, ci ca unica reacţie
<onorabilă> în faţa imensei stupidităţi a durerii fizice.” Literatura sa probează
o abilitate înnăscută de a suferi. Autentica sa suferinţă este de a suferi solipsit
sau neutru, şi nu pentru alţii. Ar fi vrut să facă din suferinţă o metodă, o cale
spre ceilalţi. Blecher îşi asumă, în realitate, într-un mod implicat, doar aparent
detaşat, stigmatul şi vocaţia de a suferi. Văd, de aceea, în Blecher – categorial
vorbind, desigur – un Amos sau cel puţin un simulacru al unui acestuia, purtă-
tor al poverilor, prefigurator al divinităţii soteriologice. Tragedia sa este de a
rata această mare categorie, a celui apt să (se) mântuie de existenţă. 

Nici un resort social, cu atât mai puţin unul marxist, nu este de bănuit în
acest existenţialism nici ateu, nici teist. E aberant ce crede marxistul Ov. S.
Crohmălniceanu, în Literatura română între cele două războaie mondiale, I,
Minerva 1972: „Această familie de scriitori pare a fi sortită să resimtă în forme
paroxistice conştiinţa bolnavă a unei epoci...” Problematica existenţial(ist)ă a
identităţii a generat în receptare un adevărat cerc vicios al lecturii. Punctele care
se individualizează şi, totodată, se suprapun, exprimă puncte de vedere despre
pierderea identităţii, existenţa unei nedeterminări identitare şi neputinţa de a
avea o identitatea. Omul lui Blecher este, într-un fel, omul lui Cehov, „omul în
carapace”, dar numai în sensul propriu al termenilor. Omul lui Blecher are o
identitate alterată. Se găseşte prins în această identitate stranie şi străină, alien-
ată şi alienantă. Omul acesta nenumit şi nelumit, ajunge unul neuman într-un
fel indeterminat, deopotrivă preuman, şi transuman. Transuman, adică metafiz-
ic. Preuman, adică reificat. Omul bidimensional şi pervers (nu doar la nivelul
senzorial, dar şi al conştiinţei), omul cu bipolaritate inversată, se arată, în sen-
sul că se „revelează”, ca fiind însufleţit în organicitatea sa şi, într-un mod
reversibil, materializat în însufleţire. Omul acesta apare ca un proiect încre-
menit, irealizat. El rămâne în origini, în teluric şi acvatic. E născut din şi întors
în noroiul umed. E un om de lut: „în mine nu există nimic în afara noroiului”
(Întâmplări...) În tină el îşi dezvăluie şi îşi învăluie taina. 

Dacă ecorşarea realităţii sale merge până la irealitate, ecorşarea uman-
ităţii sale ajunge până la inumanitate. Omul bolnav face din starea lui o sursă
a perspectivei estetice, artificiale, kitsch, precare, derizorii. Conştient de „bizara
aventură de a fi om” (Întâmplări...), personajul lui Blecher, spre deosebire de cel
al lui Urmuz, este bizar într-un mod mai mult serios decât umoresc. Precaritatea
ajunge până la identificarea cu excrementul. Omul proteic şi mutilat îl inchide
în sine şi pe omul fecal. „Oamenii şi lucrurile ţâşniseră din această baligă şi
urină în care eu îmi înfundasem nişte ghete foarte concrete.” (Întâmplări...)
Acceptarea condiţiei infra-, in-, trans- sau, pur şi simplu, umane, se produce aici
doar printr-o demiurgie urgisită, modern-romantică, a autotransformării,
autocreaţiei, printr-o autentificare a inautenticităţii fiinţei scoase din viaţă.
Ostentaţia de-realizării este voinţa extremă a demiurgiei ireale, posibilă doar
estetic, ca sucedaneu ontologic, în imaginar. În călătoria prin corp, dintr-un frag-
ment capital, analizat de N. Manolescu în Arca lui Noe, III, 1983, probabil pre-
luând o sugestie de la N. Balotă, din 1974, personajul autoanalitic „coboară”
metoda epică de tip Joyce, focalizând-o pe captarea fluxului vital, visceral, fizio-
logic – nu al conştiinţei. Personajul aceste figurează fiinţa barocă, existentă într-
o lume barocă. Aici, cu el, nimic nu e-n regulă. Totul devine iregular, se decom-
pune, expune, contrapune, impune, şi se acomodează la expresia imaginaţiei
identităţii şi lumii incerte. El şi lumea lui se revelează în cercuri vide ori ale
vidului, vicioase şi de nedepăşit, decât într-un mod înşelător. Baroc este spaţiul
mordant şi mângâietor, morbid şi ademenitor, absorbant şi închis, ocupat de eul
oximoronic, prins în(tre) luciditate şi reverie. Eul confesiv rezistă doar dezgolit:
„eu existam ca un simplu vid ce se deplasează de ici colo fără rost” (Întâmplări...)
N. Balotă, preluând sugestii retorico-poetologice de la G. R. Hocke, a apropiat
viziunea literară a lui Blecher de manierism. „Paralogismele, elementele criptice,
preferinţa pentru artificios, anumite figuri obsesive, printre care chiar aceea a
spaţiului-cavernă amintesc reprezentări şi elemente similare plasticii şi litera-
turii manieriste.” Pe mine, exemplele din pictura suprarealistă, opusă literaturii
suprarealiste, mă trimit la „onirismul estetic (structural)” al lui Dimov-Ţepeneag.
Proza aceasta are, apoi, mărci expresioniste: real reificat, hipertrofiat, univers
obiectiv şi subiectiv transindividual, categorial. „Suprarealismul” lui Blecher
rămâne aici indeterminat, de sorginte picturală, daliniană. 

MARIAN VICTOR BUCIU

Suprarealitatea 
lui M. Blecher
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Născut în Turda, România, 1940. Absolvent al Facultăţii
de fizică, Universitatea "Babeş Bolyai", Cluj. În 1974
primeşte Premiul Uniunii Scriitorilor din România pen-
tru traduceri. În 1976 emigrează în Israel. Membru al
Uniunii Scriitorilor din România, al Uniunii Scriitorilor
ebraici şi al Asociaţiei scriitorilor de limba română din
Israel.
A publicat volume de poeme în limba română (Dialog
imaginar, Uitarea de sine, Atingerea umbrei, Prefăcuta
linişte ş.a.) şi în limba ebraică (Keev lavan, Rikud ha-
milim, Horef yarok ş.a.)

Despre singurătatea 
creatorului

Omul se vede deodată
în faţa propriei creaţii,
un fel de mic dumnezeu 
în faţa unei lumi
căzută dintr-însul
fără să se spargă.
Omul se teme că va trebui 
să dea nişte explicaţii
sau să corecteze  ici-colo,
altfel - i se va spune -  creaţia
nu va supravieţui,
ori nu va fi înţeleasă.

Omul, acest mic dumnezeu,
se-nchide în adâncul sângelui din
suflet
în căutarea dumnezeului cel mare
bogat în nereuşite,
să i se adreseze,
dar nici glas, nici alt semn nu e,
şi astfel, creaţie dupa creaţie,
creşte pădurea muţeniei umili-
toare,
monument al singurătăţii creatoru-
lui.

Desprinderea 
de ram
În miezul căderii fără oprire a
frunzelor 
mă aflu
pândind clipa desprinderii 
de ram,
precum vânătorul la gura vizuinei.
Dar clipa aceea n-o voi şti,
cum nici vânatul pocnetul armei 
nu-l mai înţelege.

Ah, da
Ah, da, cum îmi mai merge?
Încă nu s-a decis
când, cum şi încotro va fi să dis-
par,
dar va voi lăsa 
fotografiile copilăriei,
ameţitoarele,
în care părinţii-mi sunt mai tineri
decât mine
cel de acum,
şi-aroma atingerii lor,
un fel de liniştire rămasă promisiune,
prelungă,
bandaj de cuvinte
pe o cicatrice imaginară
sângerând. 

August
E vremea curăţirii cerului
de utopiile arşitelor verii.

Lungit pe spinarea de iarbă a copilăriei,
aştept să se petreacă ceva,
ploaia de stele să mă recunoască
precum degetele căutând locuri ascunse
pe trupu-mi.
Dar Augustul dinaintea toamnei adulmecând
orizontul,
se  desparte.
Cad stelele în mine.

Poema SF
În anii zece mii şi ceva
fiinţele homo vulgaris 
le povesteau urmaşilor cu inimi
transparente
că strămoşii strămoşilor lor
s-au luptat între ei 
ca orbii azvârlind nisip 
unii în ochii celorlalţi 
acestea s-au petrecut înaintea celui 
de-al cincilea val al marii zăpuşeli 
şi înaintea înghiţirii continentelor
de oceanele pline cu gheţari topiţi 
ceea ce a rămas din toate
sunt doar vorbele de neînţeles
homo homini lupus
căci generaţia din zece mii şi ceva
nu văzuse niciodată un lup
şi nu reuşeau să deznoade ziua de noapte
ei alunecau doar printre peşti vorbitori
a căror obârşie nimeni nu a descoperit-o

poate asta se va întâmpla 
în anii cincizeci de mii şi ceva
când 

Poeţii naţionali 

Când slăbesc şi se simt în pericol,
popoarele-şi aleg poeţii naţionali
după mărimea soclurilor  
imaginate în vremurile dinainte.
Apoi, poeţii naţionali, morţi - aleşi,
devin statui sau străzi,

iar operele lor, înţelese de cei vii
de-a-ndoaselea,
se citesc cu glas tare la aniversări
şi comemorări,
cu gândurile aiurea.
Popoarele îşi îngrijesc 
poeţii naţionali
aleşi în vremuri însetate,
aidoma grijii pentru ghivecele 
de flori din balcoane.
Doar că nu-i schimbă cu ploile şi
vântul şi arşiţa
discursurilor repetate ca o parolă
greşită 
la poarta nemuririi,
căci nimănui nu-i place să atingă
cuvintele-cadavre.
Oasele devenite humă. 
Lanţurile din tăceri.

Versurile 
nu sunt decât

Se  poate scrie orice.
Versurile nu sunt decât
gânduri cu pieliţa menită 
să le apere 
de arşita ascunzişurilor,
ruptă.

Floarea rămasă ultima în vază
poate să creadă că e buchet,
iar poetul că e nor
aruncându-şi, după vrere,
umbra sau ploile
peste pământuri.

Până la urmă,
ceea ce contează
este să te recunoşti
în toate acestea la vremea 
potrivită 
şi să nu spargi nimic în cale,
ofranda neputinţei.

Elipsa 
fără de sfârşit 
Globul acesta poreclit terestru –
sferă căptuşita cu morminte –
îşi iese tot mai des din fire,

ca şi cum morţii aceia 
i-ar cere socoteală,
iar el 
nu are circumstanţe atenuante:
un soi de Sisif 
pe elipsa lui 
fără de sfârşit.
Poate, odată,
îmboldit de legile neînţelese
ale beznei cereşti, 
se va prăbuşi în el însuşi
şi astfel se vor sfârşi
toate întrebările de prisos.

Andrei Fischof



20

ANUL XVIII ♦ Nr. 11 (668)

CO
N

TE
M

PO
RA

N
U

L.
 ID

EE
A

 E
U

RO
PE

A
N

Ã

Uită repede, omul uită repede, domnule”. Tocmai de aceea Editura
Polirom reeditează în 2007 romanul Plicul negru, ficţiune captivantă
şi realistă despre societatea românească prinsă în colivia-capcană a

comunismului. Iată cartea lovită de cenzura isterică a anilor '80, spre apusul aşa-
numitei „epoci de aur”, denumire justificată doar prin metalul nobil de pe uşile
Conducătorului alergic la orice altceva decât osanalele închinate lui şi Partidului
unic. Perioadă în care, vorba unui personaj, „n-avem morţi, nici posteritate”. Nu
există personaje principale, pentru că toate trebuiesc considerate astfel, ca mar-
tori ai evenimentelor reprobabile. Din prima pagină, se pătrunde în ţara apatiei
şi a înlocuitorilor. Cum? Abrupt şi lucid, căci nu se poate altcumva. Milioane de
enclave ne întâmpină pretutindeni, captivi ai perimetrului din care ori fugi, ori
crăpi. Aici bucuria are sinonime puţine şi adeseori ciudate, substitute groteşti
configurate mintal în scopul supravieţuirii. Frumuseţea ia forma femeilor şi a
peisajelor naturii remarcate de o parte din cei care au norocul să mai depăşească
o iarnă lipsită de căldura din calorifere.

Norman Manea, executantul tabloului complex, este brutal prin fidelitatea
redării criptei monumentale estetizate prin umor sărat şi ironie. În România
ceauşistă, „de când se lucrează la metrou, nu mai merg tramvaiele”. Poporul –
sumă a exilurilor şi amintirilor suprapuse lăsate în ţara Bâlbâitu-lui, iar oamenii
sunt fantome ilustrate prin fotograful de negăsit al Asociaţiei surdomuţilor.
Nepurtând intenţia evadării din mocirlă, conştiincioşi, concentraţi, ordonaţi şi
disciplinaţi, bieţii handicapaţi apar ca membrii-model ai societăţii care tinde să
egalizeze cetăţenii, trecând peste premisa inegalităţii na-turale. Galopând spre
utopia cu străluciri de impecabil, din păcate nici măcar orbitoare, între nesfân-
tul Marx şi sfânta Sâmbătă.

Fiecare scapă cum poate de lipsuri, agonisind cafea şi ţigări străine pe care,
la nevoie, le vor transforma în mici atenţii contra mici favoruri, printre care şi
repararea sănătăţii.

„La noi nici flori nu mai sunt, decât pentru eroi”, dar „cum se vinde azi,
într-o lume de amorţiţi, legenda?” De unde oameni mari, în mijlocul unei aseme-
nea caricaturi de viaţă?! Şi iubirea se produce episodic, pe furate, printr-un sex
cu vecina asimilat uneori visului erotic pseudosatisfăcător, căci se găsesc
înlocuitori în toate domeniile.Un aspect senzaţional surprins de Norman Manea
este scena cu magazinul GOSTAT (gospodăria de stat) şi imaginea tragico-proza-
ică de după părăsirea incintei acestuia. Altul: numele Octavian, străbătând două
specii spre...veţi vedea ce. Plicul negru arată prototipul ratării impuse de sistem
şi fiinţe autoexilându-se prin amintiri în care nici nu au pretenţia de a găsi o
scăpare autentică.

Concedierile masive, ziarele toate la fel, primăvara pângărită de realitatea
vulgară, psihiatrul mai bolnav decât pacienţii, imaginea tatălui mort sau ucis în
condiţii necunoscute, „vânzătoarele arogante din magazinele în care nu se găsea
nimic” nu sunt surprinzătoare prin catacomba rătăcirilor în prezentul cu ochii
împăienjeniţi de anxietate. Pe lângă acupunctura în centrii nevralgiilor
omniprezente şi oarecum monocauzale, Norman Manea atrage prin ambiguitatea
voit presărată, lăsând loc interpretării cititorului, stimulat să participe intens la
lectură. Înţelesurile variate şi sugestiile sunt parte a tehnicii scriitoriceşti orien-
tate spre profunzime şi detaliu. Este o carte ce merită citită de două ori. Întâi,
pentru a cuprinde amploarea peisajului cu schizofriends a căror platitudine
generează momente de schizofrenezie. Apoi, pentru a simţi deplin savoarea lim-
bajului ce face din Norman Manea un romancier dificil de tradus.

BOGDAN CRISTIAN TÂRZIU

Ficţiune 
captivantă 

Biserica Sfânta Elisabeta

Oraşul Vechi. Ierusalim

Ierusalim. Zidurile Cetăţii Sfinte. 
În imaginea din dreapta: Yaffo – Tel Aviv.
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În 1986, Norman Manea urma dificila cale a exilului, experienţă dra-
matică, după cum avea să recunoască mai târziu, care venea să se
adauge la trauma deportării din anii copilăriei, ambele exiluri

datorându-se în fond unor sisteme totalitare la fel de absurde: „Am fost alun-
gat prima oară din România la cinci ani, în 1941, trimis la moarte de un
dictator şi o ideologie. În 1986, la cincizeci de ani, printr-o ironică simetrie,
a trebuit să plec din nou, din cauza altui dictator şi a altei ideologii.
Holocaustul, totalitarismul, exilul – aceste experienţe fundamentale ale con-
temporaneităţii – sunt intim legate de definirea străinului şi a înstrăinării."
Totuşi, scriitorul nu regretă exilul, considerându-l chiar o experienţă privile-
giată care l-a ajutat în final să se cunoască mai bine pe sine însuşi: "(…) tre-
buie să mărturisesc, azi, nu doar blestemul, ci şi privilegiul de a fi în exil.
Mi-am asumat, până la urmă, onoarea aceasta, pentru tot ce înseamnă sufer-
inţă şi epifanie, pentru singurătatea şi provocarea şi ucenicia fără sfârşit pe
care le implică, pentru pustiul şi bogăţia ei, pentru dezrobirea de mine însu-
mi şi încleştarea cu mine însumi.” 

Aflat în exil, Norman Manea continuă să se interogheze asupra pro-
blemelor majore ale ţării sale, între care, fireşte, în primul rând chestiunea
celor două totalitarisme, ca şi aceea a rolului nociv jucat de intelectualii
români în acceptarea lor. Spre exemplu, eseul  Felix culpa, publicat în S.U.A.
şi România, „dezbătea persistenta «amnezie» a lui Eliade asupra angajării
sale politice din anii interbelici şi ciudata sa evocare, vag nostalgică, în
scrierile ultime, de dinaintea morţii, a «fericitei culpe» de tinereţe”.  Folosul
dezbaterii provocate de acest text „privea prezentul şi viitorul, nu trecutul
României”; aşadar, nu era vorba de a-l discredita pe scriitorul Mircea Eliade,
ci de a pune problema responsabilităţii intelectualului în viaţa publică, în
calitatea sa de lider de opinie, tocmai spre a evita repetarea greşelilor tre-
cutului. Deşi textul se baza pe fapte şi mărturii atestate, pentru publicul
românesc din anii '90, „avid de o nouă mitologie comunitară”, publicarea lui

în 1992 „a fost percepută, instantaneu, ca o blasfemie la adresa marilor va-
lori naţionale. O explozie în lanţ a indignării, cu previzibile jeturi antisemite,
care a copleşit puţinele voci ce au îndrăznit să sfideze isteria generală.”
Această reacţie îl determina pe scriitor să se întrebe în 1997, cu firească
dezolare, „dacă la o dezbatere de «interes naţional» poate participa şi un alo-
gen, şi încă unul din exil”, întrebare care se pare că încă rămâne de actua-
litate. În prefaţa la un volum de interviuri publicat în 1999, el denumea
această bizară atitudine a intelectualităţii româneşti post-comuniste „sindro-
mul Puterii”, caracterizat prin neputinţa acceptării diversităţii de opinii, a
alterităţii, în fond:

„Sindromul Puterii autentifică un dialog al surzilor, incapacitatea de a
asculta, cu adevărat, opinia preopinentului în toate nuanţele sale, graba de
simplificare brutală. Informaţia corectă şi respectul adevărului sunt instan-
taneu înlocuite cu insinuările şi invectiva, când nu de-a dreptul prin aria
calomniei. Nimic nu pare excesiv în reafirmarea «autorităţii»; retorica
bunelor intenţii, candoarea tartuffiană, manipularea crasă. (…) Ostilitatea
faţă de interlocutor prevalează, uneori, chiar şi după curmarea controversei,
printr-o persistentă operaţie de discreditare (în cazul unui scriitor, campa-
nia se extinde, fireşte, rapid asupra operei şi biografiei sale).” 

Obsedat mai departe de chestiunea alterării umanului în sistemul tota-
litar, Norman Manea publică în 1994, în S.U.A., Italia şi Anglia, volumul de
povestiri şi nuvele Fericirea obligatorie, apărut în 1995 şi în Norvegia, iar
în 1999 (abia), în România. Deşi complet diferite ca subiect şi chiar ca scri-
itură, cele patru piese ale cărţii vorbesc despre avatarurile suferinţei umane
în vremea dictaturii comuniste, cea de a doua, intitulată Biografia robot,
fiind inclusă şi în volumul Octombrie ora opt, publicat în vremea comunis-
mului. Prima nuvelă, Interogatoriul, redă într-un stil alert, incisiv, lipsit de
esopismul naraţiunilor anterioare, calvarul unei tinere deţinute politic, care,
după ce suportase cu stoicism torturile călăilor din închisoare, trebuie să

facă faţă unei mult mai perfide încercări, atunci când e anchetată de un ins
aparent uman, civilizat, modest, însă mult mai monstruos în fond decât toţi
ceilalţi. Tensiunea psihologică atinge cote paroxistice, anchetatorul uzând de
toate tertipurile spre o determina pe deţinută să coopereze. În naraţiunile
următoare sunt urmărite tribulaţiile existenţiale cotidiene din ultimii ani ai
regimului Ceauşescu, în care revine ca un leit-motiv mizeria generală şi
degradarea ireversibilă a raporturilor umane, ca în nuvela Trenciul:

„Cozile la pâine şi lapte şi hârtie igienică şi scobitori şi şi şi.
Aglomeraţia din autobuze şi întunericul pe străzi şi frigul din case şi
patrulele înarmate şi nevrozele şi avorturile şi demolările cartierelor vechi
boiereşti şi naţionalismul, dar din ultimul scandal din presă, poemul acela
superb, subversiv, cum de s-a strecurat poemul acela sub ochii cenzorului,
«suntem un purgatoriu vegetal», superb, super, surprise, cum de i-a scris toc-
mai frumoasa aceea privilegiată, delicată, cum de l-au publicat, cu aprobare,
fiţi siguri, aprobare şi complicitate, fiţi siguri, aprobare şi complicitate, fiţi
siguri, toată ierarhia e complice, bineînţeles, aşa-i la noi, nu se ştie nicio-
dată, cine, ce, cum, de ce, totul pe dedesubt şi pe de lături, tradiţie mile-
nară, tradiţie şi inovaţie, nu-i aşa. Şi dictatura, şi mizeria, şi suspiciunea, şi
frica, şi complicitatea generalizată, şi cinismul copiilor, da, da, cinismul copi-
ilor de şcoală. Sufletul scindat, din pântecul mamei au deja sufletul scindat,
fiţi siguri, cunosc codul, minciuna, duplicitatea, din pântecul mamei încă,
bineînţeles. Şi Vestul, Occidentul de consum şi spectacol, Vestul sălbatic şi
civilizat, naiv, egoist, nici o speranţă, lăsaţi orice speranţă, finita, fine, nu
le pasă, bineînţeles, nu renunţă ei la micile lor tabieturi şi făţărnicii, fiţi sig-
uri, suntem singuri, singuri, bineînţeles, la ei banul şi la noi minciuna, nu-
i aşa, singuri cu blestemul nostru, asta e, fiţi siguri.” 

Volumul Fericirea obligatorie a repurtat un mare succes în Occident,
scriitorul ajungând să fie comparat, prin atmosfera de coşmar din prozele
sale, cu „marii profeţi ai catastrofei” Kafka şi Bruno Schulz. Spre exemplu,

revista americană World Literature Today o recenza în 1999 astfel: „Sub
titlul ei sarcastic, Fericirea obligatorie este o antologie a disperării. Volumul
focalizează asupra individului în coşmarul unui stat poliţist. În opera lui
Norman Manea existenţa cotidiană sugerează o lume fantastică. Dar naraţi-
unile nu sunt fantastice, ci extrase dintr-o lume tragic reală, o realitate care
a fuzionat cu fantasticul şi este guvernată de forţe bizare: incoerenţa,
inenarabilul, absurdul. Ne supunem disconfortului pe care acest scriitor îl
creează în noi. Avem nevoie de această literatură despre incredibil spre a ne
aduce mai aproape – chiar dacă răspunsurile sunt încă aşteptate – de rănile
acestui secol.” Poate la fel de tulburătoare e şi ultima carte a lui Norman
Manea, ironic intitulată Întoarcerea huliganului, colecţie de eseuri autobi-
ografice cu aceeaşi temă obsedantă - exilul. Căci atât deportarea în
Transnistria, cât şi reintegrarea în comunitatea românească relevă aceeaşi
conştiinţă tragică a înstrăinării, a rupturii. Aidoma lui Mihail Sebastian,
„huliganul” interbelic, Norman Manea se simte un damnat, un proscris,
incapabil a se integra complet într-o comunitate ce l-a exclus în repetate rân-
duri, după cum nici în noua patrie de adopţiune de peste ocean nu e per-
fect adaptat: „lagărul, colonia penitenciară comunistă, exilul sunt etapele
unei istorii a alienării, începute, după cum afirmă autorul, încă de la
despărţirea de placenta mamei şi care nu-şi va afla sfârşitul decât odată cu
întoarcerea acolo. O singurătate fără leac, singurătatea Poetului (etern Jidov
Rătăcitor), pe care un alt mare proscris, Paul Celan, o definea cu tragică
ironie, în momentul plecării în exilul său occidental, drept "un număr de circ
neanunţat”.

În imagine: Norman Manea

OVIDIU MORAR

NORMAN MANEA
despre
condiţia artistului



22

ANUL XVIII ♦ Nr. 11 (668)

CO
N

TE
M

PO
RA

N
U

L.
 ID

EE
A

 E
U

RO
PE

A
N

Ã

* * *

S-a întâmplat în dimineaţa unei zile de
februarie, când meteorologii anunţa-
sera potop, iar soarele strălucea de
trei suliţi. Auzul mi-a fost tulburat de

nişte ţipete sălbatice,de junglă. Deschid degrabă
geamul şi  zăresc pe peretele  blocului vecin  o
pată verde-fistichie, care răcnea disperată, din răs-
puteri. Iau numaidecât din sertar binoclul, care
mă însoţeste deobicei la spectacolele de operă şi
zăresc o mândreţe de papagal, cu ciocul roşu,
căţărat pe o ţeava de mazgan, urlând ca din gură
de şarpe. Gândesc, că-i un amazonas scăpat dintr-
o colivie şi care pierzându-şi simţul orientării, nu
ştie să se întoarcă acasă şi e flămând, învăţat fiind
să i se servească hrana la ore potrivite, ori că e
ameninţat de ciori, porumbei şi alţi duşmani înar-
ipaţi. In scurtă vreme, mă identifică şi intră într-
o muţenie suspectă, iar eu mă întorc, pe gânduri,
la cotidienele mele ocupaţii menajere. Când cron-
cănelile stridente reîncep, mă hotărăsc să
acţionez. Oare la cine să telefonez: la secţia
veterinară din cadrul primăriei? La pom-
pieri să-l dea jos cu scara? Să-i pun fructe
sau seminţe pe pervaz şi să-l ademenesc la
mine acasă? Dar pe când mă tot socoteam
ce e mai bine de făcut pentru soarta bietu-
lui rătăcit, spre surprinderea mea, a apărut
un al doilea papagal, înzestrat cu o mân-
dreţe de coadă lungă, de acelaşi verde elec-
tric. Au sporovăit împreună pe limba lor,
după care şi-au luat zborul,ca orice pereche
fericită. De abia atunci am observat o
gaură adanca în zid, unde cu siguranţă se
lăfăiau între pene, puf şi alte minunăţii,
ouăle sau puii lor: un cuib adevărat, din
care se vor ivi, peste câtva timp şi proge-
niturile junelui cuplu. Am rămas încântată,
sprijinită în coate pe pervaz, urmărind
zborul lor neîncetat. Ehei, mi-am spus, încă
îţi pasă de ceea ce se petrece în jurul tău,
încă nu te-ai molipsit de indiferenţa crimi-
nală din jur sau de şi mai grava nesimţire,
care a devenit boala secolului! Pe de altă
parte, ce s-ar fi întâmplat, dacă aş fi apelat
în pripă la ajutor? M-ar fi crezut o nebună,
care vrea să salveze un papagal de rând, localnic
din moşi-strămoşi şi care sedea paşnic lângă
cuibul găsit la porunca mamei-natura. Da, nu poţi
face bine, dacă nu e nevoie de el. Doar vâlvă,
pierdere de timp şi comentarii nelalocul lor.

De la o vreme, nu ştiu dacă e mai bine să
vorbesc sau să tac. E drept că spunând ce ai pe
suflet, cu condiţia s-o faci la timp şi cu argumente
potrivite, poţi lămuri, delimita frontiere, pune
lucrurile la punct şi mai ales, recăpăta liniştea,
demnitatea şi respectul faţă de tine însuţi. Din
păcate, în majoritatea cazurilor, înclin să tac. Imi
spun, că mi s-a părut, că oamenii nu dau atenţie
la ce fac şi ce spun,că se azvârl răutăţi şi mojicii,
fără intenţie şi dacă vreau să am în continuare
prieteni şi rude, trebuie să trec cu vederea.
Problema e, cât să trec cu vederea şi până când să
mă prefac că 

* * *

…n-am înţeles, văzut sau auzit? De la o
vreme, am sentimentul că pierd teren, că alunec
fără putinţă de control, pe panta pe care m-am
căţărat caţiva zeci de ani. Mi-e frică şi de eşec şi
de succes. De eşec?! afirmă toate emisiunile TV,
zbiară toate articolele din ziare, declară toţi mi-
lionarii, vedetele, copiii deveniţi regii planetei şi
studiind la Universitate de la 6 ani, savanţii şi
întreprinzătorii, care au pornit-o nu o dată de la
zero. De eşec? Păi tot răul, spre bine! Păi cine stă
să citească o cronică încâlcită, în care autorul se
contrazice de la o frază la alta şi care nu s-a
hotărât el însuşi,dacă ce a citit e bun sau rău, cu
condiţia să fi citit măcar o parte, sau pe sărite,
sau ceva din cuprins, nu doar prefaţa, coperta IV
şi ultima pagină! Te-a desfiinţat? Nu ţi-a lăsat nici
cea mai mică speranţă, atât cât să te aşezi şi a
doua zi la masa de scris? Ei şi? Titlul figurează cu
litere mari, numele tău cu litere şi mai mari? Cu
asta rămâne cititorul, dragi prieteni! Important e
să fii în centrul atenţiei, să ţi se telefoneze, să fii
căutat, invitat şi urmărit. Şi dacă mi-e frică de
duşmani, e de înţeles: trăim printre duşmani vă-
zuţi şi nevăzuţi, ştiuţi şi neştiuţi, suntem un popor
duşmănit, suntem o ţară cu duşmani la frontiere!
Dar mi-e frică şi de prieteni, să nu-i pierd, să nu

se piardă, să nu mă înţeleagă greşit, să nu le
greşesc fără voie, să nu-i neglijez, să nu-i agasez.
Imi doresc, ca pe acel „prieten, la nevoie se
cunoaşte” să-l simt alături şi când am o bucurie, o
reuşită, un moment de înălţare. Se pare că ăsta e
adevăratul examen al amiciţiei în zilele noastre.

Mă tem de singurătate, ca orice fiinţă creată
pentru a trăi în trib, mânată de spiritul gregar şi
pentru că nu întotdeauna, ceea ce am să-mi spun

mie însămi e de natură să mă înveselească,
amintirile dor, visurile nu mai au timp să se
împlineasca şi din ce în ce mai rar găsesc o carte
bună de citit. În schimb, aglomeraţia, extrema sin-
gurătăţii, mă terorizează! Înghesuiala, vorbitul în
cor, repetarea la nesfârşit a aceloraşi poveşti sau
glume, voiajurile în grup, cozile, atingerea trupuri-
lor străine, sonorul asurzitor şi nemilos de la ci-
nematograf, împinsul, băgatul în faţă peste rând,
dopurile de circulaţie, toate şi multe altele de felul
lor, mă izgonesc înapoi în carapacea mea de
broască ţestoasă lentă, suspicioasă şi sensibilă.

Boboc am fost, am înflorit de mult şi acum
mă veştejesc, fără putinţă de a mă întoarce pe
urmele lăsate. Nici firul Ariadnei, nici boabe de
fasole, nici firimituri de paine nu mă pot repune
pe drumul inexorabil pierdut al trecutului. Ţineţi
minte clipele nefericite ale dragostei pierdute,

înşelate, dezamăgite, clipe în care doream să
ştergem trecutul, să uităm, să ne stingem?

Căutam leacul uitării, iar acum m-a găsit el
pe mine...

In fiecare dimineaţă, mă tem. Îmi încerc
degetele dacă mai pot apuca, picioarele dacă mă
vor purta, îmi dreg glasul ca să grăiesc, mă tem
să nu...

* * *
…fugă de mine iubitele mele cuvinte, fru-

moase şi curate, pe care o viaţă le-am adunat din
cărţi, să fie ale mele şi să le dăruiesc apoi celor-
lalti. Cât de săracă aş fi fără ele! Poate nici n-aş
mai fi eu însămi... Şi apoi, bogat e mai bine decât
sărac? Să-mi fie frică de sărăcie, de socoteli mes-
chine, de ziua de mâine, de anul viitor, de modes-
tia mijloacelor, de bunul simţ în manevrarea unor
sume neînsemnate, sau mai curând de puterea
scăpată de sub control a banului, care te face să
calci în picioare, să batjocoresti, să umilesti, să-i
consideri pe semenii tăi inferiori, să te fălesti fără

ruşine, să te crezi altcineva decât eşti? Oh,
nu!

O clipă te ridică, iar alta te coboară.
Poţi pierde tot în orice moment.

Miezul pământului clocoteşte, tor-
nadele se înmultesc, Iranul construieşte
bomba, ne pândesc cutremure, incendii,
inundaţii, gaura din ozon se lărgeşte, deza-
strul ecologic ameninţă, hoţii, criminalii,
bolile ne pot răpi cât ai clipi din ochi tot
ce avem şi cu trudă am adunat! Suntem
inconştienţi, sau am fost concepuţi astfel?
Să nu ne preocupe sfârşitul, ci traiul nos-
tru cotidian, cu mizeriile şi bucuriile lui?

Mi-e frică de copii şi de bătrâni.
Copiii, viitorul ţării, aceşti urmaşi din
carnea şi sângele nostru, de când apar pe
lume, ne schimbă şi ne conduc viaţa, ne
tiranizează, ne supun voinţei lor prin cele
mai simple metode, ne manipulează, ne
iau tot ce avem, fără pic de milă, convinşi
că li se cuvine. Sunt o generaţie hedonistă,
superficială, nepăsătoare, bolnavă, obosită,
pusă pe căpătuială fără muncă, fanfaroană
şi zevzecă. Iar bătrânii, atotştiutori, veşnic

dătători de sfaturi, pe care ei înşişi nu le-au urmat
şi nu le-ar urma, ridicoli în încercările lor dispe-
rate de a ţine timpul în loc, zgripţuroi şi din ce în
ce mai avari, profitând la maximum pe ultima sută
de metri, exploatând, încăpăţânându-se, din ce în
ce mai reîntorşi la mintea copilăriei, arţăgoşi,
cicălitori, obraznici, nervoşi şi cei mai mulţi
văicărindu-se la nesfârşit!

Şalom, şalom, spun în fiecare dimineaţă. Ba
chiar şi cunoştinţele de peste hotare mă flatează
ades cu acest cuvânt de bineţe. Aşa ne salutăm
noi, iubitorii de pace, căutătorii de pace. Cizmarul
n-are ghete, croitorul n-are haine şi mai moderna
mea manichiuristă, cele mai murdare, rupte şi ne
îngrijite unghii! Aşa nici noi n-avem pace, la pro-
priu şi la figurat. Ce pretenţie să avem la pace,
când nici nu suntem recunoscuţi ca stat? „Vrei
pace?” spuneau romanii „pregăteşte-te de război!”
Mi-e frică de război, de distrugere, de vieţile tinere
încă netrăite şi secerate, pentru a  salva un popor
veşnic prigonit. Dar în mod paradoxal, mi-e frică
şi de pace, de liniştea aparentă, prevestitoare de
rele, de faptul că e o stare de provizorat, împănată
cu atentate, accidente, violuri, pedofilie, tracasări
sexuale, venalitate la cel mai înalt nivel, marşăvii,
intrigi de culise... Ce să aleg? Fiindcă şi...

În imagine: Maayan Bar

MAAYAN BAR

Paradoxul fricii
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Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886-
1975), născut la Piteşti, era fiul lui
Ludovic Schweitzer, a cărui familie

era originară din Elveţia germană (de unde şi
numele de Schweitzer) şi a Josefinei Beck. A
adăugat la numele său de familie „Cumpăna”,
după numele pitoreştei localităţi argeşene, unde
tatăl său lucra la o exploatare forestieră şi unde
îi plăcea atît de mult să revină. Dau aceste amă-
nunte deoarece, bazîndu-se pe sunetul străin al
numelui, unii l-au inclus pe lista pictorilor evrei,
ceea ce nu este adevărat. Trebuie spus că pic-
torul ştia că se face această confuzie, dar nu se
arăta supărat. De altfel avea numeroşi
prieteni evrei. Oricum, pot atesta că
este înmormîntat la Cimitirul Evan-
ghelic de la Belu şi de cîte ori sunt la
Bucureşti, în drum spre Cimitirul Giur-
giului, unde este înmormîntat tatăl
soţului meu, poposesc şi la Belu, pentru
a aprinde o lumînare la mormîntul
Maestrului. 

Scaune, şevaletul, dulapul plin de
culori, gata să debordeze prin deschi-
derea uşilor la cea mai mică trepidaţie
a duşumelelor de lemn, ceruite. Raf-
turile bibliotecii din colţul camerii erau
pline ochi cu cărţi. Fereastra, spre stra-
da tihnită şi aproape necirculată (din
spatele Stadionului Dinamo), oferea o
panoramă de acoperişuri, plină de
farmec. Nu cred că există  o ilustrare
mai bună  a dimensiunilor aşa zisului
„atelier” al Maestrului, cel în care am
învăţat şi eu, ca epigrama prietenului
său Aurelian Păunescu: „Orice pictor bun sau
rău/Are atelierul său;/Numai Schweitzer -răbdă-
tor/Mai pictează-n dormitor”.

Mărturisesc că nici eu, n-am avut în cariera
mea, de multe ori, un studio demn de acest
nume Cum am ajuns să învăţ cu Maestrul
Rudolf Schweitzer-Cumpăna? Aveam 17 ani, ter-
minasem cursurile Liceului Central din Bucu-
reşti. Deşi atrasă încă din copilărie de pictură –
începusem la 8 ani să iau lecţii de pictură – tata
vroia să-mi dea o „profesiune” serioasă, aşa cum
era „moda” epocii. Aşa că, vrînd-nevrînd mă
pregăteam de zor pentru concursul de admitere
la „selecta” facultate de arhitectură. Rezultatul
a fost, cum te puteai aştepta de la început, ne-
gativ. Am „picat” în mod oficial la „desen”, în
realitate la „dosar”. Eram fiică de avocat care
fusese scos din barou fiindcă refuzase să cola-
boreze cu regimul. Acelaşi „dosar” care m-a
împiedicat ulterior să fiu admisă şi la Institutul
de Arte Plastice Nicolae Grigorescu.

Ca urmare a „eşecului” de la arhitectură
tata a „depus armele” dându-şi  consimţămîntul
să învăţ pictura. Prietenul tatei din copilărie,
cunoscutul critic de artă Ionel Jianu, m-a reco-
mandat maestrului Rudolf Schweitzer-Cumpăna,
care m-a primit ca elevă particulară. În anul
1959, când am ajuns la el, Maestrul era un pic-
tor renumit, în vârstă de 73 de ani, dar încă în
plină creaţie. Motivul pentru care Jianu m-a
trimis să învăţ cu el era faptul că era renumit în
cunoaşterea desenului. Maestrul absolvise în
1909 Academia Regală de Arte Frumoase din
Berlin, însuşindu-şi „nemţeşte”, adică meticulos
şi temeinic tainele redării formelor şi volumelor,
adică arta desenului. După cîteva săptămîni de
studiu cu Maestrul, m-am prezentat foarte mîn-
dră la Ionel Jianu cu un portret în ulei. Era să
mi-l arunce în cap strigînd: „Eu te-am trimis să
înveţi desen, nu să devii o umbră a lui
Schweitzer-Cumpăna”. Cred că ţipetele lui au
răsunat pe tot bulevardul Dacia, unde locuia
criticul. Pe mine nu m-au impresionat, căci în
mod firesc mă simţeam atrasă de arta
Maestrului. Rudolf  Schweitzer-Cumpăna avea o
metodă  specială de a preda: lucra cu noi, cei
cîţiva elevi care luam lecţii cu el, iar eu eram
„ucenicul”, numai ochi şi urechi, pus să fure
toate secretele meseriei. Maestrul, avea o figură
înaltă, uscăţivă, puţin adusă din spate. Nu era
un om exuberant. Corectura o facea vorbind
molcom cu cel în cauză, de abia se desluşea ce
voia să spună, era ca un fel de monolog. Aştep-
tam cu sufletul la gură ziua în care mergeam în
micul atelier din strada Buestrului. Atelierul era
la etaj, o cameră de dimensiuni modeste dintr-o
casă  din seria de „locuinţe eftine”, care se con-
struiseră în perioada interbelică în cartierele
periferice ale Bucureştiului. O dormeză cu o
cuvertură ţărănească aspră, o măsuţă şi două,
dar văzusem la Maestru ce lucruri minunate se
pot realiza chiar şi în condiţii grele. Cînd termi-
nam o lucrare o puneam în faţa unei oglinzi

care-ţi dădea posibilitatea s-o priveşti dintr-un
unghi diferit. De asemenea, Maestrul scotea o
ramă din colecţia de rame frumoase pe care le
avea, ca să-ţi dai seama cum se va armoniza cu
rama. Acum cîţiva ani am cumparat la
Amsterdam o carte intitulată „Armonia dintre
ramă şi tablou”. Noi învăţasem asta de mult cu
Maestrul. Acel primitor şi totuşi auster atelier a
lui Schweitzer, din str. Buestrului 3 bis, era ca
o extra-facultate de Arte, de Omenie şi de
Profesionalism. Superbe lecţii!

Maestrul spunea: „Artistul trebuie sa fie
generos, meschinăria nu-şi are loc în sufletele

noastre. La culori nu se face economie... Bogăţia
voastră este în cutia de pictură, plină de culori.
Nu te du la peisaj cu „fărămiţe” de culoare in
tub; mai bine stai acasa. Sărăcia de culoare nu

trece ca gripa in zece zile, ea persistă toată
viaţa. Maestrul lucra cu nişte pensule atât de
uzate încît ajunseseră la... fier! Zicea că pensula
uzată de el, suferise fizic suferinţele lui psihice,
preluase ceva din acel travaliu de creaţie, iar
pensula ştia să facă astfel de munci, era deja
învăţată! Paleta lui era unică, de neînchipuit şi
de nedescris, căci nu o curăţa  niciodată.

Rudolf Schweitzer-Cumpăna, mare iubitor
al satului românesc, a făcut  portretele multor
ţărani. Subliniez că pentru el ţăranii nu erau
anonimi, el nota pe spatele lucrărilor numele
lor. Aşa cum pe buna dreptate scria Ioana
Sturdza in catalogul expoziţiei retrospective din
anul 1986, de la Muzeul de Artă a României,
Schweitzer a reuşit in lucrările sale din lumea
satului să exprime o esenţă dramatică, „într-o
viziune proprie, profund originală, departe de
idilismul post-grigorescian sau de tradiţionalis-
mul sec”.

Nu departe de casa Maestrului era Groapa
Floreasca, de unde o mulţime de ţigani s-au
perindat ca „modele” în atelierul său. Pe unii
dintre ei i-am pictat şi eu.  Expresivitatea
chipurilor de ţigani cred ca a fost elementul
esenţial în abordarea acestei teme de către
Rudolf Schweitzer-Cumpăna. Toate tablourile lui
reprezentînd chipuri umane au un dramatism
interior unic, inconfundabil.

Autoportretele sale emană o frămîntare lău-

ntrica, gravă; asumarea unei răspunderi -aceea
de a exista pentru a crea. „Creaţia artistică este
un har divin ce trebuie răsplătit cu multă
muncă; efortul nu trebue niciodată să se
observe”. Niciodată nu uit sfatul lui de a mă
opri, înainte de a strica lucrarea prin adăugiri
dăunatoare. „Mai bine decît bine este rău,
spunea Maestrul, trebue să ştii unde să te
opreşti”.

Niciodată Schweitzer-Cumpăna nu a fost
tentat de a se abate de la drumul său. Nimic
schematic, nimic formal nu l-a tentat. Creaţia sa
este în primul rînd un act de mare sinceritate. 

Curios este faptul ca Maestrului nu-i
plăceau compoziţiile. Nu-i plăceau nici,
aşa cum le numea el, „invenţiile” Era un
om al imaginii concrete, al faptului văzut.
Aşa cum remarca criticul Ruxandra
Garofeanu la deschiderea expoziţiei din
anul 2000 de la Muzeul de Istorie, Rudolf
Schweitzer-Cumpăna era mai mult un
artist al intuiţiei decât al concepţiei, mai
degrabă un senzual decât un cerebral. El
a realizat o sinteză proprie intre realis-
mul clasic şi expresia modernă. Fără să
facă parte din niciun curent artistic,
Schweitzer-Cumpăna a fost prin tempera-
ment un expresionist. La formă nu a
renunţat niciodată; forma şi culoarea se
contopesc în pictura sa într-un tot unitar.
Tehnica de lucru a lui Schweitzer-
Cumpăna este o pastă densă, saturată,
pusă din belşug, cu o pensulaţie rapidă şi
energică. Forţa, precizia şi viteza sa de
execuţie erau extraordinare. Aşa cum pe

bună dreptate scria Radu Ionescu în monografia
editată de Fundaţia Rudolf Schweitzer-Cumpăna
în anul 2003: „Temperament dinamic, spontan,
obişnuit cu schiţarea rapidă a unor scene sau
portrete, el pictează aruncînd pensula încărcată
de culoare pe pînză, pentru a obţine suprafeţe
accidentate pe care joacă lumina, alternînd
strălucirile cu umbrele”. Şi, mai departe, tot
Radu Ionescu adaugă: „Suprafaţa bogat nutrită
a picturilor sale, pasta aşternută adesea cu cuţi-
tul pe pînză îl va singulariza printre ceilalţi pic-
tori”.

Tablourile lui, mai ales cele de mici dimen-
siuni, sunt adevărate bijuterii. Uneori motivul,
fie numai static, flori, fructe, o cană, e un pre-
text pentru temperamentul său înfocat de col-
orist. Peisajele sale vibrează un lirism viguros,
fie că reprezintă iubitele meleaguri natale (lunca
Argeşului, pădurea Trivale, satele dinspre
Câmpulung, Curtea de Argeş şi Râmnicu Vâl-
cea) sau locurile străine prin care a călătorit
(Macedonia, Grecia, Italia, Turcia, etc. ).

Rudolf Schweitzer-Cumpăna avea o uşurinţă
de expresie remarcabilă. A fost un pictor cu o
prolificitate ieşită din comun, creînd de-a lungul
unei cariere de 7 decenii un număr impresio-
nant de lucrări. El era convins că arta este un
mister, un dar de la Dumnezeu şi că artistul tre-
buie să se realizeze proslăvind creaţia dum-
nezeiască. Nu-i de mirare că m-am lăsat furată
de pictura în ulei, nelimitându-mă la studiul
desenului cum îmi recomandase Jianu. Pentru
că pictura Maestrului era fascinantă. Toată arta
lui rezida în culoare, în miezul culorii, în
vibraţia ei vie, în jocul fantastic de umbre şi
lumini. De necrezut, dar această perioadă feri-
cită din viaţa mea, în care am fost eleva
Maestrului, mi s-a părut că a fost foarte lungă,
deşi în realitate a fost întreruptă după puţin
timp din cauză ca tatăl meu a fost arestat politic
de regimul comunist şi a trebuit să încep să
lucrez pentru a-mi ajuta familia. Dar cum se
intîmplă în basme, unii cresc într-un an, cât alţii
în şapte, aşa că îmi datoresc formaţia mea artis-
tică acestei scurte, dar extrem de benefice, peri-
oade.

Să fii eleva lui Schweitzer-Cumpăna era o
cinste. De-a lungul întregii mele cariere artistice
am „aplicat” tot ce am „înmagazinat” atunci şi
sper că nu mi-am „dezamăgit” profesorul, pe
care l-am simţit alături de mine ori de cîte ori
am avut un succes în cariera mea. Artist în pro-
fundul inţeles al cuvântului, pictor de talie euro-
peană, Scweitzer-Cumpăna a lăsat o moştenire
spirituală şi materială impresionantă, din păcate
prea puţin cunoscută publicului de astăzi, chiar
şi in România. Îmi permit să închei această evo-
care citându-l pe Corneliu Baba care scria în
1976: „Schweitzer-Cumpăna a închinat picturii
grija zilelor şi nopţilor sale, modest şi demn,
împlinind cu mîndrie confidenţa testamentară a
artistului adevărat: «Am făcut ce am ştiut, am
pictat ce am văzut».”

Corespondenţă din Israel

LIANA SAXONE-
HORODI

Rudolf Schweitzer-
Cumpăna
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Viaţa e aspră şi fiindcă interzice retroversiuni care să anuleze sau
să modifice elemente ce s-au întâmplat aşa cum s-au întâmplat.
Ce ar fi fost dacă un lucru sau altul s-ar fi petrecut altminteri,
rămâne o judecată inoperantă: şi faţă de viaţă, dar mai seamă

faţă de artă – deoarece în artă nu putem gândi decât ce a fost să fie şi ca atare
este. Desigur, viaţa unui artist explică multe din arta lui, dar în raportul final
viaţa nu se dovedeşte decât un mijloc pus în slujba scopului – artistic. Întâmplă-
torul din viaţă naşte necesarul din artă. Ceea ce există nu mai poate să nu fi
fost: o operă, dobândindu-şi dreptul de a fi. Ceea ce a depins de Ţvetaieva, numai
de ea, a fost dus la bun sfârşit. Nu e nici prima şi nici ultima dintre situaţiile
în care posteritatea se înfruptă din rodul tragediilor. Insolubilul din planul vieţii
se soluţionează în planul artei. Precum în această poezie adresată tocmai Vieţii,
la 25 decembrie 1924, şi tradusă tot de Aurel Covaci: „N-ai să-mi răpeşti aprin-
sul bujor/Precum un fluviu ce-şi umflă bulboana!/Eşti vânătorul – eu nu mă las:
zbor/Tu eşti hăitaşul – eu însăşi goana!//N-ai să-mi furi sufletul viu, nicicând!
/ Încovoindu-şi grumazul, văd: până / Şi în galopul deplin, trepidând,/Dinţii-şi
înfige în propria vână//Calul arab”.

Un titlu de carte dedicată Ţvetaievei de către un prieten poate servi ca
moto şi pentru viaţa, şi pentru creaţia ei. Traducerea acestui titlu, Cotidian şi
existenţă, pierde jocul de cuvinte din originalul Bît i bîtiio. Este vorba despre
opoziţia socotită ireconciliabilă, dintre viaţa obişnuită şi Viaţa, dintre fiinţare şi
Fiinţă. Bît e ceea ce detestă Ţvetaieva, Bîtiio – ceea ce ea adoră. Pe de o parte
– traiul mărunt şi mărunţitor, aluviunile de zi cu zi, vegetarea prozaică, pe de
altă parte – autentica existenţă întru ideal şi veşnicie. La temelia creaţiei şi
chiar al vieţii trăite, cu năzuinţe şi cu erori cu tot, stă această adversitate reci-
procă dintre realul tern, meschin şi idealul măreţ, magnific. Aşa se explică inca-
pacitatea declarată a Ţvetaievei de a accepta „proza” altfel decât sub forma ei
poetică, împreună cu substratul ei poetic; după cum astfel se justifică specifica
ei opţiune romantică, numai la început asemănătoare romantismului ca şcoală,
curând însă metamorfozată într-un fel de a fi romantic echivalent libertăţii
înseşi, străvechi şi de o frapantă modernitate. Ţvetaieva mai e lirică şi roman-
tică la suprafaţă când, de pildă, întâlnindu-şi viitorul soţ pe malul Mării Negre,
îşi pune în gând că, dacă va face el în următoarea clipă un anumit gest, îi va
deveni soţie. Ea se mărturisise romantică anterior încă, atunci când, succesiv,
dorise victoria ţării sale în războiul cu japonezii, se entuziasmase de prima rev-
oluţie rusă, din 1905, de Napoleon şi de fiul său, ducele de Reichstag, L’aiglon
/ Puiul de vultur, din drama lui Edmond Rostand. Ţvetaieva nu-şi depăşise acest
romantism, de factură evidentă şi facilă, nici când l-a deviat spre imaginea „câr-
dului de lebede”, care, în imaginaţia ei înfierbântată, ar fi reprezentat Armata
de Voluntari albgardistă. Între timp însă tonalităţile poetică, lirică, romantică
mai dobândiseră şi acea consistenţă originară şi originală pe care i-o atestă ver-
surile şi o vor dovedi textele în proză: într-o aprofundare beneficiind de însemne
ale unei muzicalităţi inconfundabile.

Două moşteniri concurează în Ţvetaieva: numele primit de la tatăl ei,
provenit din ţvet/culoare, nu evocă zadarnic ansamblul virtuţilor plastice al cărui
ilustru exponent fusese Ivan Vladimirovici. Maria Aleksandrovna excelase, la
rândul ei, în domeniul muzicii, fusese o remarcabilă pianistă. De la mama ei
(mai degrabă admirată decât adorată, fiindcă mai şi temută un pic) a primit , în
dar, acel univers sonor, pe care l-ar fi putut numi – parafrazându-i numele de
fată – Meyn / al meu. Şi descifrat se cuvine a-i fi şi propriul prenume: Marina
/ a mării. „Doar eu îmi presar cu argintul lumina! / Tu eşti din piatră, tu din
argilă / Eu sunt Schimbarea – mă cheamă Marina – / Sunt spumă de mare frag-
ilă!” 

Ne va povesti mai târziu cum, visând cu înfrigurare la marea cea mare,
atunci când a întâlnit-o pentru prima oară, Marina a fost dezamăgită de ea şi nu
a îndrăgit-o nici mai târziu, după cum nici şesul nu o atrăgea – şi-şi făcea
reproşuri pentru această nerusească trăsătură –, ci cum a fost şi a continuat să
fie adepta pădurilor şi a munţilor, demni dea fi cutreieraţi, străbătuţi, exploraţi
în prelungi plimbări. Dacă însă în preferinţe era „munteană”, în ce sens să fi
fost „marină”?! Într-unul esenţial: cel liric, poetic, muzical. Căci refuzând marea
reală, ea a afirmat-o cu şi mai multă vigoare pe cea ideală, puşkiniana „slobodă
stihie”, asociată explicit în transcripţia pasternakiană „cu sloboda stihului sti-
hie”. Aşa se substituie stihurile stihiei marine – confundându-se cu stihia
Marinei. Stihia stihurilor este însă Marina (a Marinei) numai în ipostaza muzi-
cală, justificându-i numele în plan simbolic, ca asociabil dual-unitarei slove muz-
icale, printr-un transfer al nemărginirilor învolburate: ca „spuma de mare frag-
ilă”. Două arte gemene, definite reciproc şi împreună, şi neapărat ca efective sti-
hii, într-o dezlănţuire ce-i poate fi omului vrăjmaşă şi numai în vrăjmăşie priel-
nică, neapărat pe timp de furtună – „de parcă-i linişte-n furtună”, precum
spunea predecesorul Lermontov. În dimensiunile ei spirituale, poezia Ţvetaievei
e neîndoielnic „marină”, nu în culori ci în tonuri, în schimbare, dinamisme, răs-
frângeri, ciocniri, în zbaterile adâncurilor care surpă chiar şi valurile
suprafeţelor – nici ele plastice, tot muzicale şi ele, nu de văzut cu ochiul ci de
auzit cu urechea, de la murmur până la ţipăt. Tot la „sloboda stihului stihie”
ajungem pe căile noastre ocolite, care pot la fel de bine fi căile pădurilor şi
munţilor bătuţi de Marina cu piciorul, neapărat cu propriile picioare, între timp
poate verificându-şi viziunile şi cadenţa – „picioarele” unor versuri pe cale de a
se naşte. „Minut: mers minim: treci, te mişti! / Prieteni, patimi – cât de-aproape!
/ Zvârlit e azi din mâini ce rişti, / Din mână smuls de toţi, să-ţi scape!” Marina
a iubit natura şi a urât oraşul, ca pe o opoziţie dintre natural şi artificial, firesc
şi făcut – în sens de făcătură. „La voi, copaci, mă duc, m-am dus: / Scăpaţi-mă
de bâlci, de ropot!” – aşa începe poezia dedicată „Prietenei mele cehe, Anna
Antonovna Teskova”. În suburbiile împădurite ale Pragăi ea s-a simţit mult mai
aproape de „casă”, de casa părintească din Tarusa copilăriei, decât în suburbiile
Parisului, care tot ale unei metropole tehnicizate erau. Nu suferea strada inun-
dată de automobile, autobuze, de toate aceste mecanisme autopropulsate, fără
legătură cu sufletul viu şi cu următoarea lui zvâcnire imprevizibilă. Odă mersu-
lui pe jos se cheamă un ciclu poetic (Medon, 1931–1933) cu un titlu în care
primul cuvânt – patetic – ţine să se opună înstrăinărilor ultramoderne,
denunţate şi într-o altă poezie, Cititorii de ziare (Vanves, 1935), blamând oamenii-
neoameni confecţionaţi zilnic pe cale nenaturală şi cărora, rupţi şi de natură, şi
de umanitate, li se administrează doar o vieţuire în compensaţie: „cotidianul”
devorează „existenţa”. 

Ţvetaieva este sălbatică în ataşamente şi refuzuri. Cum arată această
mândru clamată sălbăticie a ei, aflăm din însemnările câtorva apropiaţi. Sora ei
Anastasia, descrie, în amintiri, activitatea cu care voise de timpuriu să intre în
excesiva posesie a tot şi toate. Fusese timidă şi tocmai de aceea tăioasă, cu o
voinţă puternică, un orgoliu făţiş, replici surprinzător de dure, accese de mânie,
cu atât mai nestăpânite cu cât roşea nespus de uşor şi se chinuia din această

cauză – o răzvrătită pe care, pentru nesupunere, o eliminaseră la un moment
dat din şcoală. Ochii ei stăruitori, de un verde deschis, şi-i mijea adesea şi din
pricina miopiei avansate; purtase ochelari, apoi un pince-nez, ulterior renunţase
şi la acesta. La început purta părul căzut pe frunte, dar nu dezinvolt ci sever
pieptănat, apoi şi l-a tăiat „paj”. Fruntea îi era înaltă şi bombată, bărbia şi gura
decise, buzele adâncite şi umbrite simetric la colţuri… 

„N-a fost niciodată neputincioasă, dar întotdeauna – neapărată”, îşi
aminteşte de astă dată fiica ei Ariadna, descriindu-i felul de a fi dintr-o ulte-
rioară perioadă a vieţii. Semăna cu un băiat egiptean, cu talia fină, nu înaltă,
cu mişcări repezi şi uşoare, un chip sever şi armonios, păr auriu-castaniu curând
încărunţit, ochii de un verde deschis ca al strugurilor, vocea înaltă, puternică,
mlădioasă. (Vorba proprie: „Nu pentru strai de crai şi mincinos,/M-am născut cu
un glas sonor şi frumos”.) Îi plăcea să povestească şi să recite, cu temperament,
necameral, ca pentru un auditoriu vast. Era bună şi generoasă, spartan-modestă,
fuma ţigări tari, bărbăteşti, bea cafele negre concentrate, scria dimineţile,
devreme, pe stomacul gol, doar cu cafeaua alături, scria cu mâna ei puternică
numai în caiete, numai cu toc simplu de lemn şi cu peniţă subţire. Se temea de
mulţime, de automobil, de lift, nu pricepea tehnica sau matematica, era comu-
nicativă, lega şi rupea cunoştinţe, se comporta pătimaş în prietenii şi duşmănii,
nu întotdeauna consecvent, căci îşi făcea mereu câte un alt „chip cioplit”… 

În fine, mărturia unuia nu din familia restrânsă, ci din familia scri-
itoricească: Ilia Ehrenburg, dintr-a cărui carte de memorii Oameni, ani, viaţă
cum ar fi putut lipsi Marina Ţvetaieva? Şi el vorbeşte despre „îmbinarea dintre
trufie şi dezorientare”. Avea ţinuta mândră, capul cu fruntea foarte lată dat pe
spate, ochii mari, miopi, neajutoraţi, părul tăiat scurt, cu breton. Amesteca în
ea moşteniri şi porniri contrare, politeţea de modă veche şi răzvrătirea, orgoli-
ul cu sfiala, fantasticul livresc cu simplitatea sufletului. Părea când o
domnişoară crescută în puf, când un flăcăiaş de la ţară. Autorul, Ilia
Grigorievici, fusese cuprins de stupoare când în mijlocul paraginei din mansar-
da moscovită a Marinei, în timpul războiului civil, fiica Ariadna de numai cinci
ani începuse să declame din Blok. Totul păruse fantasmagoric în Ţvetaieva, sin-
gurătatea şi extazul, amestecul de naivitate, sinceritate, încăpăţânare, relaţiile
ei complicate cu poeţii, raporturile ei chinuitoare cu poezia, „captiva” căreia a
fost toată viaţa. Şi concluzia: „[…] nu cred că există în amintirile mele o figură
mai tragică decât a Marinei. Totul în biografia ei este iluzoriu, efemer: şi ideile
politice, şi aprecierile critice, şi dramele personale, totul în afară de poezie”. 

Disocierile de acest fel prelungesc parcă nevoia de a separa de întâmplă-
torul „cotidian” acea „existenţă” necesară care doar ea ar valida perenitatea
poeziei. Dar avem temei de a ne întreba dacă nu tocmai „proza vieţii”, cu tot
coeficientul ei de iluzoriu şi efemer – inclusiv posibilele erori –, hrăneşte final-
mente poezia, interesându-ne, la celălalt capăt al firului, într-adevăr numai ea?!
Dacă întâlnim într-un secol îndeobşte socotit tragic un destin atât de tragic pre-
cum al Ţvetaievei, atunci se cuvine să punem la socoteală cât mai multe surse
din care s-ar fi putut hrăni un atare destin, prin artă revelat. O încăpăţânare, o
iluzie, o opţiune nu e, în sine, mai mult decât este; dar fiecare are o eventuală
finalitate suplimentară pentru artă. Dacă o existenţă devine poetic exemplară, e
greu de crezut că ar putea fi ignorată vreo componentă lucrând în direcţia aces-
tei exemplarităţi. Până şi ultima idealitate derivă din numeroase realităţi înte-
meietoare. Poezia scrisă de un poet e imposibil să nu se afle în legături – fie ele
oricât de tainice – până şi cu efemerul comportamentului său, cu jocul hazardu-
lui şi al gesturilor hazardate. Mă simt îndreptăţit să-l amendez pe Ehrenburg,
dispus, dintr-un impuls publicistic, eficient şi facil, să taie în două mărul dis-
cordiei – întrucâtva o dată cu Ţvetaieva însăşi. Noi înţelegem astăzi motivul pen-
tru care Marina disocia existenţa de cotidian, ca şi rostul mărturisirii, dintr-o
scrisoare, de a nu fi întâlnit niciodată, pentru nici o clipă a vieţii sale (a exis-
tenţei sale, desigur) – „proza”, adică prozaitatea, banalitatea, mediocritatea, ci
de a fi avut de a face numai cu aceeaşi stare poetică sub diverse chipuri.
Romantismul de substanţă a „poeticii” Ţvetaievei reiese limpede in această opoz-
iţie între mic şi mare, tern şi strălucitor, călduţ şi încins. Dacă însă radicalitatea
e programatic inclusă în tot ce face Ţvetaieva, atunci maximalismul ea îl extinde
şi asupra efemerului – care din împătimire se leapădă de efemer. Aşa arată, în
orice caz, lucrurile dacă le privim prin prisma operei. Arta salvează banalul de
banalitate, subiectivitatea de subiectivism, eroarea de fatalitatea ei. Ar fi oare
de prost gust – un prost gust romantic şi iluzoriu – să credem într-o posibilă
mântuire lumească prin operă? Sau am reactualiza astfel doar vechea credinţă
despre tragicul concentrat până la efectul său catarctic asupra publicului: liman
salvator şi pentru autor?! 

fragment

ION IANOşI
Marina Ţvetaieva:
„Eu nu mă las: zbor”
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NOIEMBRIE ♦ 2007

După versurile Marinei Ţvetaieva tălmăcite de Aurel Covaci şi Ion Covaci, în
culegerea Poezii, cu o prefaţă de A.E. Baconsky (Editura Univers, Bucureşti,
1970), a fost publicat şi volumul Proză, tradus de Janina Ianosi, prefaţă şi
tabel cronologic de Ion Ianoşi (Editura Minerva, Bucureşti, Biblioteca pentru

toţi, 1986). 
Acea primă ediţie românească a scrierilor în proză ale Ţvetaievei a folosit texte

incluse în volumul al doilea din Opere în două volume (Moscova, "Hudojestvennaia literatu-
ra", 1980), prioritar din secţiunea „Proză autobiografică”, suplimentată cu fragmente dintr-un
studiu şi câteva scrisori ale autoarei. Unele scrieri au fost reproduse în respectiva ediţie
rusească în mod trunchiat şi cu titluri modificate.

Aflându-ne în posesia ulterioarelor ediţii ruseşti mai adecvate, inclusiv în privinţa
părţii lor de proză, am reluat lucrul în vederea unei ediţii unitare îmbogăţite. Am
renunţat la adaosurile - oricum fragmentare – de altă natură, cu caracter exegetic ori epis-
tolar, în favoarea exclusivă a prozei memorialistice, publicate în anii treizeci ai secolului
trecut, din timpul exilului parizian. Am omis răzleţele texte din anii douăzeci, mai puţin
semnificative, pentru a ne concentra asupra principalului răstimp în care Ţvetaieva s-a
dedicat prozei. 

Dintre textele acestei perioade am renunţat la ampla Povestire despre Sonecika, ulti-
ma lucrare în proză a autoarei, scrisă în anii 1937 şi 1938, până la obţinerea aprobării
revenirii în Rusia. Acest „cântec de lebădă”, potrivit formulei sale, reconstituia o altă
perioadă din trecutul ei, una de cumplite încercări (anul războiului civil 1919), luminată
doar de prietenia cu actriţa Sofia Evghenievna Holliday (Sonia, Sonecika) şi cu alţi actori
ai vremii. Prin natura şi extensiunea sa, această scriere va trebui tradusă şi editată de
sine stătător.

Am reţinut, în schimb, celelalte scrieri memorialistice ale emigrantei din anii treize-
ci, completându-le pe cele traduse anterior. Astfel, pe lângă acelea, la rândul lor sub-
stanţial îmbunătăţite, sunt incluse în volumul de faţă Charlottenburg, Mundirul, Cununa
de lauri; Casa de pe străduţa Pimen Bătrânul; Kirillovnele; Chinezul; Puşkin şi Pugaciov.
Adaosurile aproape dublează proza memorialistică din ediţia anterioară. 

Am folosit pentru ansamblul textelor de faţă două volume ruseşti, ambele îngrijite de
eminenta cercetătoare şi editoare a operei Marinei Ţvetaieva, Anna Aleksandrovna
Saakianţ: Proza (Moscova, „Sovremennik”, 1989) şi „Moscovei, plecăciune” (Moscova,
„Moskovski' Raboci”", 1989), culegerea din urmă rezervând prozei doar o parte a ei. 

După o „autobiografie” a Ţvetaievei înseşi, intitulată În loc de Introducere şi prelu-
ată din volumul Rilke - Ţvetaieva – Pasternak Roman epistolar 1926 (traducere din ger-
mană şi rusă de Janina Ianoşi, adaptarea comentariilor şi note de Ion Ianoşi, Ideea
Europeană, 2006), am optat pentru ordonarea tematică a povestirilor propriu-zise în şase
secţiuni (respectând, în limita posibilităţilor, şi cronologia): tatăl, Ivan Ţvetaiev, şi muzeul
lui (I); mama, Maria Meyn-Ţvetaieva, şi moştenirea ei muzicală (II); bunicul prin alianţă
Dmitri Ilovaiski, tatăl primei soţii a lui Ivan Ţvetaiev (III); personaje, întâmplări, fantezii
din copilăria Marinei (IV); două episoade din viaţa emigraţiei ei pariziene (V); rememo-
rarea ataşamentului ei faţă de Puşkin, poezia şi proza acestuia (VI). 

Scrierile au fost traduse după originalul rusesc - cu excepţia a trei texte scurte
despre tată şi muzeul lui (I), elaborate în franceză, dar publicate doar în traducere rusă,
efectuată de fiica ei, Ariadna Efron. (Tentativele noastre de a găsi, la Paris, publicarea în
originalul francez au rămas fără rezultat. Se pare că ele nici n-au fost editate vreodată în
franceză.) N-am putut renunţa la ele din cauza rememorării segmentului central din activi-
tatea prodigioasă a tatălui – drept care am apelat la variantele prezente în toate ediţiile
ruseşti. 

Oricum, pilonii artistici ai memorialisticii Ţvetaievei rămân scrierile ruseşti, precum
Mama şi muzica, Povestea mamei, Casa de pe străduţa Pimen Bătrânul, Kirillovnele,
Turnul cu iederă, Dracul, Puşkin al meu, Puşkin şi Pugaciov.

Marina Ţvetaieva se distinge printr-o scriitură accentuat personală, nu numai în
poezie, dar şi în proză. Este vorba de stilistica ei nervoasă, abruptă, sincopată, chiar şi
ortografic inconfundabilă, cu multiple linii de pauză ori intercalări neuzuale de paranteze,
exclamaţii şi altele. Pe cât posibil, asemenea particularităţi expresive se cuveneau respec-
tate, în măsura compatibilităţii lor cu regulile gramaticale româneşti.

Fără a voi să încărcăm textul cu explicaţii date cititorului nefamiliarizat, mai ales cu
detaliile istoriei, traiului ori limbii ruseşti, a trebuit să oferim note de subsol care să
lămurească, pe cât posibil, trimiterile ori sugestiile autoarei. Am respectat aluziile ei ori
de câte ori puteau fi descifrate contextual. Ca şi în alte traduceri şi ediţii de-ale noastre -
inclusiv în cea de la Editura Ideea Europeană, în curs de apariţie (Marina Ţvetaieva,
Proză, www.ideeaeuropeana.ro) -, am căutat adecvarea în transliterări, inclusiv prin
înmuierea vocalelor din cuprinsul unor nume, de la Dostoievski până la Ţvetaieva.

Janina Ianoşi
Ion Ianoşi

CHINEZUL

Oare de ce-i iubesc eu atât de mult pe străini, fără să stau să
aleg, aşa la nimereală, îi iubesc chiar şi pe arabii suspecţi şi pe
polonezii aroganţi, fără să mai vorbesc de înrudiţii prin sânge
slavi de sud, după vecinătate şi prin educaţie – pe nemţi, pen-

tru moravuri şi tunătorul lor r – pe italieni – nu stau să-i număr pe toţi -
n-o să stau să-i număr pe toţi – aşa, fără să stau să aleg? De ce inima şi
buzele mi se întind într-un zâmbet, când aud la piaţă vorbă franceză cu
accent străin, mai exact, un anumit accent cu un adaos de limbă franceză?
De ce oare, chiar dacă n-am nevoie de varză, cumpăr neapărat, ca magneti-
zată, ca hipnotizată, o căpăţână de varză de la vreun metec , ba chiar, întor-
cându-mă, iau o a doua, numai pentru a auzi încă o dată monstruosul pen-
tru urechile franceze „merrsi”, parcă cioplită cu toporul „madam”, iar une-
ori, pur şi simplu „la revedere madam, să mai vii”. De ce, chiar vânzând cea
mai proastă varză, pentru mine taraba metecilor e – mai bună? De ce,
întinzându-se de la mine peste tarabă, mâna mea o strânge pe cea a arabu-
lui, harapului, sau mai ştiu eu pe a cui? De ce atunci când, la piaţă, câte un
camelot  isteţ, împroşcând vorbe şi zdrângănind cutii de tinichea, laudă
sardelele franţuzeşti şi le huleşte pe cele portugheze, eu, jignită, plec. Că
doar nu pe mine mă înjuraseră - ce legătură aveau aici ruşii? Dar, suduind
sardelele portugheze, mie îmi răneau sufletul şi asta mă scotea pe mine din
cercul băştinaşilor cu mai multă forţă decât m-ar fi scos îngerul păzitor luân-
du-mă de mână, sau vreun „ajan” –- tot de mână, deşi într-alt fel.

Oare (îi iubesc atât de mult pe străini) pentru faptul că nouă, tuturor
străinezilor, ne era rău la Paris? Nu, nicidecum. În primul rând, la Paris eu
nu mă simt prost (nu mai prost decât în orice alt loc pe care nu mi l-am
ales), în al doilea rând, pentru că prietenului meu pieţar armean, care pe
toate tinerele le numeşte petite soeur, iar pe cele bătrâne – petite mere, şi
chiar şi celor mai elegante doamne nu li se adresează cu Madame, se simte
la Paris evident foarte bine. Prin urmare, problema nu constă în „răutăţimea
vieţii”, iar dragostea mea nu e o camaraderie de malheur. 

Ci pentru că oricăruia dintre noi, oricine, fie beat, fie de cinci ani, i se
poate în orice clipă striga în faţă metec, iar noi aşa ceva nu putem să-i
strigăm. Pentru că, în orice punct al hărţii ne-am afla, în afară de oricare –
din patria noastră – ne-am simţi în acel punct – chiar de-ar fi vorba de pre-
rii întregi în nesiguranţă: piciorul-nesigur, pământul-nesigur… Pentru că la
cea mai mică scânteie asupra noastră s-ar prăvăli mânia, o mânie din care
poporul are întotdeauna rezerve, mânia legitimă a obidei cu descărcările ei
neabătut şi revoltător de nedrepte. Pentru că fiecare dintre noi, chiar dacă
răzvrătit, chiar dacă lup – în cazul dat – este fără excepţie mieluşelul din
fabula cursei de şoareci, cu bună ştiinţă învinovăţit de tulburarea pârâu-

MARINA ÞVETAIEVA

Nervoasă, abruptă, 
sincopată

Ierusalim. Cetatea Sfântă
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lui. Pentru că, din bărcuţa din care, în fur-
tună, trebuie neapărat aruncat cineva –

neapărat şi nevinovat şi, la urma urmelor, pe
deplin justificat, vom fi aruncaţi - noi. Pentru că
noi toţi, de la africani până la hiperboreani, sun-
tem camarades ne de malheur, ci de danger.
Pentru că, dacă noi toţi ne aflăm sub puterea lui
Dumnezeu, pe pământ străin ne mai aflăm şi
sub cea a furiei omeneşti. A furiei gloatei - tot-
deauna de una singură - de unul singur - totdeau-
na. Pentru că duşmănia e ceva vechi şi ceva put-
ernic e – duşmănia. Pe străin îl iubesc pentru
faptul că, în orice împrejurare, el îşi ţine capul
tras între umeri sau - ceea ce e totuna şi pentru
aceeaşi împrejurare – îl ţine prea sus ridicat.

Nu „să trăieşti rău”, ci rău poate să ţi se
întâmple.

Osă mă se spună: „Dar la tine, la
Moscova?” Da, mi s-a întâmplat, şi
nu o singură dată: „Ia te uită, bur-
juica, şi-a mai pus şi pălărie!” (Din

ochi – o clasă care te urăşte.) – „În schimb, eu
m-am născut la Moscova, iar tu de unde ai
apărut?” Căci eu, cu întreaga mea superioritate:
stau cu picioarele pe locul meu natal, îmi scot
paguba – chiar prin persoana lui. Şi acest argu-
ment „m-am născut la Moscova”, acest teren de
sub picioarele mele, nimeni nu mi-l poate smulge
chiar dacă, aşa ca acum, mă aflu peste mări şi
ţări, şi la mii de interdicţii departe de ea. Chiar
dacă mă omoară – nu mi-l vor lua!

Am spus: camarades de danger. Şi totuşi –
nu-i aşa. În unele răstimpuri, cu cât este Patria
mai primejdioasă decât străinătatea, cu atât mai
primejdios, un posibil accident nefericit –
moarte sigură! Fugind de moarte – au fugit
mulţi fugari. Camarades de danger, dar nu de unul fizic. Spaima de jignire,
şi nu de moarte, ne înăbuşe capetele, şi sfidarea la adresa jignitorului
nevăzut le chiar ia unora dintre noi – capul. Acea jignire pentru care în
dicţionarul străinilor – nu există cuvinte.

Camarades d'orgeuil blessé.

M-am dus la poştă să expediez un manuscris: cu litere de tipar, dar scris
de mână, – e limpede, ca pe o scrisoare recomandată, adică de trei franci,
– aşadar, scrisă de mână, dar cu litere de tipar, ceea ce înseamnă că poate
fi totuşi imprimé. Preocupată de aceste complicate afaceri cu propria-mi
conştiinţă şi laşitate, pierd începutul prezumtivei poveşti şi ajung la ea în
momentul în care un chinez, strecurat în faţa ghişeului, gesticulează cu
vioiciune arătând nişte flecuşteţe. 

„Driai, driai”, – disting eu în şuvoiul repezit al glăsciorului lui
copilăresc. „Ce tot spune?” – zice domnişoara de la poştă alteia, franţuzeşte.
– „Este – un japonez (cea de a doua), vorbeşte în japo-neză.” Şi, răspicat, ca
unui copil de doi ani: „Cât costă asta?” – fluturându-i prin faţa ochilor un
flecuşteţ viu colorat, ce se dovedeşte a fi un por-tofel. Şi, ca răspuns la evi-
denta lui neînţelegere, scurtând şi mai mult, ca pentru un copil de un an:
„Cât – asta?” – „Driai, driai, driai!” – pisează chi-nezul. „E – un chinez, şi
spune că trei”, – îi explic eu drăguţei poştăriţe, care a şi înhăţat portofelul.
„Madame înţelege chinezeşte şi zice că trei”, – îi explică în şoaptă
domnişoara tovarăşei sale, nu mai puţin drăgălaşe, care îşi părăsise, fără să
se sinchisească, propriul ghişeu şi, jinduind după marfă, pescuise, de pe per-
vazul primului, un alt portofel, nu mai puţin ispititor. "Eu nu înţeleg
chinezeşte, ci nemţeşte, – explic eu cu sinceritate şi, antrenată într-ale filolo-
giei, – pe nemţeşte e drei, iar la noi – tri. (Un semn de întrebare din
sprâncene.) – Eu – sunt rusoaică. Cu nemţii suntem vecini.” – „Atunci,
madame, spuneţi-i că…”, zice poştăriţa cu o inexprimabilă emoţie a stimei.
– „Rus? – dintr-o dată, către mine, chinezul. – Moscova? Leningrad?
Haraşo!” – „Aşadar, ştiţi şi ruseşte?” – eu, părăsind-o pe domnişoară şi arun-
cându-mă cu bucurie, asupra chinezului. „Moscova fost, Leningrad fost. Ha-
raşo fost!” – spune el, strălucind din întreaga lui sluţenie familiară. „Cunoaş-
te Rusia, – eu, emoţionată, domnişoarei, – că doar suntem vecini, e aproape
un compatriot…” „Spuneţi-i, vă rog, că doi! doi!” – spune domnişoara deru-
tată, pentru mai multă claritate aproape băgându-mi în obraz două degete
răsfirate. „Am înţeles: doi. (Chinezului:) Zwei. Dva. Die Dame gibt zwei
Franken”. – „Dutsch! Dutsch! Berlin! – se întinde chinezul într-un zâmbet
care topeşte ultimele sale rămăşiţe de ochi, şi pe măsura dispariţiei lor des-
chizându-i din nou: – Zwei – ne-e, drei, drei.” – „Nu vrea doi, vrea trei, –
raportez eu şi, speriindu-mă ca nu cumva să plece cu mâna goală: – Dar
poate că mai lasă din preţ. Vă previn însă, c'est un chinois, ce sera long”. 

În timp ce domnişoarele, ca nişte păsărele în colivie, se sfătuiesc ciri-
pind şi şuşotind, îi arăt chinezului brăţara mea de pe mâna stângă: o pasăre
nemaivăzută întinzându-şi aripile prădătoare şi cu o coadă nu mai puţin pră-
dătoare semănând cu o gheară, în întâmpinarea mişcării unui copac şi el
nemaivăzut, ce pare a fi reflectarea ei în apă. „Hina! Hina!” – se entuzias-
mează chinezul, atingând delicat, cu degetul lui galben, argintul masiv din
care e făcută brăţara. „Am cumpărat-o de la «hina» – la Moscova – în tim-
pul războiului – Krieg .” „Război? Cumpărat?” – spune acela aproape râzând.
Dar chiar dacă mai putea înţelege, dragul meu aproape-compatriot, n-aş sta
să-ţi povestesc – cum anume, căci de cumpărat - iată cum am cumpărat-o.
Merg eu pe Arbat şi mă ciocnesc – literalmente mă ciocnesc - ca de un stâlp,
de o chinezoaică într-o ţoală albastră, rară, o pocitanie la faţă, toată în
argint. Şi, cum de când sunt pe lume îmi place argintul, şi, cum de când
sunt pe lume îmi plac inelele uriaşe, iar acum (în 1916) s-a terminat cu el
mai mult decât cu altceva – versurile:

Apeşi distant de-a mele buze
Inelele tale de argint…

Şi mai departe, insistând, într-un vechi grai
popular:

Iar eu, a câta oară iarăşi,
Inelele-ţi sărut, nu mâna… 

Şi cum acestea sunt anume – inele, din
vechime, din popor, imense, – ca nişte pavăze,
pe care poţi scrie orice, – imense, dar pe fiecare
deget. Întrucât nu sunt sudate, ci numai curbate,
întind direct sub nasul chinezesc o rublă, şi ea
din argint, şi chiar mai mare: „Îmi vinzi?” – „Ne-
ne-ne-ne", – chinezoaica, mărunţit şi strident, de
parcă ar fi fost înţepată. Eu, nesuportând, în
tăcere, întind al doilea cerc-rublă. Am făcut târ-
gul: eu i-am dat toate rublele mele, ea – mie,
toate inelele ei, şi cu scuturile lor netede sau
scrise, să sperăm cu descântece, nu cu blesteme.
Dar n-apuc să fac zece paşi, – şi în ochi – strălu-
cirea unei imense obezi de argint, o strălucire
care, din clipă în clipă, se transformă într-o insu-
portabilă, tot mai puternică arsură: îmi dau
seama că nu i-am cumpărat brăţara minunată, cu
o pasăre, pe care, din cauza agitaţiei cu inelele
şi cu rublele, cumva n-am privit-o cu atenţie, nu
mi-a ajuns la conştiinţă. Mă întorc – nici urmă
de chinezoaică. O caut în Piaţa Arbat, pe
Bulevardul Precistenski, pe Vozdvijenie – a dis-
părut.

După câteva zile, pe acelaşi Arbat – nu-mi
cred ochilor – ea! Prima privire spre mână: e
acolo, întreagă! (Dar oare cui, în afară de mine,
să-i mai fi trebuit la Moscova, în zilele acelea, o
brăţară de argint?) Eu - cu o hârtie de zece
ruble: „O vinzi?” – „Ne-ne-ne-ne…” Eu – mai
adaug una de cinci ruble şi fluturând-o în faţa
posesorului acelui nas. „Da?” – şopot, un auten-

tic lispeln  nemţesc - neomenesc: de frunziş, cu totul fără sens, exact aşa de
parcă nu eu n-aş înţelege, ci nici n-ar fi ceva de înţeles, - de parcă o pisică
lipăie din farfurioară şi – haţ, hârtiile mele! Acum, chiar că vreau brăţara,
dar – oh, mirare, indignare, disperare, îngheţare – nu-mi dă brăţara, nici s-
o ating nu mi-o dă: „Ne-ne-ne-ne-ne…” Iar banii, şi ei „ne-ne-ne” – au dis-
părut: nu; oare să-i fi înghiţit? „Dă-mi brăţara!” – eu, cât pot de sever. Ea
şi-a închis cu totul ochii (chipul ei este ca un idol desăvârşit) şi strângându-
şi la subsuoară mâna cu brăţara şi, pentru mai multă siguranţă apăsând-o
cu cealaltă (acum o să plece! o s-o ia la fugă! iar eu – înţepenesc – am şi
înţepenit!): „Ne-ne-ne…” Dar aici – un pumn. Un pumn uriaş şi tăcut. Mă
întorc – un soldat. Un soldat stând şi observând scena. „Ai văzut – asta?”
Da, a văzut prin ochii închişi pe care imediat i-a şi deschis, ca şi brăţara de
pe mână, cu un gest grăbit şi supus. Mi-a dat-o. Mi-am pus-o. „Ei tu, gălbe-
jito cu ochi strâmbi! – soldatul, dând din mână aşa, pentru sufletul lui. –
Banii – luaţi, dar brăţara – o păstrezi? Vezi că aşa şi pe dincolo…” – dar
sfârşitul nelicenţios al frazei se pierde în hohotul lui tunător, întrucât chine-
zoaica a şi luat-o la goană, grăbită, repede-repede, cu paşi mărunţi, ca un
drăcuşor mic, rostogolindu-se pe neverosimilele ei picioare chinezeşti, de
idol. „Eh, dar proastă mai eşti şi tu, Doamne iartă-mă! domnişoară! E oare
posibil? Cu necreştini din ăştia? Să dai banii înainte să ai lucrul în mână?
Cincisprezece sau cât i-ai dat?” – „Cinci-sprezece.” – „Se vede că n-ai banii
număraţi. Păi eu, pentru aşa ceva, să mă ierte Dumnezeu (cuvânt neli-
cenţios) – nici o rublă, dar ce spus eu rublă, nici o băncuţă n-aş fi dat…”

Brăţara păsărească e până astăzi pe mâna mea, în schimb inelele des-
cântătoare, care nu mi-au adus prea multe bucurii, într-o bună zi, deosebit
de nereuşită zi, i-am scos pe toate: căci chiar dacă nu blestemate, – ştie-i
Dumnezeu pe aproape-compatrioţi – poate că e întru folos chinezului, dar
rusului – întru pagubă.

1934
Fragment din vol. Proză de Marina Ţvetaieva,

Traducere de Janina Ianoşi, prefaţă şi note de Ion Ianoşi
în curs de apariţie la Editura Ideea Europeană
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Opera lui Dieter Schlesak (n. 1934) –
poezie, proză, dar şi numeroase scrieri
aparţinând unui gen hibrid, la graniţa

dintre jurnal, roman şi eseu filosofic – ne pune în
faţa unui caz interesant de confruntare între un
Weltanschauung esenţialmente modernist (bazat
pe credinţa într-un sens ce transcende complet
experienţa umană) şi lumea contemporană a post-
modernităţii, marcată de relativizarea valorilor,
globalizare şi explozia tehnologiei infor-
maţionale. Lucrarea îşi propune să anal-
izeze poetica autorului, identificându-i atât
principiul de coerenţă, cât şi contradicţiile
şi încercând s-o situeze în contextul filosof-
ic şi sociocultural actual.

Într-o primă aproximare teoretică –
urmărind să clarific pattern-ul estetic şi
epistemologic care subîntinde opera lui
Schlesak – mă voi folosi de distincţia din-
tre poetica modernistă şi cea postmod-
ernistă prezentă în studiul lui Mircea
Cărtă-rescu, Postmodernismul românesc.
Plec de la observaţia că opţiunea funda-
mentală a autorului (evidentă mai ales în
lirica sa) este modernistă, deschizându-se
însă în ultima vreme (cu precădere în
eseuri şi în cel mai recent roman, con-
ceput ca work in progress, Chatterleys in
Romans Netz) spre multimedialitate, per-
formativitate, realitate virtuală. 

Ataşat „generaţiei '60” a literaturii
române, admirator şi traducător al lui Nichita
Stănescu, Dieter Schlesak scrie o poezie a
căutărilor metafizice, intelectualistă şi încifrată,
construită pe „principiul corespondenţelor dintre
micro- şi macrocosm, în tradiţia alchimică a ezo-
terismului european.” Există însă diferenţe nota-
bile între modernismul genuin, elitist şi narcisic,
şi neo-modernismul practicat de Dieter Schlesak.
În cazul său este vorba de o opţiune conştientă
pentru una dintre nenumăratele tipologii literare
care coexistă democratic în pluralitatea postmod-
ernă de voci. Dieter Schlesak nu împărtăşeşte con-
cepţia teleologică, progresistă, specifică mod-
ernismului, conform căreia fiecare nouă etapă
artistică reprezintă o evoluţie ce impune aban-
donarea formelor estetice „învechite”. 

Precum Sloterdijk, el ştie că „reflexivitatea
postmodernă nu duce pe nişte culmi de pe care o
conştiinţă, care s-a trudit din greu să ajungă acolo,
să poată privi în jos, într-un mod sintetic şi satis-
făcător, asupra epocii sale.”  De altfel, Schlesak nu
are pretenţia că aduce ceva cu totul nou, proiectul
său constând mai degrabă în recuperarea unor
tradiţii premoderne, de inspiraţie gnostică şi
cabalistică. 

Lipsa ludicului, pe care Eco îl consideră defi-
nitoriu pentru atitudinea postmodernă faţă de tre-
cut, ar putea lăsa impresia de naivitate sau igno-
rare voită a teoriilor contemporane. În realitate,
Dieter Schlesak se deosebeşte net de „tardo-mo-
derniştii” şaizecişti despre care vorbeşte Mircea
Cărtărescu – Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ce-
zar Baltag, Constanţa Buzea, Ana Blandiana etc.
– prin faptul că-şi expune la vedere suportul teo-
retic foarte eteroclit. Caracterul vădit livresc şi

intertextual al scrierilor sale trimite la un perspec-
tivism extrem, una dintre trăsăturile postmoder-
nismului identificate de Ihab Hassan.

De asemenea, autoreflexivitatea pronunţată a
literaturii lui Schlesak duce la o proliferare contin-

uă de metatext în
scrierile sale şi la
ştergerea graniţei
dintre ficţiune şi
critică, deci la hib-
ridizarea genurilor
literare. Pe lângă
intertextualitatea
evidentă, Dieter
Schlesak practică
şi o intratextuali-
tate, ce solicită, pe
de o parte, fami-
liarizarea cititoru-
lui cu întregul său
univers ficţional  şi
presupune o con-
cepţie dinamică
despre propria ope-
ră ca proces în des-
făşurare, în cursul
căruia motivele şi
teoriile pot suferi
modificări, ajustări
şi suprapuneri de
sens.

La baza texte-

lor lui Dieter Schlesak stă, fără îndoială, o viziune
holistică. Pe urmele tradiţiei hermetice, acesta
caută coincidenţa semnificativă, analogia, core-
spondenţele, paralelismele subtile ce unesc lumea
sublunară cu cea spirituală. Principiile fundamen-
tale ale hermetismului  se regăsesc în gândirea lui
Dieter Schlesak. Renunţarea la linearitate şi
înlănţuire cauzală aduce în prim-plan intuiţia mist-
ică şi iluminările inexprimabile discursiv. Un al

doilea principiu ar fi inadecvarea limbaju-
lui la sensul ultim, reprezentat de Unul
incognoscibil, consecinţa acestei inadecvări
fiind aproximările infinite, înconjurarea
inefabilului cu metafore şi simboluri. Pe de
altă parte, limbajul este investit cu valenţe
speciale, plecând de la doctrina esoterică a
simbolismului literelor .

La cristalizarea concepţiei holistice ca-
re subîntinde opera lui Schlesak îşi dau
concursul mai multe curente filosofice pe
care autorul le indică prin referiri explicite.
Astfel, în tradiţie platonică, autorul crede
într-o structură a lumii bazată pe relaţii
numerice. Mai mult, aprofundând diversele
tradiţii evreieşti antice şi medievale despre
cosmologia lingvistică, Schlesak se îndreap-
tă „de la natura informativă la cea magică
şi mitică a limbajului” prin „concentrarea
asupra literei individuale tratate ca subiect
în sine.”  

Un autor care l-a influenţat în mod
decisiv este Friedrich Weinreb, comentator al
Torei şi al tradiţiei orale iudaice, care se
deosebeşte de restul cercetătorilor moderni ai
Cabalei prin faptul că nu adoptă nici metoda
istorică, nici pe cea filologic-critică. Teoria sa
despre „percepţia mitică a realităţii”  este indis-
pensabilă pentru înţelegerea insistenţei cu care
trimite Schlesak la ceea ce el consideră a fi „erezia
zilelor noastre”, şi anume exacerbarea vizibilului
ca singură realitate posibilă. Paradoxul pe care
scriitorul crede că-l descoperă în societatea de
astăzi şi care-i străbate absolut toate textele este
faptul că într-o lume în care spiritul dictează mai
mult ca niciodată – toată tehnologia de vârf, elec-
tronica şi cibernetica se bazează pe intuiţii geniale
şi formule matematice – persistă şi chiar se ampli-
fică cel mai grosolan materialism. Filonul herme-
tic al gândirii lui Schlesak se întâlneşte cu cel
ştiinţific în principiul indeterminării. Căutând să-şi
explice „derealizarea” (cf. Cărtărescu: Postmoder-
nismul românesc..., p. 21) lumii contemporane
desprinse de rădăcinile ei metafizice, Dieter
Schlesak recurge la teoriile fizicii cuantice. Legile
mecanice, valabile în lumea obiectelor vizibile,
sunt anulate în lumea microscopică a particulelor
guvernate de principiul probabilităţii şi al între-
pătrunderii dintre subiect şi obiect. Dihotomia
interior- exterior dispare, continuumul temporal
se dovedeşte a fi o ficţiune, intervalul dintre
secunde primeşte apariţia numinosului, cu
condiţia să renunţăm la construcţiile artificiale ce
slujesc un mod de viaţă utilitar.

Întrebarea care pare să-l frământe pe Dieter
Schlesak şi pe care şi-o pune, inevitabil, oricine
încearcă să-i desluşească substratul ideatic este:
cum poţi gândi metafizic/cum te poţi raporta ver-
tical la transcendenţă în lumea de azi, dominată
de alunecarea orizontală pe suprafeţe şi de fluxul
enorm de imagini? Mai este posibilă astăzi, în con-
textul disoluţiei valorilor absolute, credinţa reli-
gioasă? 

Răspunsul vine, în mare măsură, dinspre ne-
gativitate, văzută ca refuz de a închide lumea în
pozitivitate (adică într-o imanenţă închisă asupra
ei înseşi). După moartea lui Dumnezeu, anunţată
de Nietzsche, figurile transcendenţei se mută în
imanenţă. Prin pierderea încrederii într-o realitate
stabilă şi într-un subiect apt să se legitimeze de la
un semnificat transcendental, graniţa dintre "aici"
şi „dincolo”, subiect cunoscător şi obiect de cunos-
cut devine fluctuantă. Ceea ce redescoperă Schle-
sak, în întreprinderea sa de recuperare a tradiţi-
ilor metafizice din trecut, este că transcendenţa
încapsulată în imanenţă a existat dintotdeauna
(bunăoară la Angelus Silesius sau Meister Eck-
hart).

fragment

MARIA IROD

Între modernism şi
postmodernism

Tel Aviv
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Paul Auster îşi datorează notorietatea qu-
asimondială romanelor The New York
Trilogy (1987), urmate pe parcursul a

două decenii de In the Country of Last Things,
Moon Palace, The Music of Chance, Leviathan, Mr.
Vertigo, The Book of Illusions, Oracle Night. În
ţara ultimelor lucruri (Humanitas, 2005, 192 p.,
traducerea excepţională fiind semnată de Ale-xan-
dra Maria Rusu) pare a fi rescrierea milenaristă a
poemului „Waste Land” de T.S. Eliot, dar şi un
înspăimântător scenariu s.f. sau o parabolă a
Iadului terestru (comparabilă cu cea din „Eseu
despre orbire” de Saramago) ca fază terminală a
civilizaţiei noastre supertehnologice. Lucrurile şi
cuvintele sunt deja condamnate: ajunse în stadiul
de reziduuri, sunt sortite pieirii.

După traversarea unei mări vreme de zece
zile, tânăra Anna Blume ajunge într-un oraş-port
unde n-o mai aştepta nimeni; strada pe care
fratele ei William (trimis special al unui ziar) îşi
avusese biroul, dispăruse. Deocamdată ea se con-
fruntă cu climatul entropic şi totodată eflorescent
al acelor locuri, cu necroza luminii şi a culorilor,
spaţiul circumvicin fiind fulgerat de explozii a
căror sursă rămâne invizibilă. Totul jur împrejur
este imprevizibil şi impredictibil. Implicată în
experienţe extreme, Anna va ţine un jurnal al
supravieţuirii în bolgiile postmetropolei. Popu-
lată de fiinţe umane ce sunt în stare de orice
(furt, escrocherie, fraudă, jaf) pentru a-şi procu-
ra hrana zilnică sau un adăpost, ţara ultimelor
lucruri înseamnă regimul totalei insecurităţi. Cei
slabi sau neiniţiaţi sunt victime sigure ale
deposedării de casă şi de celelalte bunuri.
Gangsteri experţi în diseminarea vidului, se ocu-
pă cu exproprierea acelora de lucruri. Locul
lucrurilor va fi compensat prin vise şi poveşti,
prin iluzii masochiste autoinduse de un confort
de butaforie sau de terapii narative. Mistuite de
cuvinte, victimele uită de foame şi intră în
„arena nimbului de subzistenţă”, un fel de lim-
baj al fantomelor şi halucinaţiilor.

În această ţară a ultimelor lucruri, unde a
face rost de o pereche de pantofi, de un ceai sau
de o supă este o problemă de viaţă şi de moarte,
la mare preţ au ajuns fecalele şi cadavrele ce nu
se mai îngroapă, ci sunt livrate obligatoriu pen-
tru reciclare în gaz metan, singurul combustibil-
carburant. Pe cale de consecinţă, foarte căutate
sunt slujbele de colector de gunoaie sau de vână-
tor de obiecte. În această ultimă calitate, Anna o
cunoaşte pe Isabel,  salvându-i viaţa. Drept recu-
noştinţă, mai vârstnica tovarăşă de breaslă o ia la
ea acasă, tratând-o ca pe un emisar al proniei
cereşti. Pe cât este Isabel de umană, raţiunea şi
afectele fiindu-i neatinse, pe-atât de cinic, scabros
şi violent  este Ferdinand, soţul ei, pradă delirului
maniacal şi animalităţii sângeroase, un exponent
perfect al tipologiei preapocaliptice. Agresată se-
xual de acesta, Anna este cât pe-aci să-l omoare.
Totuşi, în ultima clipă o ultimă urmă de cenzură
mai tare decât euforia eliberării din temniţa
conştiinţei, o împiedică să comită crima. O face
însă Isabel; trezită de zgomotele încăierării şi de
horcăielile lui Ferdinand, va duce la bun sfârşit
lucrul început de Anna. Naraţiunea lui Auster, o
tentativă  de a-şi familiariza cititorul
cu atrocităţile şi oroarea unei posibile
versiuni escatologice, nu evită datele
clinice ale morţii, fie că e vorba de
lucruri, cuvinte sau incinerarea lui
Isabel la Centrul de Transformare.

Evacuată din blocul în care
locuise şi rămasă fără slujbă, Anna
constată că în oraşul-port (New
York?) nu mai vin şi nu mai pleacă
nave, nu mai există avioane nici
măcar în amintirea localnicilor, iar
comunicaţiile poştale au încetat de
ani buni. Înţelege că este con-
damnată fără apel să fie ostatica
acestei ultime plaje. Luând  în piept
felurite flagele (frigul, incendiile,
agresiunile) fugind de gardieni,
nimereşte în clădirea bibliotecii
oraşului, un labirint kafkian plin ochi
cu grupuri de bărbaţi misterioşi,
absorbiţi în conversaţii interminabile.
Remarcată în cele din urmă de
bătrânul staroste al evreilor, este aju-
tată să ajungă la Samuel Farr, ziaris-
tul trimis cu ani în urmă ca să-l recu-
pereze pe William, şi de care nimeni
nu mai ştia nimic. În tot acest timp,

uitând să se mai întoarcă, Farr se dedicase trup şi
suflet, până la extenuare, unei cărţi de interviuri:
trei mii de cazuri care să confirme prin mărturii
directe sfârşitul lumii.

Anna şi Sam devin un cuplu, disperat şi soli-
dar, se iubesc cu ultimele puteri ale speranţei de
evadare, cu talentul bunătăţii duse până la sacrifi-
ciu. Fapt e că grupurile religioase sunt evacuate,
janseniştii şi iezuiţii îţi pierd statutul academic,
Rabinul cel bun dispare o dată cu discipolii săi.
Viaţa celor doi este asaltată de evenimente
menite, aşa cum se va vedea, să-i despartă. Anna,
însărcinată şi având nevoie de o pereche de
pantofi pentru a putea ieşi din casă, are parte de
un episod horror. Crezându-l pe cuvânt pe vecinul

lor din bibliotecă, nimereşte nu la cel ce ar fi tre-
buit să-i vândă râvnitele încălţări, ci  în anticam-
era unei măcelării umane. Dându-şi seama că era
prea târziu să fugă, Anna se aruncă în gol pe o fe-
reastră. Întâmplarea sau şansa face ca Anna să se-
ntoarcă din neant, să „reînvie”, culeasă fiind din
stradă de echipa Casei Woburn. Îngrijită de
Victoria, zâna bună a acelui ultim aşezământ de
binefacere în vremuri de barbarie şi canibalism,
Anna află că între timp biblioteca fusese incendi-
ată şi Sam dispăruse. Întremată şi deja prietenă
cu Victoria (cu care va avea chiar o relaţie
erotică), Anna se oferă să trieze candidaţii ce se
prezentau zilnic pentru a căpăta un pat, fie şi pen-
tru câteva zile. Devenind o membră a echipei, are
ocazia să-l cunoască pe Boris Stepanovich, amator
de ficţiuni deconstructive, parodice, fantaste, te-
rapeutice, exemplare culoare de fugă în situaţii

fără ieşire şi care dau relief epic romanului.
Genunea de pesimism în care acel om-spectacol

trăia, îi alimentează rolurile şi trucurile (demne
de condeierul din romanul lui Mario Vargas
Llosa) cu care reuşeşte întotdeauna să-i ademe-
nească şi să-i convingă pe Agenţii Renaşterii să
cumpere de la el obiecte rare şi antichităţi. O
face pentru bugetul tot mai precar al aşezămân-
tului, dar în primul rând pentru Anna, pentru
a-i reda încrederea în viaţă, într-un prezent sau
sfârşit continuu. 

Printr-o lovitură de teatru a romancierului-
scenarist şi regizor Auster, Sam este readus în
actualitate, de data asta în postura de om al
străzii aspirant la un pat în acel azil. În halul
de mizerie în care se află, Sam n-o recunoaşte
pe Anna. Abia după câteva săptămâni e în
stare să-şi conştientizeze şi să-şi mărturisească
şocul pierderii scopului în viaţă. Spre a scăpa
de grava afecţiune psihică, Victoria îl distribuie
în rol de doctor, de fapt de duhovnic care să
dea celorlalţi, aflaţi ca şi el pe buza prăpastiei,
un dram de curaj şi spe-ranţă. Travestiul îl
ajută să se sustragă avalanşei propriilor patimi
şi să-şi găsească un echilibru fantomatic. 
Fapt e că din anturajul Casei Woburn pleacă

denunţul conform căruia aceasta, în loc să predea
morţii Centrelor de Transformare, îi îngroapă.
Poliţia descinde, anchetează, o acuză pe Victoria
de subminarea energiei naţionale. Deşi Boris o
scoate din ananghie, mituindu-l pe şef, Casa
Woburn se închide, şi odată cu ea, cronica Annei.
Pentru ea, ca şi pentru ceilalţi, nu mai există nicio
posibilitate de salvare sau fugă. Deşi dezinte-
grarea e ireversibilă în anonima ţară a ultimelor
lucruri, Anna supravieţuieşte în numele ultimei
urme de conştiinţă, de omenie,  prietenie şi chiar
de iubire. Sentimente ce-i dau puterea şi voinţa de
a povesti şi perpetua amintirea a ceea ce a avut
loc, spre ştiinţa celorlalţi. Comunicarea însăşi este
periclitată, căci eroziunea lucrurilor, a obiectelor
se extinde firesc şi la eroziunea limbajului. Anna
Blume se dedică mărturisirii acestui proces devas-

tator, opunându-se astfel cu
riscul vieţii transformării na-
raţiunii însăşi în gunoi. Dacă
reziduurile sunt recuperate şi
reciclate neîncetat, în privinţa
limbajului nu există decât
pana Annei Blume – Paul
Auster, acţionând în propria
Waste Land în contra efecte-
lor preapocalipsei.

Cocteil de literatură fan-
tastică şi horror, dar cu aluzii
clare la istoria planetară
recentă (catastrofa ecologică,
de pildă), În ţara ultimelor
lucruri, unul din romanele cele
mai citite ale lui Auster, este
un tur de forţă al imaginarului
cruzimii şi provocării: rescri-
erea infernului dantesc cu per-
sonaje de secol XX.

În imagine:
Cetatea Ierusalimului
văzută de pe Muntele
Măslinilor

GEO VASILE

Salvarea naraţiunii

Portret de
Tudor Jebeleanu
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În urmă cu aproximativ un an, ne-a fost
prezentată pe toate canalele tv. o scenă
plină de tâlc: pentru a-şi câştiga populari-

tate înainte de alegeri, cancelarul Schroeder a por-
nit-o pe stradă pe bicicletă. Şi nu pe oriunde, ci
printr-o zonă cu cea mai înaltă rată de şomaj. Că
din mersul pe bicicletă nu ies locuri de muncă, o
ştia de pe-atunci şi Schroeder şi electoratul.
Cineva, întrebat pe stradă ce impresie îi făcea
acest act de popularitate, a spus-o chiar deschis:
nimeni nu poate astăzi în Germania promite
locuri de muncă, fără să mintă. Deci nu pe aceste
promisiuni vane miza cancelarul Schroeder.
Social, el ştia că nu putea atunci, aşa cum
spuneau bătrânii noştri, „să rupă mâţa-n două”.
Politic însă, străbătând strada
pe bicicletă, găsise un punct de
sprijin în faptul că, în discuţii
libere, le aducea oamenilor
aminte că el s-a opus războiului
cu Irakul. Lucru care, fără
îndoială, ar fi fost în favoarea
lui, dacă şi-ar fi păstrat aceeaşi
aţoasă consecvenţă până la
capăt. Şi tot din punct de
vedere social, ieşind în stradă
pe bicicletă, ca neamţul de
rând, el miza pe un scor uriaş,
cel al contactului emoţional.

Iată deci că, din dorinţa de-
a fi ales cancelar, Schroeder
coborâse, sub ochii noştri, în
stradă. Tactică pe care nu
numai el o aplica în acel
moment. În vremea alegerilor
în multe ţări ale lumii se
recurge la o asemenea strata-
gemă. Strada joacă un rol
important în deciziile alegăto-
rilor. Strada este numai aparent
un loc neutru politic. De fapt
este locul „majorităţii tăcute”.
Spaţiul în care se exprimă „the silent majority”: 

Dicţionarul oferă pentru termenul silent
următoarele sinonime: liniştit, tăcut, mut. 

Şi totuşi strada  s-a dovedit de cele mai multe
ori în istorie că numai liniştită, tăcută sau mută
nu este. Lucru care se ştie de la un capăt la altul
pe glob, deci nu mai are nevoie de demonstraţii.
Fără a fi deci tăcută şi nicidecum mută, strada
este totuşi un spaţiu destinat unui anume segment
social. Cel al lumii de mijloc. Ea nu se oferă
extremelor; este respinsă de cei din vârf, îi resp-
inge pe cei declasaţi. Persoanele din vârful
piramidei nu străbat străzile pe jos, în tramvai sau
cu troleibusul. Dar persoanele din vârful piramidei
nici nu pot asigura în totalitate sensul alegerilor.
De aceea este nevoie din când în când, în
momente de nesiguranţă, ca premierii s-o
pornească printre alegători, confruntându-se cu
omul de mijloc într-un contact direct, emoţional.
Un impact greu de explicat, pe care numai marii
psihologi probabil îl înţeleg. Fiindcă este greu de
acceptat cum, spre exemplu, un anti-monarhist
convins, dacă i se arată regele la colţ de stradă, în
loc să grăbească pasul şi să treacă pe cealalată
parte, începe să lăcrimeze. Şi este la fel de greu
de înţeles cum un ins revoltat de paşii politici
greşiţi ai unui om politic dă mâna cu el şi se lasă
bătut pe umăr dacă-l întâlneşte în piaţă. Şi cum un
ministru care ar trebui condamnat pentru crime
înpotriva umanităţii este aplaudat de soldaţi când
îşi face apariţia printre ei, îmbrăcat şi el în unifor-
mă ca orice figurant de doi bani dintr-un specta-
col ieftin. Strada este deci scena pe care se
desfăşoară un teatru al convenţiilor imediate şi
superficiale, pentru omul de mijloc. Nicidecum
pentru persoanele din vârful piramidei. Ele nu bat
trotuarele, ci merg în limuzine. Limuzina a
devenit astfel în ţările fără tradiţii aristocratice un
simbol social. Vechii aristocraţi, pe timpuri, în tră-
surile lor deschise, erau într-un fel oarecare
aproape de suflul străzii şi deci de contactul cu
omul de rând. Oricum mult mai aproape decât
oamenii „democraţiilor” moderne care, cu geamuri
blindate şi cu viteze diavoleşti traversează oraşul.
De la un obiectiv şi el păzit de oameni cu armă, la
alt obiectiv cu alarme şi body guarzi. În ţări în
care parvenirea socială este supremul ideal, succe-
sul unui om se măsoară în funcţie de limuzină; cu
cât mai mare, cu atât mai demn de respectul pros-
timii e posesorul ei. Limuzinele care străbat New-
York-ul în zona Central Park, şi pe care turiştii pot

să le închirieze ca să se plimbe (şi să facă
neapărat şi fotografii, pentru a sparge dinţii
vecinilor la întoarcere), sunt doar un exemplu. Şi
în Israel mi s-a întâmplat să aud că, pentru a face
un cadou cuiva, la o zi onomastică, îi oferi o plim-
bare prin oraş într-o limuzină uriaşă. Ca să vadă
neamurile emigrate din acelaşi colţ de Moldovă
deci, că sărbătoritul este un om ajuns. Şi, poate că
e  mai bine să nu ne mai aducem aminte nici noi,
cei trăiţi pe vremea dictaturii lui Ceauşescu, cum
cordoanele de poliţişti apărau ca nişte ziduri vii
bordura trotuarului, să nu sară peste noi, din
limuzinele lor uriaşe, în viteze trăznite şi-n şuier-
atul drăcesc al motocicletelor de pe margini,
cine?…doi ţărani pervertiţi de la destinul lor, un
moş şi-o babă vopsită galben la cap. 

Strada nu este a extremelor deci, strada este
respinsă de vârfuri, ca semn al nesiguranţei lor. Şi
ea, la rândul ei, ca să se simtă sigură pe linia ei
de mijloc, respinge tot ceea ce este declasat social.
Fiindcă declasarea, prezentată la vedere pe stradă,
exprimă cel mai bine nivelul unui popor. O stradă
fără cerşetori stă dovadă pentru bunăstarea
locuitorilor ei. Spaima care a intrat în lumea occi-
dentală atunci când peste oraşele vestului au dat
năvală ţiganii români, doar aşa se explică. Ceea ce
n-ar trebui să ne facă să credem totuşi că
Occidentul nu are „ţiganii” lui. Doar că a învăţat
să-i ascundă de ochii lumii. S-a făcut din această
ascundere chiar o politică de stat. În Europa mai
mult, datorită ipocriziei protestantismului; în Asia
mai puţin, din cauza karmei, care determină în
mentalitatea locuitorilor orice destin, deci n-are
rost să-ţi pui mintea cu ea. Şiruri de poliţişti
curăţă astfel zilnic zona din jurul minunat de fru-

moasei gări centrale din Amsterdam, plină de
drogaţi ajunşi la ultima fază de boală; iar în exotic-
ul Lahore, în fiecare dimineaţă maşinile de ordine
adună, de la uşile luxoaselor magazine de covoare
persane , morţii răpuşi de mizerie. 

Fiecare oraş mare are, tot din această
pricină, ghetto-ul lui de marginalizaţi, indiferent
de originea lor etnică sau de culoare. Dacă nu
chiar cartierul lui de decăzuţi social, în care nu se
mai investeşte nimic, fiindcă sociologii au declarat
că mobilitatea populaţiei a atins gradul zero. Ca
atare ei sunt paralizaţi social, nu mai au repere şi
nu mai ştiu cum s-ar mai putea trăi altfel. Deci,
spun sociologii, ce rost ar mai avea să arunci orzul
pe gâşte? Periculoase teorii, care din când în când
se răzbună în mişcări de strădă ce ne lasă cu gura

căscată, fiindcă realizăm
cum printre noi trăiesc
oamenii grotelor. Şi este sufi-
cient să parcurgi noaptea
anumite străzi din sudul
Londrei, ca să-ţi faci cruce şi
să-ţi scuipi în sân de ce pot
să-ţi vadă ochii. „Copiii
străzii” sunt adunaţi şi
trimişi prin instituţii sociale,
sau, când acest lucru nu
reuşeşte, se ascund ei înşişi
prin gurile de canale, la pro-
priu şi la figurat, ale marilor
oraşe.

Strada nu lasă deci
decât în rare cazuri gunoiul
social la vedere. Pe stradă,
omul de rând simte nevoia să
vadă oameni de rând. Iar
politicienii, când vor să-şi
facă priză, coboară printre
oamenii de pe stradă, fiindcă
strada are acelaşi factor de
înfluenţare, aceeaşi triplă
unitate, de acţiune, de loc şi
de timp, pe care o are

teatrul. Strada este concomitent podium şi
galerie. Ea deci trebuie folosită la maximum.
Lucru pe care îl ştiu şi politicienii, chiar dacă nu
l-au conspectat pe Aristotel. Nimeni n-o să poată
pretinde, spre exemplu, că nu i-ar fi fost mai uşor
lui Schroeder să le vorbească despre programul lui
electoral oamenilor de la televizor şi nu de pe bici-
cletă. Dar una este pentru omul de rând să-şi vadă
conducătorii la televizor (ba, poate, sastisit de ei,
mai şi apasă pe butoane să-i facă dispăruţi) şi alta
să-i vadă la colţul străzii, pedalând asudaţi. Există
o emoţie a întâlnirii pe stradă, aşa cum există o
emoţie a sălii de teatru, unde actorul joacă sub
ochii tăi, trece uneori chiar pe lângă tine, îi vezi
lacrimile când plânge şi plombele din gură dacă
hohoteşte de râs. Pe aceste aspecte directe
mizează şi apărătorii eternităţii spectacolului, în
concurenţa lui cu pelicula. Iată deci că strada
poate fi un cumul de emoţii, manipulate spre
diverse obiective. Ceea ce înseamnă că în stradă
nu se pot face dezbateri cu un grad prea mare de
raţionalitate. Cancelarul Schroeder n-a coborât pe
bicicletă să discute cu lumea despre problemele
dezarmamentului nuclear. Sau chiar dacă ar fi
încercat, ar fi făcut-o la maximum de superficiali-
tate. Fiindcă sufletul străzii este într-un fel şi naiv.
El cere o emoţie directă, o emoţie transmisibilă, în
numele căreia pot fi încălzite mulţimile. Procedeul
a fost folosit în trecut şi este folosit în prezent, el
este acelaşi în orice colţ de pe glob. În Plazza de
Majo, în Argentina. Unde în fiecare miercuri, se
ştie, la ora patru, vin mamele ai căror copii au dis-
părut în „războiul murdar”. În timpul huntei din
Grecia. Când pe străzile din jurul ambasadelor din
ţările europene se adunau protestatarii. În faţa
Knesset-ului, la Ierusalim. Unde tot timpul sunt
înşirate corturile celor nemulţumiţi de guvern.
Greviştii foamei îşi aşteaptă şi ei moartea sau
dezlegarea doleanţelor în spaţii publice, pe străzi
populate. Asta când vorbim de cazuri protestatare.
Dar nici cu festivismul nu stăm altfel. Fiindcă
nicăieri mai cu folos decât în campania stradală
nu-i poţi lua omului ochii şi nu-i poţi suci capul.
Altfel de ce s-ar orna bulevadrele înainte de
alegeri, de ce s-ar atârna peste tot steguleţe col-
orate, de ce pe fiecare zid s-ar fixa portretul unui
conducător şi pe fiecare mijloc de transport ar fi
o pancartă care să-i aducă aminte călătorului ce
are el de făcut?

În imagine: Catetea Veche. Ierusalim

Corespondenţă din Grecia

Monica Sãvulescu- Voudouri
Premierii pe bicicletă 



Se împlinesc, în această toamnă, cinci
decenii de când am publicat primele rân-
duri în revista „Contemporanul”. Faptul

nu are, ştiu, decât pentru mine o anume rezonanţă,
în primul rând sentimentală, dar – din mai multe
motive – ţin să mă întorc cu gândul la perioada
aceea de acum 50 de ani. În primul rând pentru că,
printre cititorii de azi ai revistei „Contemporanul-
ideea europeană” au rămas câţiva, prin forţa
lucrurilor, nu mulţi, care citeau „Contemporanul” şi
în urmă cu 50 de ani. În al doilea rând, pentru că
printre cititorii de azi ai revistei sunt şi destul de
mulţi care n-au de unde să ştie cum arăta revista în
urmă cu 50 de ani. Într-un al treilea rând, există şi
alte câteva conotaţii la care aş vrea să mă refer în
relaţia semi-centenară 1957-2007, conotaţii de real
interes civic sau cultural. Mă întorc, aşadar, cu gân-
dul în urmă cu 50 de ani, nu numai datorită
rezonanţei sentimentale de care aminteam mai
sus. Am avut marea şansă, în vara anului
1957, să fiu repartizat, pentru „practică în pro-
ducţie”, din partea Facultăţii de Filologie, pe
care o încheiam, tocmai la revista
„Contemporanul”. Am dat acolo peste câţiva
adevăraţi „trifoi cu patru foi” ai existenţei
mele. Revista se afla într-o perioadă de mari şi
radicale transformări. Cu un an în urmă, în
1956, la conducerea revistei venise unul dintre
cei mai înzestraţi gazetari pe care i-am întâlnit
de-a lungul existenţei mele, George Ivaşcu, pus
pe fapte mari, iniţiatorul unei adevărate re-
voluţii publicistice: atât faţa redacţiei cât şi
faţa revistei au fost, atunci, radical transfor-
mate, s-a renunţat la un balast redacţional de
câteva zeci de oameni, optându-se pentru un
colectiv mult mai redus, mobil şi funcţional, în
timp ce alcătuirea revistei, la rându-i, s-a mod-
ificat structural, prin conceperea unor pagini
speciale, destinate literaturii şi artelor, prob-
lemelor ştiinţifice, politicii externe, o „for-
mulă” care şi-a validat în timp, repede, valoarea,
revista devenind, cu precădere în anii 60 (ani, totuşi,
grei ai culturii româneşti), o publicaţie respectabilă
şi respectată, citită, cu un public „al ei” alcătuit din
intelectuali de diferite generaţii şi de diferite profesii
(de la studenţi la profesori, de la medici la ingineri),
aşteptată cu interes vinerea, ziua ei tradiţională de
apariţie. Întâmplarea a făcut, aşadar, să ajung în
redacţia revistei „Contemporanul” tocmai într-o ast-
fel de perioadă, de suflu înnoitor şi să fiu repede
asimilat de noul colectiv redacţional, astfel că „luna
de practică” la revistă s-a transformat, pe nesimţite,
într-o „viaţă la Contemporanul”. Pe cartea mea de
muncă, până la data fatidică a pensionării a fost
scris, vreme de patru decenii, un singur loc de
muncă (chiar dacă, prin „cumul”, spre sfârşitul
anilor 60, profesorul şi regizorul Victor Iliu mi-a
oferit şansa unui curs de teorie cinematografică la –
pe atunci – Institutul de Artă Teatrală şi
Cinematografică, unde am avut drept studenţi două
promoţii de absolvenţi ai secţiei de regie, printre
care Mircea Veroiu, Dan Piţa, Nicolae Cabel, Nicolae
Opriţescu, Constantin Vaeni, Felicia Cernăianu,
Timotei Ursu şi alţii). În august-septembrie 1957 mi-
au apărut primele articole în revista
„Contemporanul”, pe teme teatrale, acesta fiind
primul meu „sector” de activitate la revistă, unde am
fost luat, pentru început, sub „aripa” şefului de secţie
teatru-film Valentin Silvestru. Nu-mi scăpa nici o

mişcare în lumea teatrală românească, treceam
dintr-o premieră în alta, nu numai în Bucureşti ci şi
în provincie, dela Iaşi la Reşiţa, dela Timişoara la
Bacău, sau la înfiinţarea teatrului din Botoşani,

primul meu mentor în publicistica teatrală – care
iubea teatrul cu pricepere şi devotament – mi-a insu-
flat interesul major pentru mişcarea teatrală
românească, mi-a creat un amplu „cadru de
desfăşurare”, posibilitatea de a deveni util, prin
scrisul meu, revistei şi domeniului de activitate. Mai
era, pe vremea aceea, un „trifoi cu patru foi” la
„Contemporanul”, secretarul general de redacţie
Roger Câmpeanu, mâna dreaptă a ilustrului gazetar
George Ivaşcu la facerea revistei (un „tandem” care
avea să asigure, peste ani, şi prosperitatea revistei
„România literară”). Ca om şi ca gazetar, Roger
Câmpeanu mi-a fost ca un părinte în familia
„Contemporanului”, m-a învăţat şi meserie şi omenie,
m-a ajutat să depăşesc momente grele ale existenţei,
m-a iniţiat – profesional vorbind – în tainele secre-
tariatului de redacţie, o meserie pe care am deprins-
o în mers, lucrând, şi care m-a ajutat mult, ulterior,
în activitatea publicistică. După câţiva ani de „prac-
tică” prioritar teatrală la „Contemporanul”, nece-
sităţile practice redacţionale m-au direcţionat spre
film (până atunci filmul fusese servit, la revistă, cu
precădere, de Alice Mănoiu şi Ana Maria Narti –
care a plecat, ulterior, spre „ţări mai reci”, în Suedia)
şi de atunci, până astăzi, marea majoritate a filmelor
româneşti au trecut şi prin cronicile mele de cinema
de la „Contemporanul”, în diferitele faze – mai faste
sau mai puţin faste – pe care le-a parcurs revista
până la ipostazele post-revoluţionare ale ciclului

„Contemporanul-ideea europeană” patronat de scri-
itorul Nicolae Breban. Dar să revin la revista de
acum 50 de ani: greu de uitat este C.N.C.-ul, adică
„bădia Constantiniu”, redactorul şef adjunct, cu răb-
darea şi înţelepciunea sa moldovenească, mai erau
pe-acolo T.G.M.-ul, alias Toma George Maiorescu,
reporterul frenetic care, după 89, a încercat, fără
prea mare succes, şi o carieră politico-ecologistă,
Nuţi (Elena) Marinescu a fost ani de zile „sufletul
tehnic” al revistei, „fetele” de la „externe” Gabriela
Dolgu şi Colette Corbu erau „punctele (noastre) car-
dinale”, dintre colaboratori nu poate fi uitat nici eru-
ditul traducător Alf Adania, de la care am învăţat că
există soluţii pentru cele mai insolubile situaţii.
Sigur, ar fi multe altele de spus despre perioada
aceea: n-am evocat decât mediul de la „Casa
Scânteii” unde, într-o toamnă de acum cinci decenii

mi-au apărut primele articole într-o revistă – o
mărturisesc colecţiile – de real interes public,
cultural şi cetăţenesc. 

Am amintit, în treacăt, un alt eveniment
de acum 50 de ani la care aş vrea să mă refer:
îşi încheia periplul universitar promoţia 1957 a
Facultăţii de Filologie, pe care, prin forţa
lucrurilor, am numit-o „promoţia Nichita
Stănescu” şi din care am avut bucuria să fac
parte. Recent, absolvenţii de-atunci ai Facultăţii
de Filologie rămaşi în „cursa vieţii” ne-am întâl-
nit, după 50 de ani, în vestitul amfiteatru
Odobescu şi, apoi, la un toast, în Casa
Universitarilor. S-au depănat amintiri, s-a vor-
bit cu veneraţie despre profesorii noştri – print-
re care au fost Alexandru Rosetti, Iorgu Iordan,
Alexandru Graur, Jacques Byck, Tudor Vianu,
Zoe Dumitrescu Buşulenga! –, s-a vorbit despre
colegii care nu mai sunt, despre Nichita
Stănescu, Nini, cel care mi-a fost, în anii stu-
denţiei, prieten nedespărţit („trifoi cu patru
foi”!). Fiecare ne-am adus aminte clipe de neui-
tat din acea vreme despre cei de atunci, multe

dintre amintiri fiind preţioase secvenţe de istorie lit-
erară care, după 50 de ani, dobândesc semnificaţii şi
rezonanţe aparte. Un alt membru prestigios al pro-
moţiei de odinioară, criticul literar Eugen Simion şi-
a adus aminte, la rându-i de Nichita Stănescu, cu
care a fost coleg şi-n şcoala din Ploieşti, a portretizat
cu înţelepciune promoţia noastră de atunci şi epoca
pe care am trăit-o (eram studenţi în anul I când, într-
o primăvară abruptă, a murit Stalin!).

Anul 1957 a fost un an de referinţă – pentru că
tot vorbeam despre film – şi pentru cinematografia
românească. Scurta istorie a genialului artist care a
fost Ion Popescu Gopo obţinea, atunci, pe
nepregătite, „Palme D’Or” la Cannes. Iată că, după
50 de ani, şi filmul de lung metraj românesc ajunge
la suprema distincţie a Festivalului de la Cannes,
prin Cristian Mungiu şi filmul său 4 luni, 3 săp-
tămâni şi 2 zile. Acest semnificativ „arc peste timp”
ne trimite gândul şi spre un alt film memorabil al
anului 1957, La moara cu noroc de Victor Iliu, care,
după 50 de ani îşi păstrează vigoarea şi calităţile
unui mare film clasic. Şi ar mai fi ceva de notat,
după 50 de ani: la cinci decenii după Scurta istorie a
lui Gopo, un brav cineast al prezentului, Radu
Igazsag a realizat un lung metraj Scurta poveste a fil-
mului de animaţie românesc, încercând să resusciteze
un gen care şi-a pierdut, în prezentul imediat, strălu-
cirea de altădată.
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CÃLIN CÃLIMAN

După 50 de ani
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NOIEMBRIE ♦ 2007

În timp ce minimalismul cu tentă neo-
realistă a cinematografului nostru face
să curgă multă cerneală peste tot în

lume, unde filme precum 4 luni, 3 săptămâni şi 2
zile de Cristian Mungiu, A fost sau n-a fost de
Corneliu Porumboiu sau Moartea domnului
Lăzărescu de Cristi Puiu sunt văzute de milioane
de spectatori, o noua tendinţă a peliculelor sem-
nate de tineriI cineaşti  se conturează în pre-
mierele toamnei. Păstrând, de la colegii lor de
generaţie, preferinţa pentru poveştile intimiste,
cu personaje puţine şi epică restrânsă, noile pro-
ducţii nu-şi mai aleg personajele din mediile mar-
ginale sau la limita paupertăţii, ci din clasa medie
a României de azi. Această opţiune, ca şi grija
deosebită pentru aspectul vizual, oscilând între
cromatica vie a clipului publicitar şi rafinamentul
fotografic, sunt însuşiri comune ale celor două
opere prima semnate de Cristina Ionescu
(După ea) şi Gheorghe Preda (Îngerul
necesar).

Adevărul este că această tendinţă
a fost anunţată din filmul de debut al lui
Tudor Giurgiu, Legături bolnăvicioase, o
poveste de dragoste şi identitate sexuală
ale cărei accente provocatoare sunt aten-
uate de bunul gust al punerii în pagină. O
poveste de dragoste este şi cea scrisă de
Lia Bugnar şi regizată de Cristina
Ionescu, care nu-şi plasează eroii printre
locuitorii cenuşiilor blocuri bucureştene,
ci în atmosfera modern confortabilă a
agenţiilor de publicitate. Urmărim trans-
formarea lui Ştefan (Dragoş Bucur), copy-
writer de succes, dintr-un bărbat sigur pe
el, proaspăt promovat , tată şi soţ iubitor,
într-un ins obsedat de imaginea unei
femei văzute pe un afiş şi total dezintere-
sat de carieră şi familie. Metamorfoza
acestui om al certitudinilor într-un fel de
zombie cu veleităţi de detectiv particular
este narată în cheie de suspans, cu
momente reuşite de cinema, dar şi cu
pasaje mai degrabă stângace decât enig-
matice. Regizoarea declara:” E o poveste
de viaţă despre cât de simplu se poate
schimba totul şi cum poţi să cazi în
obsesie şi să aluneci către aventură şi iluzie”.
Căutările eroului au când tentă dramatică (vezi
episodul cu fotograful obsedat de aceeaşi femeie,
care moare înecat), când mai degrabă comică
(vezi împrietenirea cu nea Petrică, simpatic
portretizat de Victor Rebengiuc, sau plimbarea cu
partenerii japonezi prin cluburi de noapte). E
bine că regizoarea a rezistat ispitei de a dilata

direcţia onirică, dar mai puţin bine că n-a dimen-
sionat plauzibil, psihologic vorbind, criza de fami-
lie şi suferinţa soţiei (fotogenica Anca Florea) şi a
fetiţei (Andra Isabela Guti, cu intonaţii false în
rostirea replicilor). Pentru o poveste strict rea-

listă apare cam neconvingătoare şi campania pub-
licitară lansată de Ştefan, a cărei imagine devine,
din greşală, frumoasa care-l obsedează (top mod-
elul Valentina Pelinel, de o remarcabilă fotogenie).

Cu toate minusurile sale, După ea se pri-
veşte cu plăcere. Bine filmat (de Tudor Mircea),
inteligent montat (de Laura Georgescu Baron), fil-
mul beneficiază de aportul interpretativ al unor

buni actori. Dragoş Bucur (remarcat în alte
pelicule ale tinerilor cineaşti, precum Marfa şi
banii de Cristi Puiu, Furia şi Hârtia va fi albas-
tră de Radu Muntean) joacă firesc, fără emfază,
obsesia eroului principal. Iar în afară de Victor
Rebengiuc, care schiţează memorabil un septua-
genar sfătos, se mai remarcă, în planul secundar,
Cornel Mimi Brănescu (colegul înţelegător) şi
Dana Nălbaru, (în rolul colegei Diana) cântăreaţa
care trece foarte bine proba ecranului.

Deşi unii ar fi tentaţi să reproşeze
filmelor de acest tip lipsa de atenţie faţă de
evoluţie sociale din România, cred că, dimpotrivă,
După ea este o incursiune interesantă în pre-
ocupările clasei medii de la noi, schiţând modul ei
de viaţă, cu un interes aplicat asupra celor care
lucrează în agenţiile de publicitate. Este sem-
nalată, de pildă, implicarea cetăţenilor străini în

acest mediu, prin personajul şefului.
Iar prezenţa anglofonilor print-

re noi este o trăsătură comună şi fil-
mului Îngerul necesar de Gheorghe
Preda, lista asemănărilor putând fi
prelungită. Putem adăuga aici alegerea
personajelor dintr-un mediu social ferit
de probleme economice. Eroina, Ana
Coman (interpretată, coincidenţă, de
Anca Florea) este pianistă şi compozi-
toare, are o locuinţă luxoasă şi o
maşină asortată, dar şi o prietenă
englezoaică (Emily Daler) plină de
relaţii în lumea bună. În afara unei
alergii la praf, frumoasa muziciană
mai e tulburată doar de mesajele şi
cadourile primite de la un admirator
misterios obsedat de culoarea albastru.
Aici obsesia devine identitatea acestui
bărbat, pe care Ana încearcă să-l
găsească pe firul companiilor care
livrează mesajele şi pachetele de la el.
Pentru a parafraza titlul celuilalt
debut, povestea devine un fel de După
el.

Spre deosebire de Cristina
Ionescu şi strategia sa realistă de a
descrie geneza şi evoluţiei obsesiei,
Preda cultivă ambiguitatea, la nivelul

naraţiunii şi al motivaţiei psihologice. Suspansul
căutării se destinde destul de rapid, pentru că
suntem împinşi cam brusc în zona simbolurilor.
La fel ca tablourile abstracte din locuinţa, foarte
rafinată scenografic, a eroinei, s-ar putea ca
povestea să pară celor mai mulţi spectatori prea
căutată. Înţelegând, totuşi, destul de repede
încotro bate autorul (nu vom devoala misterul

pentru a între-ţine curiozitatea
spectatorilor) am simţit, însă,
că mă aflu în faţa unui scurt
metraj „expandat” şi că mis-
terul se epuizează după trei
sferturi de oră. Cunoscând
admiraţia lui Preda pentru un
cineast rafinat ca Peter Gree-
naway, admiraţie care lua
forma pastişei cu reverenţe
din filmul de studenţie Cân-
tarea cântărilor, realizez că el
optează pentru acelaşi tip de
cinema pictural-simbolic. Cred
însă că îi lipseşte aici ingredi-
entul ironic, al cărui efect l-am
savurat în mai toate peliculele
sale din studenţie. Sigur că
am admirat rafinamentul cro-
matic şi al compoziţiei cadru-
lui (calităţi datorate şi opera-
torului Silviu Stavilă), sau
montajul cu frumoase racor-
duri al Laurei Georgescu Ba-
ron. Dar trebuie să recunosc a
fi avut aşteptări mai mari în
legătură cu Gheorghe Preda,
cineast-cinefil cu solid back-
ground cultural, pe care sper
să-l laud mai mult la urmă-
torul lung-metraj.

În imagine:
Muntele Măslinilor.
Biserica Pater Noster

DANA DUMA

Poveşti
fotogenice
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Pentru contemporanii noştri, Veneţia,
perla Adriaticii, Veneţia istorică, fastuos
şlefuită de meşterii şi artiştii Goticului şi

ai Renaşterii, oraşul lui Giorgione şi al lui Tiţian, al
palatelor şi muzeelor de pe Canal Grande şi al
reşedinţei dogilor este, totodată, locul întâlnirii cu
arta secolelor XX şi XXI şi cu cele mai îndrăzneţe
forme de comunicare plastică ale picturii şi sculp-
turii zilelor noastre. Galeria de Artă Modernă din
Palatul Pesaro, Expoziţia Bienală de Artă, Festivalul
internaţional al cinematografului sunt nucleele inter-
sectării cosmopolite ale istoriei milenare cu moder-
nitatea artei şi culturii actuale.

Mai puţini cunosc, însă, palatul Venier dei
Leoni, locul unde se află Măiastra şi Pasărea în
Spaţiu, două capodopere „măiestrite” de geniul
sculptorului român, Constantin Brâncuşi. Celebrele
opere aflate în spaţiul legendar al Veneţiei, întregesc
patrimoniul cultural al citadelei de pe ape şi sunt
diamantul la coroana Colecţiei Peggy
Guggenheim din Palatul Venier dei Leoni.

Deveniţi veneţieni, chiar pentru câteva
ore, în căutarea oxigenului spiritual şi
aflarea secretului ce leagă geniul lui
Brâncuşi de oraşul dogilor şi de numele lui
Peggy Guggenheim, vom pătrunde în palatul
situat pe bordul apei, la intrarea pe Canal
Grande.

Artistul şi colecţionarul
Cine este Peggy Guggenheim şi cum l-a

cunoscut pe Brâncuşi, în ce împrejurări s-au
împletit firele vieţii lor? 

Brâncuşi şi Peggy s-au cunoscut la
Paris în 1920. Sculptorul avea 44 de ani, se
afla la începutul celebrităţii, admirat şi cău-
tat de colecţionarii americani, Peggy avea 22
şi era la primele cunoştinţe despre lumea
artiştilor şi a artei. 

Brâncuşi se număra printre numele
seducătoare ale boemei avangardei pariziene a
Montparnasse-ului, colorată la vremea aceea de fig-
uri proeminente precum Modigliani, Rousseau Le
Douanier, Guillaume Apollinaire, Marcel Duchamp,
Fernand Léger, Max Jacob, W. Lehmbruch. Atelierul
lui Brâncuşi din Impasse Ronsin, devenit centru de
interes crescând, era frecventat de Jean Cocteau,
James Joyce, Jean Arp, Kokoschka şi Theo van
Doesburg, de teoreticieni, poeţi şi muzicieni, precum
André Breton şi Tristan Tzara, Ezra Pound, Darius
Milhaud, Arthur Honneger. Nu numai în ambianţa
artistică a Parisului ci şi în Statele Unite, creaţia lui
Brâncuşi era frecvent citată de critici în urma par-
ticipării la faimoasa expoziţie Armory Show din
1913. Încă înaintea celebrului proces cu Statele
Unite din 1927, prilejuit de scandalul cu vama din
New York, operele lui Brâncuşi se aflau în câteva
importante colecţii americane, dintre care amintim
reputata colecţie a lui John Quinn, colecţia Louise şi
Walter Arensberg, precum şi colecţia lui Arthur
Jerome Eddy de la Chicago. Multe alte colecţii ale
magnaţilor posedau operele lui Brâncuşi, donate
muzeelor enciclopedice ale Statelor Unite, astfel că
acestea au ocupat un loc privilegiat în muzeele
americane încă din primele decenii ale secolului XX.

În acei ani, când Brâncuşi era în atenţia criticii
şi a colecţionarilor, Peggy Guggenheim părăsise
Statele Unite şi venise la Paris. Vizitele tinerei
americane în atelierul artistului din Montparnasse
aveau atât dorinţa de a înţelege noua artă cât şi
scopul dobândirii unora dintre cele mai valoroase
lucrări ale artistului. Vor trece ani de răbdătoare
aşteptare până ca Peggy Guggenheim să intre în
posesia celor două sculpturi reprezentative ale
creaţiei sculptorului, opere a căror valoare inestima-
bilă va aduce faima colecţiei ei de la Veneţia. 

Fascinaţia artei
Nepoată a lui Solomon Guggenheim, fondatorul

vestitului muzeu de artă modernă de la New York,
Peggy Guggenheim moştenise o avere substanţială,
în urma morţii tatălui său dispărut în 1912 în trage-
dia Titanicului. La vârsta de 21 de ani, în 1919,
Peggy (Marguerite) intra în viaţa intelectuală a cap-
italei Franţei. Întâmplările vieţii ei au avut o col-
oratură excepţional de spectaculară. Căsătorită un
timp cu scriitorul american Laurence Veil şi apoi cu
faimosul pictor suprarealist Max Ernst, devine muză
a suprarealiştilor şi susţine financiar activitatea mai
multor scriitori şi artişti. În succesiunea eveni-
mentelor vieţii, momentul decisiv al destinului ei de
colecţionar şi mecena va fi hotărât de întâlnirea cu
Marcel Duchamp, autorul faimosului tablou futurist

Nud coborând scara. Spirit efervescent, Duchamp
adusese Dada-ismul din Franţa la New York.
Tălmăcitor oficial al avangardei pariziene la New
York, consultat de marii colecţionari, magnaţi ai
Americii, Marcel Duchamp va rămâne lângă Peggy
Guggenheim în ideea construirii prestigioasei

colecţii de artă dorită de aceasta. Selectând operele
artiştilor pe care pictorul îi preţuia şi le cunoştea
valoarea reală, Duchamp va organiza expoziţii şi, în
final, va achiziţiona pentru colecţie unele dintre cele
mai preţioase opere ale artiştilor secolului XX. În
1938, Peggy deschide la Londra Guggenheim Jeune,
prima sa galerie de artă sub îngrijirea lui Duchamp.
Acesta a decis maxima exigenţă a reperelor distinc-
tive ale achiziţiilor, concepţia îndrăzneaţă a selecţiei
valorice tulburând reperele critice ale specialiştilor
britanici. Neliniştitoarea prezenţă în Anglia a
colecţionarei s-a resimţit la fel de incitant în anii
următori la New York când, datorită războiului, se
retrage în Statele Unite şi, în perioada 1942-1947, îşi
continuă ţelul ambiţios alături de Duchamp, înfi-
inţând Galeria Art of This Century. După două

decenii de pasionate căutări şi implicare în viaţa
artistică a avangardei, Peggy Guggenheim era pos-
esoarea unui important număr de lucrări, întrunind
în cadrul colecţiei valorile unui real patrimoniu de
artă modernă universală. Opere semnate de Brân-
cuşi, Kandinski, Mondrian, fondatorii artei mod-
erne, figurau alături de cele ale Supra-realismului,
Cubismului şi Expresionismului abstract prin Ernst
şi Tanguy, Giacometti, Magritte, Braque şi Lyonel
Feininger sau Pollock, Rotko şi Tobey. 

Perioada americană a acelor ani au înregistrat
triumful colecţiei în 1940, la New York, cu prilejul
deschiderii primei expoziţii intitulate Art of This
Century. Punctul de glorie al expoziţiei s-a datorat
creaţiilor lui Brâncuşi. Capodoperele Măiastra şi
Păsărea în Spaţiu, comentate elogios în presa amer-
icană a vremii, erau apreciate pentru uriaşa noutate
a concepţiei estetice şi filosofice a artistului, pentru
interpretarea dată volumului ca formă desăvârşit

pură, pentru conceptul de spaţializare a
materiei sculptate. Conceptul contura mo-
mentul cheie despre formă în sculptura sec-
olului XX. Valoarea operelor lui Brâncuşi,
răsfrântă asupra galeriei, completa celebri-
tatea colecţiei, împlinea activitatea şi aspi-
raţiile, ambiţiile colecţionarei.

Curând, Galeria Art of This Century a
fost decretată o adevărată „colecţie-muzeu”.
Izbânda demersului era confirmată. Ideea
prezentării colecţiei într-un spaţiu adecvat,
care să rămână peste ani un muzeu
reprezentativ, s-a cristalizat şi înfăptuit du-
pă război, când, cu această perspectivă,
Peggy Guggenheim se întoarce în Europa în
1947. Îndrăgostită de frumuseţea Veneţiei,
se fixează în somptuosul spaţiu al palatelor
de pe Canal Grande, în Palazzo Venier dei
Leoni. Înălţat în secolul al XVIII-lea şi
rămas neisprăvit, palatul îi devine cămin şi
sediu al colecţiei. Invitată la Bienala de la
Veneţia în 1948 cu întreaga ei colecţie, este

în atenţia criticii internaţionale. Evenimentul aştep-
tat este confirmat. Recunoaşterea publică a colecţiei
într-un spaţiu oficial se înfăptuieşte. Pasul următor
decisiv a fost organizarea muzeului şi deschiderea
acestuia în 1951, încoronare a idealului căruia i s-a
dăruit cu pasiune. Aici, precum se manifestase la
Londra şi New York, prezenţa colecţiei ei a atras
atenţia, a făcut vâlvă, a intrat în atenţia admirato-
rilor artei moderne, a devenit un real centru de cul-
tură, viu şi incitant. 

Colecţionar şi mecena, Peggy Guggenheim,
rămâne reper şi model de invidiat pentru cei dorni-
ci a fi în preajma capodoperei şi a geniului artistic.
Personalitatea, aspiraţia şi deciziunile ei ocupă un
loc important în evoluţia evenimentelor artistice din
prima jumătate a secolului al XX-lea şi în afirmarea
valorilor superlative ale picturii şi sculpturii mod-
erne întrunite în spaţiul oferit publicului venit de
pretutindeni în dorinţa admirării capodoperelor sec-
olului al XX-lea. 

Valoarea capodoperei

Cum a dobândit Peggy Guggenheim cele două
opere reprezentative ale creaţiei sculptorului se ştie
din evocările şi declaraţiile colecţionarei ale cărei
insistenţe şi neostenită aşteptare au învins conjunc-
turile nefavorabile şi rezistenţele sculptorului. 

Colecţionara a ales două opere capitale ca val-
oare şi semnificaţie estetică în creaţia lui Brâncuşi:
Măiastra şi Pasărea în Văzduh numită şi Pasărea în
Spaţiu.

Prestanţa celor două strălucitoare opere ale lui
Brâncuşi în neuitata expoziţie Art of This Century,
organizată la New York în 1940, a contribuit în mod
decisiv la impunerea prestigioasă a colecţiei, când
expoziţia a fost apreciată ca un eveniment răsunător
şi considerată locul naşterii noii direcţii în artă.
Achiziţia cea mai preţioasă a colecţiei, Păsărea în
Văzduh, la care sculptorul ţinea în mod deosebit,
arată marea izbândă a selecţiei şi calitatea înalt-val-
orică a colecţiei. Opere de referinţă în evoluţia artei
sculptorului, comentate elogios de André Breton în
1942 şi în anii următori de către exegeţii creaţiei
sculptorului, cele două splendide sculpturi
marchează momentul de apogeu al conceptului de
formă spaţială şi de sculptural în creaţia lui Brâncuşi
şi în sculptura secolului XX. 

(Continuare în nr. viitor)

ADRIANA BOTEZ-CRAINIC

Brâncuşi la Veneţia
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Overlanders of ‘62 Sketchbook”, acesta
este darul major lăsat urmaşilor de
către William George Richardson

Hind. Importanţa acestui ‘Sketchbook’ (caiet de
schiţe document) este multiplă. Însă, până la a
urmări variatele chipuri ale preţuirii ce o impune,
să încercăm a înţelege titlul operei.

Născut în Nottingham (Anglia), la 12 iunie
1833, viitorul pictor, după ce s-a aşezat în Canada
(1851?1852?), la vârsta de 18 ani (?) a lucrat mai
mulţi ani ca profesor de desen la Şcoala Normală
din Toronto (ceea ce i-a fost înlesnit de faptul că
urmase cursurile şcolii de arte şi meserii din
Nottingham). În timpul acesta a deschis un studio
în Toronto. A revenit în Anglia, de unde s-a reîn-
tors în 1861. Astfel ar putea fi argumentată opinia
lui Berenice Gilmore că mişcarea Pre-Raphaelită l-
a influenţat. „Opera sa vădeşte culoarea străluci-
toare şi lumina favorizate de respectiva mişcare”,
spune dânsa, „ca şi afinitatea cu expunerea
realistă a peisajului”. A călătorit în
Labrador cu fratele lui, omul de ştiinţă
Henry Youl(e) Hind (1823-1908), sub veghea
prietenească a căruia s-a aflat tot timpul
după prima sa debarcare. Buna lor
înţelegere este vădită şi prin aceea că a ilus-
trat, cu gravuri făcute după desenele real-
izate la faţa locului, scrierea acestuia:
„Explorations in the interior of the
Labrador peninsula”. Ele constituiau dări
de seamă imagistice privitoare la obi-
ceiurile indienilor Naskapi şi Montagnais,
ca şi studii botanice şi etnologice.

Henry Youle a preconizat ca drumul
căutătorilor de aur către Columbia britan-
ică să străbată preeria, în loc de a lua ca
mai înainte calea oceanică. Pe noua rută
recomandată de el însuşi i-a
condus personal pe aventuri-
erii dornici de îmbogăţire.
Numele primit de cei o sută
cincizeci de participanţi la
inedita aventură a fost „over-
landers”, sugerând străbaterea
uscatului (‘land’) către desti-
naţia ce şi-o aleseseră. William
G. R. Hind i-a însoţit în anul
1862, făcând nouăzeci şi două
schiţe documentare, în căr-
bune, peniţă, creion şi
acuarele, asupra acestei expe-
diţii, adunate în caietul despre
care vorbim. Cum foarte puţi-
ni dintre soţii săi de drum s-
au oprit pentru a căuta aur,
pictorul li s-a alăturat şi mai
departe, către Victoria, unde a
ţinut deschis un studio de pic-
tură timp de şapte ani.

Să răsfoim împreună
schiţele sale. 

Ciclul se deschide cu o
scenă de odihnă. Corturi
înşirate; bărbaţi recuperându-
şi puterile. Peisajul montan
este surprins din drum. Un
pod este străbătut de un
călăreţ. În pregătirea somnu-
lui, o căruţă  e descoperită cu
hulubele sprijinite de glod.
Apoi urmărim părăsirea unui fort. Boul care trage
căruţa, datorită accidentelor căii, este ajutat de
stăpân, după cum şi de o roată a căruţei împinge
careva. Ochiul graficianului urmăreşte căruţe cu
coviltir, un călăreţ şi alţi însoţitori pedeştri ai con-
voiului. Străbaterea unui râu. Foc de tabără. Cal
mâncând, agăţat de o căruţă. Vehicol răsturnat. Pe
neaşteptate, ne aflăm în apropierea unei aşezări
rurale. Şezând în iarbă, cu privirile pierdute în
depărtare. Odihna oamenilor lângă roata căruţei
dejugate. Bou şi cai de tracţiune pândind somnul.
Bac. Din nimic, în suita pastelată a viziunilor
cuminţi, abia atinse de culoare, oprindu-se
îndelung asupra detaliului realist, se iscă un peisaj
văzut de pe o înălţime tulburată de prezenţa unui
copac uscat la limita stângă, implantat într-un
teren castaniu, frământat de tufe cenuşii şi verzui,
continuat cu o mare pată cafenie. În planul din
dreapta urcă acelaşi convoi urmărit cu persev-
erenţă de pictorul care nu s-a împăcat cum se
cuvine cu tovarăşii de călătorie. L-au pedepsit
urmând ca trei zile să călărească singur şi nu
mângâiat de bucuria prezenţei obşteşti. Şiragul
lung, asemănător cu nişte perle mărunte acuare-

late, urcă între un ţinut împădurit şi versantul
unui munte sărac în vegetaţie.

Furtuna se năpusteşte asupra corturilor
înălţate în grabă nebună de bieţii inşi disperaţi că
nu pot lupta cu dezlănţuirea stihiilor. Se strădui-
esc să-şi desjuge, să-şi împingă sau tragă vitele la

adăpost, pe când lănciile ploii se năpustesc reci,
tăioase, ca de sticlă, în plinul tăbăcit de vânturi
uscate al chipurilor ostenite, iar ierburile de sub
tălpi se răzvrătesc şi fălfâie fără nădejde.

Răvăşirea elementelor s-a potolit. A trecut şi
convoiul. Îndărătul ultimei căruţe, un vânjos
bătrân cu o bâtă în mâna dreaptă, închide coloana.
Alt popas. Ai zice că, în primplan, s-a aşezat un
grăsan, să pună de mămăligă. Unul dintre con-
ducători (nu o fi fratele pictorului în persoană?) a
rămas mai încoace de un smârc. Este mai elegant
decât cei cunoscuţi până acum. Calul, slobod din
frâu, a plecat grumazul să molfăie din iarba locu-
lui. Stăpânul, cel cu plete mari şi bogate, indică
ceva din braţul drept, călătorilor găsiţi dincolo de
apă şi trestii. În următoarea imagine e înfăţişat
boul care a fost târât în nomol de căruţa ce o
trăgea: s-a prăbuşit în clisă. Locul nu este potrivit
tracţiunii grele. Următorul membru al expediţiei
şi-a oprit atelajul şi priveşte, aplecându-se într-o
rână, la dezastrul fratelui său de drum. Pesemne,
greutatea prea mare a înclinat roţile şi a condus la
lunecarea pe terenul nesigur. Acum două căruţe,

ce se urmează, au fost despovărate complet, ba şi
oamenii merg pe lângă ele. Trebuie şi boii
înţeleşi...

Peisaj de şes cu un călăreţ acolo unde zarea
se uneşte cu pământul.

A venit iarăşi clipa odihnei binecuvântate. Un
bou s-a prăbuşit pe pântec şi piept, abia susţinân-
du-şi capul încornorat la vreo douăzeci de cm de
ţărână. Un cal semeţ, proptit pe picioare, întoarce
capul spre înapoi, ciulindu-şi urechile să surprindă
pe unde or fi rămas prietenii săi, uşor îngrijorat că
se găseşte singur aici, departe de neamul cavalin
destul de bogat reprezentat în caravană. Deasupra
unei păduri, două păsări planează. 

După moda sălbăticiei, stăpânul din pomeţii
căruia (parcă ar fi unica sursa a pilozităţii) se
învălmăşesc firele dese şi aspre ale unei bărbi
trapezoidale, e mai puţin de speriat pentru ani-
malul său, cât pentru noi privitorii desenului ce-l

reprezintă. Vita, dimpotrivă, îi este
recunoscătoare că o ajută să-şi care poverile
la străbaterea unui râu. Astfel îmi renaşte
sentimentul de stingherire ce-l am când mă
surprind uluit de dragostea ce o poartă câinii
şi pisicile unor stăpâni hidoşi la înfăţişare
(după judecata noastră), termen ce nu are
nici o însemnătate şi nici o influenţă în priv-
inţa ataşamentului ce-l arată animalele
domestice oamenilor care le îngăduie pe
lângă casă. 

Un grup de trei indieni piperniciţi, prob-
abil evitând vântul şi deaceea doi dintre ei
şed vârâţi unul în celălalt pe când al treilea
s-a lungit cu burta pe glod şi şi-a ridicat băr-
bia, sprijinind-o într-un cot, pândesc de la dis-
tanţă, convoiul ce pare fără sfârşit, când le
străbate teritoriul. În planşa următoare - cât

de impresionantă este întin-
derea nesfârşită şi pustie în
prim planul căreia s-a ciucit
o femeie din acelaşi trib cu
precedenţii, genunchii înăl-
ţaţi şi susţinuţi de braţele
înnodate peste ei i se
ascund într-un şal roşu bor-
dat cu albastru, ce-i acoperă
umerii şi tot trupul minus
labele sprijinite una de
cealaltă. Puţin mai departe,
în planşa, următoare, o
plută stingheră, ale cărei
rădăcini ascunse sunt bucu-
rate de o tufă ce se zbenguie
în adiere mângâindu-i trun-
chiul zvelt. 

Au ajuns la un fluviu.
Acesta nu mai poate fi
străbătut prin vad. Au găsit
bărci largi şi încăpătoare.
Au depus lângă căruţe baga-
jele, avuţia lor, stive, iar
acum o încarcă cu băgare de
seamă, pentru călătoria ce
urmează pe apă. Halta va
dura ceva. Corturile s-au
înălţat. Între noi şi ele, unul
dintre membrii echipei de o
sută cincizeci de persoane, s-
a întins cu pântecul pe glod,
spatele fiindu-i încorsetat

într-un soi de rubaşcă dintr-o ştofă cafenie.
Pantalonii îi sunt cenuşii. 

Cum zace frânt, nu ştiu de ce i-aş lega de
chipu-i chinuit versurile incomplete (cât le mai ţin
minte) ale unei romanţe demult uitate şi în ţara ei
de baştină, adică la noi:

„...În zbor trec peste mine anii
Departe-ntre străini mă frâng
Îmi plâng de milă măghiranii
Şi romaniţele mă plâng,

Tu vântule cu şoapte line
Ce aromeşti a busuioc
Du-mi către alte zări cu tine
Şi vis şi dor şi nenoroc,

Vânt de seară, vânt de seară,
Vânt hoinar de cireşar
Du-mi tristeţea mea amară,
Vânt de seară, vânt hoinar...”

În imagine: Mormântul lui Iisus

MIHAI RÃDULESCU

William George
Richardson Hing
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Despre ce fel de metaforă este vorba sau
în ce constă tendinţa demetaforizării
sunt probleme ce formează obiectul

unei discuţii mai largi, reluate din articolul
Declinul metaforei, publicat iniţial în Gazeta lite-
rară din 1961 şi dezvoltată într-un întreg sistem
teoretic în Schiţa de fenomenologie poetică din volu-
mul Meridiane din 1969. Pe scurt, autorul distinge
între metafora ca element al stilului, decorativă,
pur ornamentală şi metafora ca „element al ritmu-
lui interior”, ca o „cunoaştere specifică”, indispen-
sabilă poeziei, ca „încercare a spiritului
de a realiza, într-un plan ideal, maximul
grad posibil de reductibilitate a esenţelor
şi fenomenelor”. Nu este vorba, deci, de
o pledoarie împotriva metaforei, ne aver-
tizează autorul, ci doar a metaforismului.
Deplasarea accentului „de la metaforă la
tonul metaforic al poeziei” este, după A.
E. Baconsky o tendinţă vizibilă la marii
poeţi contemporani, precum Antonio
Machado, Robert Frost, Carl Sandburg,
Cesar Vallejo, Umberto Saba, Salvatore
Quasimodo etc. Condiţia fundamentală a
artei este emoţia, în opinia scriitorului,
iar emoţia se naşte din contactul cu rea-
litatea. Prin urmare, metaforismul, pre-
ocuparea pentru formă ar fi contrare
condiţiei fundamentale a artei, prin în-
săşi ignorarea a ceea ce autorul numeşte
„realitate”. Spiritului nostru, spune A. E.
Baconsky, „nu-i mai sunt atât de fami-
liare detaliul decorativ şi reliefurile
voluptoase ale ornamentelor”, ci mai degrabă
încercările de a realiza „cu un minim de mijloace
gradul maxim de expresivitate posibilă”. Observăm
că discuţia despre metaforă, pornind de la încad-
rarea ei, ca element al stilului, în aria poeziei nean-
gajate, se sprijină pe elemente socio-politice. Un
scurt istoric al metaforei arată că prestigiul său a
înregistrat „un grafic cu o ondulaţie constantă:
mai puţin cultivată în perioadele de afirmare
impetuoasă a geniului creator omenesc, ea se bu-
cură de o mare atenţie în epocile de rafinament şi
atinge paroxismul în vremurile crepusculare”.
Concluzia este că „spiritul nostru” – şi aici A. E.
Baconsky se referă, probabil, la spiritul realist-
socialist – nu poate decât să respingă o atare ori-
entare decadentă. 

Sunt greu de distins opiniile reale ale autoru-
lui de acelea tributare ideologiei în vogă. Este, de
pildă, autentic A. E. Baconsky atunci când res-
pinge clasificarea metaforelor efectuată de L. Blaga
în plasticizante şi revelatoare ca
fiind întemeiată pe „teza idealistă a
inexistenţei lucrului în sine”? Sunt
menite să convingă numeroasele
citate din Bazele eseisticii marxist-
leniniste? Fapt este că scriitorul îşi
va menţine, cu unele modificări,
ideile principale în toate volumele
următoare, eliminând doar ceea ce
nu intră în sfera poeticului, adică
elementele de analiză politică a
problemei. Aceleaşi opinii le vom
găsi în Panorama poeziei universale
contemporane, o carte de o imensă
valoare culturală şi artistică, total-
mente emancipată de reziduuri
politice. Dacă punctul de pornire al
discuţiei se află deocamdată în di-
hotomia marxistă dintre poezia
angajată şi cea neangajată, este la
fel de adevărat că ideile sunt struc-
turate într-un veritabil crez artistic.
Cărţile ulterioare sunt exemplificări
ale acestui crez, din ce în ce mai
bine şi mai limpede formulat. 

Resorturile interne ale acestor
concepţii pot face obiectul unei alte
discuţii. S-a remarcat deja inadec-
varea dintre teza „realistă” a lui A.
E. Baconsky şi tendinţa generală de
resurecţie a lirismului manifestată
printr-o adevărată explozie meta-
forică la poeţii deceniului al şapte-
lea. Nu este prima dată când opini-
ile scriitorului clujean sunt în con-
tratimp cu evoluţia generală a men-
talităţii artistice în spaţiul româ-
nesc. Este vorba, aşadar, de o în-
tâmplătoare contradicţie, de o sim-
plă atitudine de frondă sau de un
act premeditat cu o miză înaltă?

Ipoteza avansată în acest sens de Mircea Martin
este foarte plauzibilă: se pare că scriitorul încearcă
să-şi recâştige prestigiul nonconformismului şi pe
acela de înnoitor al poeziei, pierdut după 1960,
odată cu apariţia noii generaţii de poeţi. Volumul
de versuri Cadavre în vid ilustrează, într-o altă
manieră, aceeaşi intenţie. Paradoxal însă, con-
cepţia despre poezie a lui A. E. Baconsky este în
acelaşi timp „realistă”, în sensul conformismului
politic, şi foarte modernă, pentru că anticipează
tendinţa reală de evoluţie a liricii înspre ceea ce el
numeşte „o nouă simplitate”. Chiar dacă discursul
despre declinul metaforei este discutabil şi amen-
dabil în punctul său de pornire (relaţia dintre
metaforă şi poezia neangajată) şi în câteva dis-
tincţii insuficient motivate (de pildă dihotomia
metaforă-emoţie), cert este că scriitorul îşi recâş-
tigă prestigiul nonconformist şi revine în avangar-
da literară a vremii. Astfel, susţinătorul mo-
dernismului din anii 1950 devine teoretician al

poeziei din deceniile următoare. Pentru cititorul de
astăzi, concepţiile expuse în Colocviu despre poezie
suferă de o dezagreabilă contaminare de ideile
marxiste încă mult vehiculate în epocă. Inactuale
sunt, de pildă, criticile aduse teoreticienilor mod-
erni ai poeziei, filosofilor existenţialişti, scriitorilor
„neangajaţi” etc. Dar o scurtă privire asupra recep-
tării articolului Declinul metaforei la data primei
sale apariţii, în 1961, va arăta că principala acuză
adusă textului este tot inactualitatea, în sensul
unei insuficiente adecvări la ideologia comunistă.

Se vede, astfel, şi cât de „destinsă” este
atmosfera literară a deceniului al şaptelea,
când începe resurecţia lirismului. Într-un
text nesemnat, publicat în revista Tribuna,
autorul este acuzat că, ridicând o „pseudo-
problemă”, aceea a metaforei, „încearcă să
abată atenţia cititorului de la problemele
esenţiale ale poeziei realist-socialiste” şi pro-
duce „confuzii dăunătoare” în privinţa „con-
cepţiei marxist-leniniste despre artă şi soci-
etate”. Iată care sunt aceste „grave abateri”:
„A. E. Baconsky combate metafora, situân-
du-se aproape întotdeauna în afara con-
cepţiei marxist-leniniste despre literatură şi
societate”, „ignoră concepţia materialist-
istorică asupra societăţii”, „pune pe acelaşi
plan poeţi cu poziţii de clasă diferite, chiar
opuse”, „separă în mod metafizic metafora
de conţinutul social-istoric concret pe care îl
reflectă aceasta”, privind-o ca „entitate
metafizică şi idealistă” etc. Articolul lui A.
E. Baconsky denotă „snobism”, „diletan-

tism”, „diversionism” şi astfel se explică şi „laturile
confuze şi evazioniste din poeziile sale din ultimul
timp”. În concluzie, spune autorul textului, „falsa
erudiţie şi snobismul nu-i dau nimănui dreptul de
a strecura calul troian al idealismului în cetatea
culturii noastre socialiste”. Nu este greu de presu-
pus că în spatele acestor acuze care nu suportă
nici un comentariu se află indicibile răfuieli per-
sonale. Ele sunt însă suficient de apropiate de crit-
icile aduse lui A. E. Baconsky în mod oficial un an
mai târziu, la Conferinţa pe ţară a scriitorilor,
unde este acuzat, ca şi în urmă cu un deceniu, de
tendinţe evazioniste, aristocratism, snobism int-
electual etc. 6. Acesta este fundalul teoretic în care
se produce tacit dezideologizarea literaturii. Însăşi
problema metaforei, abordată de A. E. Baconsky,
este în acest context de o modernitate frapantă. 

Nu este deloc exclus ca textele din Poeţi şi
poezie, începând cu Colocviu despre poezie, unde
este inserat şi Declinul metaforei, să fi fost influ-

enţate de aceste obiecţii şi struc-
turate în aşa fel încât să nu
încalce anumite norme politice.
Aceasta ar fi o explicaţie a ambi-
guităţilor şi a inadvertenţelor
întâlnite pe tot parcursul cărţii, în
centrul cărora se află însăşi
accepţiunea termenului de „real-
ism”. În ce constă aceasta?

Încă din primul articol,
autorul vorbeşte despre arta „de
un viguros realism” a lui Tudor
Arghezi, după ce menţionează
„sensurile sociale şi adânc patrio-
tice” ale versurilor sale „sprijinite
pe riguroase temeiuri material-
iste”, în ciclul Cântare omului.
Această artă realistă contrastează
cu „negura tuturor degradărilor
decadente” din perioada interbe-
lică şi reprezintă o revenire la
„tonul major” al poeziei, după
simbolismul „cosmopolit, aristo-
cratic şi vag leucemic”. Orienta-
rea la care se referă A. E. Ba-con-
sky este evident realismul social-
ist, ilustrat la Arghezi printr-o
poezie „activă, transformatoare, o
poezie a maselor, a mulţimii, plină
de înţelesuri sociale” etc.

În imagine: Ziduri la Ierusalim

MAGDA WACHER

A.E. BACONSKY
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Privind literatura secolului XX ca pe un
nou Babel şi analizând-o din această
perspectivă, Roger Caillois evidenţia  –

şi, „retoric”, reuşea chiar să demonstreze –
„orgoliul, confuzia şi distrugerea” acesteia, ter-
menii citaţi fiind chiar incluşi în titlul lucrării
sale, Babel: orgueil, confusion et ruine de la littéra-
ture. De altfel, Turnul Babel a reprezentat o ade-
vărată temă predilectă pentru autori foarte difer-
iţi, în cele mai diverse epoci de la Hugo la Kafka,
pentru a ne limita doar la aceste exemple. Astfel
se conturează o dublă mişcare în literatură
începând cu mijlocul secolului al XIX-lea: o drama-
tizare şi, în acelaşi timp, o modernizare a pove-
stirii biblice, în care se  descifrează, sau căreia i
se impune o retorică ce se referă la „neprevăzutul
din istoria noastră şi la ameninţările ce apasă
asupra societăţii de astăzi”, ca să-l cităm pe Paul
Zumthor. Imaginea Turnului Babel îl readuce pe
„omul revoltat” la realitatea condiţiei sale
ontologice şi culturale, reliefându-i ade-
văratul destin. 

„Reality is not a matter of fact, it is
an achievement”, scria William H. Gass.
Tocmai de aceea, un adevărat povestitor
trebuie să-şi ţină cititorii captivi în interi-
orul limbajului operei, pentru că, din
punct de vedere literal, nu există nimic
dincolo de el. Aici trebuie căutate sursele
fascinaţiei pe care o exercită asupra citito-
rilor proza lui Ismail Kadare. Privit, ade-
sea, doar din perspectiva unui potenţial
Premiu Nobel pentru Literatură pe care
ar putea să-l aducă Albaniei, o ţară din
fostul spaţiu comunist, Kadare a fost
receptat în consecinţă: drept un autor de scrieri
parabolice şi simbolice, de natură a pune în dis-
cuţie, desigur, la modul alegoric, caracterul unui
regim totalitar, precum şi de a submina doctrina
mult discutatului realism socialist care a marcat
pentru suficientă vreme literatura din această
parte a lumii. Poate tocmai de aceea, situaţia fun-
damentală a prozei sale a rămas cea din Generalul
armatei moarte, roman apărut în 1963; este
povestea unui general italian copleşit de misiunea
care i-a fost încredinţată tocmai în Albania. Şi, cu
toate că pare a se dedica cu trup şi suflet
îndeplinirii ordinelor primite, personajul principal
al cărţii pare a nu înţelege niciodată până la capăt
că, din punct de vedere spiritual, este şi el la fel
de mort ca şi soldaţii căzuţi în confruntările
armate din vechime.

În fond, prin acest gen de proză, Kadare
(care, în paranteză fie spus, s-a afirmat mai întâi
ca poet) nu face decât să se înscrie într-o tendinţă
bine reprezentată în literatura albaneză a anilor
‘60 – ‘70, alţi autori care s-au raportat la aceasta
fiind, mai cu seamă, contemporanii săi Fatos
Arapi şi Dritero Agolli. Dar, în cadrul acestei ori-
entări, Ismail Kadare reuşeşte să-şi afirme, foarte
repede, vocea proprie şi să se individualizeze –
fiind, de altfel, remarcat rapid de John Updike, cel
care îl caracteriza, în 1971, la
puţină vreme după publicarea
romanului Cronică în piatră, drept
„un scriitor sofisticat şi desăvârşit,
atât în ceea ce priveşte proza poet-
ică, cât şi densitatea narativă a
romanelor sale.” Una dintre temele
sale favorite va fi, aşa cum se
întâmplă, de exemplu, în Cetatea
(1970), explorarea modului în care
trecutul influenţează prezentul şi
modelează, astfel, vieţile oamenilor,
după anumite tipare prestabilite.
De aici şi accentul pus de scriitor
pe „Kanun”, vechea lege albaneză a
răzbunării după principiul „ochi
pentru ochi”, nescrisă, deisgur, dar
care şi-a pus amprenta generaţii de-
a rândul asupra vieţii şi mental-
ităţilor din această ţară. 

Dincolo de toate aceste
aspecte – adevărate, desigur – se
mai găseşte ceva, o temă poate
neaşteptată, dar, în orice caz,
prezentă în câteva din romanele
mai recente ale lui Kadare, atât în
Iarna marii însingurări, cât şi în
Concert la sfârşit de toamnă; dar
poate mai ales în Anul negru. Şi
anume, imaginea, evident, din nou
simbolică – chiar difuză, uneori – a
Turnului Babel. „De aceea s-a

numit cetatea aceea Babilon, pentru că acolo a
amestecat Domnul limbile a tot pământul şi de
acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa pămân-
tului”, se spune în Geneza biblică. Fascinaţia
Turnului Babel apare şi în cazul lui Kadare.
Astfel, Anul negru abundă în  suprapuneri de pla-

nuri şi afirmă mereu singurătatea omului, în
mijlocul naturii, în mijlocul armatei sau marelui
oraş, toate acestea tinzând să devină un uriaş
univers narcisiac, alteritate irecuperabilă a eului
şi a limbajului său. Textul este, prin urmare, plin
de „semne”, pentru  ca  cititorul   să   înţeleagă
că   nu   este  vorba de o simplă metaforă întâm-
plătoare. La un anumit nivel de semnificaţii,
romanul este o cronică a unei perioade extrem de
zbuciumate din istoria modernă a Albaniei, mai
precis anii care au urmat declarării indepen-
denţei. Scriitorul porneşte de la o serie de eveni-
mente istorice reale care au marcat anii 1913 şi
1914, care reuşesc să contureze cu pregnanţă
imaginea unei ţări fără un guvern stabil, pe al
cărei teritoriu armatele străine nu mai conteneau
să mărşăluiască, unde bandele de jefuitori operau
netulburate. Tot acest spaţiu – simbolic, desigur –
este străbătut, într-un marş nu mai puţin haotic,
de ceata lui Shestan Verdha, un ţăran kapedan
care îşi părăseşte satul natal şi care, urmat de alţi
câţiva luptători, încearcă cu disperare să-şi salveze
patria. Primul şi cel mai evident între semnele
textului este apariţia cometei, eveniment relatat
chiar în primele pagini ale cărţii: „Au existat fel
de fel de ipoteze  ba că, încă de la început,
apariţia cometei i-a dat anului aceluia aura de

deşertăciune pe care a avut-o, ba că, ceva mai
târziu, după ce lucrurile au luat-o la vale, oamenii
s-au convins că necazurile veniseră de la sine.
Uite, aşa au stat lucrurile în anul acela, pe care
nu numai pesimiştii incurabili, dar şi cei care
vedeau în jurul lor numai flori şi veselie au căzut
de acord să-l numească anul negru.” Va urma
descrierea acestui an, iar maniera pe care o alege
Ismail Kadare este, din nou, una aparte  căci
lunile ce vin sunt prezentate din diferite perspec-
tive: cea a lui Shestan Verdha, a generalilor străi-
ni, a esadiştilor musulmani, a faimoasei curtezane
albaneze Sara Stringa, a tinerei şi înspăimântatei
regine a Albaniei, soţia prinţului Wilhelm de
Wied. Tehnica punctului de vedere este perfect
stăpânită de scriitor, rezultatul fiind crearea unei
atmosfere unice, în care totul pare posibil. Totul,
mai puţin înţelegerea şi reala comunicare între
oameni. De aici, imaginea simbolică a unui ade-

vărat Babel balcanic. Nu întâmplător, gen-
eralii olandezi nu se pot înţelege cu subor-
donaţii lor, nimeni nu poate fixa data
Ramadanului musulman, au loc nesfârşite
discuţii cu privire la dificultăţile traducerii
anumitor sintagme albaneze în limba ger-
mană sau la semnificaţiile unui neateptat
dar – o baclava – oferit de consulul turc
celui englez...  Scriitorul dă impresia că
încearcă să surprindă tot în această carte
– totul. Dar în Albania acelui an, totul
însemna haos – mai puţin efortul ţăranilor
simpli de a salva cu orice preţ această ţară
– de aici şi sfârşitul cu note de tragedie al
kapedanului Shestan. Numai că dorinţa
mai veche a scriitorilor de a încorpora

întreaga lume într-o carte nu se mai poate susţine
în epoca noastră. Acum, fragmentarea realităţii
exterioare şi reconstruirea ei ulterioară din chiar
aceste fragmente prin crearea unui nou tip de dis-
curs romanesc a devenit estetica necesară. Tocmai
de aceea, necesară devine şi permanenta referire
la mitul Turnului Babel, aşa cum se întâmplă şi în
romanul de faţă al lui Kadare. În plus, sfârşitul
secolului XX prezintă, atât la nivelul structurilor
sociale şi culturale, cât şi la cel al unor tipuri par-
ticulare de discurs, tendinţa de promovare a unui
alt model constitutiv, aceasta constând în schim-
barea centrului de greutate al  discursului roma-
nesc: se trece la o relatare de-a dreptul simultană
a evenimentelor, iar temporalitatea e spaţializată.
De aici şi descrierile atâtor spaţii, ca într-un uriaş
carusel pe care scriitorul ni-l desfăşoară dinaintea
ochilor în Anul negru. Dar, oricât de deschise sau,
dimpotrivă, de închise s-ar dovedi aceste spaţii,
ele se dovedesc de natură a înstrăina şi nu mai
mijloci în nici un fel comunicarea. Iar oraşul –
mai cu seamă capitala, şi ea mereu schimbată, dis-
putată şi atacată din toate părţile – nu mai poate
fi un centru, ci devine chiar negaţia acestuia; nu
mai e semnul unităţii, ci abolirea ei definitivă. Nu
mai simbolizează nicidecum comunicarea, ci dim-
potrivă, are rolul de a consacra pentru totdeauna

pierderea cuvântului prin care se
face comunicarea. Tocmai de ace-
ea personajele, fie ele prinţi, con-
suli sau kapedani locali, par a nu
mai acţiona coerent. Acest lucru
se întâmplă tocmai pentru că
Babel simbolizează confuzia, iar
lipsa de echilibru duce la confuzie
pe planurile terestru şi divin şi
oamenii nu se mai înţeleg. Ei par
a nici nu mai vorbi aceeaşi limbă,
adică nu-i mai leagă nici un con-
sens. În fond, mesajul din istoria
biblică şi cel din subtextul roma-
nului lui Auster este acelaşi: în
mai mică măsură decât  diversi-
tatea limbilor, povestea despre Ba-
bel se referă la comunicarea între
oameni, baza existenţei lor comu-
ne şi şansa lor de a dăinui pe
pământ. Poate că singura şansă. 

* Ismail Kadare, Anul negru. Concurs
de frumuseţe masculină la
Stâncile Blestemate. Traducere, postfaţă
şi note de Marius Dobres-cu, Polirom,
2006.

În imagine: Marea Mediterană. 
Tel Aviv

RODICA GRIGORE

UN BABEL BALCANIC
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„Ceea ce au făcut Mallarmé şi Joyce în domeniul
scrisului, Cézanne şi mişcarea din Montparnasse în dome-

niul picturii, Satie şi cei din Arcueil în cel al muzicii,
Jeanes, Heisenberg şi Einstein în domeniul matematicilor

şi filosofiei, Brâncuşi a facut-o în cel al sculpturii.”

V.G. Paleolog, Brâncuşi-Brâncuşi, Scrisul
Românesc, Craiova, 1976

Arta plastică a lui Romeo Niram este,
înainte de toate, o provocare. Publi-
cul său va trebui să-şi depăşească
limitele comprehensive şi perplexi-

tatea „repulsivă” pe care prezenţa portretelor unor
personalităţi, dar, mai ales, ale contemporanilor şi
intimilor artistului, o poate provoca. (Iată-mă privin-
du-mă într-unul din tablourile cheie ale expoziţiei şi
nu pot să-mi rezolv satisfăcător gândul de a fi privit
şi recunoscut). De aceea, ieşirea lucidă din această
capcană afectivă nu se poate face decât malgré le
public.

Nu pot hotărî de pe acum numărul celor care
se vor interesa cu adevărat de această nouă şi intri-
gantă viziune artistică. Aş spune totuşi că meditaţi-
ile mele despre arta lui Romeo Niram m-au condus
la descoperiri neaşteptate, pornind de la o înţelegere
holografică a operei sale. Şi asta pentru că există la
Niram o ordine desfăşurată şi o ordine înfăşurată pe
pânzele sale, întregul regăsindu-se în fragment aşa
cum timpul se concentreză în moment.

Romeo Niram se află printre foarte puţinii
artişti de astăzi care decid un drum original,
aducând probleme „grele” în spaţiul artelor plastice.

Întâia dintre acestea (istorică) ar fi reîn-
toarcerea la înţelepciune, la lecţie, aşa cum se
obişnuia în pictura europeană la începutul
Renaşterii, dominată de acea tragică confruntare
între conştiinţa critică şi existenţa tragică.

A doua problemă (formală) ţine de ispita neb-
uniei, de o profuziune a sensurilor, a unei reţele de
semnificaţii care riscă să-şi piardă figura printr-un
exces referenţial şi care implică o privire mijlocită,
răbdătoare, de studios.

A treia problemă (epistemologică) se leagă
de recursul la ştiintă, vădit în opera ale cărei „cicluri”
sunt, de pe acum: conştiinţa (Eseu despre nelucidi-
tate), Celălalt (Simbioze, Umanografie), umanitatea
(Eseu despre luciditate) şi Universul (Brâncuşi: E =
mc2).

Nu voi stărui decât asupra celui din urmă,
tema acestei expoziţii.

Cu şaptezeci de ani în urmă, V. G. Paleolog
arăta publicului că «opera lui Brâncuşi e o cosmogo-
nie», «măsura nesfârşitului şi nemuririi» (Op. cit., p.
9). O nouă paradigmă, am zice, a gândirii şi simţirii
omeneşti, dar la care nu se poate ajunge decât
printr-un fel de cunoaştere epurată de prejudecăţi,
ascensională, despărţită definitiv de lumea veche.

Or, acest primenitor drum începe cu o
Pasăre de Aur, o Măiastră, expusă la Salonul
Independenţilor, «aurie, hieratică şi aproape nere-
ală», însuşi «logosul plotinian», cum spune acelaşi
Paleolog (p. 15). 

Din astăzi pierduta Femeie pieptănându-se
(1909), se va naşte Portretul domnişoarei Pogany
(1912), al cărui ciclu evoluează formal spre Danaide,
împreună cu Prometeu, dezantropomorfizându-se
complet în Începutul Lumii şi/sau Sculptură pentru
Orbi (1916-1924), în sensul manifestării obiectului
sculptural anunţat poetic de Apollinaire. Aceasta

este, în esenţă, în înţelegerea mea, geneza ovoidului
ca principiu feminin: conţinut şi conţinător, uber,
tangent doar într-un singur punct cu suportul. (La
Chicago, Sculptura pentru Orbi a fost expusă într-un
sac de catifea pentru a fi descoperită pe pipăite).

Niram nu e deloc străin de aceste idei, cum
putem vedea, mai întâi, în Miss Pogany, 1912-1913, şi
în care (re)găsim laolaltă tema atelierului (metaforă
pentru cronotrop), pânza vremii, o cariatidă (mai
aproape de Modigliani), erosul platonic, subconştien-
tul, cenzura, şahul cubist (ce trimite la Picasso),
memoria (fotografică, discursivă, culturală, inti-
mistă) şi „misteriosul” portret feminin.

Să privim apoi, Teoria Relativităţii nirami-
ană. Pe o structură din lemn, asemănătoare cu un
şasiu pictat pe dos, apare, în logică ascunsă, tripti-
cul evocării perfecţiunii formale. În centru, doi băr-
baţi descărnaţi, cu aparenţă de năluci, cercetează pe
orbeşte anatomia unei muze adormite, frumuseţea
reală a Modelului. În dreapta, de veghe, în semiîn-
tuneric, frumuseţea Operei (chipul lucitor al
Domnişorei Pogany). În stânga, portretul «clasic» al
Pictorului (un Narcis) şi al frumuseţii conştiinţei de
sine. De undeva din tablou curge însă o materie vâs-
coasă (metaforă a existenţei pieritoare?) şi care
ameninţă cu dezintegrarea. O altă conştiinţă femi-
nină o primeşte în caucul palmei, dar îşi fereşte, ca
de ispită, privirea. Criticul şi tragicul (perisabilul)
sunt vulnerabilitatea oricărei teorii. Iar căutarea
formei perfecte e visul inteligent al „orbilor” (al celor
întorşi spre sine).

Ajungem astfel, prin epurare, la obiectul
sculptural ovoidal (la Brâncuşi: Muza Adormită, Noul
Născut, Sculptură pentru Orbi, Începutul Lumii), tac-
til, vizual, cinetic. Acesta este Ż sintetic, sincretic şi
sinestezic Ż Oul, Oul Cosmic, pe care Niram îl va
introduce direct sau aluziv în picturile sale. 

Formă a Începuturilor, geometrie a micro şi
macrocosmosului. Nici materializare a ideii nici ide-
alizare a materiei Ż ci o „dezghiocare” a formei
gnoseo-energetico-materiale a Lumii. Acesta îi e sen-
sul.

L-am putea interpreta, aşa cum fac exegeţii,

prin mitul egiptean al lui Cneph (demiurg şi disc
solar) sau Ptah (cel care se naşte din oul vomitat de
Cneph), mit reluat de Hermes Trismegistul şi de
lunga lui tradiţie, prin oul din care se naşte Brahma
sau prin mărul şi şarpele biblic care trimit şi ele la
un ou originar. 

Dar poate cea mai rodnică interpretare, în
armonie cu vremurile, o găsim în teoriile cosmolo-
gice actuale, în acea hiperfizică de care pomenea
Paleolog (p. 120). 

Pe temeiul teoriei relativităţii einsteiniene,
aşa cum se revela ea lumii, în 1917, şi care ne pro-
pune modelul unui univers tetradimesional, cvasi-
sferic, belgianul Lemaître va lansa ideea «atomului
primordial», a momentului zero şi a unui univers în
expansiune. În aceeaşi direcţie, Gamow dezvoltă ce-
lebra ipoteză a Big-Bang-ului. Aceasta era starea cos-
mologiei în vremea lui Brâncuşi. (Nu fără interes, un
Petru Andreescu, elev al lui Einstein, i-a vizitat ate-
lierul... ca şi atâţia alţii). 

Cred că aceste referiri sunt suficiente pentru
a înţelege motivul pentru care Niram îi apropie pe
Brâncuşi şi Einstein, sau, mai degrabă pe Brâncuşi
de faimoasa formulă E = mc2, sculptorul „dăltuind”
artistic formula Creaţiei. Brâncuşi s-a ridicat la ea
nu prin calcul matematic, ci printr-o genială intuiţie,
fără asemănare încă pe tărâmul Artelor. În lumea
oltenească Ż ne mărturisesc covoarele de pe tablouri
şi pe care păşim cu mintea Ż, geometria or(do)nează
domesticul ca şi închipuirea. Aşa cum, de pe jos, şi-
a înălţat artistul gorjean infinitatea (Coloana fără
sfârşit) în spaţiu-timp, tot aşa şi ecuaţiile prusace ale

fizicianului din Ulm aveau să tulbure ochii privito-
rilor în stele.

Îndrăzneşte V. G. Paleolog: «Datorită lui
Brâncuşi, sculptura, la fel ca şi filosofia, bate la
porţile adevărurilor esenţiale şi primare, părăsind
ambiţia minoră de a oglindi, mai mult sau mai puţin
fidel, chipul lumii vizibile din exterior Ż de acum
înainte străduindu-se de a prinde în materie chipul
lumii imateriale a gândirii creatoare» (p. 123).

Hic et nunc am ordonat doar direcţiile înspre
care mă bate gândul, neputând trece sub tăcere
implicaţiile majore ale expoziţiei de pictură a lui
Romeo Niram, oricât de debusolantă s-ar înfăţişa ea
publicului leneş. Căci ele se îngemănează, ca în
tabloul Brâncuşi: E = mc2, I, în lecţie, în nebunie şi
în ştiinţă. 

Niram îmi apare, în ciuda senzaţiei de
stupoare şi a polemicilor pe care le va isca, o nouă
bornă în arta contemporană, în orizontul prea vast
şi critic al postmodernismului. 

Să cugetăm împreună: reprezentările cere-
brale (a căror abordare ne coboară până la Plotin)
nu ar putea fi, aşa cum sugerează neurologul Karl
Pribram, o anumită stare a Universului?

În imagine: Ierusalimul vechi

Corespondenţă din Lisabona

DAN CARAGEA
Romeo Niram



Intenţionam ca substantivul comun al
titlului să conţină prefixul re-, dar
reflectând asupra atitudinii multora
dintre teoreticienii filosofiei şi teolo-

giei, nu a acelora care o simt şi o gândesc, ci a
acelora care numai o gândesc mi se pare potrivit
fără prefix. 

Impulsul acestor rânduri se află într-o
revistă, fără prea mare importanţă, dar care cu
siguranţă este citită de un public numeros. Era o
reclamă la o cunoscută marca elveţiană de ceasuri,
şi cum legea marketingului implică, pueril, dar cu
impact asupra minţilor slabe, un slogan care să te
mişte, aceasta avea o frază din Nietzsche: Tot ceea
ce nu mă ucide, mă face mai puternic. Această
reclamă şi folosirea unor fraze ale căror origine
nietzscheană este evidentă, fie în unele docu-
mentare, vezi Zeitgeist, sau aiurea mă determină
să cred că lumea începe să descopere şi altfel, la
un alt nivel, nu numai cel livresc pe Nietzsche.
Când tocmai îmi spuneam că e un aspect care ar
trebui să aducă un semnal pozitiv, îmi dau seama
că totul e greşit, cel puţin în cazul reclamei
amintite. Lumea nu se întoarce astfel la Nietzsche,
nu îl descoperă, ci se foloseşte de el pentru nişte
scopuri pur futile. Superficialitatea (a nu se citi
greşeala) nu e asociată cu nici un filosof, fie ei
creştini, fie structuralişti. Ceea ce îi uneşte pe filo-
sofi, fie că le dăm dreptate sau nu este puterea de
convingere. Au o anumită forţă pe care o are
Supraomul. Că imbecilizează sau emancipează
spiritul este un aspect despre care trebuie discu-
tat.

Lumea are nevoie de o schimbare de men-
talitate radicală. Şi de ce ar avea conştiinţa umană
nevoie de ideile lui Nietzsche? Tocmai pentru că,
pe măsură ce descoperirile tehnologice avansează,
cele spirituale stagnează; pentru că fiinţa nu mai
caută adevăruri, ci linişte, ea nu mai are forţa de
a gândi, devine imbecilizată prin divertisment, se
supune fără remuşcări, ba chiar cu zâmbetul pe
buze, respinge orice prilej de gândire autentică, de
întoarcere către sine. Tot ceea ce face astăzi fiinţa
umană este o înstrăinare de capacităţile şi spiritul
său, o sinucidere prin nerozie. 

Biserica, fie că vrea, fie că nu a găsit în
Nietzsche o sursă inestimabilă pentru predici, să le
spunem livreşti, legându-se ori de câte ori este
nevoie de celebra blasfemie prin care se anunţa
moartea lui Dumnezeu. Astfel de indivizi fac
abstracţie de foarte multe aspecte ale afirmaţiei
lui Nietzsche: pe unde a apărut (Die fröhliche
Wissenschaft, şi nu numai), că e în gura unui per-
sonaj, etc. Exemplul din referinţă este luat la
întâmplare de pe internet, pagină plină de smere-
nie, unde mai atârnă reclame la tehnologii noi şi
oferte la telefoane mobile. Este destul de greu de
răspuns unor astfel de indivizi. Această propoziţie,
Dumnezeu a murit!, este de fiecare dată ruptă de
context sau mai degrabă contexte. Chiar nu mai
are rost să menţionez că Dumnezeu nu a răposat
el aşa, de capul lui, şi nici personajele lui
Nietzsche nu afirmă asta, ci că chiar a fost ucis de
oameni, ceea ce nu cred ca se prea aude în biseri-
ci. Şi nu vorbesc de moartea fizică, deşi tot
oamenii l-au crucificat, parcă, ci de una culturală,
tradusă în recunoaşterea de către Nietzsche a inca-
pacităţii conceptului de Dumnezeu de a furniza va-
lori morale sau umane. 

Dar faptul că anumiţi înţelepţi creştini (care
fac astfel de afirmaţii, cum altfel, decât în urma
unui studiu intens al convingerilor lui Nietzsche)
taie şi croiesc după bunul plac poate nu este atât
de deranjant, pentru că au şi ei dreptul la opinie,
fie ea şi superficială, iar dacă nu pot decât să o
trunchieze, cu ce putem noi să îi ajutăm? Ceea ce
este mai dramatic este felul în care o astfel de doc-
trină subjugă, face slugi, umileş-te şi inhibă fiinţa.
Şi cu toate acestea nu religia, aceasta care pro-
povăduieşte umilinţa prin opulenţă, este cea în
care ar trebui să aruncăm cu pietre de prima dată.
Ea a venit pe fondul unor frustrări, al unor neli-
nişti şi a unei lipse de ţel. Nu e de mirare că cei
mai mulţi dintre habotnici sunt firi slabe. Ei îşi
găsesc forţa în afara lor, nu în ei înşişi. Se simt
puternici cu Dumnezeu, dar nu şi singuri, faţă în
faţă cu prăpastia fiinţei lor. Aceasta nu poate fi o
religie a omului, ci împotriva lui. Am auzit de
multe ori ca Nietzsche să fie condamnat de către
biserică, dar nu am reţinut aceiaşi termeni pentru
media, pentru televiziune, de exemplu, una dintre
cele mai nocive idei născocite de către om. Nu îl
văd pe fiul lui Zarathustra stând în faţa televizoru-
lui cu o sticlă de bere în dreapta şi cu punga de
seminţe în stânga. Am văzut însă destul de mulţi
creştini care o fac. 

Religia, cel puţin cea Creştină, este una a
privării de libertate, a renunţării la propria forţă,
este una a alterării cronice a spiritului uman.
Omul creştin este lipsit de ceea ce l-ar face să
evolueze în adevăratul sens al cuvântului. El este
lipsit de voinţă. Da, am auzit, ba chiar citit cum că
lui Adam i s-a oferit libertatea de a alege. Eu nu
cred în acea libertate. E atitudinea unui stăpân
faţă de o slugă: ...părinţii fac din copil ceva care să
le semene – asta numesc ei educaţie -, în străfun-
dul inimii ei, nicio mamă nu se îndoieşte de faptul
că, prin copil a adus pe lume o proprietate, niciun
tată nu se îndoieşte de dreptul său de a-l supune pe
copil propriilor sale criterii şi aprecieri. O con-
tradicţie imensă între această (pseudo)libertate şi
realitate o oferă rugăciunea de bază a Creştinismu-
lui. Acel Facă-se voia ta! repetat în fiecare zi şi-a
aflat efectul. Eu l-aş schimba cu Facă-se voia mea! 

În acel Dumnezeu vreau să cred, în cel care
oferă o libertate autentică, cel care ne lasă să
devenim noi înşine, în acel părinte puternic ce
conduce progenitura nu spre cea ce doreşte el, ci
spre ceea ce se ascunde în adâncul fiinţei de
început. Gândirea profundă nu e compatibilă cu
spiritul religios. Umilinţa este ridicată la rang de
virtute. „Înalta spiritualitate independentă, voinţa
de izolare, raţiunea suverană sunt deja percepute ca
pericol; tot ceea ce îl ridică pe om deasupra turmei
şi înfricoşează aproapele poartă de acum înainte
numele de rău; mentalitatea corectă, modestă, inte-
gratoare, egalizantă, mediocritatea aspiraţiilor
ajunge să se bucure de nume şi de onoruri morale”.
Întoarcerea obrazului nu poate fi făcută decât de
un om puternic care ştie că nu poate fi lovit şi a
doua oară. Repetarea lui Constantin Constantinus,
eterna întoarcere a aceluiaşi nu sunt predicate de
către religie. Ar fi o altă cale, nu cea a dumnezeu-
lui creştin, sau mai bine spus a Bisericii. Ar pune
fiinţa faţă în faţă cu sine şi nu clerul sau
Dumnezeu. Există în fiecare dintre noi, spune
Biserica, o fărâmă de dumnezeire în care îmi pun
speranţa de a mă regăsi şi nu de a fi supus unei
administraţii pământeşti gata de anatemizare la

orice semn de erezie. Daţi-mi voie să cred, totuşi,
că nu tocmai acea fărâmă este cea mai imbecilă
din mine. 

Să amintim puţin şi de Kant. Este ceva în
lumea în sine care mă obligă la această asociere cu
religia, voit exagerată, pentru că plasează lucrul în
sine dincolo de capacităţile umane: „...că apoi noi
nu avem concepte ale intelectului, deci nici un fel de
elemente pentru cunoaşterea lucrului în sine…”.
Kant refuză omului cunoaşterea lumii în sine, îi
refuză misterul. Misterul, prin definiţie, nu poate
fi pătruns. Aceasta până nu îndrăzneşte cineva. El
supune lumea în sine doar gândirii: se face aici tot-
deauna rezerva că, deşi nu putem cunoaşte, totuşi
trebuie cel puţin să putem gândi aceleaşi obiecte şi
ca lucruri în sine. Adică, explică mai departe Kant,
eu pot gândi orice vreau numai daca nu mă con-
trazic, în limitele unei logici de bun simţ, aş adău-
ga. El lasă, după cum se observă, o scăpare fiinţei,
şi anume gândirea liberă, deşi nu crede că prin
aceasta se poate ajunge la o cunoaştere a lucrului
în sine. Acesta este de nepătruns, îndrăzneala nu
şi-ar avea loc. Dumnezeu nu poate fi cunoscut, el
poate fi numai gândit, imaginat, mai bine spus. Cu
alte cuvinte, Dumnezeu nu poate fi pătruns cu
mijloace ştiinţifice, cu mintea umană. Este aici
acea scindare a omului modern, o scindare între
trup şi spirit, armonia interioară fiind profund tul-
burată de această atitudine. Omul religios şi cel
modern implicit nu caută un adevăr. El îi este ofer-
it şi găseşte, de cele mai multe ori un confort aut-
entic în el tocmai pentru că nu are posibilitatea de
a mai gândi şi altul sau îşi refuză această posibili-
tate pentru că alţii au gândit-o deja. Omul de
ştiinţă caută să înlăture orice mister pentru a
ajunge la adevăr, de cele mai multe ori oprindu-se
şi el la adevărul său. Un om care a renunţat la
căutarea adevărului nu este un om puternic. Este
slab, mic, superficial, bucuros de a primi cât mai
multe mustrări. 

De la Nietzsche am învăţat că oamenii se
împart în două categorii: cei care caută confortul
şi cei care caută adevărul. Primul este omul reli-
gios, pentru că drumul spre adevărul despre sine,
care l-ar face puternic, nu este parcurs. Al doilea
este Supraomul care se descoperă prin mijloace
proprii, devine ceea ce este prin el însuşi, el
îndrăzneşte, nu are frică. Omul religios are în
esenţa sa frica de Dumnezeu şi nu îndrăzneşte să
mai caute adevărul nu de teama că va fi pedepsit,
ci de o teamă lăuntrică de a nu descoperi alte
răspunsuri decât cele care i s-au oferit. Lumea în
sine, Dumnezeu, spuneţi-i cum doriţi, trebuie
pătrunsă, sondată, descoperită. Un prim pas este
întoarcerea omului către el însuşi. O revizuire a
lumii trebui să înceapă de la nivel personal.
Nietzsche poate că a exagerat numindu-şi fiul
Supraom. Poate că doar Omul era de ajuns. Prin
prefixare a îndepărtat puţin natura umană de ea
însăşi, doar de dragul evidenţierii nor capacităţi
care lipsesc fiinţei. Puterea Omului vine din
renunţarea la tabuuri, la pseudo adevăruri, la frica
de a gândi liber, din renunţarea la confort.
Schimbarea modului de a gândi nu este lucru uşor
pentru fiinţă, iar unele forţe nu pot lăsa liberă
aceasta pentru că şi-ar pierde esenţa, raţiunea de
a fi. Să laşi fiinţa umană în propria posesie, să se
descopere, să renunţe la temeri, să fie cu adevărat
liberă în gândire, să o laşi pradă noului care
sălăşluieşte în ea, întrebărilor despre sine, să fie
singură cu ea, să poarte un dialog autentic cu pro-
pria conştiinţă, să fie ea Creatorul? Nu e lucru
uşor! Dar cei care ar supravieţui unei astfel de
lupte ar deveni Fiinţe. S-ar desprinde de firele care
îi conduc. Ar descoperi că pot să-şi mişte singuri
mâinile şi capul, că se poate îndepărta de locul
destinat. Şi-ar croi singur destinul. Şi-ar purta sin-
guri crucea nu pe o Golgotă personală.  
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Mihai Dascălu

Descoperirea fiinţei
sau Creştinismul, 
Kant şi Nietzsche
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IRINA PETROVAI
Capricii şi feminitate

„Câinele pentru bărbat, pisica pentru femeie.”

De obicei pisica apare în opere literare în
compania femeilor, ele asemănându-se
prin firea aparent liniştită dar şi prin
mister. Uneori o vedem legată intim de

stăpâna ei, gardiană a căminului. Este şi un indicator
meteorologic: anunţă ploaia dacă îşi face toaleta la o fer-
eastră la soare şi îşi ridică lăbuţa deasupra urechii. Alice
în ţara minunilor o are pe Dinah, favorita ei, o pisică
despre care vorbeşte mereu cu drag: prinde şoareci şi
păsări cu un talent nemaivăzut. Nu aceeaşi părere o are
şoricelul cu care vorbeşte Alice: el defineşte pisicile ca
nişte „fiinţe scârboase, josnice şi vulgare”. Ajunsă în Ţara
Minunilor, Alice duce dorul pisicii foarte mult, dar locul
îi va fi luat provizoriu de pisica ducesei, o pisică de
Cheshire cu gheare lungi şi dinţi mulţi ce rânjeşte tot tim-
pul. Ea poate să apară şi să dispară brusc. Pe parcursul
poveştii ea va ajunge să dispară treptat lăsând rânjetul la
urmă. Rânjetul fără pisică poate sugera nebunia tuturor
celor care locuiesc în acea lume, nebunie admisă de pisi-
ca însăşi. Torsul ei este asemănător unui mârâit. Este
conştientă de rangul pe care îl are deoarece îndrăzneşte
să îl privească pe rege dar nu vrea să îi sărute mâna. Sunt
egali. Pe lângă acestea, pisica introduce tot timpul în con-
versasţie idei filosofice spre plictiseala lui Alice. Cea mai
probabilă origine a pisicii de Cheshire a lui Caroll este
povestea despre pisicile care trăiau în portul Chester.
Până la sfârşitul anilor 1970 un monument dedicat pisicii
Cheshire putea fi văzut pe malul râului Dee, acolo unde
fusese iniţial un depozit de caşcaval. Se spune că pisicile
care stăteau pe docuri aşteptau ca şoarecii şi şobolanii să
părăsească vapoarele care transportau caşul de Cheshire
la Londra. Ele erau cele mai fericite pisici din întreg
regatul. De aici provin zâmbetele lor. Monumentul a fost
distrus când Casa Copfield, o casă construită pe locul
depozitului, a fost demolată în 1979. S-a mai spus că
Lewis Caroll a intenţionat ca pisica de Cheshire să fie zeul
Ţării Minunilor datorită omniprezenţei şi omniscienţei
sale şi a faptului că putea să apară şi să dispară sau să
îşi schimbe mărimea. Însă de la fiecare regulă există şi o

excepţie pe care de data aceasta ne-o oferă marea
iubitoare de animale şi scriitoare franceză Sidonie
Gabrielle Colette în povestirea intitulată Pisica (titlu orig-
inal La chatte). Avem de-a face cu trei personaje princi-
pale. Primul este Camille, o fată extravagantă şi modernă,
căreia îi place să conducă repede. Deşi delicată şi drăguţă,
ea minte fără a roşi, e uneori repezită şi inconstantă ase-
meni unui râu de munte. Îi place să dea oamenilor din jur
impresia de mister de nepătruns despre persoana ei. Al
doilea personaj este Alain, cel care o iubeşte pe Camille
deşi nu se poate obişnui cu imoralitatea exclusiv feminină
pe care ea o degaja. De fapt iubeşte la ea o umbră, un
portret sau o amintire a ei dintr-un moment dat, anumite
haine. Al treilea pesonaj poartă numele de Saha, o pisică
rasa Chartreux, rasă pură, mică şi perfectă. Este o pisică
fină, asemănată fie cu un urs mic cu fălci mari, fie cu un
porumbel albastru sau chiar un „demon de culoarea per-
lei” cum îi plăcea lui Alain să îi spună, deoarece, sur-
prinzător poate, Saha este companioana lui Alain şi nu a
Camillei. Blana sa e mai moale decât a unui iepure şi
mirosea a merişor proaspăt tăiat, a tuie, arborele vieţii, a
gazon bine crescut. O priveşte uneori pe Camille într-o
manieră inospitalieră dar fără ostilitate. Ştia să provoace
prin ochii ei galbeni, profund fixaţi, bănuitori, orgolioşi,
stăpâni pe ei. Lui Alain îi place să îi interpreteze mieu-
natul, să îi ghicească dorinţele şi adoră să o lase să îi toar-
că pe piept. La auzul vocii lui Alain Saha se îndulceşte, îşi
arată botul, gura roşiatică cu caninii albi, o privire plină
de loialitate şi dragoste. Foarte rar, Saha îi dăruia un
sărut de pisică : năsucul ei pe nasul lui, foarte rapid.
Relaţia dintre ei este extrem de profundă. El o înţelege,
poate să o „traducă”. A început să o citească ca pe o operă
de artă din ziua în care, ieşind de la o expoziţie felină el
a pus pe iarbă o pisicuţă de cinci luni cumpărată datorită
figurii ei perfecte, demnităţii precoce. Când Camille îl
întreabă de ce nu a ales o Angora el răspunde că Saha nu
e doar o simplă pisică, ci e nobleţea felină, este un savoir
vivre. „Înainte să te am nici nu am ştiut că pot alege.”
Spune Alain despre Saha.

Saha imita uneori şopârla gri stând rezemată de
perete cu labele depărtate, alteori lenevea dar mereu,
când cobora de pe şemineu era asemeni unei picături de
ploaie pe un geam. Cu bărbia sa leonină tremura de poftă
la vederea unui fluture. Îi place să urmărească porumbeii,
atinge albinele în zbor sărind asemeni unui peşte spre
suprafaţa apei şi apoi le mănâncă. Denotă o cruzime
gingaşă. Aşezată, cu lăbuţele adunate părea o femeie fru-
moasă, tensionată. Mânca biscuiţi cu manieră de veveriţă.

Îl însoţea pe Alain cu paşi largi de căprioară. Câteodată
se schimba în câine şi sărea neliniştită şi fără graţie prin
grădină. Avea o fire foarte schimbătoare : se scărpina pre-
cum un Fox Terrier, se rostogolea ca o şopârlă, sărea ca
o broască, ascundea sub ea un petec de pământ cum face
şoarecele de câmp cu oul ce l-a furat, evada din vizuină
uimitor, apoi stătea pe gazon rece şi prefăcută, potolindu-
şi respiraţia. În timpul zilei, inocentă şi albastră, era ocu-
pată cu toaleta. Îi place laptele cu puţină sare şi puţin
zahăr, servit cu gravitate. Cu toate acestea Camille o
supranumeşte „demon”, „mamă rea” şi o consideră rivală.
Alain era de părere că este mai frumoasă decât un
demon. Saha ştie să îl înveselească pe Alain şi să îl
înduioşeze. Plecarea apropiată a lui Alain în alt culcuş, cu
o femeie îndrăgostită şi neîmblânzită o nelinişteşte pe
Saha. „Mica mea puma! Creatură de munte! Cum vei trăi
dacă noi ne despărţim?” se întreabă Alain.

Chiar şi după plecare, de câte ori simte nevoia de
consolare, Alain o vizitează pe Saha, dar ea are o faţă
rătăcită, fără încredere, ca şi cum ar ascunde o iluzie rea.
Alain o ia la piept, îi netezeşte spatele cam slab, blana
neglijată, cu pânze de paianjen, ace de pin şi ulm. La
mângâiere ea se retrage. Nu mai mănâncă, îi simte lipsa
lui Alain şi nu mai are aceleaşi gesturi de tandreţe faţă
de el. Ochii ei de aur pur au o expresie familiară, demnă.
Când dormea arăta precum o fiară moartă, slăbea, aban-
dona speranţa de a-l vedea zilnic pe Alain singur, stârnind
îngrijorarea lui. Nu mai fugea la apariţia Camillei, care
credea ca pisica se plictisise de stăpânul ei. Avea în ochi
o înţelepciune profundă şi amară, indiferenţă. Pentru a
nu şăsa situaţia să se agraveze, Alain o ia pe Saha cu el
şi schimbarea se vede imediat: blana îşi recapătă luciul,
aştepta la geam cu nerăbdare sosirea lui Alain, se privea
în masa de abanos, parcă urmărea tot timpul ceva invi-
zibil, accepta chiar mici trataţii de la Camille. Camille e
însă geloasă, iar cele două petrec mult timp împreună.
Fata începe să simtă că onoarea ei de parteneră este jig-
nită prin prezenţa pisicii şi prin gesturile lui Alain faţă de
aceasta. Certuri apar între parteneri fapr ce o împinge pe
Camille la măsuri drastice: o împinge pe Saha de pe bal-
con în timp ce urmărea porumbeii. Dar situaţia nu se
schimbă. Capriciile pisicii bolnave devin ordin pentru
Alain. 

•••CĂTRE CITITORII DIN STRĂINĂTATE

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

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

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

Irina Petraş
Romancierul-poet

(urmare din pagina 4)

Această scindare/sfâşiere umorală trans-
pare şi în alte două cărţi despre sin-
gurătăţi vulnerate: Jurnalul lui Dracula

(2004) şi Moartea la Tomis. Jurnalul lui Ovidiu
(2006). Vlad Ţepeş şi Ovidiu sunt eroi singuratici,
nedreptăţiţi, care valorifică, în durata lungă a isto-
riei, ura. Pe care o resimt, pe care o provoacă. Se pot
găsi uşor prelungiri de linii din portretul lui M. Sau
al lui M.M. Cuvintele lui Umberto Eco: „Această
carte a lui Marin Mincu (pe care nu pot decide dacă
s-o numesc roman sau biografie transformată în mit)
ne restituie un Ovidiu necunoscut, aflat într-un loc
pierdut undeva, de care mulţi au luat cunoştinţă doar
pentru că Ovidiu îl ura. Mi s-a întâmplat să citesc
manuscrisul lui Mincu exact în locurile despre care
vorbeşte, pe malul Mării Negre, unde toţi îşi mai
amintesc cu mândrie şi afecţiune de un om care n-ar
fi vrut să trăiască printre ei”, vorbesc şi despre forţa
creatoare a adversităţii. M. mărturiseşte limpede dor-
inţa de a crea situaţii polemice „ca să avanseze
cunoaşterea”. Prezenţa sa în lumea literară e şi se
doreşte catalizatoare. 

Într-un interviu acordat Iolandei Malamen,
citesc despre intervenţiile sale „aşa-zis polemice”
descrise ca „întotdeauna răspunsuri la provocări pre-
meditate”. Despre adevărurile incomode aruncate
fără menajamente în arena literară. Despre demonul
polemic atenuat de capacitatea indiscutabilă de a
socializa. Dar şi despre, pentru mine, strania obsesie
a recunoaşterii de către ceilalţi: „Din ceea ce-au scris
despre mine Ştefan Borbély, Livius Ciocârlie,
Alexandru Condeescu, Irina Mavrodin, Ion Pop,
Gabriel Dimisianu, Romulus Munteanu, Laurenţiu
Ulici, Octavian Soviany, Ioan Buduca, Adrian Dinu
Rachieru, Cornel Ungu-reanu, George Popescu,
Constantin Pricop, Luca Piţu, Mircea Popa şi alţii se
pare că deţin anumite priorităţi incontestabile în
contextul literar postbelic pe care nu sunt dispuşi să
le recunoască nici Eugen Simion şi nici Nicolae
Manolescu”. Fraza e uluitoare. De ce mi se pare,
oare, colecţia de recunoaşteri suficient de... com-
pletă?? Îl aud îndată pe M.: „deşi mi se pare [s.m.]
că trăiesc intens, mă simt tot timpul un neîmpăcat”...

Iată în rândurile imediat următoare o explicaţie
incitantă: viaţa şi literatura înseamnă luptă cu tine
şi cu ceilalţi, nu un simplu protocol monden, nu un
„spectacol minor cu măşti de hârtie”: „Poate că eu
sunt posedat de acest sentiment agonic al vieţii şi lit-
eraturii ce se manifestă la mine mai accentuat, ca un
reflex al trăirii intense din copilărie, reflex combativ
ce l-am simţit implantat adânc în conştiinţa locuito-
rilor din zona Slatinei din care provin”. M.M. poartă,
aşadar, cu sine matricea locului originar: „Sunt ten-

tat să cred că din corpul locului copilăriei ies toate
gândurile, toate ideile şi toate visele cu care mă
întreţin, noapte şi zi...” „Când mă întorc spre
copilărie, eu caut să mă îndepărtez de real, vreau să
mă regăsesc în imunitatea mitică, să fiu veşnic şi
ferice”. Psihanalizabilă până la un punct, atitudinea
ţine de o filosofie mult mai adâncă. În contextul ritu-
alic al amintirii, se ivesc un spaţiu şi un timp care se
delimitează de real (de ambele realuri, aş zice – de
cel al prezentului şi de cel al momentului rememo-
rat) pentru a permite accederea la illo tempore. O
oprire a evoluţiei, a trecerii, aşadar, prin accentuarea
izvorului, „prin potenţialul de autenticitate” pe care
reuşeşte să-l capteze. Copilul (după Jean Piaget, orga-
nizarea câmpului spaţial se petrece diferit de la o
vârstă la alta: copilul e centrul lumii) e cel deschis
spre lume, ca un burete, gata să se îmbibe memora-
bil. Adolescentul e un hiatus din punctul de vedere al
locuirii: trăind sub semnul narcisiac şi rebel al
amigdalei, nu vede în jur decât proiecţiile propriului
eu rebel, răzvrătit, lacom. Adultul este, o vreme, ase-
meni pupei – coace în tăcere ceea ce s-a acumulat în
el. Semnele aparte ies la suprafaţă, aerul înconjură-
tor se limpezeşte, vezi deodată că aici ori nu aici îţi
e locul, nostalgii secrete îţi colorează privirea, te
descoperi, eventual, altfel fiindcă primii tăi ani nu s-
au petrecut în spaţiul acum ocupat de tine şi de cei
în mijlocul cărora trăieşti. Re-locuirea copilăriei ten-
tează redobândirea „imunităţii mitice”, dar şi perpet-
uarea situării fireşti în centrul lumii. În fundalul
strigătului munchian se aude, în Intermezzo, un
scâncet de copil.
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•Ion Ianoşi, Autori şi opere · Culturi occidentale, 2007
•Leon Volovici, De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi, 2007
•Ştefan Borbély, O carte pe săptămână, 2007
•Crişu Dascălu, Poetikon, 2007
•Gheorghe Glodeanu, Poetica romanului interbelic, 2007
•Aura Christi, Exerciţii de destin, 2007
•Aura Christi, Religia viului, 2007
•Aura Christi, Zăpada mieilor, 2007
•Aura Christi, Trei mii de semne, 2007
•Irina Airinei, Sortiţi să vadă, 2007
•Inesa Ţiporkina, Un apstect fizic de invidiat, 2007
•A.A.Nalceagian, Enigma morţii, 2007
•M.Kedrova, Secretele Kleopatrei, 2007
•V.G.Krîsiko, Psihologia socială, 2007
•100 de mari genii, 2007
•Eugen Cojocaru, Şocul viitorului, 2007
•Eldar Hasanov, Infracţionalitatea în domeniul dorgurilor şi
lupta împotriva ei în Uniunea Europeană, 2007
•Nicolae Bud, Neliniştile unui parlamentar, 2007
•Rodica Marian, Dicţionarul Luceafărului eminescian, 2007
•100 de enigme ale lumii, 2006
•100 de proroci, 2006
•Rilke, Tvetaieva, Pasternak · Roman epistolar · 1926, trad.
de Janina Ianoşi, adaptarea notelor şi comentarii de Ion
Ianoşi, 2006  
•Eugen Cojocaru · Big Bangs Back, roman, 2006 
•Ovidiu Morar · Scriitori evrei din România, 2006
•Constantin Virgil Negoiţă · Ecouri şi dialoguri, 2006
•Ion Ianoşi, eu – şi el · Însemnări subiective despre Ceauşescu
•Nicolae Breban · Vinovaţi fără vină, 2006
•Mihai Cimpoi · Leopardi, 2006
•Bogdan Mihai Dascălu · Germanitatea şi literele române, 2006
•Aura Christi · Marile jocuri, 2006
•Irina Petraş · Despre feminitate, moarte şi alte eternităţi, 2006
•Mihai Rădulescu · Manualul creştinului începător, 2006
•Marin Radu Mocanu · Scriitorii şi puterea, 2006
•Florentin Popescu · Dicţionar de literatură română,2006
•Petru Poantă · Cercul de la Sibiu, 2006
•Rainer Maria Rilke · Jurnal, trad. B.M.Dascălu, 2006
•Rainer Maria Rilke · Elegii duineze, 2006
•Nicolae Breban · Puterea nevăzută, 2006
•Andrei Codrescu · Un bar din Brooklyn, 2006
• Nicolae Breban · Elegii parisiene, 2006
•Alina Beiu-Deşliu · Versuri pentru doamna regină, 2006
•Aura Christi · Banchetul de litere, 2006
•Problema evreiască · ed. alc. de Aura Christi, 2006
•Horia George Plugaru · Creştinism şi sinucidere, 2006
•Ion Necula · Ion Petrovici, 2006
•Marian Victor Buciu · Zece prozatori exemplari, 2006
• Daniela Petroşel · Retorica parodiei, 2006
•Ovidiu Pecican · Ce istorie scriem, 2006
•Gilbert Durand · Ştiinţa despre om şi tradiţia, trad. Janina Ianoşi,
2006
•Nadine de Rothschild · Codul bunelor maniere, 2006
•Anca Pedvis · Propilog, poeme, 2006
•Ivan Ognev · Universul magiei, 2005  
•Ivan Ognev · Psihologia succesului, 2005
•N. Baratova M. Ripinskaia, Cum să manipulezi bărbaţii, 2005
•Ivan Ognev · Securitatea psihologică, 2005
•Mihail Arţâbaşev · Sanin, Trad. de Dumitru Balan, 2005
•Gilles Deleuze · Nietzsche şi filosofia, Traducere de Bogdan Ghiu, 2005
•Cristian Tiberiu Popescu · Templierii. Istorie şi mistere, ed. II-a, 2005
• Nicolae Breban •Spiritul românesc în faţa unei dictaturi, 2005
•Ion Ianoşi · Tolstoi · Romanul unei drame, 2005
•Mihai Cimpoi · Secolul Bacovia, 2005
•Ionel Necula · Căderea după Cioran, 2005
•Marin Radu Mocanu · Vremuri satanice, 2005
•Adrian-Paul Iliescu · Anatomia răului politic, 2005
•Aura Christi · Celălalt versant, 2005
•Aura Christi · Labirintul exilului, 2005
•Mircea A. Diaconu · Atelierele poeziei, 2005
•Florentin Popescu · Necunoscutul Macedonski, 2005
•M. V. Buciu · Cioran. Despărţirea continuă a autorului cel rău, 2005

•Ivan Ognev · Universul magiei · manual de vindecare, 2005
•Ovidiu Morar · Avangardismul românesc, 2005
•Traian T. Coşovei · La formarea ideilor, 2005
•Nicoleta Sălcudeanu · Pasienţe, 2005
•Laurian Stănchescu · Râsu´-plânsu´lui Nichita Stănescu, 2005
•Claudia Maria Radu · Pagini de istorie americană, 2005
•Rodica Marian · Identitate şi alteritate, 2005
•Irina Petraş · Despre locuri şi locuire, 2005
•Ileana Cudalb · Fiica mea America, 2005
•Bogdan Mihai Dascălu · Sânge albastru, 2005
•Alina Beiu-Deşliu · Tema la insomnie, 2005
•Lev Tolstoi · Jurnal, vol. I-II, trad. de Janina Ianoşi, 2005
•CD George Călinescu · Istoria Literaturii Române de la origini până
în prezent – Ediţia Princeps/ pentru prima dată în versiune electronică,
2005
•Nicolae Breban · 70 · Ediţie alcătuită de Aura Christi, 2004
•Ion Ianoşi · Dostoievski şi Tolstoi Poveste cu doi necunoscuţi, 2004 
•Karl Marx în 1234 fragmente alese de Ion Ianoşi, 2004
•Nicolae Breban · Nietzsche. Maxime comentate, 2004
•Ion Ianoşi · Dostoievski · Tragedia subteranei, 2004
•Aura Christi · Sculptorul · roman, 2004
•Aura Christi · Noaptea străinului, roman, 2004
•Cristian Tiberiu Popescu, Templierii Istorie şi mistere, 2004
•Ion Bălu, G. Călinescu · Spectacolul personalităţii, 2004
•Mihai Cimpoi · Lumea ca o carte, 2004 
•Adrian Mihalache · Verva Thaliei, 2004
•Oscar Wilde · Grădina lui Eros, Trad. de M. Râpeanu, 2004
•Friedrich Nietzsche · Dincolo de bine şi de rău, Trad. de V. Scoradeţ,
2004
•Ivan Ognev · Cum să câştigi la loto, Trad. de Andreea Dunaeva, 2004  
•Constantin Abăluţă · Groapa roşie, 2004  
•Luiza Barcan · Angoase ale privirii, 2004
•Laura Pavel · Antimemoriile lui Grobei
Eseu despre opera lui Nicolae Breban, 2004
•Serghei Karatov · Cartea de vise şi destine, 2004
•S. Damian · Aripile lui Icar, 2004
•Dana Duma · Woody Allen · Bufon şi filosof, 2004
•Cristina Maria Sârbu · Nietzsche şi muzica, 2004

IIDEEADEEA EEURUROPEANĂOPEANĂ

& E& EURUROOPPRESSRESS GGRROUPOUP

· CLUBUL CĂRŢII IDEEA EUROPEANĂ ·

Doriţi să Vă formaţi o bibliotecă universală? Comandaţi cărţile propuse de
Editura Ideea Europeană · EuroPress Group
Comenzile Dumneavoastră vor fi expediate prin poştă, 
cu plata ramburs. Editura Ideea Europeană suportă cheltuielile de 
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